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د.هند الشومر

1000 حالة إيدز 
دخلت البالد

اشتعلت مواقع التواصل 
االجتماعي بتعليقات جادة 

وحادة على اخلبر الذي تداولته 
وسائل اإلعالم منذ أيام عن 

دخول 1000 حالة إيدز للبالد 
واكتشافها عند إعادة الفحص 

الطبي وقبل منح اإلقامة، ووفقا 
ملا جاء باخلبر فإن مصدر 

اإلحصائيات هو تقارير رسمية 
صادرة عن وزارة الصحة، 

ومن خالل املوقع الذي شغلته 
بالوزارة كرئيس مكتب اإليدز 
واإلحصاءات واملعلومات فإن 

هذه اإلحصائيات وما ميكن أن 
يترتب على تلك احلاالت من 
انتشار العدوى بني الشباب 

تؤدي إلى تقويض أي جهود مت 
بذلها وأدت إلى جناح الكويت 

في حماية األمن الصحي 
والسيطرة على األمراض 

الوبائية ومن بينها اإليدز من 
خالل استراتيجيات متعددة 
احملاور أثبتت جناحها ومن 
خالل التشريعات والتوعية 
والعالج والدعم للمرضى. 

ومن هذا املنطلق فإن دخول 
1000 حالة من العمالة الوافدة 

للبالد حتى لو كان في 5 
سنوات يستوجب التدقيق 

والبحث عن الثغرات التي أدت 
إلى ذلك سواء خارج البالد 

أو داخلها وإصالح اخللل في 
منظومة فحص العمالة الوافدة 

والضرب بيد من حديد على 
كل جتاوزات أو محاوالت 

للتحايل والعبث باألمن 
الصحي. لقد كانت سعادتي 

غامرة عندما تشرفت بتمثيل 
بلدي في احملافل الصحية 
الدولية وفي األمم املتحدة 

لعرض إجنازات الكويت للوقاية 
والتصدي لإليدز منذ اكتشافه 
على مستوى العالم في بداية 

الثمانينيات من القرن املاضي، 
ولكن ما مت تداوله من تعليقات 

بوسائل التواصل االجتماعي 
حول 1000 حالة إيدز دخلت 

البالد يجب أال مير مرور 
الكرام وأن تتبعه إجراءات 

مسؤولة وجادة حلماية األمن 
الصحي واحملافظة على ما مت 

من إجنازات في هذا املجال 
الذي تتمحور حوله إحدى 

غايات الهدف الثالث من 
األهداف العاملية السبعة عشر 

للتنمية املستدامة حتى عام 
2030 وهو ما يكشف عن 

تداعيات العدوى باإليدز على 
التنمية املستدامة بالرغم من 
رسائل التوعية التي حتاول 
التخفيف من تبعات العدوى 
باإليدز، إال أن األمن الصحي 

خط أحمر وسياج واق للوطن 
واألجيال املتعاقبة ويجب أال 

نسمح بالعبث باألمن الصحي 
وفتح هذا امللف املهم من جانب 

من يهمه األمر من الغيورين 
على أمن الوطن وإجنازاته في 
مجال الصحة العامة ومكافحة 

األوبئة. 
وال يفوتني أن أتوجه بالتحية 
للمخلصني الذين كانوا وراء 

اكتشاف تلك احلاالت قبل 
منحها اإلقامة بالبالد واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة حيالها مبا 

في ذلك نشر اإلحصائيات 
وعرض املشكلة بلغة األرقام 

وبشفافية كاملة. ويبقى سؤال 
يفرض نفسه وهو كم مكثت 

كل حالة من هذه احلاالت 
بالبالد وهي إيجابية الفحص 

لإليدز قبل اكتشافها؟ وما 
هو عدد املخالطني وظروف 

املخالطة وهو ما كان يقلقني 
والفريق الذي كان يعمل 

معي عند اكتشاف أي حالة 
إيدز، حيث كنا نبحث عن 

املخالطني ونتخذ اإلجراءات 
االحترازية حيالهم وفقا ألحدث 
املستجدات العلمية التي توائم 

بني حقوق املجتمع وحقوق 
املصابني واملتعايشني وحقوق 
اإلنسان وفي مقدمتها احلق 
في الصحة. كذلك فإن هذه 

األرقام تطرح سؤاال عن 
التشريعات والقوانني التي 

حتمي األمن الصحي وتعاقب 
من يتسبب عن عمد أو تواطؤ 

أو إهمال في تعريض األمن 
الصحي للخطر أشد العقاب 

ودون تراخ أو رأفة، وهل 
التشريعات احلالية تكفي أم 
أن السلطة التشريعية يجب 
أن تتدخل بتحديث وتطوير 
التشريعات الالزمة لصون 

األمن الصحي؟

ألم وأمل

Email: emami14@hotmail.com
Twitter: philosopher1977

حامد رضا العلي
كثيرا ما نتهكم في مصطلحاتنا بغية 

ادعاء اجلهل، أو أننا وفي سبيل التفاؤل 
نحاول قلب األحداث السيئة ونستبدلها 
مبصطلحات متضادة ترفع عنا الهموم، 

أو أننا وخوفا من احلسد، نستبدل 
حاال بحال خشية العني وما تصيبه من 
نعمائنا، وكذلك قد تضطرنا اللغة وعلى 

سبيل تطورها، أن يكون للمصطلح 
معنيان متضادان بحسب االستخدام.

وإذا ما أردنا إسقاط هذه املقدمة، على 
واقعنا الغذائي املتضاد، جند مبا ال يجعل 
مجاال للشك، صراعنا الذاتي بني فريقني، 
فريق امليول والرغبات، وفريق املعاجلة 

وإصالح املسار، فبتتبع بسيط، نرى أننا 

في مجتمع يكاد ال يخلو في أي طريق 
أو مسلك، من مطعم شهي يقدم لنا 

أفضل ما تشتهيه أنفسنا، من أصناف 
الطعام املختلفة، بأسوأ أنواع الدهون 
واألصناف الغذائية، وتقدم على مدار 

اليوم )2٤( ساعة! وحني نشعر بالتخمة 
واملرض والسمنة )ضيج املالبس(، نبحث 

فنجد عشرات الشركات الغذائية التي 
تقدم لك احللول إلنقاص الوزن وصنع 
)اجلسم السنبتيك(، ناهيك عن األندية 

الرياضية ومتارينها الشاقة وضياع 
الوقت فيها، فنعيش في تلك الدوامة 
ما حيينا، بني صراع الرغبة والرهبة، 

مهملني ألهمية عامل الوقت، وقدسيته، 

وإرادتنا العاقلة، التي بها نستطيع أن 
نرتقي في كل شيء، ال سيما غذائنا 

وصحتنا.
إنه واقعنا الغذائي، وبهذا السوء 

والتردي، فكيف إذا ما جمعنا واقعنا 
املليء بالتضاد وعلى كل األصعدة، 

سيكون ضيق اللباس رحمة في مقابل 
نقمة العيش حتت طائلة سلوكيات 

جمعت أعلى مستويات التضاد وألوانه.
ومضة: نستطيع إسقاط مقدمتنا حول 

التضاد على كل ممارستنا املجتمعية 
والذاتية.. سنرى العجب العجاب.

مالحظة: أنا شخصيا مبتلى بهذا النوع 
من التضاد الغذائي!

ما بني الغذاء.. 
وآفة التضاد

فلسفة

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر
مع قسوة الصيف وموسمه ببالدنا تقوم 
الوزارات واملؤسسات الرسمية، حكومية 
وأهلية، بأدوارها اإلنسانية رفقا بإنسان 

يقوم بواجبه خارج األجواء القاسية، 
ولطبيعة حرارتنا األعلى بالعالم وطول 

نهارها وشدة غبارها وغير ذلك من 
خصوصيات البيئة الصحراوية! فتصدر 

تلك املؤسسات قرارات إنسانية رفقا بعمالة 
املناطق املكشوفة كالصحاري واألعالي 
من املشاريع، ومواقع اآلالت بالطريق 

ومشاريعها العمالقة قيد اإلجناز لتكون 
بالفترات املسائية بدال من نهارها احلارق 
وتتابعهم جلان خيرية وأفراد بتزويدهم 

باملياه العذبة، وثالجات للطريق حتتوي 
على وجبات خفيفة للعمالة واملارة من 

احملتاجني، تزودها مجاميع خيرية لفترات 
نهارية وليلية بتلك املطالب خالل فترات 
العمل ليال ونهارا، رفقا بتلك الشريحة 

بفصل الصيف عبر الرصيف امللتهب بتلك 
األوقات، وتذكرهم بأن لهم إخوة وأخوات 

ال ينسونهم في حاالتهم القاسية ويقومون 
بواجب خدمتهم تفاعال مع القرارات 

احلكومية واألهلية لرفع تلك املعاناة عنهم 
لنيل األجر والثواب الرباني لتلك العمالة 

املخلصة املؤدية واجبها رغم قسوة الطبيعة 
الصحراوية! ونأمل تزويدهم وتوفيرا 

لهم مراكز عالجية وصحية ولو لفترات 
باملناطق النائية الزراعية، واحلظائر للثروة 

احليوانية خالل األسبوع وزيادة أيامها بدال 
من فترات اإلجازات األسبوعية احلالية، 

وحمالت صحية تتجول بينهم لرعاية 
حاالتهم الصحية الصعبة والقيام بواجبهم 
اإلنساني وتوفير الالزم لهم بثوابه الرباني 

لكم ولهم، وكذلك معاقبة وردع بعض 
الشركات األهلية غير احلكومية بتجاوز 

قرارات الدولة الرسمية بحاالت الدوام 
النهاري وقسوته واستبداله ليال رفقا بهم 

وبإنسانيتهم يا عباد اهلل وإنسانيتكم لهم؟! 
جزاكم اهلل خيرهم وأجرهم آمني.

املصيف 
والرصيف

نقش القلم

كيف نأتي مبثال يحتذى به، وسط األمثلة الكثيرة، التي 
تسللت لعقول شبابنا، وبناتنا، وجعلت اخلطأ عاديا، 

والالأخالقي حرية شخصية، أصبح لدينا جيل متطلب، 
أكثر مما يعمل، يريد كل شيء جاهزا، ويصله لعنده من 

دون أي جهد منه.
سيطرت عليهم فكرة، ان ما ترتديه يحدد قيمتك، 

ومستوى سعادتك، واحترام الناس لك.
إهمالنا هو السبب، أو عدم تأسيس رقابة ذاتية، بداخلهم 

منذ الصغر، اعتمادهم علينا طوال الوقت، أساء لهم 
لألسف، وجعلهم اتكاليني. إلى متى؟ إلى أين؟

 بيت من دون دفء، تشتعل فيه اخلالفات، يجبر 
املراهق على ان يتخذ من الغريب ملجأ وأمه وأبوه 

بجانبه، لكن كل في وادي، يتصيد أخطاء اآلخر ليرمي 
بأي تقصير عليه.

 أب بال مباالة ال يهتم مبستوى حتصيل ابنه الدراسي، 
لكنه مهتم بأن يغرد عن أساسيات التربية احلديثة. 

تهلهلت بنية األسرة الصحيحة، أصبح الكل يتزوج، 
دون ان يطلع حتى على دوره، النه مشغول بدور اآلخر. 
سالمنا بارد، كلمة كيف احلال، ننطقها من دون اهتمام، 

سقف توقعاتنا كبير، عمر خطواتنا قصير، سوء 
الفهم يستحوذ على نقاشاتنا، نرفض ان نعطي غيرنا 

فرصة، ان يتحدث وننصت، أصبح الشك هو الذي 
علينا يسيطر، هجومنا يسبق دفاعنا، مواجهتنا ألنفسنا 

من خلف حجاب، ما ان يستيقظ ضميرنا، حتى نعيد 
تنوميه، أين ذهبنا بفطرتنا السليمة؟!

 تفاقم أي سلوك يوجد له سبب مسؤول، وقد يكون 
فيك، أو فيني، لكن من املهم ان أعطيك وتعطيني بدل ان 

جتعل اخلصومة تستمر واحلكم تعممه.
 أداتنا حجة ضعيفة، وبناؤنا متصدع، إلى أين سنذهب 

بهذا التقصير بحق أنفسنا واجلميع؟
حني جتد ان البادئ بالتغيير، أجمل ستبدأ مبا عليك، 

وستكون قدوة حسنة ملن يليك، ستجد حال بديال.
حني تعرف من تقبل على الزواج، انها ستشيد أساسا 

لبناء منه تخرج أجياال، وحني يدرك من يقبل على 
الزواج ان األبوة، احتضان وبيئة تتسع للجميع دون 

متييز سيجد من يتكل عليه، وسيصبح دورهما 
مسؤوال، وجهدهما مغروسا، وثمرتهما دانية قطوفها.
ال بد ان تكون لدينا رسالة، واضحة في هذا الوجود، 
فاخلالق أوجدك لتقوم بدورك في هذه األرض وليس 
لتعطله، انهضوا من سباتكم العميق، أقبلوا من جديد 

على التغيير وتذكروا ان اهلل، ال يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم.

لنتعرف على سلبياتنا، من أجل ان نحسنها، وليس 
لنجعلها شماعة، وعذرا لتخلفنا، لندرك الناقص، 

ونكمله، ونعرف الواجب، ونفعله، فالطريق، حني نعرف 
فيه ما نريد، مازال في أوله، من جديد.

مازال الغموض يلف مصير كأس العالم، حيث ما زالت 
األمور واملباريات التي شهدناها في األدوار التمهيدية لم 

ترشح الفريق األحسن واألجدر بالبطولة.. والسبب أن 
املباريات التي جرت في األدوار التمهيدية حدثت فيها 

مفاجآت غير متوقعة.. وأبرز هذه املفاجآت خروج بطل 
كأس العالم السابق املنتخب األملاني أمام فريق أسيوي 

مغمور لم يكن من املرشحني للفوز بالبطولة وهو 
املنتخب الكوري اجلنوبي.. وكانت املفاجأة أيضا أن جاء 
الهدفان الكوريان في الوقت اإلضافي ومن املفاجآت هو 

املنتخب األرجنتيني الذي يضم أحسن املهاجمني في 
الدوري األوروبي ميسي الذي يلعب وهداف برشلونة 
ودي ماريا وأغويرو الذي كان وضعه دون املتوقع، إال 

أنه استطاع أن يفوز أمام الفريق االفريقي نيجيريا 
بهدف في الرمق األخير مليسي لتنتهي املباراة 1/2 

ويتأهل إلى دور الـ 16.. وأمامنا أيضا مفاجآت أخرى 
قد حتدث في حال فوز اليابان في املباراة األخيرة له 

في املجموعة أمام پولندا.. كذلك يتوقع صعود املنتخب 
االجنليزي إلى دور الـ 16 وهو مرشح قوي لبلوغ مباراة 

البطولة.
ونستطيع أن نقول بأن بطولة كأس العالم في روسيا 
هي بطولة املفاجآت، أما فرقنا العربية فهي لم يتوقع 

أي مختص بانتقالها إلى دور الـ 16 فهي فرق متواضعة 
املستوى، وحتى الفريق املصري الذي يضم الالعب 

الدولي محمد صالح لم يتمكن من كسب نقطة واحدة 
ولم ينفع الفريق املصري مع محمد صالح ألن صالح 

لم يجد الالعبني الذين اعتاد أن يلعب معهم في ليڤربول، 
حيث ترابط اخلطوط ونقل الكرات واستغاللها مبهارة 

داخل منطقة اجلزاء، وهذا ما لم يتوافر بالفريق املصري.
كنت أمتنى صعود الفريق املغربي الذي ظهر مبستوى 
أفضل من الفرق العربية األخرى واستطاع أن يجاري 

مستوى الفرق لكن احلظ لم يحالفه عندما اصطدم 
مدافعه بالكرة داخل منطقة اجلزاء لتدخل مرماه.

أما الفريق البرتغالي فقد أفاده كثيرا تألق رونالدو الذي 
أحرز ثالثة أهداف أمام اسبانيا، ويعتمد فريقه كثيرا 

على سرعة وقدرة رونالدو على اقتناص الفرص داخل 
منطقة اجلزاء.

 الفريق البرازيلي الذي يضم النجم الالمع واملاهر 
نيمار وكان لتحركه في الهجوم أهمية، حيث أشغل 

دفاع اخلصم ليتيح الفرصة لزمالئه القتناص الفرص 
وتسجيل األهداف والفريق البرازيلي من أبرز املرشحني 

للفوز بالبطولة.
 في احلقيقة لقد استمتعنا كثيرا مبباريات كأس العالم 

في روسيا ملا تخللته من مفاجآت ومباريات مثيرة وكنا 
نتابعها حتى في الوقت الضائع ألن هناك أكثر من فريق 

استطاع أن يسجل أهدافا في الوقت اإلضافي كفريق 
كوريا الذي استطاع أن يفوز باملباراة أمام أملانيا بطل 

كأس العالم وليقصيه وليودع البطولة.
هذه هي الكرة ليس فيها بطولة خالدة.. واألفضل لألكثر 

استعدادا ولعبا فنيا يتخلله التكتيك السليم واليقظة 
واستغالل الفرص.. املهم حظا أوفر للفرق التي اجتازت 
األدوار التمهيدية وبلغت دور الـ 16 وملواصلة الطريق 

نحو البطولة، ونقول للفرق اخلاسرة »هارد لك«..
واهلل املوفق.

Twitter @Dr_ghaziotaibi
د.غازي العتيبي

عبدالمحسن محمد الحسيني

 اختلط 
احلابل بالنابل

 غموض 
في بطولة كأس العالم

جدران ورقية

املوقف السياسي

gstmb123@hotmail.com
@BoresliTariq

طارق بورسلي
قرارات وزير التربية ووزيرالتعليم 
العالي د.حامد العازمي يجمع الكثير 

من املختصني في التربية انها قرارات 
اصالحية ومن شأنها ان تعدل من هرم 

التعليم املقلوب، وصحيح انا أرى ان 
الوزير العازمي يتحرك بقرارات اصالحية 

لبعض اجلوانب في التربية، وارى انه 
ميارس اإلصالح اجلراحي الختالالت طال 

ايالمها في اجلسم التربوي، وهو امر 
محمود ومنها وعلى رأسها قرار مكافحة 
الغش الذي غربل النتائج واعطى النتائج 

احلقيقية املخرجات التعليمية، واعطى 
صورة حقيقية للمستويات التي لدينا، 
وألننا اآلن عرفنا املستويات احلقيقية، 
فمن ميزات القرار ان اي قرارات الحقة 

ستبنى وفق نتائج حقيقية، والنتائج تقول 
ان لدينا مشكلة باملناهج ولدينا مشكلة 

أيضا في طرق التدريس.
فالصحيح انه عندما تعرف النتائج 
احلقيقية للطلبة ستتمكن من رسم 

سياسات تعديل املناهج وطرق التدريس 

وتعالج االختالالت بشكل واضح وجريء.
اما القرار احليوي الذي اتخذه بتطبيق 
اختبار اآليلتس على املتقدمني للبعثات 

ونحوها فإن من شأن هذا القرار ان يرفع 
مستوى النوابغ من ابنائنا املبتعثني، كما 

انه وعلى املدى الطويل سيجعل كل الطلبة 
املقبلني على التخرج من الثانوية العامة 

ان يكثفوا من دراساتهم للغة االجنليزية 
اذا كان من هدفهم االبتعاث، وهذا أيضا 

سيوجه أولياء األمور لالهتمام بهذا 
اجلانب اللغوي ألبنائهم، اي ان القرار له 

اكثر من بعد اصالحي.
هذه القرارات كما قلت إصالحات جراحية 
لبعض االختالالت ولكن هناك اختالالت 

اخرى، ومنها وهو أمل شخصي لي 
واعتقد ان كثيرا من املهتمني بالشأن 
التربوي يشاركونني ما سأقوله وهو 
ان يتم حسم اجلدل احملتدم في منهج 

الكفايات، فهذا املنهج اما ان يكون او ال 
يكون.

أما األفضل للعملية التربوية في القرارات 

الالحقة املستحقة هو ان توضع سياسة 
تعاقدية جديدة الستقدام املعلمني وجعل 

السياسة التقاعدية شديدة وصارمة 
الختيار املدرسني األكفاء، وانا حقيقة اضم 

صوتي للنائب عمر الطبطبائي الستقدام 
معلمني من دول مختلفة بدال من التركيز 

على دولة او دولتني، بل انني اقترح أيضا 
استقدام معلمني اجانب لتعليم اللغات 

االجنليزية والفرنسية وانا ارى انا هذا 
سهل جدا.

وهذا كله من التنوع السريع في القرارات 
اإلصالحية من شأنها معاجلة جزء كبير 

من املشكلة التعليمية لدينا.
اما امللف الشائك الذي انا ال اعلم ملاذا ال 
يفتحه مسؤولو التربية هو ملف مافيا 

الدروس اخلصوصية، والذي أمتنى من 
الوزير العازمي السائر في طريق اإلصالح 

ان يضرب هذه املافيا وان يصدر قرارا 
رسميا وواضحا بفسخ عقد اي مدرس 
يتورط في الدروس اخلصوصية وان 

يجعل من األمر قضيته الرئيسية.

قرارات وزير 
التربية اإلصالحية 
والتعديل

سلطنة حرف

fatmaalosily@gmail.com
فاطمة العسيلى

وأفصحُت عن مكنوني وِسِرِي الصغير..
 فلم تذهب ظنوني إلى جرِح احلائر األثير..!

يا قلبي ألم يسعك كظم أمٍر ِلِعظم 
التنكيل..؟

يا لساني لَم لْم تُصْن ِسراً أفشاه قلبي 
العليل..؟

ظن أنك صاحٌب َفِطٌن.. تصون اجلميل..
يا نفسي ألمارٌة أنِت كشفِت ِسترِك 

وضللِت الطريق..!
غدوُت فِرحةً بصوِن سرِي ومكنوني 

الصغير..
فأمسيتني على خزٍي وقطعِت عني 

السبيل..!
يا قلبي ألم يكفَك ُحزنَُك وصرخاِت األلِم 

والعويل..؟
فها أنت جتلب لي بأساً جديداً..أفقدني 

آخر ِقنديل..
والذي كان ينير لي ما تبقى مني في ليلَي 

الطويل
يا عقال متى تتعلم التفكير قبل التأويل..؟
فقد أودى بك غرورك في غياهب اجُلِب 

وفقدَت الدليل..
يا سيدي عذرا فقد طغت رغبة قلبي 

بالبوِح املرير..
فقدُت براءتي..، وطغت ِفطرتي..، 

وليرحمني القدير..
فهل لي من كرم عفِوَك والصفح 

اجلميل..؟
فهل لي من حنني قلبك وقليٌل من حبك 

الكثير..؟
يا سيدي قد مّر دهٌر على ِذكراَي هذه 

وسِري الدفني..!
وكفاني سرورا قد أدخلته على قلبي 

البائس احلزين..
بكلمِة ُحٍب ِمنَك ِمن املاضي البعيد..
اعتراٍف قد أجرى الدَم في عروقي..

وأعاد لي القناديل..
 أتذكر هذا اليوم بأدق التفاصيل..

كنت أترقب وصولك وأزٌف إليك الشوق 
اجلميل..

كنت حني أراك....، تتصارع دقاُت قلبي..،
ويتزلزل كياني وتتفجر داخلي البراكني..

وتفور منها حمم شوقي لك وحبي 
الغزير..

حينها لم أكن أعلم أني راودٌت عقلك 
وفكرت

في وصالي ولو بقدٍر قليل..
يا ويلي لو َعِلمٌت حينها ما دار في ُخلِدك 

أيها احلبيب..؟
لوسعتني فرحةً مألت الدنيا سعادًة 

وتهليل..
لكنك لم تُفِصح ِحينها وواريت عني ُحبَك 

لوقٍت طويل..
لو أنك نظرت لي نظرًة لقرأتها وأرسلٌت 

إليك املراسيل..
وأخذتني على حصانك األبيض لوادي 

احلب األخضر األصيل..
لكن أمٌر اهلل نفذ ولم تكن قدري وفرق 

بيننا املستحيل
واآلن يجدر بي أن أرد جزءًا من اجلميل..

وكفاني ما مر بي من فرٍح..دخل قلبي 
على ِغرٍة..،

باعتراٍف ِمنَك قد أسعد قلبَي الصغير..
عـِطشٌت وأحرقتني لهوب شمٍس..

فلم أجد برد هواِء ُحِبَك العليل..
واكتفيت بتقواَي وبّر قلبي الذليل..

يا رب عّجل بفرِح وحلِم السعيد.. أال 
مهال لوائمي..

فقد جدّ الهزل ولبى قلبي نداء احلبيب.

 اعتراف 
من دفائن املاضي

حديث اخلاطر 


