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التأمني الصحي 
للمتقاعدين

ألم وأمل

د. هند الشومر

مقالتنــا اليوم ال تنبع حروفها من أغنية عميد الطرب 
العربي الفنان محمد عبده وال كلماتنا اليوم حتلل وتفكك ما 
كتبه رائد اخلليج العربي للشعر العربي األمير الشاعر خالد 
الفيصل من كلمات «كل ما نسنس»، إمنا اليوم سطورنا 
تكتب عن هبوب درجات احلرارة التي في كل يوم تزداد 

درجتني أو أكثر من األمس «اهللا يجيرنا من نار جهنم».
ذلك هو مناخنا برد قارس في الشتاء وحر شديد في 
الصيف ومن هذا وذاك يبقى لنا السؤال، ونسأل ملن ميتلك 
القرار: ما احللول التــي نقدر من خاللها أن نخفض من 

درجة احلرارة وجتعلنا نستشعر بنسمة سالم؟
درست في املاضي في كل من املرحلة االبتدائية واملتوسطة 
والثانوية أن الزراعة لها العديد من الفوائد ومنها «تعديل 
املناخ» وتلك ليســت بقضيتنــا وال إضاءتنا التي نصبو 
إليها ! فنحن لسنا مبحللني زراعيني وال اختصاصنا علم 
طبقات األرض وال اجلو ولكن منتلك بعض الشــيء من 
ثقافة الزراعة وأهميتها في حياتنا اليومية ومن تلك الثقافة 
كانت إضاءتنا لبعض املسؤولني الذين يقومون بنزع العديد 
من األشجار وهدم الكثير من احلدائق ومن هذا وذاك ما 

يقوم به بعض مسؤولينا ما هو إال تنفيذ القانون!
اليوم نكتب باســم القانون وإن صح القول القانوني 
«بروح القانون»! ملن قاموا بكتابته واعتماده وتفعيله إلزالة 
احلدائق واألشــجار أيا كانت مواقعها وأماكنها ونسأل 
مسؤولينا بكلمات تشتد بشدة احلرارة وبحروف تكتب 
بشمس ملتهبة ال جتد ظال وال ظالال: أيهما األفضل بأن 
منكث في أرض صحراء تلهبها الشمس؟ أم نقوم بالتشجير 
وزراعة جميع أنحاء عروس اخلليج؟ أيهما أفضل يا سيدي 

التخضير أم التبوير!
٭ مسك اخلتام: في تاريخ ٢٠١٢/٦/١١ املوافق يوم االثنني 
نشرت جريدة «األنباء» تصريحا لألستاذ عيسى رمضان 
حتت عنوان «زراعة األشجار احلل األمثل لتلطيف الطقس.. 
فكل شجرة تعادل ١٠ مكيفات».. يا ريت يا أصحاب القرار 
تقومــون باالطالع على كل ما كتب فــي ذلك التصريح 
وسوف جتدون أنفســكم أمام استراتيجية علمية تعمل 
على تخفيض احلرارة وحتد من شــدتها كما تعمل على 
جمالية عروس اخلليج.. نرجو االطالع وتفعيل سطورها 

باسم القانون... واهللا من وراء القصد.

ما شهدته الكويت في السنوات املاضية من انقطاعات 
مبرمجة للكهرباء لم يأت من فراغ، حيث يصنف الفرد في 
الكويت باملقدمة عامليا من حيث استهالكه للكهرباء، لذلك 
يجب أخذ موضوع الطاقة وما يصاحبها من انبعاثات وتلوث 
على محمل اجلــد خصوصا في دولة صغيرة ذات طاقة 
أحادية املصدر مثل الكويت، ويجب علينا النظر في تنويع 
مصادر الطاقة واجلد واالستثمار في املصادر املتجددة.

إذ تتنوع مصادر الطاقة املســتدامة وتختلف حسب 
تكلفتها وســعتها اإلنتاجية، حيث تشير الدراسات التي 
أجريــت من قبل معهد األبحاث إلى أن أكثر هذه املصادر 
مالءمة للمناخ والســوق الكويتي هي الطاقة الشمســية 
متبوعة بطاقة الرياح، كما يعد حرص واســتعجال املعهد 
على استكمال املرحلة األولى من مشروع «مدينة الشقايا 
للطاقة املســتدامة» وبدء اإلنتــاج الفعلي بأقل من ثالث 
سنوات دليل على األهمية االستراتيجية لتنويع مصادر 

الطاقة في الكويت.
قد يتساءل البعض عن السبب وراء احلرص على إيجاد 
مصادر بديلة للطاقة في دولة غنية نفطيا مثل الكويت، وعن 
السبب وراء عدم القبول باعتمادنا على مخزوننا النفطي 
الوفير والذي يعد أرخص من الطاقة املســتدامة نسبيا؟ 
اوال، فعند الرجــوع للتقرير الصادر عن املنظمة الدولية 
للرد على هذا التســاؤل يجب علينا مناقشة البعد البيئي 
الصحي للطاقــة املتجددة IRENA، حيث يتبني لنا وجود 
الكويت في املرتبة الرابعة عشرة عامليا من حيث انبعاثات 
غاز ثاني أكسيد الكربون، والذي يشكل خطرا على صحة 
الفرد في الكويت وعلى كفاءة املعيشة فيها، فالتكلفة هنا 
تتعدى التكلفة املادية وقد تتجاوزها إلى أضرار صحية، 

ال قدر اهللا، إذا ما استمر هذا احلال.
ثانيا، البعد التنموي االقتصادي: االســتثمار في مثل 
هذه املشاريع يعود على البالد باخلير الكثير، مثل توفير 
العديد من الفرص الوظيفية للمواطنني مبختلف مستوياتهم 
التعليمية، أيضا توفر هذه املشاريع فرصة للشراكة احلقيقية 
بني القطاعني العام واخلاص متكن األفراد من املســاهمة 
واالستثمار فيها، أخيرا تشير الدراسات االقتصادية املتعلقة 
مبدينة الشقايا الى قابلية املشروع على استرداد تكلفته 
األولية point even-Break خالل ١٠ الى ١٢ سنة والتي متثل 

مدة معقولة ملثل تلك املشاريع العمالقة.
السؤال األهم هو.. ما دوري كمواطن في التخفيف من 
حدة املشاكل املتعلقة بالطاقة؟ أثناء قيام اجلهات املسؤولة 
بدور إعداد وتشكيل البنية التحتية املالئمة للطاقة البديلة 

يتوجب على كل منا احلرص على القيام بدوره أيضا.
وتقسم أدوارنا إلى نوعني، النوع األول وهو السلوكي، 
حيث يبدأ من الوعي واالعتراف بوجود مشكلة حقيقية، 
يليها نشر هذا الوعي من غير مبالغة أو تصغير، ومعرفة 
كل فرد األمور البسيطة التي قد تساعد على تغيير املسار 
التاريخي لهذه األزمة، واحلرص أيضا على تعديل بعض 
السلوكيات الشخصية التي تؤثر على استهالكنا للطاقة، 
من مثل: احلرص على إغــالق النوافذ واألبواب بإحكام 
وعدم تركها مفتوحة ملدة طويلة خصوصا في الصيف، 
فمثل هذا السلوكيات البسيطة تؤثر بشكل كبير ومباشر 
على كفاءة أجهزتنا وتقلل من االنبعاثات الغازية في جونا.
يتمثل الشق الثاني من دوري كفرد بهذا املجتمع في 
احلرص على صيانة وتبديل األجهزة الكهربائية التالفة، مثال 
على ذلك: احلرص على القيام بعملية التنظيف والصيانة 
الدورية ألجهزة التكييف والتي تســاعد على رفع كفاءة 
األجهزة وتقلل من كميــة الطاقة الضائعة خصوصا بعد 
مواســم الغبار، حيث تشــير اإلحصائيات الصادرة عن 
وزارة الكهرباء واملاء إلى أن معظم االستهالك الكهربائي 
يتم استخدامه في التبريد ويقارب نحو ٧٠٪ من إجمالي 

االستهالك.

ال شك أن التأمني الصحي 
للمتقاعديــن كان له املردود 
النفســي اإليجابــي علــى 
املتقاعدين باعتباره ملسة وفاء 
جتنبهم االزدحام في املراكز 
الصحية واملستشفيات التابعة 
لوزارة الصحة، وخفف هذا 
املشــروع الكثير من معاناة 
بعض املتقاعدين مع املواعيد 
البعيدة لبعض ما يحتاجون 
له من خدمات صحية. وبعد 
جتديد عقد الشركة مع وزارة 
الصحة فقد دعت املتقاعدين 
ملراجعة املراكز الصحية أثناء 
الدوام الصباحي لتسلم بطاقة 
عافية، وهذا يعني أن املتقاعد 
بظروفه الصحية التي كانت 
سببا في تقاعد البعض منهم 
أن يخرج بنفســه ويذهب 
للمركز الصحي دون اعتبار 
لظروف حرارة الشمس هذه 
األيام ومــا قد يترتب عليها 
من حــاالت إغمــاء وإجهاد 
حراري وكما هو معروف أن 
كبار الســن من الفئات التي 
يجب توعيتهــا وحتذيرها 
من التعرض لألجواء احلارة 
ومواجهة االزدحام في املراكز 
لتسلم البطاقة وبدون ترتيب 
أو أرقام كما ذكر البعض ممن 
راجعوا املراكز لتسلم البطاقة. 
وكنت أمتنى ممن اتخذ قرار 
توزيــع بطاقــات عافية في 
أن يجتهد  الصباحية  الفترة 
قبل إصــدار القرار ويضع 
أمام عينيه أن املشروع بأكمله 
للتخفيف  الدولــة  وضعته 
وليس لتعذيــب املتقاعدين، 
أن يتم  وكان من األنســب 
توزيع البطاقات كما هو احلال 
في بطاقات االئتمان للبنوك 
بالعميل  بأن يتم االتصــال 
للمكان  البطاقــة  وإرســال 
والوقت املناســب له بعد أن 
املندوب  العميل مــع  يحدد 
الوقت واملكان. وأعتقد  ذلك 
أنه لــو مت االتفاق مع نفس 
شــركات البنوك فلن يكون 
صعبا عليهم توزيع بطاقات 
عافية وســيتم التوزيع بكل 
سهولة ويسر ومبا يتناسب 
مع حاالت املتقاعدين الصحية. 
الناجح واتخاذ  التخطيط  إن 
القرارات املناسبة للمستفيدين 
الوسائل  أهم  العمالء من  أو 
املتقاعدين  ملراعاة ظــروف 
وإرضائهم وعدم تعريضهم 
لإلجهاد احلــراري، وال زال 
هناك املتســع مــن الوقت 
لتصحيــح قــرار تعذيــب 
املتقاعدين وتعريضهم للقيظ 
املهلك حلياتهــم وصحتهم 
وتنظيم توزيع بطاقات عافية 
لتصل لهم في الوقت واملكان 
املناسبني بعد االستعانة بقاعدة 
املعلومات عن املتقاعدين وهي 
متاحة ملتخذ القرار، فهناك من 
إن  تقاعد لظروفه الصحية. 
املتقاعدين يتطلعون  جميع 
إلى يسر وسهولة اإلجراءات 
لتسلم بطاقات عافية وإن لم 
يكن عن طريق إحدى شركات 
التوزيع فال بد من تســليم 
البطاقات في الفترة املسائية 
البعــض ال ميكنه  حيث إن 
الذهاب صباحا وال يوجد لديه 
من يستطيع أخذه في الفترة 
البطاقة  الصباحية لتســلم 
باإلضافة إلى شــدة حرارة 
املراجعني.  اجلو وازدحــام 
ارحموا املتقاعدين واجعلوهم 
يشعرون بالتقدير والعرفان 
بدال مــن اتخاذ قرارات غير 
صائبة ودون تخطيط علمي 
أو عملي، واهللا ولي التوفيق.

نتمنى أن يكون ما أثير عن وقف 
وزارة الداخليــة املوافقة النهائية 
لتراخيص توصيل الطلبات صحيحا 
وخطوة إدارية وأمنية في االجتاه 
الصحيح طاملا متنينا حتقيقها على 

أرض الواقع.
وال يخفــى أن مــا يحدث من 
فوضى توصيل الطلبات من حيث 
العاملني فيها ممن ليسوا على إقامة 
الترخيص أو استخدام السيارات 
اخلاصة لتوصيل الطلبات وانعدام 
املواصفات الصحيــة لنقل الغذاء 
وعدم حتديد أوقات العمل لها، حيث 
تعمل على مدار الساعة وباألخص 
في الســاعات املتأخرة من الليل، 
يتطلب تقنني هذه اخلدمة ومراجعة 
الســلبيات لوضع الئحة واضحة 

تنظم عملها.
وال يقتصر األمر على السيارات 

بل ميتد إلى الدراجات النارية والتي 
يجب وضع ضوابط لها أيضا، وأال 
العشــوائية  تترك بهذه الصورة 

املزعجة للمناطق السكنية.
وال شك أن قرار وزارة الداخلية 
هــذا، والــذي نتمنــى أن يكون 
صحيحــا وليس مجرد إشــاعة، 
الطلبات في  يضع خدمة توصيل 

مسارها الصحيح وتعديل االعوجاج 
واملخالفات الناجتة عنه.

وفي هذا الصدد، فإننا نناشد 
وزارة الداخلية التنسيق مع وزارة 
التجارة وهيئة الغذاء وهيئة القوى 
العاملة؛ لوضع الئحة واضحة تتفادى 
سلبيات الواقع املتردي، ومن أهمها 
إيقاف خدمة التوصيل نهائيا عند 

منتصف الليل كحد أقصى، وفرض 
غرامات كبيرة على املخالفني سواء 
من يعمل فيها دون أن يكون على 
كفالة الترخيص وعلى الترخيص 
نفسه بسحبه، بهذه اخلطوة األمنية 
الصحيحة نشــعر فعال بالتنظيم 
واألمان بدال من الفوضى والتكسب 

على حساب راحة املواطنني.
شكرا لوزارة الداخلية وللقيادة 
األمنية ممثلة بنائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد 
اجلراح، واألخ العزيز الفريق عصام 
النهام وكيل وزارة الداخلية الذي 
يعمــل في صمــت لتعزيز األمن 
ومعايشة الواقع ووضع الضوابط 
املناســبة حلفظ األمــن وحقوق 
املواطنني، ونأمل في تعاون اجلهات 
األخرى مع هــذا التوجه لتحقيق 

األمن واألمان ملجتمعنا.

هل سبق وشعرت بالتعاسة في 
وسط أمر مفرح؟! 

هل مــررت بتجربة جناح ولم 
الــالزم من  بالقدر  تشــعر فيها 
االســتحقاق، ألنك كنت غارقا في 
مشاعر بدت تطفو على السطح تشبه 
الشجن ببدايتها لكن بداخلها شعور 

باألسى غير معروف مصدره.
يبدأ بالتهام كل شعور باللحظة 
ويجرك إما ملاض قاس أو مستقبل 

مجهول.
إذا تعاطيت معها أصبحت جترك 

إلى دوامة صراع.
االستغراق في املاضي قد يكون 
نوعا من الهروب من احلاضر، فحني 
تبني تصورك على ما مضى انت 
تسمح بتكرار ظروف زمانه ومكانه.
فيقول أحدهم حني ابدأ النقاش 
مع زوجتي أكون هادئا لكنه هدوء 

يسبق العاصفة.
فحني نناقش أمورا مهمة أجدني 
أقول دون سابق إنذار انت فعلت 
وفعلت ويبدأ الذهول منها أنت شايل 

كل هذا بقلبك.
املسألة ليست كذلك هو ال يقصد 
أن يترصــد أفعالها ويخزنها لكن 
صمته في الوقت املناسب أدى إلى 

كالمه في وقت غير مناسب.
وهنا أنوه إلى ضرورة االنصات 
له حتى يخرج ما في قلبه ألنك لو 
استوقفتيه بجدال ستغذين بداخله 
مثل هذه املشــاعر فتبني حاجزا 
يحول دون سماعه ملا تقولني ألنه 

سيستحضر فقط ما فعلتيه. 
املشــاعر السلبية ظاهرها شر 

لكن باطنها يقظة بضرورة االنتباه 
إلى ما مت فيه اإلفراط أو التفريط.

كن منتبها ملا يتم عرضه على 
شاشة التفكير من صور ذهنية وما 
تسمعه من أصوات داخلية، فذلك 
يقودك إلى وضع يدك على األسباب 

التي حتتاج لعالج.
بعضنا أدمن االنفعال حتى أصبح 
يقوده خليارات مســلوبة اإلرادة 

وخليارات ضيقة دون أي فائدة.
لذلك متعن جيدا بردود األفعال 
وخذ دقيقة لتقول لنفسك هل ما 

أفعله منه نتيجة، ستجد انه تالشى 
من األساس.

الســطر جتدد  أول  نقطة من 
العزم وتدلك على الطريق السليم، 
وجتعلك كل يوم تنتقي أفعالك بضوء 
إجنازك ال تعود ولو فكريا ملا فات 
ألنه سيسلبك اخليار، وسيجعلك 
دوما في حالة استعداد ألي اشتعال.

ألخذ احليطة واالحتياط من ردود 
األفعال غير املسؤولة عليك باآلتي:
١- ضع نفسك في مكان واضح ال 
يغلب عليه الضحية وال املشــاعر 

السلبية واجه ذاتك مبا فعلت. 
٢- جتاوز ما حدث باألمس فهو اآلن 

ذكرى ال حتوله لفكرة.
٣- الغضب خيار لذلك اختر ممارسة 

نشاط تغيير املكان.
٤- حــني تغضب حاول أن جتلس 
مع نفسك تســألها وتعرف ما بها 
فقد يكون السبب فيك وليس في 

اآلخرين.
٥- اسمع غيرك فحني ال تسمع سوى 

نفسك سيغيب عنك وعيك.

التوزيع والغسيل والتعطير 
والترتيــب وإدارة ماء زمزم 
ومظــالت احلــرم املدنــي 
وطريقــة إدارتها وصيانتها 
مرورا على الصوتيات ونظام 
التبريد واإلضاءة واالهتمام 
بالتفاصيــل الدقيقة يالمس 
فيها بعمق مفهوم اإلحسان، 
انتهاء بلقائه خطاط املصحف 
عثمان طه الذي ناهز ٨٥ عاما 
قضى جلها في رسم املصحف 

باحترافية.
«كايــزن» أو التحســني 
املستمر كما يطلق عليها في 
اليابان، هي صورة من صور 
اإلحسان بإضافة حتسينات 
بســيطة في هيئتهــا، لكن 

تأثيرها عميق بتقدمي منتجات 
أكثر جودة وإتقان وخدمات 
تلبــي احلاجــات والرغبات 
اإلنسانية بالتحسني املستمر، 
فكثير من االختراعات البشرية 
هي وجه من أوجه اإلحسان.

املســتمر  التحســني 
الذي تشــهده  والتطويــر 
اخلطوط اجلوية الكويتية هو 
من صور اإلحســان وإتقان 
بالتجديد في أسطول  العمل 
املقدمة  الطائرات واخلدمات 

ومحاولــة االنضبــاط في 
املواعيد، شخصياً ملست نقلة 
نوعية في مستوى اخلطوط 
وفي املبنى اجلديد - والذي 
إلى تطوير  ما زال بحاجــة 
نتطلع إليه في املســتقبل - 
مرورا باخلدمات وفي مكتب 
احلجوزات، هذه اللمســات 
البســيطة تضيــف جرعة 
من اإلحســان لكسب والء 
الوطني،  بالناقــل  اجلمهور 
والشكر موصول الى رئيس 
مجلس إدارة اخلطوط اجلوية 
الكويتية يوسف عبداحلميد 
اجلاسم على اجلهود املبذولة 

بالتحسينات املستمرة.
اإلحســان وإتقان العمل 

الباهر في  بعد جناحــه 
برنامــج «خواطــر» والذي 
استمر لعدة سنوات، يتحفنا 
اإلعالمي املبدع أحمد الشقيري 
ببرنامج «إحســان»، حيث 
الضــوء على  يســلط فيه 
زوايا خفية وتفاصيل دقيقة 
إلتقان العمل واإلدارة املبدعة 
في أقــدس بقعتني من بقاع 
األرض مكة املكرمة واملدينة 
املنورة - شرفهما اهللا - يزودنا 
مبعلومات نسمع عنها ألول 
مرة تعكس قــدر االهتمام 
الكبير ومفهوم اإلحســان 

بصورة رائعة.
فــي  الســجاد  إدارة 
احلرمــني بدءاً مــن عملية 

بجودة مع حتســني مستمر 
ثقافة نحتاج الى نشرها في 
لنرقى بكل مناحي  املجتمع 
احليــاة، كل منا من موقعه، 
املفاهيم  لنحقق بذلك أحــد 

السامية في ديننا احلنيف.
«إذا دعي أحدهم ليكون 
كنّاسا في الشوارع يجب عليه 
أن يكنسها بنفس مهارة مايكل 
آجنلو وهو يرسم لوحاته أو 
بيتهوفن وهو يؤلف موسيقاه 
أو شكسبير وهو يكتب الشعر 
يجب عليه أن يكنسها جيدا 
بحيث يتوقف كل من يراها 
ويعلــق قائال: «ها هنا عاش 
كنّاس عظيم أدى مهمته بإتقان 

وبراعة» مارتن لوثر كينغ.

محلك سر
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نعم ال يوجــد وصف ملا رأيته 
انسب من ذلك، كان وداعا ال يليق 
فعال، انتقلنا مؤخرا إلى مقر عملنا 
اجلديد بعد فترة وِعشرة طويلة. 
فرح املوظفون بهذه النقلة والقفزة 
بالنوعية من حيث  أعتبرها  والتي 

موقع وبيئة العمل.
انشــغلوا لعدة أيام في ترتيب 
وأخــذ حاجياتهــم وذكرياتهــم 
املرغوبة معهم هناك،  وإجنازاتهم 
وأراهم اليوم جالســني في املكان 
اجلديد بكامــل أناقتهم ورونقهم، 
كأنهم أشــخاص وأناس جدد غير 

الذين كنت أعرفهم.
كنت أنا من آخر املنتقلني وذلك 
حلاجة العمل. أثناء خروجي األخير 

تفقدت املكان واملكاتب من حولي، 
تغيــر علي املنظر، أمســى مكانا 
مختلفا، أوراق متناثرة وكتب هنا 
وهناك، هي نفسها التي كانت مهمة 
وال ميكن االســتغناء عنها سابقا، 

باتت على سطح األرض وقد وطئتها 
األقدام واإلهمال.. ملاذا؟ 

باألمــس غطــت الضحــكات 
املمرات واجلدران  واالبتســامات 
في نفس هــذا املكان، حتى رائحة 

العطــور الفواحة حتولت إلى عبق 
األتربة والرطوبة. وداع ال يليق بهذه 
العشرة الطويلة التي تفوق أعمار 
بعضهم، فعل محزن تركنا كل شيء 
ال نريده فيه، حتــول من مصنع 
اإلجنازات إلى مكب للذكريات البالية.
وذهبنا لنصنع ذكريات غيرها 
هنا في املوقع اجلديد، تركنا ملكاننا 
القدمي ال يعني انه بات دون فائدة. 
ِعشــرة طويلة يتوجب احترامها 
والنظر إليها بإجالل، سوء تقديرها 
ينعكس علينا ويشوه من صورتنا. 
قد أعود وأضع وردة بيضاء على 
طاولتــي حتى يشــفع لي مكتبي 
الذي مكثــت وقضيت فيه الكثير 

من األوقات.

برودكاست

وداع.. 
ال يليق

م.أحمد عمر باحلمر


