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«كورونا».. 
واألمن الدوائي

رأي

الصيدلي عبدالعزيز اجلدعان

أزمــة «كورونا» هزت  هل 
األرضية التي يقف عليها قطاعنا 

الدوائي؟
ألزمــة كورونــا فوائــد 
ظاهرة وجليــة لكل من يرغب 
في االســتفادة منها، فاألزمة 
وضعتنا أمام ســؤال مستحق 
التي  عن مدى صالبة األرضية 
يقف عليها القطاع الدوائي في 
الكويت، فكشــفت لنــا األزمة 
ضعف ورمبا هشاشــة القدرة 
على حتقيق االكتفاء الذاتي من 
األدوية واملستلزمات واألجهزة 
الطبيــة. يجــب أن ننظر الى 
األزمــة مــن منظور واســع، 
حيث إنها غيــر مقتصرة على 
الكمامات واملعقمات، وبعض من 
املستهلكات الطبية، والتي أدركنا 
أخيرا أننا ال منلك القدرة على 
تغطية احتياجاتنا األساسية منها، 
ناهيك عن حتقيق االكتفاء الذاتي 
على املستوى احمللي من خالل 
تصنيعها. والسؤال األهم كيف 
سنطور من قدرتنا على مواجهة 
أي أزمة محتملة مستقبال إن كانت 
تتطلب أدوية ألمراض مزمنة، أو 
مضــادات حيوية أو غيرها من 

األدوية احلساسة؟
رأينــا كيــف كان لنقص 
الكمامات تأثير سلبي سواء على 
الكادر الطبي أو املســتهلك من 
مواطن أو مقيم، وزارة التجارة 
بادئ األمر بجلب  صرحت في 
كمامات من تركيــا لتوزع في 
التموين ثم تبعتها وزارة الصحة 
بطلب ٣٠٠ مليون كمام من الصني، 
وأخيــرا مجلس الوزراء املوقر 
في اجتماعه االستثنائي يكلف 
الشركة الكويتية للتموين باتخاذ 
كل اإلجــراءات الالزمة لتوفير 
القماش  الكمامات املصنعة من 
خارجيا أو محليا بالسرعة املمكنة. 
من جانبهــا قامت الهيئة العامة 
للصناعة مبنح تصاريح مؤقتة 
ملدة ستة أشهر ملصانع الصابون 
والعطور إلنتاج املعقمات وتغطية 
احلاجة لفترة أزمة «كورونا». كلها 
جهود مقدرة لكن تبرهن على أن 
الصناعات الدوائية أصبحت مطلبا 
ضروريا ومهماً وأن يكون من 
األولويات التي يجب أن حتظى 
باالهتمام بعد انتهاء أزمة كورونا 

بإذن اهللا تعالى.
هذه فرصة ثمينة ملن يريد 
أن يزيح الغشاوة من أمام عينيه 
ليــرى األمور كمــا هي وعلى 
الوقت لنستفيد  طبيعتها. حان 
من جتربتنا بهذه األزمة ونعيد 
ترتيــب األوراق ونضع رؤية 
شــاملة تختص باألمن الدوائي 
وحتقيــق االكتفــاء الذاتي من 
األدوية واملستلزمات الطبية، وملا 
له من أثــر إيجابي يلبي حاجة 
الدولة مــن الناحيتني الصحية 

واالقتصادية.
بني قوســني: «كم عدد املشاريع 
املدعومة من الصندوق  الطبية 
التي متت االســتفادة  الوطني 
منها خالل أزمة كورونا»؟ كيف 
سيعاد النظر في معايير اختيار 
نوعية املشاريع الطبية، خاصة 

الصناعية منها؟

الكثير من املراجعات التي ليس للحضور 
الشــخصي داع فيهــا، والعمل علي 
تطويــره حتى ال يكون هناك انقطاع 

وما يترتب على ذلك من مخالفات.
كما أن األمر يتطلــب من وزارة 
الفصول  تقليل كثافة  التربية مراعاة 
الدراسية باملدارس احلكومية واخلاصة 
عند افتتاح املدارس. ويجب أيضا أن 
تقوم شركتا النقل العام بتقليل عدد 

الركاب في الباصات.
وعلى البنك املركزي توجيه البنوك 
أيضا إلى أمر مهــم حيث إن الوضع 
احلالي للمراجعني للبنوك وجتميعهم في 
اخلارج ال يتناسب مع فصل الصيف، 
األمر الذي يوجب عليهم اتخاذ الالزم 
جتاه املراجعني وحث جمهور املتعاملني 

على األونالين.
هذه بعض األمــور يجب التفكير 
فيها من املعنيني قبل اإلعالن عن بدء 
العمل وتخفيف اإلجراءات االحترازية 
وهذا هو املطلوب اتخاذه حفاظا على 

الصحة العامة.

السرد وحوارات ضيوف احللقة على 
حارس امللوك، رحمه اهللا، كان فرشاة 
التاريخ حتاكي اللوحة... تلك هي ذروة 
البرنامج والقيمــة الفنية والتاريخية 

للقاء.
«اللقــاء» لم يقتصر على دولة بل 
على بقعة محددة من الكرة األرضية 
وهي الوطــن العربي، فقد شــملت 
شخوص حلقته العديد من شخصيات 
الوطن العربي، ولم يقتصر فقط على 
السياسة بل تنوع في مواده واختيار 
شخصياته، فتارة يحاكي الفن وتارة 
أخرى يحاكي علماء الطب مثل حلقة 
البروفيسور مجدي يعقوب،  السير 
وغيرها من بحور العلم حيث أراد من 
خاللها أن يحيي عصورنا الذهبية التي 
نقرأ عنها، ويؤكد من خالل برنامجه أن 
ذلك العصر لم ولن ينتهي حتى وقتنا 

هذا من خالل برنامج اللقاء.
مسك اخلتام: «احلضارة تعلم، أما الثقافة 
فتنور: األولى حتتــاج إلى تعلم، أما 
الثانية فتحتاج إلى تأمل»... علي عزت 

بيغوفيتش.

لتنظيم مراجعة املؤسسات احلكومية 
واخلاصة. كما يجب أن تقوم البلدية 
بتقليص عدد الطــاوالت في املطاعم 
إلــى احلد األدنى، حيــث يالحظ ان 
أصحاب املطاعم ال يتركون مسافة إال 
ويستغلونها، وفي الوقت نفسه على 
كبار السن واألطفال االلتزام باملنازل.

وال يخفى على املعنيني في اجلهات 
احلكومية أهمية إجناز املعامالت عن 
بعد (األونالين) وهذا بال شك سيخفف 

وها هي الفرشاة واللوحة املصاحبة 
ألحداث جميع احللقات، أوحت للمشاهد 
بأنها ترسم أمامه، مع العلم بأن اللوحة 
رسمت من قبل ولكن! بكل ضربة أدائية 
للفرشــاة دون أن ترسم على اللوحة 
بل توحي للمشــاهد بهذا، ومع سرد 
شــخصية احللقة تشعر بأن اللوحة 
ترسم أمامك فمزج الفن التشكيلي بفن 
السرد للقصة.. وخير مثال على هذا 
حلقة حارس امللوك عندما استحضر 
املاضي لنعيش معه واقعنا... فمن خالل 

احلكومية واخلاصة، أولها تطبيق قاعدة 
التباعد االجتماعي والعمل على تقليص 
أعداد املوظفني وتنظيم أوقات عملهم، 
حيث إن غالبية مكاتب اجلهات املختلفة 
فيها عدد ليس بالقليل من املوظفني، مع 
مراعاة جتمعات املراجعني خارج اجلهات 
احلكومية خاصة في فصل الصيف.

وهنا تأتي خدمة إجناز املعامالت عن 
بعد وفي حالة احلضور عمل تطبيق 
للجهات احلكومية ألخذ مواعيد مسبقة 

«اللقاء» كانت أولى حلقاته عن حارس 
امللوك عبدالعزيــز الفغم، رحمه اهللا 
وأسكنه فســيح جناته، ولم تكن تلك 
احللقة فقط سردا عن حياته العسكرية... 
بل! الشــخصية واإلنسانية أيضا... 
فجعل املشاهد يستعيد تلك احلياة في 
مخيلته ويتعايش مع أحاديث أسرته 
وأصدقائه والعديد ممن عملوا معه... 
قصة سردت للمشاهد بحوارات صادقة 
جعلت املشاهد جزءا مما يسمعه! أصبت 

يا النويصر.

بدأت العديد مــن الدول بتخفيف 
القيود املفروضة على السكان نتيجة 
جلائحة كورونا والسماح لهم باخلروج 
وافتتاح احلدائق والعديد من األنشطة 
االقتصادية، بل وحتديد مواعيد عودة 
املدارس واجلامعات، وبينما أبقت دول 
أخرى على اإلغالق الكامل أو اجلزئي 
في إطار احتواء الوضع الصحي، نحن 
هنا في الكويت مازال اإلغالق شــبه 
الكامل لألنشطة االقتصادية ومازالت 
اإلجراءات االحترازية مفروضة لكن 
لألسف وفي هذه الظروف جند من ال 
يلتزم، كما أن هناك بعض اآلراء تنادي 

بفتح النشاط االقتصادي في البالد.
ال شك ان احلكومة حتملت الكثير 
في سبيل احتواء الوباء والعمل على 
املدارس  احلد من اإلصابات فأغلقت 
واألعمال ملدة تناهز ثالثة أشهر، األمر 
الذي يترتب عليه وجود وضع جديد 
يتطلب خطة مدروســة عند تخفيف 
اإلجراءات االحترازية ويجب فرضها 
بقرارات حتى تكون ملزمة للمؤسسات 

برنامــج اللقاء يقدمــه اإلعالمي 
للموسم  النويصر»  السعودي «مفيد 
الثالث على التوالي «لقاء من الصفر.. 
ومن الصفر.. وها هو اللقاء الثالث مع 
اإلعالمي مفيد النويصر الذي يقدم هذا 
العام برنامجه» اللقاء «على مدار ثالثني 
حلقة طيلة شهر رمضان املبارك ويبث 
على قناة mbc في الســاعة اخلامسة 
بتوقيت الكويت.. يعني قبل الفطور.

«اللقــاء».. يقوم بإنعــاش ذاكرة 
املعلومات لدى اإلنســان ويضيف له 
أيضا معلومات جديدة! تلك هي مفارقة 
البرنامج.. «اللقاء» يسلط الضوء على 
العديد من امليادين واملجاالت من خالل 
الشخوص املختارة للحديث عنها، فتارة 
يأخذ بنا إلى الفنون والثقافة واآلداب 
ويدمج من خاللها السياسة والتاريخ 
واالقتصاد وتــارة تأتي لنا من عبق 
املاضي ليحاكي بها احلاضر ليغرسها 
في املســتقبل. ذلك هو اللقاء املثري 
الذي يتشوق له املشاهد شوقا كل يوم 
ليسمع ويشاهد أسماء عربية وخليجية 

نقشت مآثرها في ذاكرة التاريخ.

بعد االطالع على الظروف املوضوعية  وأبعاد نظام «احلظر الكلي »، 
فإني اعتقد ان تطبيــق احلظر الكلي غير ممكن في األوضاع احلالية، 
وسيكون ضرره اكبر من نفعه ما دامت الدولة عاجزة عن توفير مهاجع 
وقائية بديلة للعمالة، وامدادات غذائية تضمن عدم هالكهم بعد انقطاعهم 

عن العمل بسبب قرار احلظر.
وحيث ان ترحيل مليوني عامل هامشي وغير نظامي يعمل باليومية، 
امر مســتحيل خالل فترة ازمة كورونا، ومع عدم امتالك الدولة لنظام 
معلومات مدنية دقيق يغطــي جميع بيانات الوافدين الصحيحة، ومع 
ركاكة قدرتنا اللوجســتية وعجزها عن اســتيعاب امداد هذه العمالة 
املنقطعة عن العمل بالطعام املجاني، فإن تطبيق نظام احلظر الكلي وفقا 
لهذه الظروف واإلمكانات احلالية سيكون مبنزلة حماية لـ ١٠٠ او ٢٠٠ 
شخص من الوفاة مقابل جتويع مليوني إنسان وتعريض عشرات األلوف 
منهم للموت بسبب اجلوع، وهو أمر غير جائز منطقا وأخالقا وشرعا 
وفق مفهوم اقل الضررين، ألننا ســنحمي حياة عشرات األشخاص 
من املوت احملتمل بسبب املرض، مقابل موت مرجح آلالف األشخاص 

اآلخرين بسبب اجلوع.
ليست مثالية،  ولكن اخشى ان نكون كاملرأة التي دخلت  جهنم بسبب 
حبسها لـ«هرة»،  ال هي أطعمتها  وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض، 

 هذا وهي «هرة»،  فما بالكم بـ «بشــر»؟ طبقنا عليهم حظرا مناطقيا او 
كليا فحبسهم عن العمل، سواء كانوا وافدين او غير ذلك، ولم نزودهم 
بعد حبسهم بطعام يومهم، الذي يضمن لهم على االقل «عدم هالكهم» 

بالتأكيد سيكون عندها ذنبنا اكبر، وجرمنا أعظم.
ومن هذا املنطلق أدعو الى وجوب توفير «متوين مجاني» لكل وافد 

محظور مناطقيا، حتى يتم ارجاعه لبلده.

 وأدعــــو الــى ان عــــدم توفير هذا التموين املجاني من قبــل 
احلــــكومة اآلن، مـع فرضها حلظر مناطقي مينع هؤالء الوافدين من 
العمل و«االقتيات». ومع تعــذر عودتهم لبالدهم، ليس برغبتهم وإمنا 
بسبب الظروف القاهرة التي حالت بينهم وبني رجوعهم، فإن احلكومة 
تكون قد تسببت بتجويعهم، ومن ميوت من احملظورين بسبب اجلوع، 

تتحمل احلكومة ذنب موته بالتسبب.
ومن يقول منا: على كل حكومة رعاية وافديها ولسنا مسؤولني عنهم، 
فأقول لهم: ما دمنا ســمحنا بوجودهم على اراضينا، فنحن مكلفون 
بضمان «عدم هالكهم» حتى تسمح الظروف بإعادتهم ألوطانهم، ألنهم 

في عهدتنا.
وختاما، اســتطيع ان اقول بكل أريحية أن وزارة الداخلية بشكل 
خاص واحلكومة بشكل عام لم تنجح باستيعاب واحتواء أبعاد وتداعيات 
االزمــة التي منر بها، في ملف «الوافديــن» حتى اآلن، ومطلوب منها 
برنامج متكامل يغطي احلاجة الضرورية للعناصر الثالثة املترتبة على 

احلظر في ملف الوافدين:
 ١ ـ اللوجستي: «التوصيل» و«الترحيل».

 ٢ ـ الغذائي: «متوين احملظورين».
 ٣ ـ الوقائي: «مهاجع وقائية».

ومملكة األردن لم تكن ناجحة عندما استعانوا بالشركات اخلاصة. 
ب- سيتحمل أطراف الدعوى رسوم ال يفترض حتملهم إياها.

ج- سيضر العمل في قسم اإلعالن حيث إن في التشريعات املقارنة 
التي جنحت جتربة اإلعالن عبر الشركات اخلاصة مت استبدال هذه 

تســتكمل اللجنة التشريعية في مجلس األمة يوم غد اخلميس 
مناقشة املقترحات املقدمة من قبل األعضاء بخصوص تعديل نصوص 
املواد املتعلقة باإلعــالن اإللكتروني التي تعتبر مرحلة متقدمة في 
إجراءات التقاضي ووسيلة فعالة للقضاء على مشاكل اإلعالن احلالية، 
إال اننا لألســف ندور حول حلقة مفرغة، كانت وال زالت نصوص 
القانون التي تتعلق باإلعــالن هي أكثر النصوص التي تطرأ عليها 
التعديالت التشــريعية وذلك لسببني، األول: مشكلة بطء إجراءات 
التقاضي التي ترجع إلعالن اخلصوم مســتمرة في عرقلة ســير 
العدالة. الثاني: الوسائل التي ميكن بها اإلعالن متطورة وال تواكبها 

النصوص احلالية.
وكان من املفترض أن تعالج املقترحات املقدمة املشاكل احلالية إال 

أنها لن تغني ولن تسمن من جوع وذلك لألسباب اآلتية:
أوال: املقترحات قدمت االستعانة بشركات خاصة لتوصيل اإلعالن 
مقابل رســم رمزي يتكفل به املعلن، وهذا املقترح يصيبه العوار 

بأربعة جوانب هي:
أ- التجارب التي حصلت في دول شقيقة مثل اإلمارات العربية املتحدة 

الوسيلة بقسم اإلعالن.
 د- إذا مت اإلعالن بواسطة مندوب اإلعالن فال يكفي إنكار ما قام به 
فقط، بل يتعني الطعن بالتزوير مما قام به، أما موظف الشركة وإن 
كان املقترح يعتبره بحكم املوظف العام إال ان عملية الطعن على ما 

قام به من أعمال ستربك سير العدالة.
ثانيا: املقترحات قدمت إجازة إعالن األفراد بالوسائل اإللكترونية 
بعد موافقة القاضي وطلب املعلن، أي بعد فشل إمتام اإلعالن عن طريق 
مندوب اإلعالن. فلم يقدم هذا املقترح أي فائدة حلل مشكلة اإلعالن 
ولم يؤخر أي عائق عنها، فقد جعل اإلعالن بالوســائل اإللكترونية 
طريقا ثانويا لإلعالن بعد فشل اإلعالن التقليد واشترط له تصريح 

القاضي إلجراء اإلعالن بالوسائل اإللكترونية.
أما احلل الفعلي بإيجاز فيكون باعتبار العنوان اإللكتروني موطنا 
مختارا مع التنسيق مع هيئة املعلومات املدنية ويجوز اإلعالن عليه 
مباشــرة واالعتداد بالعلم الظني باإلعالن عبر هذه الوسائل، ومن 
ثم تعديل قانون املعلومات اإللكترونية ملا يخدم اإلعالن اإللكتروني 

كمرحلة من مراحل تطبيق التقاضي اإللكتروني بشكل تام.

حملة

احلظر الكلي..
ضرره أكبر

من نفعه
@akalghanimعبداهللا خالد الغامن١١

محلك سر

اللقاء.. لالرتقاء

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

وقفة قانونية

معضلة 
اإلعالنات

 في احملاكم
احملامي فهد مخلف

قضية ورأي

تخفيف اإلجراءات 
االحترازية..

 والواجب املطلوب
libraheem@hotmail.comد.عادل إبراهيم اإلبراهيم

أنس الصالح..
رجل املواقف

 رأي

فهد احلجي

نائب رئيس مجلــس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدولة لشــؤون مجلس 
الــوزراء أنــس الصالح جتــاوز حدود 
التوقعات، وفعل ما لم يفعله الكثيرون، 
وأثبت بكل جدارة أنه أهل للثقة السامية 
التي أواله إياها قائد اإلنســانية صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد، 
وقّدم للجميع صورة مشــرفة للقيادي 
املسؤول الذي يتولى قيادة أخطر وزارة 
في البالد، ألنها تعنى بأمن البالد والعباد، 

وسيادة القانون.
وفي كل يوم يقــدم لنا الوزير أنس 
الصالح منوذجا متميزا للمسؤول املعني 
بحفــظ األمن والنظام، حيــث نراه في 
الصفوف األمامية يتفقد األوضاع، ويراقب 
سير العمل ويتابع مجريات األمور، وصار 
مألوفا أن نرى الوزير أنس الصالح بني 
أبنائه فرسان «الداخلية» في مواقع العمل، 
وفي كل األوقات والظروف، يشــد من 
عزميتهم، ومينحهم مزيدا من الثقة لتقدمي 
العطاء للكويت، ويؤكد لهم أن القانون فوق 
اجلميع، وأن يد العدالة هي األعلى واألقوى، 
وأن محاسبة الفاسدين واملتجاوزين على 
القانون ستتم بال خوف من أحد، فالغاية 
هي خدمة الكويت واحملافظة على الدستور 
والقانون، وال مجاملة وال محاباة في هذا 

اجلانب.
لألمانة والتاريخ، فإننا نســّجل لهذا 
الرجل جناحــه املتميز في مهامه، ودليل 
النجاح ما نراه في الشارع من انضباط 
والتزام بالنظام العام، إضافة الى األسلوب 
الراقي في التعامل مع الناس من قبل رجال 
«الداخلية» بشكل عام، وهناك إجماع شعبي 
على أن أنس الصالح قد أثبت جدارته في 
هذا املنصب، وأنه الرجل املناســب في 

املكان املناسب.
حفظ اهللا الكويت وشــعبها وأميرها 
وولــي عهده من كل مكروه، وأدامها دار 

عز ومجد وأمن وأمان.

وين ما خذتنا املايه؟! واملــايه ثبر يعني 
نقولها بالكويتي: «الثبر» هي ظـــاهرة 
اجلزر على سواحل البحار وعكســـها 
«ســقى للمد»، وعند حالة اجلزر يقول 
العامة «املايه ثبــر أو ثبرت املايه» يظهر 
قاع البحر في املراسي ويسارع أصحاب 
السفن إلصالح ما يجب إصالحه أسفل 

السفن أو طليها.
املراد أن حالة الكويت بعد عيني عينها 
صارت بغبة، لكن السؤال هني «احنا شنو 
مشاكلنا؟ شنو ناقصنا عشان ينعدل حال 
ديرتنا وهي ما ناقصها شي لكن انقصوا 

فيها البعض؟».
باختصار أبي أحلل لكم املشكلة ولن 
أتركها عامية مثل هاملايه اللي حچينا فيها 
بالبداية بل سأضع لكم احلل واحلل بسيط 
وال يحتاجله عباله، سأضع لكم احلل لكل 
مشكله، ولو تناولنا مشكالت معينة وهي 
ما يقلق الكثير من أفراد الشعب وهي األهم 
تقريبا مثل: الصحة، التعليم، اإلســكان، 

البنية التحتية، واحلسد.
احلل: «الصحة» لرفع املستوى الطبي 
في البلد وتوفير العالج الصحيح ال بد من 
بناء مدينة صحية بها جامعات ومستشفيات 
وجلب متخصصني من اخلارج في بعض 
األمراض املزمنة التي يكون تشخيصها 
لدينــا غالبا خطأ، وتدريــب أبنائنا من 
الكويتيني الكوادر الذيــن بينهم الكثير 
من املبدعني فــي مجالهم، أما عن العالج 
باخلارج فلنتعامل مع أكبر املستشفيات 
في العالم وكل ذلك يكون بناء على خطة 
مدروسة يتــم تنفيــذها بحـــذافــيرها 
دون دخـــول مــــن يحاول أن يعيث 

فسادا بها.
أمــا «التعليم» فتعال يبا: ليش ما يتم 
التعامل واالستفادة من خبرات فنلندا أو 
سنغافورة، وهما أفضل الدول في العالم 

بالتعليم، لتطوير املناهج.
وبالنسبة ملشكلة «االسكان» حلها بأن 
الدولة متنح حق االقتراض االسكاني، وهو 
الرهن العقاري Mortgage وذلك للتسهيل 
على الشــعب أن يشتري اراضي، وعلى 
حد علمي أنه ال يوجد لدينا حاليا قانون 
مستقل في الرهن العقاري وامنا بحكم 
الرهن بوصفه من احلقوق العينية التبعية 

(التأمينات العينية التبعية).
أما عن البنية التحتية: فهي جزء من 
خطة التنمية ويفترض وجود جلنة خاصة 
أو جهة مختصة لإلشراف عليها، لكن هناك 
خسارات المتناهية وتعطيال، إذن ال طبنا 
وال غدا الشر. هل يعقل ان ملفا من ملفات 
مشاريع خطة التنمية في (درج..!)، وإذا 
حدثت مناقشة بهذا الشأن ينقلب احلوار 

إلى بيزنطي خالص!
وختامها مو مسك بل حسد وهو املشكلة 
األكبر وطبعا ال لها طب وال دوا، هذه هي 
املشــاكل ولكم احللول.. لكن أعتقد أن 

احلل هو احلل!

حجوة.. وطاري!

دالل العياف

شقاعدين نسوي.. 
وين رايحني.. 
واملاية ثبر؟!


