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عادل نايف املزعل

الرعايــة الصحيــة التي 
توفرها احلكومات لشعوبها 
هي املقياس احلقيقي للتمدن 
والرفاهية والتقدم، وقد أشاد 
وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصباح باجلسم الطبي منوها 
بتضحيات أفراده وإجنازاتهم، 
وقال في تصريح مبناســبة 
اليــوم العاملي للطبيب «مهما 
قدمــت مــن كلمات شــكر 
وعرفان ال أستطيع أن أوفيكم 
حقكم.. لكل األطباء والصيادلة 
واملمرضني.. لكل العاملني في 
املهــن الطبيــة املعاونة لكل 
الدرب  أنتم رفقاء  اإلداريني، 
شركاء اإلجناز والنجاح، أنتم 
بعد اهللا احلامي في هذه األزمة، 

حفظكم اهللا ورعاكم».
الــكالم اجلميل  هذا هو 
به وزير الصحة  الذي توجه 
إلى جميع العاملني في «الصحة» 
ولكن أود أن أشير إلى عدد من 
النقاط التي يعاني منها بعض 
الوافدين، وهو قرار  األطباء 
مجلس الوزراء بإغالق املنافذ 
البرية والبحرية واجلوية وعدم 
السماح لدخول غير الكويتيني 
إلى البالد حتى إشــعار آخر، 
هــذا القرار له تأثير ســلبي 
ونفســي على األطباء بعدم 
متكني عائالتهم من الدخول إلى 
الكويت مما يؤثر تأثيرا سلبيا 
على نفسياتهم وعلى أعمالهم، 

بلم شمل العائلة بالكويت.
وأود أن أوضــح لوزير 
بالكادر  الصحة نقاطا تتعلق 
الطبي للوافدين وهي رواتبهم 
األقل بالنســبة لدول اخلليج 
وعلى عــدم زيادة األطباء أو 
ترقيتهم ويتم هذا بطرق عدة 
وهي عدم االعتراف بالشهادات 
التي يحصل عليها الطبيب أثناء 
بالوزارة، وعدم وجود  عمله 
أي نوع من الزيادة السنوية 
للطبيب الوافد حتى إذا تعاقدت 
الوزارة مــع طبيب له نفس 
الوضع ونفس سنة التخرج مع 
طبيب حالي بالوزارة سيكون 
الراتب أفضل للمتعاقد حديثا 
بسبب حساب سنوات خبرته 

خارج الكويت.
وهناك مشكلة عدم السماح 
أو  بترحيل رصيد اإلجازات 
تبديله نقدا بحيث لو مر هذا 
باإلجازة  السماح  العام بدون 
ســيكون الطبيب عمل ثالثة 

أشهر بدون مقابل!
البد من وزارة الصحة أن 
تستقطب األطباء الوافدين من 
ذوي اخلبــرة والعلم، وممن 
بــاع وإجنــازات طبية  لهم 
تتهافت عليها  وشهرة عاملية 
مستشفيات العالم بأسره، فال 
أقل من أن نصلح البنية التحتية 
جلميع مستشفياتنا وأن نوفر 
لها األطباء واألجهزة، فإذا كانت 
الصحــة نعمة كبرى من اهللا 
عز وجل ال يراها إال املرضى 
فلنعمل علــى رقي اخلدمات 

الصحية في بلدنا الكويت.
وهنا نناشد وزير الصحة: 
نعلم أنــك ورثت تركة مثقلة 
باملتاعب واملشــاكل وخاصة 
مشــكلة «كورونــا» ولكن 
باإلصرار والتحدي والشفافية 
تســتطيع أن تبنــي وتطهر 
وزارتك من كل شــائبة، وما 
دمت عرفت الداء فالبد له من 
دواء، فتوكل يا وزير الصحة 
على اهللا وانفض عن وزارتك 
غبار السنني وإهمال عدد من 
املسؤولني، وال تأخذك الرأفة 

بأي متقاعس.
ونشــكر جميع األطباء 
الكويتيني والوافدين وكل من 
تعب في هــذه األزمة والتي 
نسأل اهللا أن تنتهي بخير قال 
تعالى (وقل اعملوا فسيرى اهللا 

عملكم ورسوله واملؤمنون).
أسأل اهللا سبحانه وتعالى 
أن يحفظ اهللا الكويت وأميرها 
وشعبها واملخلصني عليها من 
كل مكــروه، وأن يعجل اهللا 
بانقشاع هذه الغمة عن جميع 

دول العالم. اللهم آمني.

«يا فرحة ما متت» أتى لهم خبر بأنه 
ال يوجد صرف! ملاذا؟ ماكو فلوس! 

بويوســف تلك الفئة التي تشمل 
الكثير من اجلهــات والقطاعات في 
وزارتكم رواتبهم جدا بســيطة وما 
يقومون به من تكليف سعيا لتعديل 
وضعهم والقدرة على املعيشة.. رفقا 
بهم يا معالي الوزير وإحنا داشني على 
شهر كرمي أكرمهم اهللا يكرمكم دنيا 

وآخرة.
 مسك اخلتام: نرفع لكم القبعة على ما 
قمتــم به من حتديث في قناة القرين 
وخاصة في شهر رمضان املبارك من 
خالل إعادة املسلسالت الكويتية القدمية 
بطريقة إعالنية وإعالمية مدروســة 
واستراتيجية تتيح حملبي الزمن اجلميل 
مبشاهدة تلك املسلسالت القدمية خالل 
شــهر رمضان.. الفال لقناة العربي.. 

مبارك عليكم الشهر.

التزام اجلميع بتطبيق تلك االشتراطات.. 
ومنا إلى املسؤولني راقبوا وتأكدوا من 

جاهزيتكم قبل فوات األوان. 
< < <

اقتراح قدمه  انتباهي  أخيرا، لفت 
مختار منطقة النعيم طالل القحص إلى 
وزارة األوقاف في حال تطبيقه سيوفر 

على ميزانية الدولة ماليني الدنانير.
االقتراح يكمن في استفادة الدولة 
من تبرعات املواطنني التي مازالت تنتظر 
موافقة الوزارة إلقامتها من خالل توجيه 
تلك التبرعات أو تخصيص جزء كبير 
منها إلى املناطق السكنية اجلديدة مثل 
منطقــة املطالع التي حتتاج حاليا إلى 
العديد من املساجد إضافة إلى املناطق 

السكنية األخرى. 
اقتراح املختار بالفعل سيوفر على 
الدولة الكثيــر والكثير، ونتمنى من 
املسؤولني في الوزارة دراسته وأخذه 
بعني االعتبار ألن ذلك سيسهم في خدمة 
أهالي تلك املناطق مستقبال ويحقق كذلك 
للمتبرعني رغبتهم ويخفف كذلك على 
الدولة حتمــل مصاريف البناء.. ومنا 

إلى املسؤولني.

العمل بسبب سياسة اإلحالل (التكويت) 
وتناقل املوجة العنصرية ضدهم بوسائل 
التواصل االجتماعي قد تستدعي بعضهم 
ملراجعة الطب النفسي للعالج بدال من 
ان تتفاقم حاالتهم وتنعكس سلبيا ولكن 
املقترح يعاقب املرضى النفسيني بطريقة 
فظة كأنهم خطر على املجتمع، باإلضافة 
إلى ذلك، كلفة العالج النفسي تعتبر اقل 
باملقارنة مع باقي التخصصات الطبية 
والتي تستدعي جراحة واستخدام أجهزة 

مكلفة.
دور النائب مهم في الرقابة والتشريع 
ويفترض أن يكون لديه فريق مختص 
يساعده في صياغة املقترحات، كمواطنني 
كيف لنا أن نثق بنائب يصيغ مقترحا 
ضعيفا يســتطيع أي شــخص غير 
متخصص أن يكشف عيوبه وهو الذي 
يشــرع ويصوت على قوانني للدولة؟ 
وحتى بعض األسئلة تتم صياغتها بشكل 
عام ال تكشف موطن اخللل وتأتي اإلجابة 
عامة فال تعكس الصورة احلقيقية، فمثال 
عندما تسأل عن التكلفة العامة وال تعرف 
من أين أتت التكلفة بشــكل تفصيلي 
ستنخدع باألرقام وتستنتج استنتاجا 

خاطئا.

قبل أن يجف عرقه». 
معالي الوزير أكثر من أربعة أعوام 
ولم يصرف العديد من صغار املوظفني 
مكافآتهم، وهذا األسبوع تفاءل هؤالء 
خيرا عندما أشيع في أروقة الوزارة 
خبر عن صرف جزء من تلك املكافآت 
املتراكمــة.. لكن وكما قال أهل مصر 

التقيد بتطبيق االشتراطات حتى نضمن 
بذلك التزام اجلميع بتلك االشتراطات 
التي نعاني من عدم تطبيقها في الوقت 

احلالي من قبل البعض.
خالل الشهر املبارك، املساجد ستكتظ 
باملصلني وأي إهمال أو خطأ في األيام 
املقبلة سيتحمله املسؤولون في الوزارة 
الذين أعلنوا عن تلك اجلاهزية، لذلك 
يجب من اآلن التأكد من اجلاهزية التي 
أركانها سنحافظ على سالمة  بتوافر 
املصلني، ونضمن استمرار الصلوات 
في املســاجد وعدم إغالقها في حال 

لكن ببحث بســيط ال يستغرق ثواني 
في اإلنترنت أستطيع أن أتعرف على 
بعض األمراض النفسية مثل االكتئاب، 
القهري وغيرها من  الوسواس  األرق، 
أمراض قد يصاب بها اإلنسان، فاملرض 
النفســي ليس فقط جنونا أو فصاما 
بالشخصية بل أمراض تصيبنا جميعا 
وقد نتعايش معها وال نشكل خطرا على 
املجتمع. ولألسف املفهوم املتداول هو 
ان الطبيب النفسي للمجانني فقط وهذا 

مفهوم خاطئ.
كما ان ما يتعرض له الوافدون من قلق 
بسبب «كورونا» واحتمالية الفصل من 

بتاريخ ٤ أبريــل اجلاري في جريدة 
«األنباء».

ومــن نهاية اخلبر تبدأ ســطور 
مقالتنا التي نوّجه كلماتها مباشــرة 
لوزير اإلعالم والثقافة وخير ما نبدأ 
به رســالتنا لـ «بويوسف» بالتذكير 
باحلديث الشريف «أعط األجير أجره 

احلرارة للتأكد من ســالمة املصلني، 
والتقيد بوضع عالمات إرشادية خاصة 
بالتباعــد والتأكد من وجودها في كل 
جولة تفتيشية، وكذلك توفير سجادات 
ورقية للصالة من النوعية التي تستخدم 
مرة واحدة في كل مسجد، إضافة إلى 
توفيــر الكمامــات، واملعقمات خدمة 
للمصلني من جانب، ومن جانب آخر 
إلزام كل من يدخل للمسجد التقيد بها 

واستخدامها.
التشديد على  بات من الضروري 
األئمة في املســاجد حلث الناس على 

وإقباال على املؤسســات األكثر راحة، 
وبالتالي تظهر مشكلة أكبر. لذلك تلجأ 
بعض املؤسسات لوضع كوادر لتشجيع 
املوظفني على البقاء فيها. احلل الصحيح 
لتفاوت الرواتــب يكون بتطبيق نظام 
تقييم الوظائف الذي يعطي لكل وظيفة 
قيمتها الفعلية ودرجتها الوظيفية وهو 

معمول به في املؤسسات املتقدمة.
وهناك مقترح آخر حول التخلص من 
الوافدين الذين لديهم ملف بالطب النفسي 
وذلك لتحميل الدولة كلفة عالجهم وأيضا 
خلطورتهــم على املجتمع. ورغم أنني 
لست مبختص في األمراض النفسية، 

املكافآت في  التزال مشكلة تأخر 
وزارة اإلعالم قائمة حتى هذه اللحظة 
دون وجود حلول لها من قبل املسؤولني 
في وزارة اإلعالم الذين عليهم التنبه 
لهذه املعضلة حتى ال تنسى صرف تلك 
املكافآت وتذهب أدراج الرياح، خصوصاً 
للعاملني في اخلدمات اإلنتاجية الذين 
يوفرون للفرق العاملة بانتخابات مجلس 
األمة واألعياد الوطنية كل ما يحتاجونه 
من نقل معــدات وغيرها، ألن هؤالء 
رواتبهم ضعيفة وهم في أمّس احلاجة 
ألنهم «ناس بســطاء» وبحاجة لتلك 
املكافأة أكثر من غيرهم، خصوصا في 
ظل الظروف التي نعيشها بسبب جائحة 
كورونا وقرب حلول شهر رمضان. 
ومنّا للمسؤولني في وزرارة اإلعالم: 
متى تصــرف وزارة اإلعالم مكافآت 
«الناس البسطاء» ذلك كان عنوان اخلبر 
الذي قام بنشره زميلي مفرح الشمري 

أعلن املسؤولون في وزارة األوقاف 
مع قرب شــهر رمضان املبارك عن 
جاهزية املســاجد الستقبال املصلني 
وسط استعدادات خاصة اتخذت ملواجهة 

جائحة «كورونا».
ما قد ال يعلمه املسؤولون أن بعض 
املســاجد تفتقر إلى أبسط اإلجراءات 
الصحية واالحترازية، منها عدم التزام 
بالتباعد االجتماعي  بعض املســاجد 
بني املصلني، إضافة إلى عدم تقيدهم 
باالشتراطات الصحية ومن أهمها ارتداء 

الكمام.
يجب على املسؤولني، ونحن مقبلون 
على شهر رمضان أن ينزلوا إلى أرض 
بأنفسهم من توافر  امليدان ويتأكدوا 
تلك االشتراطات داخل املساجد، وخالل 
أداء املصلني فروضهم للتأكد من مدى 
التزامهم بتطبيق االشتراطات الوقائية 

املفروضة من السلطات الصحية.
هناك ميزانيــة كبيرة مخصصة 
للمســاجد، لكن فــي املقابل جند أن 
هناك نواقص مهمة يجب توافرها في 
ظل انتشــار هذا الوباء، منها توفير 
شاشة ذاتية عند مداخل املساجد لقياس 

األمة بتقدمي  يقوم نواب مجلــس 
اقتراحــات من حني آلخر، وطبعا منها 
الصالح ومنهــا غير الصالح للتطبيق، 
فهناك اقتراحات تصّب لصالح املجتمع 
ومصلحة الكويــت، وهناك اقتراحات 
ضررها أكبر من نفعها لو مت تطبيقها 
دون وضعها حتت دراسة من املختصني.
املقترحات لكي  فلو نأخذ بعــض 
نتحدث عنها مثل توحيد الرواتب في 
الكويت وهو اقتــراح يبدو أنه يحقق 
املساواة والعدالة ومينع الواسطة مثلما 
هو املرجو منه، لكن في حقيقة األمر من 
يعمل مبجال املوارد البشرية يعلم أن 
االعتقاد بأن توحيد الرواتب عادل يقع في 
خطأ كالسيكي ملن لم يعمل بهذا املجال، 
ألنه على النقيض هذا االقتراح سيسبب 
الظلم واللجوء للواسطات أيضا، فكون 
هناك محاسب في مؤسسة (أ) ومحاسب 
آخر في مؤسسة (ب) ال يعني ان الوظائف 
متشابهة ١٠٠٪، ألن املؤسسات تختلف 
في طبيعة عملها وفي حجم وضغوط 

العمل، وأيضا املهام املناطة للوظيفة.
فماذا سيحدث لو مت توحيد الرواتب؟ 
ســنرى عزوفا عن بعض املؤسسات 
خاصــة التي حتتاج جهدا أكثر بالعمل 

في إطار قانوني فهذا يعني وجود التزامات على جميع األطراف 
ذات الصلة ووجود آلية للمحاسبة عن أي تقصير باإلضافة إلى 

مراجعات مستمرة ملدى تنفيذ االلتزامات.

راودتني بعض اخلواطر عندما قــرأت اخلبر املتداول على 
املواقع عن إعداد قانون خلطة التنمية للسنوات اخلمس القادمة من 
٢٠٢١/٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ولذلك فإنني أسطرها للقراء األعزاء.

كلمة التنمية ليست شعارا يتشدق به رؤساء وزعماء القمم 
العاملية ومديرو املنظمات الدولية ويكتب عنه املفكرون واالعالميون 
من آن آلخر مهما اختلفت لغة اخلطاب والرســائل واملناسبات، 
ولكن التنمية هي أحد حقوق اإلنســان ولها العديد من األبعاد 
االقتصادية والبيئية والصحية واإلنسانية والثقافية باإلضافة 
إلى أنها منظومة متكاملة ومســتمرة ويجب أن تكون لها نتائج 
ومردود إيجابي يســتفيد منه اإلنسان سواء كان طفال أو شابا 
أو امرأة أو كهال أو معاقا أو معافى وهو ما يقتضي وضع إطار 
وأهــداف وغايات محددة ألي خطة تنميــة وأن تكون اخلطط 
معلنة واضحة املدى الزمنــي ويرتبط بها آلية وأدوات واضحة 
ملتابعة تنفيذ األهداف وفقا للجدول الزمني والتدخل في الوقت 
املناسب حلل أي مشاكل أو معوقات، وعندما يتم وضع التنمية 

إن احلديــث عن التنمية ضمن إطار قانوني يعني بال شــك 
االنتقال من مرحلة اآلمال واألحالم إلى مرحلة التعهد بااللتزام 
واالستعداد للمحاسبة عن أي تقصير في صون وتعزيز احلق 
في التنمية التي يجب أن يحصد ثمارها اجلميع بعد مشاركتهم 
في حتقيقها علــى اختالف تخصصاتهم ومواقفهم ومواقعهم، 
وال شك في أن احلق في املعرفة يتطلب إعالما مدركا لهذا احلق 
وأفضل الســبل ملمارسته لتحقيق التنمية فال معنى لقوانني أو 

خطط أو برامج تنمية إن لم تنشر بشفافية كاملة.
وال معنى لقوانــني للتنمية توضع في أدراج أو مكاتب كبار 
املســؤولني وال يتم نشرها وتداولها واحملاســبة عن تنفيذها 
مبوضوعيــة وجترد دون مزايدات قد تعرقل مســيرة التنمية 
دون مبرر، وفي التاريخ العديد من الدروس والعبر التي ال يجب 
اإلغفال عنها. إن حتقيق التنمية يجب أن يتم ضمن السياق الذي 
يصون ويعزز حقوق اإلنســان فال معنى ألي تنمية ال تراعي 

حقوق اإلنسان.
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«تكرمي الشهداء» واجب وطني

مساحة للوقت

طارق إدريس

زهيرية: هالزمن ال تأمن أقداره

كثرة االستجوابات
وأولوية اإلصالحات!

هال وغال

حمد احلسن

شخطة قلم

د.ظاهر هادي املركز

لقــد حتققت رؤية وطموح الفكــرة الرائدة من 
إنشــاء وتأسيس مكتب الشــهيد الذي يدخل عامه 
الثالثني اليوم بعد التحرير، حيث جاءت هذه املبادرة 
الوطنية لتعزيز رد اجلميل وتكرمي شــهداء الكويت 
الذيــن ضحوا بالنفس والنفيــس من أجل أرضهم 

وحريتها واستقاللها!
قبل أيام أعلن مكتب الشهيد التنسيق مع هيئة 
الزراعة إلطالق أسماء الشــهداء على مجموعة من 
احلدائق العامة وأيضا وضع جداريات الشهداء على 
مجموعة من اجلسور والطرقات الرئيسة، من خالل 
هذه األخبار السارة نؤكد أن مثل هذه الرؤية الوطنية 
حققنا مطالب عادلة بحق كل من ضحى لهذه األرض 
بروحه الطاهرة الزكية لتبقى الكويت وشعبها اليوم 

وطنا عزيزا وشعبا كرميا.
من أجل تخليد بطوالت وتضحيات الشــهداء! 
نعم نحن نطمح أيضا إلطالق أسمائهم على الطرق 
الرئيسة بالضواحي واملدن وليس فقط على احلدائق 
واملتنزهات واجلسور ألنهم يستحقون هذا التكرمي 
الالئق بكل فخر واعتزاز، لتبقى ذكراهم خالدة ومخلدة 
بذاكرة أجيال احلاضر وأجيالنا القادمة، ليفخر أبناؤهم 

وأحفادهم بهم وباستشهادهم وبطوالتهم اخلالدة.
نعم، إن تكرميهم وتخليد بطوالتهم اكثر أهمية من 
أي موضوع آخر، بل أولوية وطنية تزكيها حكومتنا 
ويزكيها كل ضمير وإحساس وطني وشعبي ورسمي، 
ألنهم يستحقون هذه املنزلة في حياة أهاليهم وأجيالهم 

احلاضرة والقادمة!
نعم، تكرمي الشهداء واجب وطني ال يقبل املساومة 
ألنه يحقق الهدف األسمى من تأسيس وإنشاء مكتب 
الشهيد، والذي سعى القائمون عليه ألكثر من ثالثني 
عاما لتحقيق هذا املطلب والتكرمي الوطني املستحق 

لشهدائنا األبرار! 
ونحن في ظل هذه املبادرة الوطنية الرائدة نسأل 
اهللا تعالى أن نستدل على رفات بقية املفقودين من 
أسرانا بالعراق لنستكمل فرحة عودتهم حتى يحتضنهم 

تراب الوطن مع إخوانهم الشهداء.
ومن هنا نأمل تخليدا آخر لشهداء الوطن بإطالق 
عملة تذكارية مبناسبة مرور ٣٠ عاما على التحرير 
لتحمل هذه العملة الرمزية صور شــهدائنا األبرار 
وبصمة الشهيد رمزا لهذه الذكرى املعبرة! ويبقى هذا 
القرار الوطني واإلنساني بحق شهداء الوطن هو بحق 
الرأي الصواب الذي أصاب كبد الهدف احلقيقي في 
تخليد شهداء الكويت األشراف، فتكرميهم لن يقف 
عند هذا املستوى وستظل ذكراهم العطرة حاضرة 
في أعماق القلوب ومنارة تضيء برايتها العالية معالم 

طريق العز والفخر والكرامة.

(إ) من القهر والّشقا اجنر القلم جّرة
القلب امرني وقال فزعه بعجل جّره
لو فاض حزني بْتمتلي جّرة ورا جّرة
اكتب وقول هالزمن ال تأمن أقداره
يعطي يزيد الّردي زايد عن أقداره

وان جاه راعي الَفِضل بالهم مال ْقداره
ضاعت قواعده ِكَسْر فاعله بحرف جّره

في اآلونة األخيرة بات الوضع الراهن في الكويت 
ينقسم إلى فريقني، أحدهما مؤيد واآلخر معارض، بني 
مؤمن بأن حل مشاكلنا يكون عن طريق االستجوابات 
لرئيــس الوزراء والوزراء ألنهــم ميلكون األغلبية 
املعارضــة بعدد ثمانية وعشــرين صوتا، وحكومة 
متلك ٣٢ صوتا لوقف أو مترير تشــريع قانون في 
ظل مجلس ارتفعت احلدة فيه بني األعضاء، وتبادل 
االتهامات بالتخوين والتخويف واتخاذ مسلك وسائل 
التواصل االجتماعي بكل أداة إعالمية والضغط عليهم 
من خاللها إلعالن املواقف وتصويت القوانني، منها 
املرئي واملسموع وقانون النشر والصحافة والقوانني 
األخــرى، وال عزاء لقانون العفو الشــامل وتأجيل 

التصويت عليه!
هنا نضع تساؤالت:

هل املعارضة جادة في السعي إلقرار قانون العفو 
الشامل؟

هل ما حدث في جلســة القسم متعمد من قبل 
املعارضة لعدم التصويت على «العفو الشامل» بهدف 

إدراج القانون بصفة االستعجال؟
هل املعارضة جادة في اإلصــالح، أم أن تقدمي 
االستجوابات ما هو إال إلبراء الذمة أمام الشعب الكويتي؟
هل فعال هناك معارضة حقيقية؟.. الهّم الوطني 
أولوية وهموم وقضايا املواطن البســيط معارضة 

مصالح ذاتية!


