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قطار العمر ميضي ســريعا ونحن في غفلة، متر 
السنون تلو السنني مثل طيف أحالم دون أن نشعر بذلك، 
ومراحل العمر أشبه ما تكون باحملطات التي ننتقل بها 
من محطة إلى محطة حتى يصل بنا املطاف إلى أن يقف 
بنا القطار عند محطتنا األخيرة ولسان حالنا يقول: ما 
أسرعك يا زمن، مثل السلم الذي تصعده درجة درجة 
حتى إذا ما بلغت نهايتــه عاودت النزول درجة درجة 
حتى تصل الى الدرجة األخيــرة، وهي نقطة النهاية، 
فتضعف قواك، ويقل نظرك، ويتراخى عزمك، فتنظر 
إلى نفسك مليا متذكرا سنني عمرك األولى أيام شبابك 

وقوتك، وتقول بحسرة:
بكيت على الشباب بدمع عيني

فلم يعن البــكاء وال النحيب
عريت من الشباب وكنت غضا

كما يعرى من الورق القضيب
فيا ليت الشــباب يعود يوما

ألخبــره مبا فعل املشــيب
 إنه أمر اهللا الذي إذا أراد شــيئا قال له كن فيكون، 
وإنها النهاية احلتمية لكل البشر، فكل حي هالك، وكل 
رطب سيصبح يابسا، فاملوت ال يستثنى منه أحد مهما 

بلغ من العمر عتيا:
كل ابن أنثى وإن طالت سالمته

آلــة حدباء منقول يوما على 
واحلقيقة انه عندما يتقدم العمر باإلنســان يعلم 
متام العلم أنه أوشك أو كاد أن يصل الى يومه األخير 
شاء ذلك أم لم يشأ، فيحاول جاهدا أن يتغافل عن هذا 
اليوم ثم يعاود التفكير به ليتدبر أمره وأمامه قول اهللا 
تعالى لسيدنا محمد ژ «يا محمد عش ما شئت فإنك 
ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واحبب من شئت 
فإنك مفارقه، واعلم أن شرف املؤمن صالته بالليل وعزه 
استغناؤه عن الناس»، وهذا الشعور واإلحساس ينتاب 
كثيرا ممن تقدم بهم العمر، ورمبا قال املرء لنفسه: لقد 
دنت ساعة الرحيل ومفارقة األهل واألحبة، واقترب من 

عرصتنا هادم اللذات ومفرق اجلماعات.
لذا جتده يحاول قدر طاقته فيما بقي له من سنني 
عمره التي ال يعلم كم هي، أن يستعد ويتأهب لهذا اليوم 
احلاسم، فهو يوم ال بد منه، ويوم له ما بعده، وفي هذه 
املرحلة املتقدمة من العمر مير في ذهنه شريط عمره منذ 
وعى ما حوله حتى الساعة التي يعيش فيها، فيتذكر كل 
ما فعله من حسن وسيئ، فيحاول جاهدا دفع السيئة 
باحلسنة، ويتمنى لو طال به العمر ليكثر من عمل اخلير، 
وهو يعلم متــام العلم أن اجلنة محفوفة باملكاره، وأن 
أعمالنا في اخلير لو بلغت عنان السماء لن نذوق طعم 
اجلنــة بها، وإمنا برحمة اهللا تعالى ومغفرته، ومن نعم 
اهللا علينا أن أخفى توقيت املوت عنا، وإال لكنا متنا هما 

وغما، وال شك أن استقبال املوت خير من استدباره.

إن املطالبات الشعبية بتعديل التركيبة السكانية حتى 
تكون النسبة البالغة للمواطنني أكثر من الوافدين أمرها 
غير ممكن في الفترة احلالية في ظل وجود قوانني غير 
فاعلة، هذا فضال عــن احتياج القطاع اخلاص للعمالة 
الوافدة مع عزوف الكويتيني عن العمل في القطاع اخلاص.
وقد يعزي البعض إلى ان عزوف املواطنني عائد إلى 
أن الكويتــي ال يفضل حتمل تبعات العمل في القطاع 
اخلــاص إال ان هذا األمر غيــر صحيح، حيث ان أول 
أسباب عزوف املواطنني هو عدم احترام العمالة الوطنية 

في القطاع اخلاص.
نعم، فال يوجد أي احترام وتقدير ألبناء الوطن متى 
ما قرروا العمل في القطاع اخلاص، وقد تكون أول مظاهر 
عدم االحترام هو قرارات الفصل وإنهاء اخلدمات بال 
مسوغ قانوني، وقد تكون أبرز عبارة يكتبها أصحاب 
األعمال لدى إصــدار قرار الفصل عن العمل هو عدم 

التقيد مبا جاء في متطلبات العمل.
وألنه ال يوجد قانون يحمي العمالة الوطنية من الفصل 
التعسفي بالتأكيد سيزداد عزوف املواطنني عن العمل 
في القطاع اخلاص، وسيستمر اإلقبال على القطاعات 
احلكومية نظرا ألن العمل احلكومي أعلى أجرا وأكثر 

أمانا وظيفيا وفيه احترام للمواطنني.
إال ان اليوم احلكومة لن تعود قادرة على حتمل كل 
اخلريجني الباحثني عن العمل والتوجه، كما مت التصريح 
األخير به من قبل مجلس الوزراء أال وهو توفير اكثر من 
مائة ألف وظيفة للعمالة الوطنية في القطاع اخلاص، لن 
يتشجع احد على االنخراط في ظل قانون العمل احلالي.

فالقانون الذي ينظم عمل العاملني في القطاع اخلاص 
حصن أصحاب األعمال وجعل الســلطة والقرار بيد 
صاحب العمل، وهذا بالتأكيــد أحد مظاهر االضطهاد 
الذي تعمد البرملان تشــريع مثل هذا القانون الذي ال 
يحمي حقوق الكويتيني ويجعلهم في موقف الضعف 

أمام أصحاب األعمال.
فالقانون حدد أن مدة عقد العمل البد أال تتجاوز السنة 
مع قابليته للتمديد، أي أن العامل في القطاع اخلاص ال 
يستطيع ان يوقع عقد عمل لعشر سنوات على سبيل 
املثال بل هو محدد بســنة واحدة قابلة للتجديد وفق 

أهواء صاحب العمل إما يجدد وإما ال.
هذا فضال عن ان اغلب التعيينات التي تتم في القطاع 
اخلاص ال تتم وفق التعاقد بل بقرار يصدر من املوارد 
البشرية بالتعيني، وعليه يكون الكويتي طرفا ضعيفا 
بالعقد، وال يســتطيع ان يحدد شــروطه أو أن يحدد 
في العقــد أي مطلب له، وعليه فإن أغلب التعيينات ال 
تعتبر عقدا مبفهومه القانوني الصحيح بل قرار تعيني 
مــن صاحب العمل، وال ميلــك الكويتيون أن يحددوا 
متطلباتهم أو أن يتم حتديد اختصاصهم الوظيفي أو 

آلية العالوات والترقيات.
هذا جانب واجلانب اآلخر الذي يدعو للعزوف هو 
عدم االستقرار الوظيفي، فاملزاجية حتكم عالقات العاملني 
في القطاع اخلاص إما أن أحبك وإما ان أكرهك وال ينظر 
للكفاءة وهذا أمره إذا ما اســتمر بالتأكيد فال مستقبل 
للقطاع اخلاص لدينا لينمو، وسيؤدي ملشكلة اقتصادية 

كبيرة مستقبال.
األمر اآلخر الذي يدعو للعزوف هو تدني اجر العاملني 
الكويتيــني، فهم يعتمدون بالدرجــة األولى على دعم 
العمالة، أما األعمال التي يقومون بها لدى الشــركات 
واملؤسسات اخلاصة فهي تدفع أدنى األجور مع ساعات 

عمل طويلة وأعباء شاقة.
وعليه، فإن االســتمرار على هذا النهج فبالتأكيد 
يجعل العزوف عن القطاع اخلاص مستمرا، هذا فضال 
عن بناء مؤسسات اقتصادية ضخمة وقطاع خاص قوي 
يكون رافدا للدولة لن يكون وسيستمر االعتماد فقط 

على موارد الدولة الرسمية.

ڤيروس الفتنة ميكن تفاديه بالتحذير 
العقالني «املؤمن كيس فطن»، أي تبصروا 
وتدبروا وحتذروا مما يدور خارج وداخل 
العربي واإلقليمي والدولي من  محيطنا 
مؤامرات واضطرابــات وحروب باردة، 
ومثلها مدمرة، ومصالح مشتركة وانقالبات 
مفبكــرة وأمم مشــتتة، ودول مفككة، 
ونزغات بالظالم ملعونة، ومصالح مدفونة 
بالظالم إلقالق راحة األنام مبعسول الكالم 

لكن بنوايا خبيثة وزوايا مميتة! 
هذه النوايا تتبع أســلوب حشــرة 
«األرضة» التي تنخر بالظالم األخشاب 
واألشجار واألثاث وال تترك حتى األقمشة 
وكل ناعم حولها كما ورد بالقرآن العظيم، 

تتركها قاعا صفصفا دمارا بال عمار!
وهذا هو حال أوطان حولنا أمســت 
نياما بســالم، وأصبحت على اخلراب 
نياما! تابعوها وتدبروا ما تركه شياطني 
الظالم أوطانا بال عنــوان! وأرواحا بال 
أجســام! وثروات بال استثمار! وكذلك 
ألوطان بالقارات تعاني التهجير والقتل 
واالنتقام! لذلك رفــض ما يدور حولنا 
وتدبر أموره «املؤمن كيس فطن» عنوان 
ألمننا واألمــان ودحر العبث من الكالم 
وتكسير أالعيب احلقد واألصنام، تفلحوا 
وتنتصروا يا نخبة الكالم يرحمكم اهللا 
وأجيالكم وثرواتكم، بإذن اهللا وهدي نبيه.

ملحوظــة: «األرضــة» أو«العثة» أو 
«النمل األبيض» هي حشرة آكلة اخلشب 

للتوضيح.

نعتز كثيرا مباضي الكويت العريق 
والتحام الشعب الكويتي بتربتها التحاما 
تامــا، واعتزازنا بأرض األجداد واآلباء 
الذين عاشــوا ضنك احلياه وقسوتها 
وما سطروه من مالحم كفاحهم والسعي 
املستمر والبحث عن لقمة عيش هانئة 
وكرمية في أرض صحراوية جرداء قاحلة 
دفعت ســكانها في املاضي إلى ركوب 
البحر فــي الغوص والبحث عن اللؤلؤ 
والتجارة البحرية بالســفن الشراعية 
وكذلك بالتنقل البري بواسطة اجلمال 
بني الســواحل الغربية للخليج العربي 

وبالد الشام وشبه اجلزيرة العربية.
والكويــت تتمتــع مبوقــع مثالي 
استراتيجي على شاطئ الشمال الغربي 
للخليج العربي، وبحكم موقعها اجلغرافي 
املميز فهي مرفأ طبيعي لألراضي احمليطة 
بها، وهي منطقة التقاء طرق املواصالت 

وطرق التجارة املختلفة. 
ويتواجد اسم الكويت في خرائط العالم 
منذ القرن السابع عشر امليالدي واستقر 
سكانها على أرض الكويت جتمعهم روح 
احملبة والتعاون واالندماج مع بعضهم 
البعض واملشاركة والتشاور فيما بينهم 
بالرأي وإخالصهم لهذه األرض الطيبة 
وســطروا الكثير من املالحم البطولية 
الوطنية والتاريخية واألعمال اجلليلة 
اخليرة في البر واإلحسان والبذل والعطاء 
ولم يبخلــوا باجلهد واملال واإلخالص 
خلدمة وطنهم، وكانوا رعاة لكثير من 
املشروعات اخليرية التي تخدم الوطن 
وأبناءه ومعتزين بحكم آل الصباح الكرام 
وبقيادتهم احلكيمة ورؤيتهم املستقبلية 
الواعدة باخلير والنماء ونهضة الوطن 

وتقدم شأنه.
وقد ســعدنا كثيرا بدعوة صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا، باحلوار الوطني بني السلطتني، ألن 
هذا احلوار من شــأنه أن ينهي اجلفاء 
ويفتح القلوب من أجل مصلحة الوطن 
واملواطنني، وتاريخ الكويت احلافل بعطاء 
رجالها األوفياء والذود عن تراب وطنهم 
بالغالي والنفيس واحلفاظ  والتضحية 
على أمن وسالمة الوطن، السيما مع ما 
يتصف به أهل الكويت بالرحمة واملودة 
والتآخــي واإليثار والتســامح، وهذه 
الصفات الكرميــة والفضائل محفورة 
في ثقافة وتراث املجتمع الكويتي معززة 
الوحدة الوطنيــة، وبعد كارثة العدوان 
العراقي في الثاني من أغســطس سنة 
١٩٩٠ برزت أهمية تعزيز األمن الوطني 
واالئتــالف خليجيا وعامليــا لتحقيق 

مصاحلنا الوطنية.
ومع علمنا بواقــع اإلقليم امللتهب 
بالصراعات اإلقليمية احمليطة بالكويت 
وعدم االســتقرار األمني في املنطقة، 
علينا التحصن واإلحاطة بكل ما يدور 
حولنا بالتخطيط والوعى اإلستراتيجي 
األمني ومعرفة العلوم التكنولوجية ذات 
العالقة بالعلوم األمنية والتدريب املستمر 
املتقن ومشاركة األشقاء في دول مجلس 
التعاون وترابطهم وتعزيز وحدة الدفاع 

األمني اخلليجي املشترك.

داع، مع تشديد احلكومة على شح 
السيولة (واملوس على كل الرؤوس)، 
إذن ملاذا هذا الكرم احلامتي للخارج 

من األساس؟
كمواطن ليست عندي أي مشكلة 
مع دفع الضرائب، إذا ما أوقف الهدر 
والفساد وجرى استغالل الفوائض 
املالية وعوائد االســتثمار بطريقة 
ليــس عندي  حصيفة وشــفافة، 
مشكلة مع الضرائب إذا ما عممت 
على اجلميع وباألخص التجار، ليس 
عندي مشكلة مع الضرائب بشرط 
حتسن اخلدمات العامة في الوزارات 
املعنية، إمــا أن ندفع نحن وغيرنا 
(يبذر) باحلالل فهــذا غير مقبول 

إطالقا، وفي اخلتام سالم.
نغزة أخيرة: الرســوم إذا صارت كل 
سنة، وبتاريخ معني، ومببالغ كبيرة، 
وبإجراءات قانونية عقابية، تسمى 
(ضرائب) وليست رسوما، وشكرا.

من كال اجلنســني، وهذا ما يخلق 
التحفيز لالستمرار في العمل التنموي 
اإلنساني والوطني وتكرمي أعضاء 
مركز التنسيق االجتماعي (تنسيق) 
املميزين واألكثر تفاعال خالل النصف 
األول لعام ٢٠٢١ منها جمعية التنمية 
األســرية باملنطقة الشرقية (وئام)، 
جمعية البحريــن للعمل التطوعي، 
جمعيــة رعاية متعافي الســرطان 
اخليرية (متعافي)، واجلمعية الفيصلية 
اخليرية النسوية، ما يعكس جوا من 
اإليجابية مبشاركة دول خليجية في 

اجلائزة.
جاءت الدعوة العزيزة على قلبي 
منزل تقدير واعتزاز واحترام وتلبية.. 
لتنزلنــي جائزة «األميرة صيتة بن 

عبدالعزيز» رياضا.
لقد سعدت بهذه الدعوة وتلبيتها.. 
بالشكر اجلزيل ألصحاب  وأتوجه 
السمو األمراء والنخب وعلى رأسهم 
سمو األميرة نوف بنت عبداهللا بن 
محمد بن سعود الكبير، رئيسة اللجنة 
التنفيذية عضو مجلس األمناء في 
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز 
للتميز في العمل االجتماعي، واألمني 
العام جلائزة األميرة صيتة للتميز 
في العمل االجتماعي ا.د.فهد املغلوث 
القائمني  اليامي وجميع  واألخ علي 

على هذه اجلائزة السامية.

بشــرية مدربة وعيــادات وأدوية 
ووســائل للتوعية، حيــث إن ترك 
مسؤولية مكافحة التدخني إلى أكثر من 
وزارة أو جهة يؤدي إلى عدم حتديد 
املسؤوليات وضعف احملاسبة عليه 
ومن ثم ضياع الهدف والغايات والتي 
نص عليها قرار األمم املتحدة بشأن 
األهداف العاملية للتنمية املســتدامة 

ذات العالقة بالصحة.
أما إن لــم تتم قــراءة الوثيقة 
أو  اإلقليمية  اللجنة  املعروضة على 
متت قراءتها بسطحية أو عدم اكتراث 
ودون موضوعية فإن برامج مكافحة 
التدخني ستستمر على الوضع احلالي 
من سوء تخطيط وعدم تنسيق بني 
اجلهات وعدم االستفادة من اآلمال 
املعقودة عليها وستبقى وزارة الصحة 
من دون مسؤوليات محددة وواجبة 
الوقاية من  التنفيذ واحملاسبة على 
التدخني مبا يستحق ذلك من اهتمام 
عالي املســتوى من أعلى السلطات 
الصحية دون إلقاء املسؤوليات على 
الغير أو التذرع بتداخل االختصاصات.

أفعالكم وأقوالكم ال جتعلوهم يتمنون 
أن يدفنوا أحياء من كلماتكم وحصاد 
ألسنتكم ارحموا قلوب الناس واجبروا 
قلوبهم بابتسامة أوكلمة طيبة أو بيد 

صادقة حانية.
ال تعلم ثوابك عند اجلبار الرحيم 
عندما جتبر من كسر قلبه أحيوا من 
ذبل من كســر قلبه أعيدوا له روعة 
احلياة وجمالها، فمن تفعله مع الناس 
من خير ستجزى به ومن شر كذلك 
ستدور األيام وستحتاج من ميد لك 
يد العون، فما تفعله اليوم مع الناس 
سترى نتائجه غدا، وتذكر قوله سبحانه 
(وما تقدموا ألنفسكم من خير جتدوه 
عند اهللا هو خيرا وأعظم أجرا) ڈ.

على املدى القصير، ولكن على املدى 
البعيد ال أعتقد أن هناك حلوال تنموية 
جذرية تشكل مداخيل على امليزانية 
العامة بعيدا عن النفط، ناهيك عن 
عجز احلكومة عن إيقاف الهدر في 
ملفات مهمة شملت قضايا رأي عام 
بتجاوزات مالية كبيرة مع استمرار 
ثقافة املنح والعطايا اخلارجية دون 

وهي شرطة العاصمة املقدسة، شركة 
عبدالصمد القرشــي، شركة نسما 
احملدودة، سلســلة فنادق ورقان، 
فندق ماندارين أورينتال الفيصلية 
الفندقية، وشــركة عبدالغني بيت 
الذهــب واملجوهرات العريق، حيث 
تهدف الشــراكات إلى تفعيل مركز 
األميــرة صيتــة للتأهيــل املهني 
واالجتماعي بجامعة أم القرى، ليكون 
إشراك مؤسسات الدولة من القطاع 
احلكومي واخلاص طريق على خط 

التنمية املستدامة.
وقد اتضحت لي الرؤية بأهمية 
هذه اجلائزة التي من شأنها إكمال 
املسيرة اإلنسانية اخليرية لألميرة 
الراحلة، رحمها اهللا، من خالل اجلهات 
والشركات والنخب من الشخصيات 

في التســويق والبيع والتدخل في 
قرارات املنع والســماح واملزايدات 
الواردة  احلكومية على الضبطيات 
واملصادرة من كميات التبغ الواردة 
للبالد وإعادة هيكلة برنامج مكافحة 
التدخني لالستفادة من إمكانات وزارة 
الصحة بعد أن تصبح وزارة تشمل 

مكافحة التدخني أيضا.
وكذلك أن تتحمل وزارة الصحة 
جميــع املســؤوليات املتعلقة بذلك 
وتوفير اإلمكانات الالزمة من قوى 

وحوشا هائجة تهيج على قلوب الناس 
فهي متعبة من كمد احلياة ومشاغلها 
وهمومها فال جتعلوهم انطوائيني من 

جديدة لم تكن موجودة أصال؟ ومن 
ســيدفع هذه الزيادات األخيرة؟ ال 

يوجد غير املواطن أو الوافد.
ارتفاع أسعار النفط في الفترة 
األخيــرة كان مبنزلــة طوق جناة 
للميزانية العامة، مع األخذ باالعتبار 
طبعا ما قامت به التأمينات من عدة 
اشهر، أعطى احلكومة شيئا من الراحة 

املهمة يدركها بحضوره  املجتمعية 
عند تكرمي النخب وإطالق النشاطات 
اجلديدة، ومنها إطالق الفرع السادس 
للجائزة حتت عنوان «االســتدامة 
البيئيــة» والــذي يأتي اســتجابة 
للمبادرتني الوطنيتني «الســعودية 
اخلضراء» و«الشــرق األوســط 
األخضر»، ما يعكس حرص اململكة 
البيئية  التحديــات  على مواجهــة 
باستراتيجيات تنموية تدفع للفخر.

فهكذا مبادرات وإجنازات خليجية 
تسابق حتديات املستقبل، وأعجبت 
جدا بهذه النتائج التي أقرتها األمسية 
املميزة في العمل االجتماعي ومنها 
تدشني مركز األميرة صيتة للتأهيل 
املهني واالجتماعــي، وتوقيع عدة 
شراكات إستراتيجية مع عدة جهات 

املبرر لضــرورة إعادة النظر فيها، 
ولتكن من خالل حتمل وزارة الصحة 
مسؤولياتها في هذا الصدد بتعديل 
إلى وزارة  تســمية وزارة الصحة 
الصحة ومكافحة التدخني وأن ينقل 
إليها جميــع اختصاصات مكافحة 
التدخني من جميع الوزارات األخرى 
مبا في ذلــك الرقابة وتنفيذ قانون 
االتفاقية اإلطارية الدولية وأن تقود 
وزارة الصحة جميع اجلهود ملكافحة 
التدخــني مبا في ذلــك التجاوزات 

رفقا بالقلوب...
فلنكن عونا علــى بعض وليس 
عونا للشيطان على بعض ال تكونوا 

ال أدري إذا كنتم متابعني التوجه 
احلكومي اجلديد واحللول املقترحة 
السيولة، ولكن يبدو  ملواجهة شح 
وربي أعلم بالغيب أن املسألة متجهة 
نحو مزيد من الضرائب، تصريحات 
املسؤولني الكثيرة عن مشكلة السيولة 
دون احلديث عن حلول اقتصادية 
مستدامة - ركز على كلمة مستدامة 
- جعلت احلكومة تلجأ إلى اجلباية 
من العموم مع اختالف املســميات 
املستخدمة، ضريبة مضافة، رسوم 
خدمية، ضرائب، وغيرها، ليس املهم 
االسم، املهم في النهاية من يدفع هو 
املواطن، مع العلم أن جميع املسؤولني 
في الســلطة التنفيذيــة ما انفكوا 
املواطن  أن «جيب  العامة  يبشرون 
لن ميس»، هل يدرك املسؤولون أن 
هناك رسوما زادت بشكل كبير على 
املواطن في القطاعني العام واخلاص؟ 
هل يدركون انه مت استحداث رسوم 

ال تزال اململكة العربية السعودية 
تنشــط مبلتقياتهــا وجوائزهــا 
االجتماعية على الصعيد احمللي احتفاء 
بذكرى يومها الوطني، ولهذه املناسبة 
العزيزة على قلوبنا متت دعوتي دعوة 
رسمية إلى اململكة العربية السعودية 
حلضور جائزة الراحلة األميرة صيتة 
بنت عبدالعزيــز للتميز في العمل 
االجتماعي، حيث مت تكرمي ناشطي 
منصات التواصل االجتماعي الفائزين 
بالدورة الثانية من جائزة «أم اجلود» 
بحضور عدد من األمراء والوزراء 

واملهتمني بالعمل االجتماعي.
وفــي احلقيقة قوبلت باحلفاوة 
والكرم الســعودي الشــقيق منذ 
وصولي إلى الرياض وحتى ما بعد 
حضور األمســية، والواقع أنني لم 
يكن لــي فكرة عن هذه اجلائزة إال 
عندما قابلت العديد من الشخصيات 
الســعودية النخبوية في املجتمع، 
وآنسني هذا اجلو املفعم باإليجابية 
والتقدير لرواد العمل االجتماعي في 
اململكة الشقيقة، وأن اململكة العربية 
الريادة والزعامة  الســعودية ذات 
املمتــدة لم تنُم وجتلس على موقع 
الزعامــة إال ملا تتمتع به في الداخل 
على املستوى االجتماعي والثقافي 

والسياسي املعتدل.
ومن ال يدرك ماهية هذه اجلائزة 

إن الوثيقة رقم ٦٨ والتي ستعرض 
في اجتماع اللجنة اإلقليمية لشرق 
املتوسط ملنظمة الصحة العاملية خالل 
الفترة من ١١ حتى ١٨ أكتوبر اجلاري 
واملتاحة على موقع املنظمة اإللكتروني 
وعلى جدول األعمال املنشور حتتوي 
على ألوان تذكرنا بألوان تقارير األداء 
الدراسي في املدارس، وهي بالفعل 
متثل دليال ال لبــس فيه على عدم 
توفيق أجهــزة الكويت في مكافحة 
التدخني بالرغم من الدراسات واإلنفاق 
على برامج مكافحة التدخني وتكاليف 
العالج بسبب التدخني وتداعياته على 

الصحة.
فأين اخللل، هل في أداء وزارة 
التدخني  الصحة في مجال مكافحة 
بالرغم من صدور االتفاقية اإلطارية 
الدولية وبالرغم من القانون وبالرغم 
من الدراسات وحسابات اإلنفاق على 

تداعيات التدخني؟ 
وعند قراءة هذه الوثيقة بأسلوب 
علمي ومحايد فهي بالفعل تدل على 
التدخني وهي  فشل برامج مكافحة 

كثر في الفترة األخيرة من ال يبالي 
بكسر قلوب الناس..

جنرح بعضنا بكلمات قاســية، 
وأفعال بشعة ومواقف صادمة ال يبالون 
ويتركون وراءهم جرح وكسر للقلوب 
ال تداويه األيام والسنوات ورمبا يكون 
هذا اجلرح عميق فال يبرئ منه وميوت 

منه اإلنسان.
نعم ميوت من القهر والصدمات، 
فنحن بنهاية األمر بشر والنبي ژ 
تعوذ من (قهــر الرجال) فهذا القلب 
هو مرآة الوجهة واجلسم فإذا صح 
هذا القلب نظر الوجهة وصح اجلسد 
وإذا تألم وكسر ذبل الوجهة وضعف 

اجلسد.

كلمات ال تنسى

ومضى
قطار العمر

مشعل السعيد

تسريح الكويتيني
عزة الغامدي

سلطنة حرف

جائزة «األميرة صيتة 
بنت عبدالعزيز».. 

أنزلتني رياضا
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

ألم وأمل

مكافحة 
التدخني 

مسؤولية َمن؟
د.هند الشومر

كالم من القلب

ضرائب
د.عبدالرحمن العيسى

نغم وسط النشاز

رفقًا بالقلوب..
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