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ُجبــل أهل الكويت على عمل اخليــر والتكافل منذ القدم، 
وتعد هذه الصفة من أهم صفاته ومثاال يحتذى به، فاجلمعيات 
اخليرية تنتشر في ربوع الكويت ويصل خيرها إلى كل بيت 
من بيوت احملتاجني ســواء أكانوا مواطنــني أو مقيمني، لكن 
نالحظ اآلن ظاهرة تغزو الكويت غزوا مبرمجا، حيث نشاهد 
في األسواق وأماكن التجمعات وعند اجلمعيات وطرق املنازل 
ظاهرة التسول املنظم الذي يقوم به محترفون يأتون من بالدهم 
بكروت زيارة خاصة في شهر رمضان املبارك، حيث يقلهم من 
أتى بهم في جماعات وينزلهم بالقرب من املساجد والساحات 
واملجمعات واملستشــفيات ليقوموا بالتسول ثم يجمعهم بعد 

ذلك ليحصي غلتهم.
وتذكر التقارير أن قبل دخول شــهر رمضان تدخل أعداد 
كبيرة من املتسولني من مختلف مناطق البالد وان املتسولني 
يترقبون قدوم شهر رمضان للتنسيق مع ذويهم داخل الكويت 
الذين يقومون بإرســال تأشيرات الزيارة اليهم أو يشترونها 
لهم ليمكثوا في البالد من شــهرين إلى ثالثة أشــهر وتكون 
الغالبية العظمى منهم من النســاء، كما تذكر التقارير أن األقل 
مهارة يحصل على نحو ٢٠ أو ٣٠ دينارا حصيلة من التسول 
يوميا أي أن املتســول القادم إلى الكويت يجمع خالل وجوده 
فــي البالد ما يربو على ٣٠٠٠ أو ٥٠٠٠ دينار والتي تعد ثروة 
في موطنــه األصلي، فضال عن أن هــذه الظاهرة مؤذية وال 
حضارية وال يقرها اإلســالم وتشوه وجه الكويت احلضاري 

وتهدد السلم االجتماعي.
والسؤال اآلن: كيف لنا أن نطهر البالد من هذه الفئة املندسة 
التي تشــوه وجه الكويت وتظهر الكويت كأنها بلد غاب عنه 

التكافل واجلمعيات اخليرية. 
إن مواجهــة هذه الظاهرة الدخيلة ال يأتي إال بالضرب بيد 
من حديد على كل من أتى بكل هؤالء املتســولني وأدخلهم إلى 
الكويت ليمارسوا فيها هذه املهنة احلقيرة، فإذا كان سماسرة 
اإلقامات ال يبالون بأي دين أو قيم وال تردعهم القوانني، فالسجن 
أولى بهم ومبن أتوا بهم. إن العيب ليس في اجلمعيات اخليرية 
وال في جلان الزكاة التي أحصت وحتصى تقريبا كل األســر 
املتعففة واحملتاجة تقريبا وأعدت لهم مساعدات عينية ومادية، 
أما هؤالء املتســولون فهم خارج احلسابات، فهي شوكة في 
خصر الكويت وحضارة الكويت وحتضرها ال للتســول وال 

لتشويه صورة الكويت الناصعة البياض.
إننا لن نضحي بســمعة الكويت وال نقف متفرجني على 
من يلوث الثوب األبيض ثوب العطاء ولو جلس الناس أجمعني 
يتذاكرون عمل البر واملساعدة التي تقدمها الكويت لإلنسانية 
جمعاء ألشرق وجه الكويت فرحا مبا قدمته من أعمال خيرية، 
وان وزارة الداخلية كلفت قطاعات األمن العام وشؤون اإلقامة 
واألمن اجلنائي مبتابعة ملف التســول عبر فرق عمل تتلقى 
البالغات وتتعامل معها، وأخرى جتوب مناطق وأسواقا يكثر 

فيها املتسولون.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن عليها من 
املخلصني من كل شــر ومكروه، ونسأله كذلك أن تزول هذه 
الغمة من الكويت وجميع بلدان العالم، ونبارك لكم قرب شهر 
رمضان املبارك أعاده اهللا علينا وعلى جميع املسلمني باخلير، 

اللهم آمني.

أيام قليلة ويهل علينا شهر اخلير حامال في طياته ذكريات 
أليــام غير كل األيام علقت في أذهــان الكثير بالرغم من أنها 
اختفت، متثل مرحلة الطفولة واملراهقة وكأنها باألمس. روائح 
وكلمات، حالة من احلنني كلما أقبل رمضان تتشكل في الوجدان 
وتشعل احلنني لكل ما هو قدمي، سواء من الطقوس الرمضانية، 
أو مشاهدة برامج تلفزيونية، واالستماع ألغنيات ظلت عالقة 
في األذهان. ضيف عزيز على نفوسنا خفيف الروح، نسماته 
مباركة يأتي حامال معه الســعادة واخلير والطاعات، ويرحل 
سريعا ولكنه يخلف لنا وراءه الكثير من الذكريات التي ال تنسي.

 يأتي حامال معه احلنني للماضي فمن عاش تلك األيام يعرف 
أن حلول رمضان له وقع خاص، وطقوس جميلة نستشعر من 
خاللها عبق رمضان وقدسيته وروحانيته التي تعبر عنها تلك 
األجواء الرمضانية املشبعة بدفء العالقات والتواصل. عائالت 
تضع ملســاتها األخيرة الستقبال الشهر الفضيل الذي يتمتع 
بخصوصية األجواء األســرية، واستعدادات من كل اجلوانب 

تعبيرا عن فرحة قدوم رمضان.
 كانت الناس للناس، والبيوت أبوابها مفتوحة يتبادل اجليران 
الطعام والنقصات والزيارات وصلة األرحام. اجتماع العائلة يوميا 
على مائدة اإلفطار فــال يتخلف أحد من أفراد العائلة، وحدها 
كفيلة بتعزيز اإليجابيات االجتماعية والسمات األسرية احلميدة، 
فرصــة كبيرة لتعزيز التواصــل املجتمعي وتعميق العالقات 
األسرية والعائلية، لذا وجب احلفاظ على نسق اإلفطار اجلماعي 

بني األسر واألسرة املمتدة، من أجل تعزيز مالمح التواصل.
 فرصة يتعلم الشباب والصغار من هذه اجللسات الكثير عن 
احلياة من خبرة األجداد واآلباء، بسبب ظروف العمل والدراسة 
ومشاغل احلياة التي أبعدت غالبية الشباب عن محيط أسرهم 
وعن التواصل، إال أن رمضان يعود في كل عام ليجمع الشمل 
مرة أخرى خاصة على مائدة اإلفطار في حضن القيم واألصالة.

زمان كان أحلى ما في تلك األيام البساطة في كل شيء حتى 
العالقات بني الناس متيزت باحملبة والتراحم، واملودة، والصدق، 

والترابط فيما بينهم. 
اليــوم روحانية رمضان قد فقدت بني كثير من الناس مما 
يســتلزم الوقوف وبشدة من أجل إعادة روحانية هذا الشهر 
مبتابعة رب األسرة لكل فرد من أفرادها، وذلك بترسيخ العادات 
اجلميلة واحلسنة واالعتدال في كل شيء وعدم تغليب جانب 
على جانب، وخصوصا في الترفيــه الذي بات هم الكثيرين، 
وتعويد الشــباب على قضاء أيام رمضان ولياليه فيما يعود 
بالنفــع والفائدة كتبادل الزيارات وصلة األرحام، للخروج في 
نهايته بذوات طاهرة وكأمنا ولدت من جديد، لتخوض احلياة 

بإحساس جميل مليء باالنشراح.
إن الذين يهملون ضمائرهم سيبقون بحاجة دائمة إلى الشعور 
بالسالم والتوافق الداخلي، وال ميكن أن يتحقق هذا النوع من 
االطمئنان، إال من خالل السعي لبلوغ التصالح مع ذواتنا الذي 
يوازن شخصيتنا وميكننا من جتاوز سلبياتها. اغتنموا رمضان 
واجعلوا منه موسما للتصالح مع ذواتكم ومناسبة للرقي بها، 
لتروا احلياة من منظور نوراني مضيء ألنفسكم، الشيء الذي 
ميكنكم من توفير توازن داخلي وسالم ذاتي، فتغمر نفوسنا 

بالسكينة وتزهر قلوبنا بالسعادة.
٭ عز الكالم: رمضان منحة ربانية تفتح أبوابها الواسعة الالمتناهية 
على مصراعيها من التوبة والرحمة والعطايا والهبات، مينحنا 
الفرصة لطرقها وقرعها والتعلق بأستارها، رمضان حالة من 
املناجاة والرجاء والتطهر، فرصة تتجدد كل عام لنكون النسخة 

األفضل من أنفسنا في كل عام.

في استقبال الشهر الكرمي أعاده 
اهللا على أمة اإلسالم باخلير والبركة 
«أتاكم رمضان  الرسول ژ  قال 
شهر مبارك، فرض اهللا عز وجل 
عليكم صيامــه، تفتح فيه أبواب 
السماء، وتغلق فيه أبواب اجلحيم، 
وتغل فيه مردة الشياطني، هللا فيه 
ليلة خير من ألف شهر من حرم 
خيرها فقد حرم» صدق رســول 

اهللا ژ. (صحيح النسائي).
هذا الشــهر الفضيل فيه من 
األجر والبركة ما ال يوجد بغيره، 
فاحلسنات كثيرة واألجور مضاعفة 
وأبواب اخلير متعددة وتغلق فيه 
مكايد الشياطني والعصاة املخربني 
ويتفرغ فيه املســلم للتقرب من 
اهللا وأداء العبادة بحق وإخالص.

إن رمضان فرصة أهداها اهللا 
للمسلمني يعبدون اهللا حق العبادة 
وتتأصل بينهم الروابط االجتماعية 
وتسود احملبة وتترابط القربى وتلني 
القلوب وتزداد الصدقات والزكوات 
مبا يســد حاجة احملتاج وينتشر 

اخلير بني املسلمني.
شهر رمضان مدرسة نتعلم 
فيها كيف نعيش احلياة السعيدة 
فمن متسك بأخالق رمضان وعاداته 
تعمــر حياته بالســعادة والهناء 
ويعيش مرتاح البال وراحة النفس.
من فاته فضل رمضان خسر 
دنياه وتعس فيها فهو شــهر ال 
يعوض وفتــرة ال تعود إال بقدر 
اهللا، كان الصحابة رضي اهللا عنهم 
يدعــون اهللا أن يبلغهم رمضان 
وبعده يدعــون اهللا ليتقبل منهم 

رمضان.
تقبــل اهللا طاعتكم، وكل عام 

وأنتم بخير.

من منا لم يتعامل ويتفاعل مع 
هذه البرامج التي تصرفون فيها 
مبلغا معينا، دراهم معدودة وفي 
مقابله تأخذون حفنة من األميال أو 
النقاط، برامج لها معادلتها اخلاصة، 
«اصرف كذا حتصد كذا»، واضحة 
جدا وســهلة، لن تخطئ أبدا في 

حسابك ألميالك التي حققتها.
انتشرت في الكثير من احملال 
واألســواق، وجعلتها سياســة 
لكسب والء املتعاملني، أعلم بأن 
العائــد يكون في بعض األوقات 
شــيئا ال يذكر، لكنها في نهاية 
األمر، سياســة وفكرة من بني 
هذه األفكار التي تشعرك ببعض 
االنتماء لهذه العالمة التجارية، أو 
االسم التجاري، اتبع هذا النظام 
الكثير ولم يقتصر على نوع أو 
فئة معينة، بدأت من املالبس حتى 

الفنادق وشركات الطيران.
لكن أتعلمون، 

رغم هــذا العائد الصغير إال 
أنه عائد مضمون، ستجده دون 
أدنى شك، ستجده في حسابك 
الذي يحمل اسمك، ومعلوماتك، 
وبياناتك التي دونتها، حتى وإن 
كانت خاطئة، فنحــن غالبا من 
نسجل بعض املعلومات لنتخطى 
التي  الطويلة  سلسلة األســئلة 
لتعبئتها حني اشتراكنا  تنتظرنا 

في ذلك البرنامج.
اجتهد البشر وجنحوا في خلق 
هذه النوعية من األفكار في جتارة 
البضائع والسلع، وفي نفس الوقت 
فشل غيرهم والكثير منهم في رد 

اجلميل «النقاط».
أناس ال يعترفون «بنقاط» رد 
اجلميل واملعروف، هل الســبب 
هو جهلنا بنظامهم وسياستهم 
املتبعة «اجلناة»، هل أنا ونحن لم 
نصل للحد أو املبلغ الذي دفعناه 
من وقتنا وعمرنــا ومالنا الذي 
يسمح لنا باسترداد بعض النقاط 

أو األميال من طرفهم.
ولو افترضت ذلك جزافا، فهو 
لم يعطني شيئا من قبل أذكره، وإن 
أعطاني فلن يصل ملقدار ذرة فيما 
أعطيت وبذلت، أنا أساسا لم أكن 
أجمع وأطرح، أعطي دون حساب.

أتعلمون، 
لو حولت كل شيء بذله لي، أو 
استخدمه ضدي في نفس الكفة، 
وحولته إلى نقاط أو أميال، فلن 
توصله تلك األميال إلى أي مكان 

سوى باب اخلروج من حياتي.

٭٭ وداعًا عادل السالم! 
كما ال ننســى الصديق البشوش 
والطيــب ذا اخللق الدمث، رحمه اهللا 
رحمة واسعة الصديق بوعبدالرحمن 
عادل السالم والذي غاب عنا قبل أيام 
بعــد أن ترك بصمة فــي ذاكرتنا لن 

ننساها لألبد.
تعرفــت عليه من خــالل لقاءاتنا 
بدواوين األصدقــاء واألهل واألحبة 
بالشــامية والفيحاء وضاحية عبداهللا 
السالم أيام االنتخابات البرملانية وغيرها 
استمرت أعواما كثيرة، وقبل أيام تصلني 
رسالة من قروب ديوان اجلاراهللا اخلرافي 
تنعى هذا اإلنســان والصديق الطيب 
الصدوق اخللوق والدمث، رحمك اهللا يا أبا 
عبدالرحمن رحمة واسعة على قدر محبة 
األصدقاء واألهل واألوالد لشخصك، 
وأثابك عن أعمال اخلير التي سعيت لها 
في خدمة اجلميع واحملتاجني وأدخلك إن 
شاء اهللا منزلة احملسنني األوفياء اجلنة 
مع الصديقني والشهداء رحمك اهللا يا 

أبا عبدالرحمن رحمة واسعة.
وستبقى بالذاكرة! 

تأمني صحي لهم؟ أفيدونا أفادكم اهللا.. 
مبارك عليكم الشهر.

٭ التعليم العالي.. كالكيت ثاني مرة! إلى 
متى اجلامعات واملعاهد يستمر مديروها 
باإلنابة ورؤساء األقسام أيضا.. معالي 

الوزير مبارك عليك الشهر.
< < <

مسك اخلتام: أرفع أسمى آيات التهاني 
والتبريكات ملقام صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، واملواطنني 
الكــرام واملقيمني على أرض الكويت 
احلبيبة واألمة اإلســالمية والعربية 

مبناسبة شهر رمضان املبارك.
أعــاده اهللا على األمتــني العربية 
واإلسالمية باخلير واليمن والبركات.. 

مبارك عليكم الشهر.

العديد مــن األمثلــة يعرفها جيدا 
املتخصصون فــي الصحة والبيئة 
ليتعلم منهــا اجلميع وال عذر لدينا 
من عدم االلتزام بتطبيق املستشفيات 
اخلضراء مبعاييرها املختلفة ألنه من 
املخجل أن يغيــب البعد البيئي عن 
املستشفيات واملرافق الصحية على 
الرغم من العالقة الوثيقة بني الصحة 
والبيئة والتي يجب تعزيزها وتوثيقها 
بالعمل والسياسات وليس بالشعارات 

الرنانة من آن آلخر.
واألمثلة على النفايات التي يجب 
للبروتوكوالت  التخلص منها طبقا 
العامليــة كثيــرة ومنهــا نفايــات 
الطبية اخلطرة واملعدية  املختبرات 
ونفايات الكمامات املستعملة ونفايات 
األدوية منتهية الصالحية ونفايات 
البالستيك ومواد االستخدام الواحد 
باملزارع  امللوثة  املختبرات  ونفايات 
امليكروبيولوجية. ولنعمل معا لتوفير 
البيئة اخلضراء للمستشفيات أسوة 
العاملية لنقضي على  باملستشفيات 

األمراض املرتبطة بالبيئة.

أثرت كثيرا على احلركة اإلعالمية بشكل 
عام في املنطقة وليس في بلدنا احلبيب.
ومن ناحية أخرى أيضا نقول إن 
اإلرث الذي تواله الوزير اجلديد هو 
إرث تركة ثقيلة جدا، بالنظر ملختلف 
املعطيات املعقدة واملتشعبة في جنباتها، 
األمر الذي قد يصعب املهمة على د.حمد 
روح الدين، وهو وفي هذه احلال يحتاج 
في هذا الصدد إلى كل اجلهود املخلصة 
من اجلميع ملساندته ودعمه في سبيل 
النجاح في املهمة املوكلة إليه، والذي 
يبدو أنه يقودها بكل جدارة واقتدار من 
خالل أول الغيث املتمثل في القرارات 
التي اتخذها مؤخــرا وهي في غاية 
األهمية، األمــر الذي يطمئننا إلى ما 
تسير إليه األمور في املرحلة القادمة 
بإذن اهللا. وعلى أيــة حال فإننا هنا 
لن نستعجل النتائج لتحسني اإلعالم 
الكويتي والتي نسأل اهللا أن تكون نتائج 
وجهودا مخلصة تصب في مصلحة 

الوطن واملواطن.. واهللا املوفق.

املقاالت بصحيفة الثورة أنا والزميل 
د.جمال العنزي رحمهما اهللا وأثابهما 
على حسن عملهما  خلدماتهما اجلليلة 
للقضية واملســألة واألزمة الكويتية 
الغاشم ١٩٩٠،  العراقي  عام االحتالل 
نعم ســتبقى ذكراك يا غازي العلي 
بالذاكرة وذاك املؤلف مطبوع بالضمير 
وكلما عدنا إليه تذكرنا املواقف التي 
رصدناها واألحــداث املوثقة باأليام 
والتواريــخ واألحداث! رحمك اهللا يا 

غازي ومثواك اجلنة!

مبارك عليكم الشهر.
٭ التعليــم واخلارجيــة والصحة.. 
ال أعلم من هو املســؤول الفعلي عن 
هذه املشكلة.. مشكلة أبنائنا املبتعثني 
للدراســة في اخلارج وأخص «الدول 
العربية».. هل صحيــح أنه ال يوجد 

في عمل وأداء املستشــفيات يجب 
أن يعود لالهتمام من جانب اجلميع 
وأن يضع كل مسؤول بأي مستشفى 
اخلطط لعــودة الدور القيادي جتاه 
بالتخلص  السماح  البيئة فال ميكن 
مــن نفايات خطرة أو معدية من أي 
مستشفى، عاما كان أو خاصا دون 
االلتزام باالشتراطات البيئية وال ميكن 
السماح بأي ممارسات غير خضراء 
جتاه البيئة حيث إن املستشــفيات 
يجب أن تكون معالم خضراء وهناك 

األمجاد لــوزارة اإلعالم ولتلفزيون 
الكويت من خالل إعادة الهيكلة لكافة 
مفاصله احليوية، ويتطلب أيضا دعم 
الفنيــة والثقافية واألدبية..  احلركة 
فــي البالد ونحن على يقني بأن هذه 
املهمة على الرغم من صعوبتها في ظل 
املنافسة الفضائية التي نشهدها اليوم 
من ناحية، ومن ناحية طغيان تبعات 
شبكة اإلنترنت ومواقع التواصل التي 

آنذاك الشــيخة حصة صباح السالم 
بجمع املادة وطباعتها ولم نترك أي 
شــاردة أو واردة ذكرتها الصحافة 
السورية في كتاب «أزمة الكويت في 
الصحافة الســورية»! نعم رحم اهللا 
الصديق الوفي واخلدوم «غازي حسني 
العلي» الرجل الشــهم الذي ترك أثرا 
في ذاكرتنا طوال ٩ أشهر قضيناها 
في دمشق نعمل ليال ونهارا من خالل 

قضيتنا العادلة.
وقد مهد لنا املشاركة أيضا في كتابة 

ومن هذا وذاك أندهش وأتعجب عندما 
أجد أحد القطاعات في وزارة اإلعالم 
يقيم احتفاالت غنائية! أنا لست ضد 
االحتفال أو التكرمي! بس نبي نفهم يا 
مسؤولني اشلون تشتكون من عجز 
في امليزانية وأنتم تقيمون االحتفاليات! 

العاملني بالصحة أتيحت لهم فرصا لم 
تتح لغيرهم للدراسة واالطالع على 
العالقة بني الصحة والبيئة وأهمية 
املباني اخلضــراء للصحة وجودة 
النفسية بل إن أي  احلياة والصحة 
جتاوزات متس البيئة من جانب أي 
مستشفى ال ميكن قبولها مهما كانت 

األسباب.
ومن ثــم فإنه وبعد انحســار 
«كوفيــدـ١٩» واالســتعداد للعودة 
للحياة الطبيعية، فإن البعد األخضر 

تتطلبها مقتضيات املرحلة.
كمــا أن جهود وزير اإلعالم لكي 
تكتمل فإنه يتوجب القيام مبا يشبه 
إعادة اكتشاف هويتها وهوية اإلعالم 
الكويتي الذي لطاملا تغنينا به فيما مضى 
من األيام حيث كان اإلعالم الكويتي 
بؤرة شعاع في منطقة اخلليج العربي.
كما أنه ومــن ناحية أخرى فإننا 
نتوخى في الوزير اجلديد إعادة تلك 

٭ مساحة تأبني: قبل أيام علمت بفقدان 
صديقني لهما ذكريات جميلة، وكالهما 
يتشابه بدماثة اخللق وحسن العشرة 
واملعاملــة، وكالهما ال يعرف اآلخر 
ألن أولهمــا رفيق املهنة والصحافة 
زميل «سوري» اجلنسية شهم خدوم 
له بصمة وذكرى ســتبقى راسخة 
لالبد في الذاكــرة، تعرفنا عليه من 
خالل عملنا باملكتب اإلعالمي الكويتي 
في دمشق عام ١٩٩٠ حتى التحرير 
عام ١٩٩١ عندما غادرت دمشق عائدا 
للكويت بعد ان مّن اهللا علينا بنعمة 

التحرير.
لم ألتق معه بعــد ذلك اال عندما 
ذهبت لدمشــق في مرتــني آخرهما 
عام ٢٠٠٣! نعــم لقد فقدنا الصديق 
والصحافي الذي شاركنا معه في جمع 
أرشيف ما كتب بالصحافة السورية 
مــن تصريحات وأخبــار ومتابعات 
آنذاك في  ورســومات كاريكاتيرية 
«الثورة» و«البعث» و«تشرين» لنخرج 
هذا املجهود الوثائقي واإلعالمي للعلن 
بعد أن أذنت لنا رئيسة املكتب اإلعالمي 

أيام قليلة، بل ســاعات معدودة 
وتســتقبل األمة اإلسالمية والعربية 
أيضا شهر اهللا الفضيل، تختلف الدول 
في استقبالها لهذا الشهر الكرمي، ومن 
هذا وذاك نبقــى في عروس اخلليج 
وعاداتنــا وتقاليدنا من خالل جتمع 

األسر واألصدقاء في «قريش».
قريش.. مقالنا غير، سطوره حتمل 
العديد من الكلمات التي تكتب حروفها 
ما بني اإليجابية والسلبية «يعني حامض 

حلو»:
٭ مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي.. 
كل الشكر جلميع العاملني واملسؤولني 
عليه لكل ما يقدمونه من دورات لصقل 
مواهب أبنائنــا وتثقيفهم ملعني الفن 
وأهمية الثقافة.. مبارك عليكم الشهر.

٭ اإلعالم.. يقولون فيه عجز بامليزانية! 
والكثيرون يتحدثون عن هذا العجز! 

مع متطلبات املدنية احلديثة تزداد 
املشاكل الصحية املرتبطة بالظروف 
البيئية مثل أمراض احلساسية واجلهاز 
التنفسي والتي يعرف اجلميع صلتها 
الوثيقة بتدهور البيئة وكذلك أمراض 
القلب والسرطان واألمراض التنفسية 
املزمنة، وهي تسمى باألمراض املزمنة 
غير املعدية ومتثل العبء على ميزانيات 
وخطط وزارة الصحة، ويعرف جميع 
مقدمي الرعاية الصحية أن البيئة تؤثر 
في تلك األمراض حيث إن مؤشرات 
تلــوث البيئة قد ال تكون غائبة عند 
إجراء الدراسات حول تلك األمراض 
ومعدالت انتشارها ومعدالت الوفيات 
بسببها وعالقتها باملؤشرات البيئية.
وهذا يطرح سؤاال منطقيا حول 
مــدى االهتمام بالبعــد البيئي في 
عمل املستشــفيات ومرافق الرعاية 
الصحية لتكون مرافق خضراء وتقوم 
مبسؤولياتها البيئية من حيث التوعية 
والدور القيادي لها في املجتمع احمليط 
بها وهل تعتبر املستشفيات مناذج 
خضراء لباقي املنشآت من حولها؟ إن 

على الرغم من قصر الفترة التي 
توالهــا وزير اإلعالم اجلديد د.حمد 
روح الدين، إال أنه ومن خالل حزمة 
مهمة من القرارات التي اتخذها بكل 
جرأة وإقدام، تلك القرارات التي نتمنى 
أن يحذو حذوها الــوزراء اآلخرون 
في احلكومة، فمن ناحية صبت تلك 
القرارات املهمة على الصعيد التاريخي 
لوزارة اإلعالم، في مصلحة الوزارة 
وستحقق رؤية الدولة لـ ٢٠٣٥ وتتماهى 
معها بكل قوة وعزم، وحتديدا جند من 
خالل تلك القرارات هو القرار القاضي 
بتجديد الدماء في الوزارة وعلى صعيد 
كبير فيها، فهذا القرار سيتيح للشباب 
الكويتي أن يقدم كل ما عنده ويثبت 
نفســه في بلده وفي مرفق حساس 
جدا ويستوجب معه أن تكون الكفاءات 
الكويتية فيه مدعومة بكل الوســائل 
املتاحة في الوزارة وهو بطبيعة احلال 
أمر مهم جدا وخصوصا في املرحلة 
احلالية من عمر الوزارة والدولة التي 
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