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أصلحوا أحوال ما فات

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

مبناسبة عيد األضحى املبارك أتقدم إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، وإلى سمو ولي عهده األمني 
الشيخ مشــعل األحمد، حفظهما اهللا، وإلى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد والنائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، ووكيل 
الوزارة الفريق أنور البرجس وأبنائي في الوزارة وإلى 
جميع املواطنني واملقيمني، بالتبريكات والتهاني وان يعيد 
املناسبة العزيزة على األمتني العربية واإلسالمية باخلير 

واليمن والبركات.
قبل أيام وجه الشيخ أحمد النواف تعليمات بإيقاف 
إصدار سمات الزيارة حلني االنتهاء من وضع آلية جديدة 
تنظم الزيارات، وقد القى هذا القرار استحســانا شعبيا 
ويتسق مع سلسلة من اإلجراءات التصحيحية، ألن فتح 
باب الزيارات دون ضوابط يؤدي إلى حضور زائرين قد 
ميارســون ما يخالف القانون مثل التسول أو يخالفون 

قانون العمل.
ملف املخالفــني لقانون العمل مرهــق لرجال األمن 
ويســتنزف طاقاتهم، لذا كان من الضروري وجود آلية 
تنظم دخول الزائرين، لســنا في عجالة حتى نعجل من 
إعادة فتح الزيارات بل ال بد من التمهل وحلني إعداد آلية 
منضبطة، ومتى ما وضعت والضوابط متنح الصالحيات 

إلى املوظفني وال حاجة ملديري اإلدارات.
سبق أن دعوت إلى تخصص نافذة إلكترونية لتقدمي 
معامالت الزيارات بأنواعها دون حاجة املراجعني للتردد 
على اإلدارات بحيث مينح الزائر املوافقة أو الرفض ومع 
وضع اآللية والضوابط حال االنتهاء ميكن القضاء على 
أي مشكالت تواجه اإلخوة الوافدين في زيارة عوائلهم 
لهم. وما أمتناه وطالبت به هو إلزام الكفيل (أشــخاصا 
أو شركات) بســداد تأمني قابل لالستيراد، يغطي كلفة 
استفادة الزائر من اخلدمات الصحية متى ما استفاد منها، 
ويستقطع منه قيمة غرامات قد تنتج عن عدم املغادرة في 
الفترة احملددة، ومتى ما غادر الزائر البالد في التوقيت 
احملدد ولم يحمل الدولة أي كلفة جراء خدمات يسترجع 
الكفيل كامل قيمة التأمني، ووضع رسوم للزيارة أسوة 

مبعظم دول العالم وأشقائنا في دول اخلليج.
وفي اخلتام، أود أن أتوجه إلى قطاع العمليات واملرور 
على جهوده الكبيرة وحتت إشراف وكيل القطاع اللواء 
جمال الصايغ وقيامــه ورجال املرور والنجدة بحمالت 

مرورية في مختلف أرجاء الكويت.
* آخر الــكالم: أدعو جميع اإلخوة املســافرين الى 
التأكد من إطفاء أجهزة التكييف وإحكام إغالق منازلهم 
وإبالغ أقاربهم بسفرهم، ويفضل إخطار مخفر املنطقة 
بسفرهم حلماية ممتلكاتهم من السرقة، كما أدعو جميع 
املواطنني واملقيمني الى التعاون مع رجال األمن في عطلة 
عيد األضحى املبارك وتوعية األبناء في هذا الشأن خاصة 
ان هؤالء الرجال يتركون أسرهم في هذه املناسبة لتوفير 
األمن واألمان وتنفيذ خطط الداخلية، حفظ اهللا الكويت 

من كل مكروه.

كفل اهللا سبحانه وتعالى لعباده حرية االختيار وجعل 
في هذه احلياة خيرات كثيرة ومتنوعه لم يحرم منها إال 
أمورا محدودة أال وهي امليتة وحلم اخلنزير أما ســوى 

ذلك فهو حالل.
فلكل امرؤ منا حرية في تناول ما يشــاء، فقد يحب 
صنف من الطعام وقد ال يفضل آخر فهذه حرية شخصية 
ال أحد يتدخل بها ولكن متــى نتدخل؟ حني يبدأ أحدهم 
بنشر العقد الســلبية التي يعاني منها والتي في أساسها 

تخالف سنة اهللا في كونه فهنا نتدخل.
فالكل بات يشاهد عقدة النباتيني، البعض ال يعتبرها 
عقــده ألنه ولد ال يحب تناول أي نوع من اللحوم، وهذه 
من اهللا سبحانه، ولكن هناك أناس بدأت تروج عبر وسائل 
التواصل االجتماعي وعبر اإلعالم عن االمتناع عن تناول 
أي كائن حي البعض يرونها من جوانب إنســانية ورفقا 
باحليوان هذا فضال عن نشــر أقاويل غير صحيحة عن 

إيجابيات أن تصبح نباتيا ومتتنع عن تناول اللحوم.
وهذه كلها أمور ما كان لها أن تكون لوال السوشــيال 
ميديا واخلوف ليس على هؤالء فهم أحرار بصحتهم ولكن 
اخلوف على تأثر األطفال واملراهقني مبثل هذه األكاذيب 

واألقاويل التي تخالف سنة اهللا في كونه.
فالكل يعرف فوائد اللحوم البيضاء واحلمراء على الصحة 
فهي مصدر للبروتني وغيرها من املعادن املهمة للجســم 
والترويج بني األطفال بأن من اإلنســانية أال يتناول املرء 
اللحوم هنا نحن في صدد أن نعرض جيال كامال ملشاكل 

صحية كبيرة وعقد نفسية ال حتصى.
فهنــاك أناس ال يأكلون اللحوم مــن باب ليس بأنهم 
ال يستســيغون طعمه بل من العقد النفسية فيكون هذا 
الشخص في غاية احلساسية ويفكر بأدق التفاصيل فتجده 
حني يتناول أي نوع من اللحوم يتخيل شكلها وهي حية 
قبل الذبح ويبدأ باالسترســال في التفكير بهذا النمط لذا 

جتده ال يستطيع تناول اللحوم.
وهنا نأمل حقيقة من منظمة الصحة العاملية أن تقوم 
باإليعاز لكافة املعنني بالصحة في دول العالم لنشر منشورات 
توعية بأهمية تنــاول اللحوم بأنواعها والتخلي عن عقد 
النباتيني وبيان حقيقة اإلشــاعات واألكاذيب وهذا حفاظا 

على الصحة العامة لألطفال.
فالكبار واعون وال يتأثــرون مبثل هذه اخلزعبالت 
الضالة ولكن الكارثة إذا ما انتشــر هذا األمر بني األطفال 
وباألخص ان الترويج للنباتية بدأ يقوم به مشاهير وفنانون 
يحبهم األطفال كثيــرا واخلوف من التأثير على األطفال 

بهذه الطريقة.
فالقضايا اليوم متعددة ومتشعبة حقيقه فقد يجد البعض 
أن التطــرق ملثل هذه املواضيع قد ال تكون لها أثر مقابل 
مواضيع هو يقيمها أنها أهم وهي في حقيقتها أقل أهمية.

فصحة اإلنسان مقدمة على الصراعات واملشاكل واجلدل 
العقيم، فهناك أطفال من الضروري ان يتم انتقاء الرسالة 
اإلعالمية املوجهة إليهم، فاليوم األبوان ال يربيان وحدهما 
فقد أصبح اإلعالم ووســائل التواصل االجتماعي شركاء 

في التربية.
وفي احلقيقة أصبح الكثير من العائالت يشــكون من 
السلبية التي يتم نشرها في احملتوى اإلعالمي والتي تؤثر 

بشكل كبير على أطفالهم.
فكثير من األمهات يشكون بأن أطفالهن تغيرت سلوكياتهم 
وعاداتهم في كل جوانب احلياة والهدف هو تقليد املشاهير 
ومن هذا املنطلق على املشهور ان تقع عليه قواعد البد أن 
يتحلى بها حتى ال يتأثر به النشء ويفسد تربية األبوين.

وباألخص أن اليوم ظاهرة كظاهرة النباتيني باتت في 
توسع وبات تّروج لها مأكوالت وتروج أكاذيب حول ضرر 
مزعوم للحوم غير صحيح واملتأثر هم األطفال وعلينا أن 

نحميهم من هذه الضالالت واألكاذيب.

جاء خطاب ورسالة وكلمة قمة الدولة 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا، والتي كلف ســمو ولي عهده 
األمني الشــيخ مشعل األحمد، حفظه اهللا، 
بنطقها الســامي، جاءت جامعة مانعة عن 
كل لبس، شــاملة لكل األمور التي يتطلع 
إليها املواطنون، ومرجعها الدستور الرباني، 
لوضع األمور على سكة العدل واإلنصاف، 

دون حتيز حلزمة دون أخرى.
احلمــد هللا نحن في دولة دســتورها 
الراجي كرامة اجلميع بتفعيل قوانينها بأيدي 
مواطنني ومتيز وحتصيل طاقاتها، لسان 
حالها يقول كما جاء بالنطق السامي «حقوق 
أهل ديرتها كافة أولى بها» واملقصود هنا 
إعادة القرار إلى أهلها بال حتصيل محجوز 
لشرائح محدودة، فالشعب يريد التركيز على 
التنمية وتوفير اخلدمات، ومنها العالج داخل 
البالد وخارجها، وكذلك التعليم املناســب 
لطاقات أجيالها، وبعدها التوظيف املطابق 
لتخصصات الشباب بال اجتهادات ضياع 
زمان ومكان جاهزية توظيفها بال منافس 
من وافد دخالء عليها مع االستفادة بحدود 
اختيار طاقات محدوده تعليما وعالجا وغيره 
محدودة العقد زمانا ومكانا، قابلة جتديدها 
للحاالت القصوى، قد تتطلب للعالج اتفاقيات 
وعقودا، لدعوة مراكز عاملية لتوفر بدائل 
محلية تغطي حاجاتنا بالداخل دون عالج 
اخلارج مع ما يعتريه من تعثر وسلبيات 
سابقة لدرجة وصلت أحيانا إلى طرد حاالت 
عالجية لم تكمله بســبب تغطية تكاليفها 
نتيجة سلبيات وتراخ في متابعة العنصر 

الكويتي الشامل لبداية ونهاية سالمتها!
 وكذلك اختبار اخلدمات السابقة التي هي 
من حقوق للمواطنني دون بتر، أو تفصيل 

طرف دون آخر بسبب تدخالت نيابية.
 نســيج أهل الكويت متساو ال تفريق 
بينهم في تلك احلقوق املؤكدة من دستورها 

العادل.

حيث متكنت قيادة اململكة العربية 
السعودية بفضل اهللا ثم جهودها 
املباركــة مــن رفع اإلجــراءات 
واالشتراطات املقيدة للحاج الوافد 
لرحــاب األرض الطاهرة.. وبهذه 
بالتهاني من  أتقــدم  املناســبة.. 
قيادة اململكة العربية الســعودية 
ممثلة بخادم احلرمني الشــريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز وولي 
عهده صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان والشعب السعودي 
الشــقيق.. أعاده اهللا على األمتني 
العربية واإلسالمية باخلير واليمن 

والبركات.
لقد حــررت هذا املقال قبل أن 
أغادر لقضاء إجــازة العيد خارج 
البالد، ونحن ككويتيني نشــتاق 
لترابنا متى غادرناه، وأتطلع ألن 
نقضي أعيادنا في ديرتنا وأن يكون 
ليكون  القادم فــي كويتنا  عيدنا 
«دهنا في مكبتنا»، وعلى املعنيني 
في مؤسسات الدولة املختلفة البدء 
باملشاريع احلقيقية كاملدن الترفيهية 
وغيرها من املشاريع لنرى جزرا 
كويتية ســياحية وأماكن ترفيهية 

مبواصفات عاملية.

اشتملت على الوصايا والتعليمات 
اإلسالمية اخلالدة.

وبعد فإنه البد على املسلمني أن 
الوصايا  يعتبروا ويتمسكوا بكل 
الشــرعية فهي تعلم  والتعليمات 
املسلمني األخالق احلميدة التي يجب 
أن يتصف بها املسلمني ومن الوصايا 
اخلالدة هي العالقــة األخوية بني 
املسلمني وضرورة التأخي وصفاء 
النفوس وأن يكون هدفهم الدفاع عن 
اإلسالم واملسلمني وأن يبتعدوا عن 
املشاحنات واخلالفات التي تسببت 
في تشتيت شــمل املسلمني وإلى 
النزاعــات فيما بينهم، إنها فرصة 
ومناسبة ألن نعود إلى تعاليم ديننا 
حتى نتجنب الشقاق فيما بيننا وأن 
نلتقي جميعا على قلب رجل واحد 

متعاونني متحدين..
الناس  (أيها  الوداع:  من خطبة 
إن ربكم واحد كلكم آلدم وآدم من 
تراب.. إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم، 
وليس لعربــي على أعجمي فضل 

إال بالتقوى). 
واهللا املوفق.

إن التكلفة الســياحية في تلك 
اجلــزر التي حتيط بنــا أطرافها 
ستعود باملليارات على الدولة، ولن 
يكــون املواطن وحتى املقيم كثير 
السفر نظرا الرتفاع أسعار التذاكر 
بشــكل مبالغ فيه في أي خط من 
خطوط الطيران اجلوي املسافر من 
الكويت من دون استثناء.. فلنجعل 
من جزرنا الكويتية جزرا سياحية 

عاملية يقصدها القاصي والداني.
وأمــا على صعيــد احلج هذا 
العام فقد استطاعت اململكة العربية 
السعودية كحالها دائما، إجناح هذا 
املوسم العقائدي اإلمياني السنوي، 

بكر الصديق ے أميرا على احلج 
ليعلم الناس كيفية أداء مناسك احلج، 
فخرج الصديــق ے من املدينة 
املنورة إلى مكة ألداء فريضة احلج 
في أواخر شــهر ذي القعدة ومعه 
ثالثمائة من أهل املدينة املنورة ومعه 

عشرون بدنة لرسول اهللا ژ.
وفي السنة العاشرة خرج النبي 
ژ من املدينة املنورة إلى مكة ألداء 
فريضة احلج وهي الوحيدة وسميت 
حجة الــوداع.. ألنه ژ ودع فيها 
املسلمني وألقى خطبة الوداع التي 

ألجل الســفر في فصل الصيف، 
جند أنها لو جمعت لكانت تكاليف 
اســتثمارية لبناء جزر ســياحية 
شــاطئية مكيفة وأماكن سياحية 
أخرى، وإن كنا نغفــل دائما عن 
إلى  التــي تعتبر  الكويتية  اجلزر 
اآلن خالية الوفاض من مشــاريع 
التنمية، وملاذا ال تكون هي اجلزر 
الســياحية التي تبنى على أحدث 
الطرازات السياحية العاملية، وإنها 
لرؤى السابقني من حكامنا ورجالنا 
املخلصــني رحمهم اهللا، إن اجلزر 
الكويتية أفضل وأنسب األماكن للبدء 
بخطط السياحة الكويتية الدولية.

عام ويهتمون بهــا اهتماما كبيرا 
ولكنهم أدخلوا عليها العديد من البدع 
والتغييرات، وملا فتح الرسول الكرمي 
ژ مكة في السنة الثامنة للهجرة، 
قفل راجعا إلى املدينة املنورة وأّمر 
على مكة عتاب بن أسد فقام باحلج 
فحج معه املسلمون واملشركون كما 
كانوا يحجون في اجلاهلية، وفي 
للهجرة نزل األمر  التاسعة  السنة 
اإللهي بفرض احلج على املسلمني 
مــرة واحدة في العمر، وفي نفس 
العام بعث الرســول الكرمي ژ أبا 

ها هو عيــد األضحى قد حل 
املباركات  األيــام  علينا وازدانت 
بالتهليل والتكبيــرات والتلبيات 
وعلت احلناجر بالدعوات املباركات 
من فوق جبل عرفات، حتى أفاض 
املؤمنون من عرفات لنصبح عائدين 

عيدا مباركا.
وبــدوري أتقــدم بالتهانــي 
والتبريكات من مقام صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولي عهده األمني الشــيخ مشعل 
األحمد، راجيا مــن اهللا تعالي أن 
يعيده على الكويت وقيادتها الرشيدة 
وشعبنا الكويتي واألمة اإلسالمية 
جمعاء، باخلير واليمن والبركات، 

وكل عام وأنتم بخير.
وعند منعطــف من منعطفات 
الطريق إلى مطار الكويت، وأنا أغادر 
الوطن  العيد خارج  ألقضي عطلة 
الكويت، نظرت من حولي ووجدت 
املواطنني  الســيارات مــن  مئات 
واملقيمني يغادرون البالد، وفي قرارة 
نفسي شعرت باحلسرة ألن قطاع 
السياحة في الكويت مفقود وغائب.
لكن عندما ننظر إلى التكاليف 
الباهظة التي يدفعها املواطن الكويتي 

حرص النبي الكرمي عليه أفضل 
الصالة والسالم أن يجعل من خطبة 
حجة الوداع تشتمل على كل التعاليم 
واألخالق احلميدة التي حرص ژ 
علــى تعليمها للمســلمني لتكون 
للمسلمني،  نبراسا وخلقا وطبائع 
نابعــا من مواصلة  وكان حرصه 
دعوته وتوجيهه للمسلمني فقد جاء 
في خطبة الوداع لنبي الهداية ژ 
التي ألقاها على املسلمني من على 
جبل الرحمة يــوم عرفات ما جاء 
في محكــم التنزيل: (اليوم أكملت 
لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم اإلسالم دينا)، وقال 
ژ مكمال خطابه: «أيها الناس إن 
دماءكم وأعراضكم حرام عليكم إلى 
أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا 
في شهركم هذا في بلدكم هذا، أال 

قد بلغت اللهم فاشهد».
كان العرب قبل اإلسالم يزعمون 
أنهم يتبعون ديــن إبراهيم گ 
ومن الشعائر التي كانوا متمسكني 
بها من هذا حــج بيت اهللا احلرام 
الشعيرة كل  فكانوا يقيمون هذه 

نافذة على األمن

زيارات 
منضبطة

الفريق م.طارق حمادة

النباتيون!
عزه الغامدي

املوقف السياسي

أهمية خطبة 
حجة الوداع

عبداحملسن محمد احلسيني

صيدليات املراكز الصحية والتــي كانت منذ جائحة «كورونا» 
وحتى اليوم يعاني منها املراجعون، وعلى سبيل املثال املضادات 
احليويــة، وكرميات املعاجلة للجلد، إضافة إلى قطرات ترطيب 

خليل يقول له أنا معك حيا وميتا وهو عمله.
وخليل يقول له أنا معك حتى متوت وهو ماله.

وخليل يقول له أنا معك حتى باب قبرك ثم أخليك وهو ولده.
٭ روي عن لقمان احلكيم أنه قال البنه:

«احذر واحدة هي أهٌل للحذر، قال: وما هي؟ قال: إياك أن تُري 

بعد تطرقنا لســرقة األدوية في مقال سابق، ظهرت لنا في 
اآلونة األخيرة مشكلة أخرى تعاني منها مرافق وزارة الصحة 
ورمبا تكون مرتبطة بهذه الســرقات متمثلة في نقص األدوية 
اخلاصة باألمراض املزمنة وعلى رأسها أدوية مرضى السرطان 
إضافة إلى أدوية أخرى ملرضى الصرع والسكر والضغط التي 
أصبحت أرفف الصيدليات املركزية تعاني من شح في توافرها.

الدولة مشكورة لم تقصر، خصصت لألدوية ميزانية كبيرة، 
قابلها هذا النقص الكبيــر الذي تئن منه جميع مرافق الصحة 
دون أن نشــاهد أي تدخل يذكر من قبل املسؤولني في الوزارة 

لتوضيح أسباب هذا النقص وحتديدا أدوية السرطان.
يجب أوال وقبل كل شيء محاسبة املسؤولني في هذا القطاع 
إذا كان النقص موجودا، ومعرفة األســباب التي أدت إليه رغم 

املبالغ الكبيرة املصروفة على عقود األدوية.
نقــص الدواء كما ذكر عدد مــن املختصني ال يقتصر على 
األمراض املزمنة وإمنا شمل كذلك أدوية األمراض املوسمية في 

العني وعالج الرشــح التي أصبحت جميعها مختفية متاما من 
صيدليات املراكز، واألسباب كما يدعون «مرتبطة بالنقص من 
املورد»، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف نعاني من نقص في 
األدوية ونحن منلك أكبر ميزانية مخصصة لشــراء األدوية؟ 
اإلجابة ننتظرها من املسؤولني عن قطاع الصيدلية في الوزارة.
يجب على املسؤولني في وزارة الصحة اخلروج في مؤمتر 
صحافي والرد على التساؤالت التي تطرقت لها وسائل اإلعالم 
بالتأكيد أو النفي على لســان مســؤول بصفته القيادية حتى 

يطمئن اجلميع.
ويجب كذلك على قياديي الوزارة محاســبة املتسبب وراء 
هذا الشح في األدوية والتحدث بكل شفافية عن العقوبات التي 
ستتخذ بسبب ســوء اإلدارة ما قد يؤدي إلى وضع مسؤولي 

الوزارة في مرمى املساءلة الشعبية.
أخيراً، نذكركم للمرة املليون بأن احملاســبة واجبة وحقوق 

املرضى يجب أن تكون «خطا أحمر».

في الثمانينيات كنت من املعجبني بالبرنامج اإلذاعي «حياكم 
اهللا» الذي يقدم في فترة الظهيرة على الهواء من إذاعة الكويت 
بالبرنامج الثاني، وهو من إعداد أحمد عبدالقادر ومصطفى خلف، 
ومن الهندسة اإلذاعية فيصل املسفر، ومن تقدمي املذيع محمود 
صقر واملذيعة صبيحة املهدي وحنان صقر، ومن إخراج املبدع 
أحمد مساعد. وكنت أشارك في البرنامج بكتابة بعض الرسائل 

التي تفيد املستمعني.
ومــن الفقرات اجلميلة التي كنت حريصا على متابعتها في 
البرنامج هي فقرة «كلمات للحيــاة»، فهي عبارة عن أحاديث 

للرسول ژ وحكم وأقوال مأثورة ومشهورة وإليكم بعضها:
يقول رســولنا الكرمي عليه أفضل الصالة والتســليم: «لو 
كان البــن آدم واديان من مال، البتغى ثالثا، وال ميأل جوف ابن 

آدم إال التراب».
وهذا مالحظ في عصرنا فالذي ميتلك مليارا يريد مليارين 
أو ثالثة، وكذلك الذي عنــده مليون يريد مليونني أو ثالثة «ما 

يشبعون»!
٭ يقول أحد احلكماء: للمرء ثالثة أخالء:

الناس أنك تخشى اهللا وقلبك فاجر».
٭ تصوف كي يُقال له أمٌني

وما يعني التصوف واألمانة
ولم يُرد اإلله بِه

ولكن أراد به الطريق إلى اخليانة
للناس دينا ٭ أظهروا 

وعلــى الدنيــار دارو
وصلــوا صامــوا  ولــه 

وزارو حجــوا  ولــه 
ولــو بــدا فــوق الثريــا

ولهــم ريــش لطارو
٭ ليكن هدفك األول في احلياة رضا اهللا وطاعته، كن مع اهللا وال تبال.
٭ اختر الزوجة الصاحلة فهي من سيتسبب بـ ٩٠٪ من سعادتك 

أو شقائك حتى دخولك القبر.
٭ اقرأ واتعظ: حرية الرأي مكفولة للجميع، ولكل إنسان رأيه اخلاص 
به، يقول تعالى: (وال يزالون مختلفني)، لكن فرض الرأي على الناس 

تعسف وغير مشروع.

إطاللة

نقص األدوية..
ما األسباب؟

khaled-news@hotmail.comخالد العرافة
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عيدكم مبارك.. 
عسى 

«دهنا في مكبتنا»
طارق بورسلي


