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دالي محمد اخلمسان

يقول كاتب هذه الســطور: «من لم يتعلم من التاريخ ال 
يفكر في صعود املريخ»، أي إذا لم تأخذ العبرة ممن سبقوك 
فال جدوى لطموحك، ألنك بالتأكيد سوف تفشل، كما أنا اآلن 
عزيزي القارئ، لقد فشلت في أمور كثيرة، وليس عيبا أن 
أذكرها، بل العيب أن أكابر عليها، ولســت أنا الوحيد الذي 
فشل، فهناك الكثير من أبناء جلدتنا ممن فشلوا ويفشلون 
اآلن وسوف يفشلون في املستقبل، وليس الفشل هنا في كل 
األمور، بل في جانب من جوانب احلياة، فعلى سبيل املثال 
ولنعتبر جميعا، فشلي كان عدم كشفي «للخب» أي املخادع 
الذي ال يوثق به وال يســتقر على رأي ألنه دوما يفكر في 

الغدر، وكأنه يصنع بطوالت في هذا األمر.
في أحد املســاجد العامرة بالناس فــي جميع األوقات، 
الحظ إمام املسجد أحد الشباب يأتي قبل األذان ويذهب بعد 
الصالة بفترة، ال يكلــم أحدا وال يلتفت ألحد، يدخل ملكان 
محدد في إحدى الزوايا، يأخذ املصحف ويطأطئ رأسه وال 
يرفعــه إلى وقت اإلقامة، ويكرر األمر بعد الصالة وفي كل 
صالة، فمن باب الفضول يقول اإلمام: تقدمت ووقفت فوق 
رأســه لوهلة فلم يعرني اهتماما، رميت السالم عليه فرد 
السالم بكل أدب واحترام وبصوت عذب وخافض دون أن 
يرفع رأسه، فزاد الفضول بي وقلت: يا هذا ما الذي جعلك 
تختلي بنفســك وأنت في بيت من بيوت الرحمن واجلميع 
يأتي ليتعبد اهللا فال نية للبيع لديهم وال شــراء سوى ذكر 
وصالة واستغفار! فنظر لي بعني واحدة مبتسما، وقال: أيها 
اإلمام لقد عرفتك من صوتك ولو كان أحد غيرك فلن أعير له 
أمرا». فتملكني الفضول أكثر وأسهبت في حديثي معه عن 
الدنيا وفضائلها حتى قال: كيف تريدني أن أشعر باالستقرار 
النفسي واملستقبل املشرق مع كثرة املنافقني واملخادعني من 
البشــر، فالكثير منهم يقوم بواجباته الدينية وال ميتثل ملا 
تتضمن تلــك الواجبات، والقصص واحلكايات كثيرة، فكم 
من كرمي اتهموه مبا ليس فيه، وكم من عظيم أســاءوا إليه، 
وكم من مصائب أشعلوها بني الناس، وكم، وكم، يا شيخ. 

أحزنني هذا الشاب الفذ، يقول اإلمام: «فدعوته لفنجان 
قهوة باستحياء خوفا من رفضه، فقال: «أمر طيب إذا تركت 
احلســاب علي ونوع القهوة عليك»، ففرحت لقبوله دعوتي 
وقلت:«موافق، هيا بنا»، ومن خبرتي الســابقة في أحوال 
الناس أيقنت أن هذا الشاب خلوق وطيب وكرمي ومتسامح 
وشهم، ويقضي حوائج الناس دون مقابل دنيوي، وقد خاب 
ظنه في كثير من معارفه وأصحابه وأقاربه، يقول اإلمام: لقد 
أحببت هذا الشاب من الوهلة األولى وعزمت األمر على تغيير 
حاله وإعادته إلى ما كان عليه قبل عقد من الزمان حســبما 
فضفض لي في بعض األمور اخلاصة واخلاصة جدا. فقلت 
له: ما أنت عند (اخلليفة املعتصم باهللا)؟ فقال: «ال شــيء»، 
فقلــت: هل تعلم بأنه خدع من وزيره «العلقمي» ملدة أربعة 
عشر عاما؟ فما أنت عند اخلليفة لتحمل كل هذه الهموم من 
خداع البشر فوق رأســك؟ إن املخادعني واملنافقني يا بني 
ال يعطلون نواميس الكون، وال يستطيعون احلصول على 
مرادهم عند أهــل اليقظة والبصيرة واحلذر، فغير نظرتك 
للكون وكن ممن يأخذون مقاييس الشــرع في التعامل مع 

الناس، فاملؤمن ال يلدغ من اجلحر مرتني. 
* أرجوحة أخيرة: بعد غياب عشرة أشهر عن بلدي وأبناء بلدي، 
سوف أعود متسلحا مبقاييس الشرع الصحيحة في تعاملي 
مع الناس. وللحديث بقية عن «العلقمي» واملعتصم باهللا في 

املقال القادم. وكل عام وأنتم بخير.

«تسبب ضغوط العمل املتزايدة واملفرطة أجواء سلبية داخل 
بيئة العمل تتراوح بني الشعور باإلحباط وتقلب املزاج وردود 
الفعل املتسرعة واالنفعالية، ما يؤدي تدريجيا إلى انخفاض 

اإلنتاجية في العمل». 
معنى التوازن بني العمل واحلياة 

ونعنى بالتوازن بني العمل واحلياة أن يكون هناك تكافؤ أو 
تناسق بني مقدرات الوقت والطاقة التي يكرسهما الفرد للمجاالت 
احلياتية واملهنية، بقصد خلق شعور بالسالم أو التوازن بني 
جوانب احلياة املتعددة. لذلك فإن حتقيق التوازن بني العمل 
واحلياة يعد حتديا نالمسه بشكل واضح في حياتنا اليومية. 
كما أن العالم احلالي يعيش صراعا بني مسؤوليات العمل 
وااللتزامات الشخصية والعائلية، وهي مشكلة تزداد حدة كلما 
ازداد العالم تقدما وســرعة، فقد أدت التكنولوجيا إلى زيادة 
املنافسة وكثافة العمل في السوق، ما يعني أن األمر ال يقتصر 
فقط على ساعات دوام أطول وتغيب أكثر عن احمليط العائلي، 

وإمنا يشير إلى التداخل الكبير بني الناحيتني.
هل نعيش في عالم مثالي؟ 

فهنالــك وجهه نظر لدعاة فكرة التوازن تتمثل في أن كل 
شخص ميكنه حتقيق توازن مثالي بني احلياة العملية واحلياة 
الشخصية يضمن له أقصى قدر ممكن من السعادة، إذ يعتقدون 
أنه ثمة صيغة ســحرية ميكن الوصول إليها إذا عملوا بجد 
وانضباط كاف، األمر الذي سيمكنهم من احلصول على كل 
شيء يطمحون له. من الناحية األخرى هناك من يرى عكس 
ذلك ويرى أنه من الصعوبة حتقيق ذلك، كأن نضع ميزانا يقع 
في إحدى كفتيه العمل وعلى الكفة األخرى احلياة الشخصية 
وأن كل كفة ستساوى األخرى دون طغيان أحدهما على اآلخر. 
ووفق لنموذج التوازن بني العمل واحلياة، فإن العمل واحلياة 
اخلاصة يتألفان من عدة عوامل منفصلة لكنها قد تتداخل مع 
بعضها البعض أحيانا، وبالتالي التوازن السليم هو فن تنفيذ 
أكبــر عدد ممكن من العوامل فــي كال اجلانبني دون التحيز 

ألحدهما على حساب اآلخر.
كما يــرى الكثيرون أن التركيز يجب أن يكون على دمج 
احليــاة اخلاصة مع العمل إلحداث التكامــل بينهما بدال من 
الســعي إلى حتقيق التوازن، مثل ما ذكره مؤســس عمالق 
التجارة اإللكترونية بيزوس (أمازون) في حوار له «أنه يفضل 

استخدام كلمة التناغم عن مصطلح التوازن». 
دول لديها أفضل توازن بني العمل واحلياة 

تصدرت إيطاليا ترتيب أفضل دول العالم لتحقيق التوازن 
بني العمل واحلياة وفقا ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
كما احتلت الدمنارك والنرويج وإسبانيا وهولندا مرتبات عالية. 
حيث حصل اإليطاليون العاملون على أكبر وقت ملمارسة 
األنشطة الترفيهية والشخصية، بينما يعمل ٣٪ من املوظفني 

لساعات عمل طويلة في األسبوع.
 كما أن هنالك محاوالت حثيثة عامليا للســعي في حتقيق 
التوازن بني العمل واحلياة من خالل تخفيض أيام العمل الى 
أربعة أيام عمل مثل االمارات، واليابان، واسكتلندا، وايسلندا، 

واسبانيا، ونيوزيلندا.

من املؤكد أن العالقات الدولية مبنية 
على املصالح، لذلك كانت «قمة جدة لألمن 
والتنمية» فرصة حلسم كثير من األمور 
بصراحة ووضوح في وجود مباشــر 

لالعب األميركي.
لذلك، فإن ممثل صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
ســمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد، حفظه اهللا، عبّر في كلمته خالل 
القمة عن األمل بــأن تكون هذه القمة 
«انطالقة جديدة ملعاجلة قضايا املنطقة»، 
وأهمها القضية الفلسطينية، فال يجوز، 
مثلما قال سمو أمير قطر الشيخ متيم 
بن حمد، «أن يقــدم العرب التنازالت 

وتواصل إسرائيل التعنت!».
وبينما عبر الزعماء العرب عن رغبتهم 
احملقة في بقاء املنطقة والشرق األوسط 
خالية من األسلحة النووية، فكانت املنطقة 
قريبة من ذلك عبر االتفاقية األميركية- 
اإليرانية عام ٢٠١٥، بعد جهود شاقة، لكن 
الرئيس األميركي السابق ترامب ألغاها في 
٢٠١٨!. وبينما تطالب إيران بالعودة لها 
دون تغيير، يأتي سلفه الرئيس ويطلب 
من اإليرانيني التنازل عن بعض البنود 

املتفق عليها!
ويبدو أن القطب األميركي استهواه 
املوقف اإلســرائيلي ليطلب من إيران 
بالتعنت، ملزيد مع  ليواجهها  التنازالت 
إشاعة اخلوف والقلق، وإلغراق املنطقة 
باألسلحة األميركية املبيعة بأغلى األثمان!

واملسار الصحيح الذي ينبغي دعمه 
وتشجيعه هو احلوار السعودي- اإليراني، 
والذي تقوده بغداد، والذي امتدحه البيان 
اخلتامي بالترحيــب «بالدور اإليجابي 
الذي يقوم به العراق لتسهيل التواصل 
وبنــاء الثقة بني دول املنطقة»، وهو ما 
ينبغي أن يشمل كافة القضايا األخرى 

العربية- العربية.

أثناء متابعة قمة جدة لألمن والتنمية 
تفضــل ممثل صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا، سمو 
ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد، 
حفظه اهللا، بإلقاء كلمة الكويت في القمة 
أبهرت اجلميع مبا تضمنته من مواضيع 
تهم الشأن الكويتي واخلليجي واحمليط 
الدولي، وقد استذكر سموه بكل تقدير 
وامتنــان الدور البــارز الذي قامت به 
الواليات املتحــدة األميركية الصديقة 
التصدي  قيادة وحكومة وشــعبا في 
للعدوان ورد الطغيــان في ملحمة لن 
ينســاها التاريخ، مستذكرا دور دول 
مجلس التعاون اخلليجي وشعوبها وعلى 
رأسها اململكة العربية السعودية في دحر 
العدوان والوقوف مع معاناة الشــعب 
الكويتي، منوها بالدور البطولي للدول 
العربية والصديقة املشاركة في حرب 

حترير الكويت.
وتطرق سموه في كلمته التاريخية 
ملختلف القضايا العربية والدولية ودعم 
إقامــة دولته  الفلســطيني في  احلق 
وعاصمتها القدس الشرقية، وأكد سموه 
دعمنا جلهود حتقيق األمن واالستقرار 
لليمن الشقيق، ووجه سموه دعوة إلى 
اجلمهورية اإليرانية للتعاون مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية وعبر سموه في 
كلمته املتميزة عن تطلع بلدنا الصغير 
الكبير بطموحاته  بحجمه اجلغرافــي 
احملصن بوالء شعبه األصيل ومبادئه في 
الدفع بالسلم والعمل اإلنساني، الكويت 
البلد القوي بتعاونه األخوي مع أشقائه 
وأصدقائه وتطلعه الدائم لعالم يسوده 

األمن واألمان.
وفي ختام كلمته، أكد ســموه أنه 
يجب أن نستشعر النعم التي أنعم اهللا 
بها علينا حتت األرض وفوقها وأهمية 

احملافظة عليها.
وقد أبدع الشــاعر محمد يوسف 
العتيبي في مدح سمو ولي العهد األمني 

حني قال:
مال الكبار إال أنت في الوقت العسير
عضيد أخوك ومحزمه مهما جرى
يا سيدي مشعل ليا صاح النذير

في احلزم حازم ما تبي شور شورى..
يا ســمو ولي العهد األمني احلكيم 
لك منا حتية وســالم وتقدير، ويحق 
لنا أن نفتخر بك وبكلماتك الطيبة التي 
أبهرت املســتمع، وتطرقت إلى جميع 
القضايا، فأنت يا سمو ولي العهد فخرنا، 
أدام اهللا عليــك نعمة الصحة والعافية، 
وأعانك على مهامك اجلسيمة ونبتهل 
إلى اهللا العلــي القدير أن يبقيك ذخرا 
وســندا لصاحب السمو األمير، حفظه 

اهللا، وللكويت وشعبها.

بضرورة مساندة الشعب الفلسطيني 
ودعم احلقوق املشــروعة للشعب 

الفلسطيني.
وحتدث سمو ولي العهد في العديد 
من القضايا، حيث متنى أن يســود 
العالم األمن واالســتقرار وأن يتحد 
العالم لنبذ الصراعات وجتنب اخلالفات 
التي هي األسباب املؤثرة في العالقات 

بني دول العالم.
استطاع ســمو ولي العهد خالل 
مشاركته في قمة جدة أن يشرح للعالم 
دور الكويت في دعــم كل القضايا 
اإلنسانية لشعوب العالم، كما أشار إلى 
تطلعه ألن تتوحد جهود العالم إلرساء 
األمن واالستقرار في دوله وأن تتضافر 
اجلهود إلجناز املزيد من املشــاريع 

التنموية لصالح شعوب العالم.
من أقوال سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد: «بلدنا صغير بحجمه 
كبير بطموحاته.. قوي بتعاونه محصن 

بوفاء ووالء شعبه».
واهللا املوفق.

األقســام إضافة لذلك نقص األدوية 
املعتاد في تلك املراكز املناوبة.

كما أن اإلجازة ساهمت كذلك في 
إلغــاء عدد من مواعيــد املرضى في 
العيــادات اخلارجية وكذلك العمليات 
التي كانت مجدوله قبل أشهر إضافة إلى 
أشعة دقيقة ومناظير وغيره من األمور 
املطلوبة من املرضى سابقا األمر الذي 
سيجعل قوائم االنتظار تطول إضافة 
إلى تكدس املواعيد على العيادات بعد 

الدوام الرسمي.
املطلوب من وزارة الصحة التفكير 
وإيجاد احللول املناسبة لتشغيل مرافقها 
في مثل هذه العطل والعمل وفق آليه 
معينة تضمن تشغيل العيادات اخلارجية 
وعدد كاف من املراكز الصحية إضافة 
إلى زيادة عيادات األسنان خالل العطل 

الطويلة، ومنا إلى املسؤولني.

يعيشون ويحافظ على بقاء جيناته عن 
طريق أوالده مثلما يفعلون، فاألجيال 
القادمة ما لم نصنع لها مجاال للتنافس 
الوهمية  الشريف، ســتعيد احلياة 
التي عاش فيهــا وترعرع، ويصبح 
مبجرد التفكير باخلــروج عن هذا 
اإلطار االجتماعي تبدأ املشاكل فإما 
أن يرضخ للمجتمع وإما أن يوصل 
رسالته. ويصبح شــمعة تذبل في 

طريق غيره.
املجتمعات الواعيــة تقوم بعمل 
الدراســات لتحديد نــوع التنافس 
الذي ترغب أن يتنافس أفرادها فيه، 
وتعمل مسابقات وجوائز قيمة لهذا 
التنافس، ويكــون التقييم فيه قائم 
على أسس مهنية علمية، وليس على 
حسب نفوذ املتسابق وعالقاته، وكذلك 
تنشأ الهيئات واجلمعيات لهذا املجال، 
فيصبح للمهتم مكان يلجأ إليه ليتقوى 
ويستفسر عن مجاله، والقصد من 
املقال هــو يجب أن نصنع كمجتمع 
وكحكومة بيئات تنافسية مفيدة عوضا 

عن بيئة التنافس الوهمي.

الشجرة اخلبيثة بعد أن بعت بيتي األول 
واشتريت بيتا آخر في إحدى مناطق 
الكويت وبعــد أن انتقلت إليه وجدته 
محاطا بهذه الشجرة ودخلت في معاناة 
طويلــة معها ماديا ومعنويا ولم أترك 
وسيلة للقضاء عليها، ولكنني لم أجنح 
في القضاء عليها فاستخدمت احلرق 
وسكبت البنزين عليها والديزل والكاز 
ولكن دون جدوى وكل مرة تعاود النمو 
مجددا وبعد تفكير عميق وصلت إلى 
جتربة الكلور «مبيض املالبس» فبعد 
أن اشتريته من اجلمعية وسكبته على 
هذه الشــجرة اخلبيثة كانت النتيجة 
مدهشــة إذ ماتت هذه الشجرة وكان 
ذلك قبل ٥ ســنوات وبقيت جذوعها 

كأخشاب قائمة ال حياة فيها.
ومبا أن الكلور من فصيلة املنظفات 
الكيميائية فإن من البديهي أن يكون 
هناك فكر إداري مواز لسلوك كيمياء 
الكلور مع هذه الشجرة اخلبيثة والتي 
يجب ويتمثل هذا الفكر بإصدار قرار 
إزالتها من قبل أعلى الســلطات ألن 
األمــر القادم من األعلى لن يقف أحد 

بوجهه إال اهللا.
وأخيرا أيها السادة، أنتم بالتأكيد 
عرفتم هذه الشجرة اخلبيثة، إنها شجرة 

الكونوكاربس.

وحتدث سمو ولي العهد عن دور قادة 
دول مجلس التعاون اخلليجي الذين 
سطروا منوذجا راقيا في االتفاق الذي 
جعل العالم يقــدر ويحترم مواقف 
لقد  التعاون اخلليجي،  دول مجلس 
متكن قادة اخلليج من أن يشاركوا في 
معاجلة القضايا املختلفة في العالم، ولم 
يفت سموه أن يؤكد املوقف السياسي 
الكويتي جتاه قضايا عربية عدة وفي 
مقدمتها القضية الفلسطينية، وطالب 

بتشغيل ما بني مركزين إلى ثالثة مراكز 
صحية فقــط في كل محافظة خلدمة 
الســكان، األمر الذي دعا الكثير من 
املرضى إلى اللجوء ألقسام الطوارئ ما 
تسبب ذلك في ازدحام ملحوظ وضغط 
علــى الكوادر الطبية والفنية في تلك 

الشهادات الوهمية واملناصب الوهمية 
والنجاحات الوهمية ونسب الثانوية 
املرتفعة الوهمية وحتى نقلنا وهمنا 
للمجال التكنولوجي، وأصبحت لدينا 
حسابات وهمية، وحتى اخلالفات التي 
تكون بني مشاهير التواصل االجتماعي 
أغلبهــا وهمية، بهــدف لفت أنظار 

املتابعني وزيادة عددهم.
ومبا أن أسهل حياة لإلنسان أن 
يكون نسخة فكرية من مجتمعه فيفكر 
مثلما يفكرون ويعيش بالطريقة التي 

الصحي كما تلعب جذورها دورا مهما 
في تدمير الطرق املسفلتة القريبة منها 

في بعض املناطق.
وقد ساهمت اخلبيثة وبشكل ممنهج 
في زيادة أعداد املصابني بأمراض اجلهاز 
التنفسي مسببة ضيقا في الصدر لكثرة 
إعدادها في شوارع الكويت كما أنها 
تعتبر عدوا شرســا ملن ينافسها في 
النباتــات األخرى فتقوم  مكانها من 
بالقضــاء عليها ثم تســتفرد باملكان 
لوحدها وال يجد منها املواطن أي فائدة 
سوى األمراض املزمنة وصحيح أنها 
خضراء وذات شكل جميل لكنها خبيثة 

وال فائدة منها.
وكانت لي جتربة شخصية مع هذه 

إلى أن السياسة الكويتية ماضية في 
تعزيز الشراكة مع الواليات املتحدة 
األميركية، مثمنا جهود الواليات املتحدة 
العربية  اململكة  الكبرى  الشقيقة  مع 
السعودية والدول الشقيقة والصديقة 
في الدفاع عن الكويت وحترير أراضيها 
من االحتالل خالل عام ١٩٩٠، ولفت 
ســموه إلى أنه إذا كان بلدنا صغيرا 
مبساحته، إال أن له طموحات كبيرة 
ومساهمات دولية في مختلف القضايا. 

يقضي باستمرار صرف بدل اخلفارة 
لألطباء خالل اإلجازة الدورية وبإمكانهم 
أيضا إيجاد آلية مماثلة لتشغيل مرافقهم 
خالل العطل بطريقة مستحدثة خدمة 
للمواطنني ألنه مــن غير املعقول أن 
تعمل وزارة الصحة خالل إجازة العيد 

وهذا سبب كمية الشهادات الوهمية 
في املجتمع، وأفضل املتفاخرين من 
يجمع بني االثنني (املنصب واملسمى 
األكادميي)، حتى لو بالتزوير، ولهذا 
السبب نرى مظاهر املثقفني من غير 
ثقافة، ومظاهر العلماء من غير علم، 
ومظاهــر املتدينني مــن غير تدين، 
ومظاهــر املفكرين مــن غير فكر، 
ومظاهر املسؤولني من غير مسؤولية، 
انعكس ذلك حتى أصبحنا نرى مظاهر 
احلياة من غير معنى للحياة، انتشرت 

منطقتهم والقضاء عليها واستبدالها 
بشجرة السدر الطيبة.

أما باقي املناطق فإنها ال تزال تئن 
من أذى هذه الشجرة وخصوصا بعد أن 
تسببت من خالل بذور لقاحها وفضالتها 
التي ال تنتهي فــي خلق تلوث بيئي 
ونفسي وصحي واضح، فأصبح مع 
تأخر املعاجلة الرسمية واقعا ملموسا 

وال ينكره أحد في الشارع الكويتي.
الشجرة اخلبيثة مشهورة  وهذه 
بإتالف البنية التحتية لبيوت األســر 
الكويتيــة وفقا لقانون التمدد األفقي 
جلذورها والتي في بعض األحيان لها 
القدرة وعلى املدى البعيد على اختراق 
اخلرســانة وتدمير مجارير الصرف 

أن يشيد الرئيـــس األمــيركي 
جو بايدن بالسياســة الكويتية لهي 
شهادة تؤكد دور الكويت في مشاركة 
العالم بإيجاد حلول للقضايا السياسية 

والعالقة الدولية.
وقد جــاءت هذه اإلشــادة من 
الرئيس بايدن خالل لقائه مع ممثل 
الشيخ نواف  األمير  السمو  صاحب 
األحمــد، حفظه اهللا ورعاه، ســمو 
الشــيخ مشعل األحمد،  العهد  ولي 
حفظــه اهللا، على هامــش قمة جدة 
التي عقدت خالل األســبوع املاضي 
برعاية سعودية مميزة، وأشار بايدن 
إلى دور الكويت في خفض التوترات 
اإلقليمية مبنطقة الشــرق األوسط، 
وسعيها إلعادة العالقات الديبلوماسية 
بــني دول اخلليج ولبنان، كما قامت 
الكويت ببناء ودعم شــبكة كهرباء 
العراق بجيرانه، وأشاد الرئيس بايدن 
بالصداقة املتجددة والقوية بني الكويت 

والواليات املتحدة األميركية.
العهد  بدوره، أشار ســمو ولي 

سبق أن تطرقنا إلى أمر مهم يتعلق 
بتعطيل املرافق الصحية من عيادات 
خارجية وتخصصية، واملراكز الصحية 
ما عدا اخلافرة خالل العطل الرسمية 

الطويلة.
املرافق الصحية ســاهم  تعطيل 
خالل إجازة العيد في تزاحم املراجعني 
على أقسام الطوارئ، ويعود ذلك إلى 
القرارات غير املدروسة بعدم تشغيل 
العدد الكافي من املراكز الصحية في 

مختلف احملافظات.
اقترحنا سابقا على املسؤولني في 
وزارة الصحة ضرورة إيجاد آلية عمل 
معني لتشــغيل عدد كبير من املراكز 
الصحية وقت العطل الطويلة، إما من 
خالل صــرف إضافي ملن يرغب من 
العاملني أو إيجاد آلية أخرى، علما أن 
وزير الصحة ســبق أن أصدر قرارا 

لو كانت هناك بيئة ترى أن الغش 
من أعلى مراتب الفضيل، فمن الطبيعي 
أن يتنافس الناس في الغش وسيكون 
أفضل غشاش هو أكثر الناس مقاما 
البيئة بشيء معني  اهتمام  وتقديرا، 
يجعل أفرادها يتنافســون على هذا 
العرب يتنافسون  الشيء، فلما كان 
املعلقات، وتنافسهم  بالشعر ظهرت 
بالكرم جعلهم أكرم شعوب األرض.

جند املجتمــع الياباني يقيم عدة 
بطــوالت للروبوتات لــكل األعمار 
والفئات لذلك تطورت صناعة الروبوت، 
لألسف ال يوجد توجيه لهذه التنافسات 
في مجتمعاتنا، ونتيجة لعدم وجود مثل 
هذه املنافسات جند أن بالفترة األخيرة 
وبشكل ملحوظ، اجته املجتمع للتنافس 
على املسميات، ولهذا التنافس جند أن 
األغلب يسعى للمناصب ليس لتطوير 
العمل بل للحصول على مسمى، لكي 
يتفاخر به، ومن لم يستطع احلصول 
على منصب أصبح يسعى للحصول 
أكادميي، فيدرس ليس  على مسمى 
حبا بالعلم، بل حبا مبســمى دكتور 

هذه الشجرة اخلبيثة دخلت الكويت 
بطريقة قانونية عن طريق هيئة الزراعة 
وال تزال موجوده حتى اآلن ووجودها 
في الكويت يعتبر كارثة بسبب الدمار 
الذي كانت وال تزال تخلفه في البيئة 

الكويتية.
وباملقابــل جند مــن يطبل لهذه 
الشجرة ويدعم وجودها في الكويت، 
حيث جند أن بعض اجلهات احلكومية 
تدافع عنها ومتمســكة بها ويبدو أن 
هناك أشخاصا لهم مصلحة شخصية 
كبيرة في بقاء هذه الشجرة اخلبيثة 

في الكويت.
وبعد جناحهم في بقائها في الكويت 
كثرت زراعتها بشــكل كبير جدا في 
جميع أنحاء البالد وهي شجرة دخيله 
ومهجنة علميا وغير معروفة النسب وال 
تنتمي للبيئة الصحراوية في اجلزيرة 
العربية وال تأكلها البهائم بكافة فصائلها، 
ال تأكلها حتى وإن اضطرت ألكل احلنظل 
بدال عنها ألنها غير مستســاغة حتى 
للحيوان رمبا ألنها دخيلة على بيئتنا.
الكثير مــن احملاوالت  وهنــاك 
للمواطنــني بتنظيف البلــد من هذه 
الشجرة لكن دون جدوى، وقد استطاع 
فريق عمل تطوعــي في أحد مناطق 
جنوب السرة تصفية هذه الشجرة من 
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