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دواء دون أضرار

أقرباذين

حسن أنور الرميض

من ســخريات القدر أننا نرى هنا وهناك جمال وعبارات 
تستفز من يقرأها وتكدر خاطره، مصداقا للقول السائر «عش 
رجبا ترى عجبا»، وسبحان اهللا فمن يعش ير اختالفا كبيرا، 
لذلك نحن نحاول جاهدين عدم رؤيتها، ولكن لألسف تقع عيوننا 
عليها بالصدفة ودون رغبة منا، ومن هذه العبارات التي ترفع 
الضغط والسكري على سبيل املثال: «الكويت ذاهبة إلى نفق 
مظلم»، أو «اســتعادة الكويت» وهذه األخيرة جتعلنا نتساءل 
بغرابة: هل الكويت ضائعة تائهة لنبحث عنها في كل مكان، أم 
أنها سرقت منا أم هي محتلة من عدو غاشم ونريد حتريرها، 

(أيهات!) ما هذا الهراء والكالم غير املنطقي؟ 
الكويت هي الكويت لم تتغير قيد أمنلة عما كانت عليه في 
السابق، نعم نحن نريد ونتمنى لها من أعماق قلوبنا أن تكون 
أفضل حاال مما هي عليه، وأن تتقدم وتكون في املقدمة أكثر 
وأكثر، ولكن هذه العبارات البائسة اليائسة تؤثر على نفوسنا 
لبعــض الوقت ولكن حبنا للكويت وتعلقنا بها يجعلنا نرميها 
وراء ظهورنا، وإن كان القصد التجاوزات واملخالفات احلاصلة 
وما شابه ذلك، فهذه األمور حاصلة في كل زمان ومكان، ونحن 
أفضل حاال من غيرنا، وهذا أمر آخر ال عالقة له باســتعادتها، 
فجملة استعادة الكويت كبيرة جدا على ذلك ثم إن الدولة وكما 
يرى اجلميع مســتنفرة عن بكرة أبيها وتتابع هذه املواضيع 
أوال بأول، فكل مخطئ ســينال جزاءه بالقانون إن عاجال أو 
آجال، أما الكويت فهي باقية وشامخة بوالة أمورها وبشعبها، 
وال بأس أن نقول نصحح أخطاءنا ونضخ الدماء الشــابة في 
وزارات الدولة، ولكن أن نســتعيد الكويت فهي جملة ثقيلة ال 
محل لها من اإلعــراب، ووقعها على األذن أيضا ثقيال، حدث 

العاقل مبا ال يعقل فإن صدقك فالعقل له.
انظروا حولكم فالكويت لم تتغير فهي مثلما عهدناها، ولكن 
الناس تغيروا وتبدلت طباعهم، وتغيرت مفاهيمهم للحياة وال 
أعني كل النــاس، وقد ظهر واضحا ضعف الوطنية ليس هذا 
فقط، بل أطلت علينا برأسها القبلية املقيتة واملذهبية واحلزبية 

والدولة يقظة لهذه األمور التي لم نعهدها في السابق.
ومن املؤســف أيضا أن املادة طغت على النفوس فصارت 
الناس تقاس مبا متلك من مال، ال بأخالقها وسلوكها احلسن، 
لقد تغير وجترأ بعضهم علــى بعض، وأصبح بعضهم يكيل 
لبعض االتهامات في أساليب سوقية ركيكة، وانتشرت اإلشاعات 
واألكاذيب انتشارا واسعا في مجتمعنا وأصبحت مواقع التواصل 
معول هدم، وآفة تنخر في جسد الوطن، ونحن نعلم أنها أخطر 
من الوباء، إذن فالتغيير في طباع الناس وال ذنب للكويت في هذا 
األمر، فلنحافظ على وطننا ونترك عنا األقاويل التي ال جتلب 

لنا سوى التفرقة، وهللا در املهلب بن أبي صفرة حيث يقول:
تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا

أفرادا افترقن تكسرت  وإذا 
كونوا جميعا يا بني إذا اعترى

خطــب وال تتفرقــوا آحادا
ودمتم ساملني.

تقديرا لدور ســمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، 
رحمه اهللا، في دعم الشعب الفلسطيني وتأكيدا لعروبة القدس 
قدم صاحب الســمو األمير تركي الفيصل آل ســعود وثيقة 
ملكية مبرة الشــيخ صباح األحمد الصباح في مدينة القدس 
والتي قام بها أبناء القدس عرفانا جلميل الشيخ صباح األحمد 

الصباح والكويت.
ال شــك أن إنشــاء مبرة صباح األحمد في القدس يعزز 
التمسك العربي بعروبة القدس، لقد كان لسمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد، عدة مواقف وطنية وعروبية للشعب 

الفلسطيني.
والبد أن يتواصل الدعم العربي للشعب الفلسطيني والدفاع 
عن القدس للتأكيد على متسكنا بعروبتها وكونها ذات أهمية 
للعاملني العربي واإلسالمي، فمدينة القدس تضم املسجد األقصى 
الذي منه بدأ معراج الرســول الكرمي ژ إلى السموات ولقاء 
ربــه، كذلك يضم القدس الصخرة التي منها عرج الرســول 
ژ إلى الســموات العال، البد أن تتواصل عمليات دعم أهالي 
القدس حتى نشــعرهم بوقوف الشعوب العربية واإلسالمية 
إلى جانبهم لدعم صمودهم ونضالهم للمحافظة على عروبة 
القدس.. والدول العربية واإلسالمية عليهم مواصلة مساعدة 
أهل القدس للمحافظة على عروبة وإسالمية القدس، وكنت أن 
زرت مدينة القدس وصليت مع املصلني من أهالي القدس في 
املسجد األقصى الذي صلى فيه الرسول عليه أفضل الصالة 
والســالم وأّم بصالة اجلماعة أنبياء اهللا عليهم السالم، لقد 
شعرت من خالل لقائي أهالي القدس بفرحتهم بزيارة إخوانهم 
العرب، إنهم ســعداء بزيارة العرب واملسلمني ملدينتهم.. إن 
ســعادتهم نابعة من تعلقهم بانتمائهم للعروبة والتأكيد على 

عروبة مدينة القدس.
وكما أشار رئيس غرفة جتارة الكويت محمد الصقر إلى 
«إن القضية الفلســطينية وقضية القدس هي قضية عقيدة 
وانتماء بالنسبة للشعب الكويتي وإنها قضية إنسانية وأخالقية 

بل وقضية وطنية بقدر ما هي قضية فلسطينية وعربية».
إنها كلمات من مواطن كويتي يعبر عما يختلج نفوس أهل 
الكويت ومتسكهم بعروبة القدس، البد أال تنقطع مساهمات 
الدول العربية واإلسالمية ودعمهم للشعب الفلسطيني ودعم 
صمودهم للدفاع عن القدس الشريف، وكان من املفروض أن 
تســعى اململكة األردنية الهاشمية ألن تتمسك بحقها مبدينة 
القدس والضفة الغربية من فلسطني، فقد كانت القدس مدينة 
تتبــع األردن وكانت هناك جلنة عليــا ملدينة القدس البد أن 
تسعى األردن للمطالبة مبدينة القدس التي كانت تابعة للمملكة 

األردنية قبل حرب ١٩٦٧.
وأخيرا البد أن نحيي إجنازات األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد الذي كّرس جّل جهوده السياسية لدعم نضال وصمود 
الشعب الفلسطيني، لقد أكد األمير الراحل على موقف الكويت 
القومي جتاه القضية الفلسطينية، فقد وقفت الكويت تناصر 
القضية الفلسطينية وتساندها في كل احملافل ولم تبخل بالدعم 
املادي للشعب الفلسطيني الشــقيق، والكويت مازالت وبعد 
االحتالل العراقي تواصل دعمها املستمر للشعب الفلسطيني، 
ولم تتأثر مبواقف ياسر عرفات الذي ساند صدام حسني في 

احتالله للكويت.
من أقوال سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، طيب 
اهللا ثراه: «إن أعظم إجناز اســتطاعت االنتفاضة الفلسطينية 
بصمودها أن حتققه هو أنها سلطت أصدق األضواء أمام الرأي 
العام العاملي على خرافة التقدمية اإلسرائيلية ودميوقراطيتها 
وأكدت الهوية الفلسطينية فوق أرضها، وبأيدي أبنائها. هوية 
أقوى من القهر وتستعصي على الشتات والذوبان، فهي طهارة 

القدس وصالبة الصخرة املشرفة وهدي املرسلني».
واهللا املوفق.

كان يقدم برنامجا حواريا من تلفزيون الكويت 
عن جمعية اخلريجني، يحمل أفكارا ليبرالية، رغم 
أنه من أسرة متدينة، املرتبطة مبسجد أخواله آل 
املزيدي الكرام، قبل أن يتأثر بأنشطة مسجد النقي 
مع زميله منذ الثانوية عبداحملســن جمال أواخر 

الستينيات، فأصبحا من شبابها املتميزين.
كانت ضمن األنشطة «مخيم النشاط» في فترة 
الربيع في وادي أم الرمم شمال الكويت. اسم املخيم 
الكاريكاتير «قهوة النشاط» املستمر  مقتبس من 
في املجلة املصرية الساخرة «روز اليوسف»، حيث 
الكسل واالنبساط واالسترخاء اللذيذ، ففي الليل 
يحلو اللقاء مع حفل الشواء بحضور جملة منتقاة 
من الضيوف، األمر الذي أسس بال تخطيط عالقات 
اجتماعية متنامية، مما مهــد إلى جناح احلمالت 

االنتخابية فيما بعد. 
كان يعيش الهموم السياسية فأسسوا «ديوانية 
الشــباب» في الضاحية في منزل املرحوم حسني 
اليوســف، وكان بوقحطان هو املنسق بينها وبني 
شباب مسجد النقي! الذين اقتحموا املجال السياسي 
من خارج املسجد، وخاصة ابان احتقان البالد بقضايا 
الدستورية، فقادوا  املســاس باحلريات واملبادئ 
التمــرد على األوضاع الســائدة التي كانت حتت 
الوجهاء الكرام التقليدين، وبدأوا ذلك مع املجلس 
البلدي ففاجأوا منافسيهم بفوز ساحق للمرحوم 
حسن حبيب السلمان عام ١٩٨٠م، مما شجعهم على 
اقتحام عضوية مجلس األمة، فأدهشوا احلكومة 
بفوزهم الثالثي املبهر: املرحوم د.ناصر صرخوه، 
عبد احملسن جمال وسيد عدنان عبدالصمد، فدشنوا 
بذلك حقبة جديدة من الشباب الوطني اإلسالمي، 
وكان عملهم مؤسســيا وليس من منطلق خواطر 
فردية، فتأسست غرفة تدرس معهم وتخطط لهم 
املواقف، لدعمهم داخل وخارج مجلس األمة، بعضوية 
ثلة مــن املخلصني أمثال محمد خضير حبيب (بو 
مصعب) وحبيب النقي وحســني بارون وغيرهم، 
رحمهم اهللا وأطال في عمر الباقني، أمثال العم سيد 
علي الطبطبائي، مما شجع الثالثة ليواجهوا منفردين 
بشجاعة رفض القرض العراقي الذي طلبه الطاغية 
صدام أثناء حربه ضد جمهورية إيران اإلسالمية، 
معرضني أرواحهم لألخطار، لتنهال عليهم االتهامات 
بالعمالة واملجوسية واخليانة، قبل أن يصحو الشعب 
الكويتي على فجيعة غزو صدام للكويت سنة ١٩٩٠م، 
ليكون سيد عدنان عبدالصمد الصيد الثمني املفقود 
الذي كان يبحث عنه أزالم صدام من بيت إلى بيت، 
ومن شارع إلى شارع، وكادوا أن يقبضوا عليه، لوال 
أن طمس اهللا على جنودهم في أحد «السيطرات»، 

فقال له تفضل بو قحطان!
وتتوالى عضويته في مجالس األمة، إجنازاته 
شــاهدة على وطنيته وحرصه علــى املال العام. 
ومبثل ما أحبه األكثرية، كان هناك من كره مواقفه 
الصريحة واتهم بالتشــدد، إما إشــفاقا عليه، أو 

تهديدا ملصاحلهم.
مثلما اختلفنا نحن معه بشدة في جتمع «االئتالف 
اإلسالمي الوطني» بعد التحرير، وكذلك عند تأسيس 
الوقف اجلعفري. ولكن ال احد يشــك بنظافة يده 
ولسانه، ومخافته هللا تعالى، ولذلك سرعان ما عادت 

القلوب بيننا إلى التآلف األخوي.
شــخصيا ال أؤمن بنضب عطائه، فاإلنسان 
الهادف العامل لوجه اهللا ال يعرف التقاعد، وال الكلل 
وال امللل، ما دامت القدرات الشخصية طيبة، ولكن 
احملبني أشفقوا عليه من اخلذالن بدال من التكرمي 
الالئق مبثل اإلجنازات املعلنة واخلفية لسيد املجلس 
املخضرم األخ الفاضل سيد عدنان عبدالصمد «بو 

حسني»، أطال اهللا عمره، وأعماركم.
(انظر التفاصيل في كتابنا «فتية مسجد النقي 

منذ ١٩٦٧» صدر ٢٠٢١).

 «Medication without harm» الدواء دون أضرار
هو شعار حملة منظمة الصحة العاملية لهذا العام، 
والتي تبدأ بتاريخ ١٧ سبتمبر اجلاري، وهي حملة 
معنية برفع مستوى التوعية بشأن استخدام الدواء 
بشكل آمن مع تقليل فرصة حدوث أي مضاعفات 

خطيرة مرتبطة باستخدام الدواء.
أعلن عن هذا الشعار في مؤمتر القمة الوزاري 
العاملي الذي أقيم في أملانيا عام ٢٠١٧م بشأن «سالمة 
املرضى»، وتهدف احلملة إلى تقليل حدوث أضرار 
جسيمة الســتخدام الدواء على نطاق العالم في 

السنوات اخلمس املقبلة.
تكلف أخطاء املداواة سنويا ما يقارب ٤٢ مليار 
دوالر كما تشير التقارير العاملية، وأخطاء املداواة 
ليست محكورة في جهة طبية معينة، بل كل النظام 
الطبي مسؤول عن مثل هذه األخطاء التي قد تكون 
جسيمة وكارثية في كثير من األوقات، نحتاج إلى 
تعاون كل نظم املداواة مع بعضها البعض مع املرضى 
واملجتمع بشــكل عام حتى نحقق أفضل رعاية 

طبية ونخرج بأقل ضرر على استخدام العالج.
اتبع هذه اخلطوات عند استخدام الدواء بشكل 

آمن:
١ - عند استالمك للدواء اسأل الصيدلي عن اسم 

الدواء ودواعي االستعمال.
٢ - اسأل الصيدلي عن طريقة االستعمال الصحيحة 

للدواء.
٣ - أخبر الصيدالني إذا كنت تتناول دواء آخر.

٤ - ما مدة استعمال العالج؟
٥ - متى يجب عليك إيقاف الدواء.

املفاجئة لسموه، فلعل هذا احلوار 
العفوي الشفهي يكون درسا راسخا 
في حياة الطالب يوثقه في ذاكرته 
وفي ضميره، وســيحّدث أحفاده 
مستقبال عن هذا الدرس األول عندما 
فتحت املدرسة أبوابها للعام اجلديد 

 .٢٠٢٢
نعم سيحّدث أحفاده عن هذا 
الدرس الذي تعلم منه كيف يكون 
اإلصالح فهو ليس أمرا تعجيزيا، 
بل يتمثل في االقتراب من الشعب 
والتعرف علــى همومه والتعامل 
بالعدالــة والسواســية بعيدا عن 
الكويتي كفل  الواسطة، فاملواطن 
له الدستور والقانون جميع حقوقه.

التوثيق ثانيًا: ثم يأتي دور املوجهني في 
توثيق هذه الزيارات املفاجئة لسموه 
في جميع مناهجنا الدراسية جلميع 
املراحل من مرحلة رياض األطفال 
حتى الثانوية العامة، علما بأن مرحلة 
الطفولة هي أهم مرحلة لغرس القيم 

وأهمها األخالق واإلصالح.

النوعية  املغشوشــة واملتدنيــة 
تداول  ثغرات في نظام وإجراءات 
األدوية، ومن بينها التسويق باملواقع 
اإللكترونية ومبسميات جتذب كبار 
إلى  الســن واملراهقني، باإلضافة 
ضعف الرقابة عند املنافذ واألساليب 
املتعددة وغير األخالقية للتسويق 

غير املسؤول.
وأعتقــد أن التوعية أمام حتد 
كبير في هذا املوضوع الهام الذي 
ميس األمن الصحي، ويلقي بتداعياته 
الســلبية على احليــاة والصحة 
واالقتصــاد، واألمل أن نتعلم من 
ملكة مصر ونخصص الفرق الالزمة 

للرقابة الصارمة دون مجامالت.
ومن حق املجتمع أن تصل إليه 
املعلومات أوال بأول عن جهود الرقابة 
وإجنازاتها ومدى فعالية التجمعات 
واملبادرات الدولية ومشاركتنا معها 
للتصدي لتلك املشكلة ضمن اخلطط 

والبرامج الصحية.

التي مت تداولها على نطاق واســع 
خالل األيام املاضية «ما هكذا تورد 
اإلبل»، ورغم أن اجلملة قيلت في 
سياق االنتقاد، إال أن املفاجئ في 
األمر أن الشعب تعامل معها بنوع 
من الفكاهة دون أن يجعلوا لها وزنا 
وال قيمة، ألنهم ميلكون قدرا كبيرا 
من الثقة نحو حكومتهم اجلديدة.

إن كان البعــض يظن أن لدينا 
مواطنا كويتيا واحدا يشغل منصب 
رئيس الوزراء، هو سمو الشيخ أحمد 
النواف فإنهم خاطئون، فجميعنا 
«أحمد النواف»، نحن سواعد تشاركه 
البناء، وعيون تشاركه التطلع إلى 
لقرارات  املستقبل، وآذان صاغية 
ســتجعل من حياتنا أفضل، وفي 
نفس الوقــت هناك نواب قادمون 
يراقبون عمل احلكومة وسيعطونها 

الفرصة الكافية للعمل.
هرمنا تصريحات ال تغني وال 

تسمن من جوع! 
واهللا املستعان.

لألعمال اجلليلة ولكل من يقدم لهذا 
إلى  الوطن خدمات جليلة ويسعى 
تقدمه وازدهــاره، وقد يقول قائل 
إنه ال ســبيل لتحقيق هذا املطلب، 
ولكن نقول ما الذي مينع من ذلك؟

ونقول ونؤكد أن السبيل لتحقيق 
هذا املبدأ هو تفعيل الدستور والعمل 
مبا جاء فيــه وليس مجرد قوانني 
توضع بالدستور وال تنفذ، وأيضا 
السبيل لتحقيق ذلك هو أن نقتدى 
بالدول املتقدمة التي سبقتنا بذلك، 
والتي تســعى إلى تقدم شــعوبها 
بتحقيق مبدأ العدالة واملساواة بني 
جميع مواطنيها وكفالة حقوق كل 

من يعيش على أرضها.
والسؤال الذي يطرح نفسه ملثل 
هؤالء املرشحني الذين يحملون شعار 
العنصرية حتت غطاء املطالبة بالهوية 

الوطنية.
مــا الهــدف بالتمســك بهذه 
الشعارات العنصرية وماذا تريدون 

من ورائها؟
وهل هذه العنصرية حتقق التقدم 

واإلزهار لوطننا؟
ودمتم ساملني.

فالتربوي احلقيقي هو من يزرع 
حب الكويت وحب اإلصالح وحب 
العطاء في قلوب طالبه، يحركه دافعه 
الوطني وعشقه لوطنه ومهنته، فحب 
الوطن ال يأتي باألمر بل ينبع من 

الضمير.
أول يوم دراسي: أول يوم دراسي يوم 
توزيع الكتب والتعرف على الفصول 
الدراسية، ولن يضر املعلم إذا فتح 
احلوار مع طالبه حول هذه الزيارات 

والصحة أمام هذا التحدي الذي ترجع 
جذوره إلى عهد امللكة حتشبسوت 

إلى ما قبل امليالد. 
وإنني أدعو اإلخوة املختصني 
إلى االهتمام بهذه املشــكلة وأن 
تكون أولوية، فال جدوى من إنشاء 
املستشــفيات احلديثة وتوظيف 
املساندة ورصد  األطباء والهيئات 
امليزانيــات بينما جنــد األدوية 

يهاجمون شعباً بأكمله.
االنتقاد وتعدد اآلراء أمر صحي 
سياسي وإيجابي، لكن متى ننتقد 
ومــاذا ننتقد هذا مــا يجب علينا 
التفكير فيه حينما يتم التعامل مع 
الشأن العام للدولة، ولكن ألن البعض 
ال يدركون قيمة وحجم الكلمة فإنهم 
يتفوهون بأشياء ال يدركون تأثيرها 
على اآلخرين، ولعــل جميعنا قد 
وصلنا إلى مسامعنا الكلمة الشهيرة 

هوائها وشــرب من مائها وامتزج 
بدمه، فأصبح جزءا ال يتجزأ منها، 
وأيضــا الكويــت ال تقتصر فقط 
على من ولد علــى أرضها ولكنها 
متتد وتشمل كل من يحبها، فحق 
املواطنة هو حق مشروع لكل إنسان 
مستعد أن يضحي بدمه ونفسه وماله 
وعرضه في سبيل حماية هذا الوطن 
والدفاع عنه، ويجب أن يكون مبدأنا 
الوطنية هو مقدار  الهوية  بتحديد 
البــذل والعطاء لهــذا الوطن، وأن 
نفعل قوانني الدســتور التي متنح 
حق املواطنة واحلصول على اجلنسية 

تســتنزف املال العام، فقط كل ما 
نحتاجه أن يجعــل كل معلم هذه 
الزيارات بأول صفحة في مناهجنا 
في جميع املراحل الدراسية وتكون 
املادة شــفهية بأن يفتح املعلمون 
احلوار مع التالميذ والطالب للتحدث 
والتعليق على هذه الزيارات املفاجئة 
لسموه من أجل الكويت ومن أجل 
املواطن الكويتي، فنحن ال ننتظر 
جلان التأليف وال ننتظر املوجهني، 

وذكر التقريــر أنواعا متعددة 
مــن تلك األدوية التــي مت اإلبالغ 
عنها ضمــن برامج املنظمة والتي 
صنفت كأدوية مغشوشــة ومن 
بينها مضادات حيوية وأدوية للقلب 
وأدوية للسرطان، ودعا هذا التقرير 
إلى التصدي لهذه املشكلة من خالل 
سلسلة من اإلجراءات الرقابية والتي 
تضع الســلطات املختصة بالدواء 

في ذلك التوقيت السعي إلى إخراج 
الكويت من دائرة الفساد التي صنعها 
البعض وتأذى منها املجتمع بأسره، 
وبعد أن حتققــت مطالبنا وتعيني 
سمو الشيخ أحمد النواف، محبوب 
الشــعب، والذي نثق به إلى أبعد 
احلــدود، كان علينا أن جنعل من 
أنفسنا سواعد تعيينه على إحداث 
التغيير الذي نطمح له، لكننا فوجئنا 
مبن يهاجمونه وهم ال يدركون بأنهم 

فالكويت وطن جميع الكويتيني من 
جميــع األطيــاف والتوجهات وال 
تقتصــر على فئة دون أخرى، وال 
نقبل بأن يتلفظ هؤالء القلة مبثل 
التي تهدف  الباطلة  هذه الشعارات 
إلى بث التفرقــة وزعزعة أواصر 
احملبة واألخوة بني أبناء الشــعب 
الكويتــي، ونرفض ونســقط كل 
العنصرية،  النزعة  من يحمل هذه 
ونتكاتف ونكــون صفا واحدا في 
وجه مثل هؤالء الشرذمة التي تنشر 
مثل هذه الشــعارات، فالكويت أم 
كل من ولد على أرضها وتنفس من 

واصل ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ أحمد النواف، حفظه 
اهللا، جوالته التفقدية بزيارة مفاجئة 
للسكنية وملستشفى مبارك، وذلك 
يوم الثالثــاء املوافق ٣٠/٨/٢٠٢٢، 
موجها رسالته إلى جميع القياديني 
الشــعب  إلى  النزول  بضــرورة 
والتقرب منهم وكسر احلواجز بينهم 
ليصلوا إلى هموم املواطن ومعاناته 
والتعرف على مشاكله والتخفيف 
من آهاته واملساهمة في حل جميع 
مشاكله، مؤكدا أن األمر في غاية 
السهولة، فهو ال يتطلب سوى ربع 
ساعة من الوقت مرتني في األسبوع، 
فهذه الدقائق ستحل جميع مشاكل 
املواطن، وسيتحرك املسؤول حسب 
القوانــني إليجاد مخرج لكل أزمة 

مير بها املواطن.
النواف في جميع مدارسنا: وهنا يأتي دور 
التربويني في توثيق هذه الزيارات 
املفاجئة لسمو رئيس مجلس الوزراء 
إلــى مناهج وهمية  دون احلاجة 

بينما كنت أبحــث في املواقع 
العلمية عن دراســات أو معلومات 
حديثة استعدادا للقيام بدوري في 
التوعيــة للتصدي ألمراض القلب 
والوقاية منها مبناسبة قرب يوم 
القلب العاملي في ٢٩ سبتمبر، فقد 
توقفت عند تقرير صادر عن منظمة 
الصحة العاملية عن جهود املنظمة 
لرصــد املنتجات الطبيــة متدنية 
النوعية، وقــد جاء في مقدمة هذا 
التقرير أنه في عام ١٥٠٠ قبل امليالد 
كلفت ملكة مصر حتشبسوت فريقا 
نباتــات طبية أصلية  للبحث عن 
ألن املنتجات املزيفة عدمية الفائدة 
وليست ذات قيمة وأغرقت األسواق. 
باإلضافة إلى أن التقرير أشار إلى 
أن كتب التاريخ قد حفلت بحكايات 
عن األدوية املغشوشة وهي مشكلة 
متزايدة على حد ما ذكره وبني أضرار 
ذلك على األفراد واملجتمعات والبلدان 

وأثرها االجتماعي واالقتصادي. 

الهجــوم احلاد  تعجبت مــن 
على ســمو رئيس الوزراء الشيخ 
أحمــد النواف مــن جانب بعض 
الذين يحاولون نســب أنفســهم 
إلى املعارضة، مدعني عدة أشــياء 
باطلة، وهي مجرد أضغاث أحالم 
ال متــت للواقع بشــيء، وحقيقة 
تربكني فكرة وجود فئة من بيننا 
لديها شــغف باالنتقاد حتى وإن 
كان علــى غير حق، وكأن حياتهم 
تقوم على فلسفة «أنا أعترض إذاً 
أنا موجــود»، وكم كنت أمتنى أن 
تتحرك رمــوز املعارضة املعروفة 
لدينا جميعا لدرء تلك النوعية من 
باملعارضة ويسعون  «املتشبهات» 
إلى حتقيق أعراض وأهداف أخرى 

بخالف ما يدعونه.
كنت أؤيد وبشــدة فكرة إقالة 
احلكومة الســابقة وحل املجلس، 
وبقرار سام من صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حتققت رغبة 
الشعب، وكان الهدف من املعارضة 

مع قرب موعد االنتخابات النيابية 
الختيــار مرشــحي مجلس األمة 
الذين ميثلون جميع أطياف الشعب 
الكويتي، نرى تشعب وتنوع مطالبات 
املرشحني من قضايا وشؤون تهم 
املواطن الكويتي وكل إنسان يعيش 
على أرض الوطن، وكلنا نسعى إلى 
حتقيق هــذه املطالبــات ورؤيتها 
علــى أرض الواقع وأن ترى النور 
قريبا، ولكن هناك بعض املطالبات 
املبهمة مثل املطالبة بالهوية الوطنية، 
ولتوضيح هــذا املطلب البد لي أن 
أوضح أبرز مساوئ هذه املطالبات 
التي جاء بها بعض هؤالء املرشحني 
الكويت  الذيــن يحملون شــعار 
للكويتيني فقط، بل قاموا بتقسيم 
إلى أقســام ومسميات  الكويتيني 
فيطلقــون على املواطنــني الذين 
الكويت قبل استقاللها  استوطنوا 
وأيضا بعد حصولها على االستقالل 
وتأسيس الدستور مبسمى مثل ابن 
بطنها، أما املواطنون الذين اكتسبوا 
اجلنسية تباعا فهؤالء النسخة غير 

املعترف بها مبنطق هؤالء اجلهلة.
وهنا نستوقفهم ونقول: توقفوا، 
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