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ال يوجد شــك في أن حياة الدميوقراطيــة جميلة، وكثير من 
شــعوب العالم بدأت دميوقراطيتها في صــراع واختالف اآلراء 
واختالف الطرح والفكر، ولكن شيئا فشيئا استطاع البعض السماح 
للطرف اآلخر بإيصال فكرتــه وصوته ورأيه حتى انه بدا بتبني 
أفكار الطرف اآلخر، ونشأ بعدها جيل على هذه األفكار املتنوعة 

واملبادئ اجلديدة من التسامح والتفاهم والترابط.
وكل دميوقراطيات العالم وخصوصا الغربية منها نشأت وبدأت 
بصراعات لسنوات طويلة امتدت لعقود من الزمن، ولكن في آخر 
املطاف خضعوا للرأي والرأي اآلخر، وأصبحت الدميوقراطية نهج 
حياة لديهم، أما الدول العربية فال توجد مقارنة، حيث إن الشعوب 
العربية متتاز بجوانب مشرقة كثيرة لكن دخول نهج الدميوقراطية 
كان الغرب أسرع وسباقا لدخولها كون الصراعات هي التي دفعتهم 
لذلك، فأخذت مجالها بشكل واسع وأصبحت لها مفاهيم ونظريات 

وطبقت على أرض الواقع باستحياء مرات ومرات بالفرض.
أما في الكويت بشــكل خاص فمازلنا نخوض الدميوقراطية 
بأفضل طرقها، حيث إننا من الدول املشار إليها بالبنان في نهجها 
الدميوقراطي املتميز، فمنذ بداية الكويت خطت األســرة احلاكمة 
أسرة اخلير أســرة آل الصباح منهج الشورى ورسخت مفهوم 
الرأي والرأي اآلخر، فكانت الرؤى واضحة والطريق معبدا أمامنا 
للسير قدما بدولتنا احلبيبة الكويت، وإن كنا في السنوات األخيرة 
اصطدمنا مبعوقــات عطلت التنمية والتقــدم والتطوير والرقي 
أيضا، وباألمس شكلت احلكومة بثوب جديد مطرز بالعلم واملعرفة 

والتخصص واألمانة والقوة.
ونحن كشعب نعقد األمل على هذه احلكومة في تكوين فريق 
تنفيذ قادر على التكييف حســب الظروف مع جميع املشــاريع، 
ويكون ارتباطها املباشــر مع رئيس الوزراء وحبذا يكون اسمها 
(هيئة التنفيذ العليا) ويكون عملها اســتقبال أي طرح أو فكرة أو 
مشروع ســواء كان هندسيا أو قانونيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا 
وغيرهــا من أفكار ورؤى إصالحية، وتقــوم هذه الهيئة مبتابعة 
األطروحات لتنتشر ثقافة دميوقراطية األفكار واآلراء بالتوازي مع 
دميوقراطية الرأي والرأي اآلخر أو ما يسمى بنهج مجلس األمة.

العهد اجلديد هو عهــد أمل وتفاؤل وعلينا أن نهب هبة رجل 
واحد لكل ما هو جديد ومشــرق، متجاوزين كل العقبات فعلينا 
مسؤولية تقبل الرأي والرأي اآلخر وعدم التزمت وهذا يكون من 
أولويات أعضاء مجلس األمة، هذا من جانب، أما من اجلانب اآلخر 
فقد تعبت الكويت من التأخر بكل مؤسســاتها وقطاعاتها، فال بد 
أن يكون هناك تعاون مثمر وملموس بني جميع أعضاء السلطتني 
(التشــريعية والتنفيذية) حتى يكونوا فريقا واحدا كامال متكامال 
ومتماسكا متعاونني مع بعضهم بعضا، فإذا اتفقوا وحققوا األهداف 
املرجوة منهم نالوا حب واحترام وتصفيق الشــعب بأكمله، على 
أمل التصفيق، والتصفيق احلــار إن أمكن لهم، متأملني كل خير 

بالعهد اجلديد.
٭ أرجوحة أخيرة: أرجو من إذاعة وتلفزيون الكويت أن يكرروا إذاعة 
ونشر اخلطاب السامي الفتتاح دور االنعقاد السابع عشر كل يوم 
وبأوقات مختلفة ملدة شهر ليحفظ اجلميع أحرف اخلطاب، وكلماته 

النيرة والثاقبة واحلكيمة.

التدريب عملية مخططة ومدروســة قائمــة على االحتياجات 
التدريبية لالختصاصيني والوالدين من أجل حتســني عملهم مع 
أطفالهم، وقد الحظت من خالل شكوى أولياء األمور عدم قدرتهم 
على التعامل مع مشكالت أبنائهم من ذوي اإلعاقة واضطراب طيف 
التوحد، فوجدت من املهم توفير ورش تدريبية لتطوير مهاراتهم 

واجتاهاتهم وتوعيتهم باجلوانب النفسية والرياضية والغذائية.
أقيــم املؤمتر يوم الثالثاء املوافــق ١٠/٢٥ في فندق ميلينيوم 
وحتت رعاية كرمية من الشــيخة أنيسة السالم احلمود الصباح 

وآخرين من الكرماء من القطاع اخلاص.
وقد ركز املؤمتر على األوراق اخلاصة بتأهيل وتوعية وتعديل 
توجهات املجتمع، وخاصة أســر ذوي اإلعاقة للتعامل مع اإلعاقة، 
باإلضافة إلى أن أوراق العمل ضمت جتارب عدد من األشــخاص 
ذوي اإلعاقة، حيث مت توثيق جتاربهم وممارساتهم احلياتية العامة 
وليست النظرية فقط، وقد سلط املؤمتر الضوء على عدة محاور، 
أهمها: تدريب االختصاصيني على فنيات حديثة في تدريب وتأهيل 

األطفال من ذوي اضطراب التوحد.
التعرف على البرنامج التأهيلي للفروسية ودورها في التأهيل 

احلركي والنفس حركي لذوي اإلعاقة.
العالج النفسي للوالدين لتجاوز صدمة والدة أو اكتشاف طفل 

من ذوي اإلعاقة.
دور الرياضة في املساهمة في تنمية الكثير من املهارات احلركية 

والنفسية والعقلية والصحية لألطفال من ذوي اإلعاقة.
القواعد األساسية في تأهيل طفل التوحد للوالدين واالختصاصيني.

التعرف على آلية التقييم لذوي اإلعاقة واضطراب طيف التوحد 
باستخدام منهجية حتليل السلوك التطبيقي.

أهمية التوازن الغذائي الرياضي لذوي االحتياجات اخلاصة.
٭ ختاما: جنح املؤمتر في أن يحقق ما سعى إليه، فكانت التوصيات 
معبرة عن احلضور، ومن أهم التوصيات التي قدمتها اللجنة العلمية 
متمثلة برئيسة املؤمتر د.زينب احلساوي: ١ - تطوير استراتيجيات 
وخطط العالج باستخدام رياضة الفروسية وما يوازيها من عالجات 

تفيد ذوي اإلعاقة.
٢ - تقدمي التدريب املتكامل لفريق العمل القائم على تقدمي اجللسات 
العالجية املكون من (اختصاصي نفســي وعالج وظيفي ومدرب 
الفروســية ودكتور التربية اخلاصة) بالتعــاون مع مركز النوير 

لالستشارات النفسية.
٣ - تطبيق الكود األخالقي املهني لوضع آلية وضوابط حلماية ذوي 

اإلعاقة وكذلك ذووهم من أي انتهاك أو أذى نفسي أو جسدي.
٤ - توفير فريق للعالج بالفروســية فــي أغلب األندية الرياضية 

بالتعاون مع املختصني.
٥ - تزويد املكتبة العربية بالدراسات واألبحاث التي تعتني بطرق 

عالج الصدمة لدى أسر ذوي اإلعاقة ومقدمي اخلدمة.
٦ - التعاون مع املراكز النفســية لتقدمي التأهيل والدعم للوالدين 

ممن لديهم أطفال من ذوي اإلعاقة.
٧ - اهتمام وسائل اإلعالم بتوعية املجتمع حول معاناة أسر ذوي 

اإلعاقة وكيفية التعامل معهم.
٨ - إشــراك الوالدين في عمليــة التأهيل لطفل التوحد ليس أمرا 
ثانويا، بل يجب أن يكــون هو الهدف األول لالختصاصيني لتتم 

عملية التعميم السلوكي.
٩ - وضع آلية ملزمة لدمج ذوي اضطراب طيف التوحد في جميع 

املدارس احلكومية واخلاصة.
١٠- تطبيق الكود األخالقي املهنــي لوضع آلية وضوابط حلماية 
ذوي اإلعاقة وكذلك ذووهم من أي انتهاك وأذى نفسي وجسدي.

١١ - توعية أسر ذوي اإلعاقة واضطراب طيف التوحد بأهمية الغذاء 
املتوازن والرياضة وتقدمي رسائل توعوية عبر وسائل اإلعالم املختلفة.
١٢ - توفير الفرص لعمل املزيد من البحوث حول األغذية الصحية 

التي تدعم عالجهم.

بعد اعتــذار د.رنا الفارس 
عن املشــاركة فــي احلكومة، 
وبعد صدور مرسوم تشكيلها، 
غّردت في حسابها عبر «تويتر» 
بعنوان «شكر وعرفان»، للقيادة 
السياسية على منحها الثقة في 
٥ حكومات على مر الســنوات 
إلى شــكر  املاضية، باإلضافة 
جميع من عمل معها من قياديني 

وموظفني.
وما لفــت االنتباه هو حجم 
التفاعل مع تلك التغريدة، التي 
كانت عبارة عن ردود عفوية تثلج 
الصدر، فكان أشبه باستفتاء نرى 
من خالله كشف حساب للرصيد 
الذي حصلت عليه بعد سنوات 
عملها. هذه احملبة هي احلصاد 
احلقيقي، الذي ال يحصل عليه إال 
قلة بعد مغادرة موقع املسؤولية، 

ومنهم د.رنا الفارس.
اسمحوا لي في هذه السطور، 
املواقف  أوثق وأدون بعض  أن 

وأبرز ما تعلمته من الدكتورة:
بدأت قصتي مع د.رنا الفارس 
قبــل ١٨ عاما تقريبــا في كلية 
الهندسة والبترول عندما كنت 
على مقاعد الدراسة، علما بأنني 
لم أحظ بفرصة أن أكون طالبا في 
فصولها، ولكن جمعتنا األنشطة 
الطالبية، واستمرت العالقة الطيبة 

والتواصل إلى ما بعد التخرج.
وعندمــا تولــت حقيبتها 
الوزاريــة األولى، شــرفتني 
باختيارهــا لي خلــوض غمار 
جتربة العمل في فريقها خالل 
الثالث سنوات املاضية، والعمل 
التي تولتها  الوزارات  معها في 
وهي األشغال واإلسكان والبلدية 
واالتصاالت وحتتها عشــرات 

اجلهات.
ال شك أن العمل مع وزيرة 
وطنية مخلصة وجريئة ومجتهدة 
صاحبة قرار وإجنــاز، يعتبر 
للتدرب والتعلم،  فرصة ذهبية 
ونقطة مشرفة وخبرة ثمينة في 

مسيرة اإلنسان.
الذين  القلــة  فكانت مــن 
يدعمون ويثقون ويســاندون 
فريق عملهم، متنحهم مساحة 
من احلرية في النقاش والعمل 

والعطاء.
الوزيرة  الفــارس  د.رنــا 
اإلنســانة، قمــة فــي الرقي 
والتواضع واألخالق، تســتمع 
للجميع، قلبها قبل بابها مفتوح 

للمواطنني واملواطنات.
كل من عمل معها يدرك كم 
هي قريبة من العاملني في جميع 
اجلهات، حتترم وتقدر كل من 
يجتهد ويعمل، صارمة وحادة 
ضد كل من يتخــاذل ويتعمد 

تعطيل العمل.
لذلك، عملــت مببدأ الثواب 
والعقاب، وكانت من أكثر الوزراء 
في إحالة املتجاوزين بعد التحقيق 
معهم إلى «نزاهة» والنيابة العامة.
االلتــزام  تعلمــت منهــا 
واملســؤولية واملتابعة احلثيثة، 
واالجتهاد واحلرص على اإلملام 
بأدق تفاصيل اجلهات املكلفة بها.
امليداني  العمل  فهي تعشق 
بعيــدا عــن املكاتــب وغرف 
االجتماعات، تقضي ٤ ساعات 
يوميا من ٧ حتى ١١ مساء للتجول 
في مناطق الكويت من شمالها 
حتــى جنوبها، ملتابعــة أعمال 
النظافة والســالمة في املناطق 
الســكنية، عندما تولت حقيبة 
البلدية، وكان لها حضور ميداني 
في قضية مساكن العزاب وقطع 

التيار الكهربائي عنهم.
وخالل توليها حقيبة وزارة 
األشغال وخالل جائحة «كورونا» 
كانت جتول بني العاملني يوميا 
لإلشــراف على عمليات فرش 

اإلسفلت بجميع املناطق.
وقد ال يعلم أحد أنها وخالل 
مواسم األمطار كانت تواصل أيام 
عملها في مكتبها بوزارة األشغال، 
إلى غرفة عمليات  الذي حتول 
دون العودة للمنزل، حتى كانت 
تبيت بعض الليالي املمطرة في 
مكتبها لتتابع مع فرق الطوارئ 

أعمالهم عن قرب.
وأخيرا تعلمت من الدكتورة 
أن العمل مــن أجل الوطن هو 
أجمل عمــل ممكن أن يقوم به 
اإلنسان دون كلل أو ملل، وأن 
العمل بصمت وهــدوء لرفعة 
وطنك هو األساس، ودع اإلجناز 

هو من يتحدث عنك الحقا.
لذلك، لم أســتغرب الوداع 
املشرف الذي نالته د.رنا الفارس، 
ولكنني استغربت حجمه وكّمه، 
خصوصا أننا نشــاهد مؤخرا 
الكثيــر من املســؤولني الذين 
يخرجون من املشهد، ويستخسر 

الناس الثناء عليهم وشكرهم.
عمومــاً، أشــكر اهللا الذي 
منحنــي فرصة خــوض هذه 
التجربة الثرية التي سيكون لها 

أثر إيجابي في املستقبل.

مع أعضاء مجلسي الوزراء واألمة 
كل على حدة، وقال ما ميليه عليه 
ضميره جتاه الوطن والشعب ولم 
يقصر حفظــه اهللا، وأكرر ماقلته 
ماذا أنتم فاعلون بعد هذا اخلطاب 
التاريخي املميز، الذي أسماه خطاب 
وثيقة العهد اجلديد، فقد جاء دوركم، 
ولنعلم جميعــا أن هذه الوثيقة ال 
تؤتي أكلها إال بالعمل اجلاد املخلص.

أما نحن كشعب فنريد أال تتعطل 
مصاحلنا ومشاريعنا التنموية املهمة 
وال يتم ذلك إال بالهدوء والنقاشات 
اجلادة واملثمرة، بني السلطة التنفيذية 
والتشريعية، واحلق ان سمو ولي 
العهد وجهنا إلى الطريق الســالكة 
املمهدة وفتح لنا الضوء األخضر، 
فحذار من السير في الطريق الوعرة، 
كما حذر من املزايدة على القوانني من 
أجل مكاسب شخصية مما ينعكس 
سلبا على التنمية، فلم يعد هذا األمر 
مقبوال وال مستساغا، وأال تتدخل 
ســلطة في عمل سلطة أخرى من 
منطلق احترام الدستور الذي نص 
على ذلك، فلنتوكل على اهللا ونصّف 
قلوبنا ونحسن النوايا ونكون يدا 
واحدة لنحظــى برعاية اهللا تعالى 
وهو ولي التوفيق. ودمتم ساملني.

إال أن ردود الفعل ليست مشجعة من 
جانب وزارة الصحة، مع العلم أننا 
بحاجة لوجود مؤشرات حديثة لوضع 
وحتديث اخلطط والبرامج من خالل 
املسوحات الصحية، وهذا ما كشف 
عنه التعامل مع نتائج ومؤشرات ذلك 

املسح الصحي.
إن التخطيط والتصدي للتحديات 
يجب أن يكون باستخدام معلومات 
حديثة ومؤشرات علمية حديثة من 
خالل املسوحات الصحية وحتديثها 
كل خمس ســنوات حتى ال تكون 
عشوائية وهدرا للموارد واإلمكانيات 
وحتى نســتطيع حتقيق أهداف 
التنمية العاملية املســتدامة ونطور 
بالدنــا ونكافح كل التحديات التي 
تواجه الصحة، ألن الصحة ليست 
اخللو من األمراض فقط، ولكنها منط 
حياة جيدة ورفاهية للشعب بأكمله.

ستستمر لسنوات لتأمني بسط النفوذ 
علــى األراضي اجلديدة في خارطة 
العالم اجلديد (أي عالم ما بعد احلرب 

العاملية الثانية).
وهذا يعني أن املخزون الغذائي 
سينفد ولن يعود إلى طبيعته إال بعد 

نهاية احلرب العاملية.
ومما ســبق يجب أن نأخذ هذه 
االحتماالت بعني االعتبار والتصدي 
خلطرها من اآلن من خالل تفعيل كل 
ما له عالقة باألمن الغذائي مثل مزارع 
األسماك والنبات واملواشي واأللبان 
املعلبات  واألعالف وفتــح مصانع 

طويلة األمد وغير ذلك. 
كما علينا أال ننسى املجاعة التي 
حلت باجلزيرة العربية عام ١٩١٩ أثناء 
أحداث احلــرب العاملية األولى، وما 

خلفته من ضحايا بسبب اجلوع.

تنص على: «أن كل من تعدى على 
موظف عام، أو قاومه بالقوة أو العنف، 
أثناء تأدية واجبه أو بسبب تأديتها، 
يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز سنة 
واحدة وبغرامة ال جتاوز ١٠٠٠ روبية 
أو بإحــدى هاتني العقوبتني، وذلك 
دون إخالل بأي عقوبة أخرى يرتبها 
القانون على عمل يقترن بالتعدي أو 
املقاومة، فإذا كان املجني عليه من 
قوة الشرطة كانت العقوبة احلبس 
مدة ال تتجاوز سنتني، والغرامة التي 
ال جتاوز ٣٠٠٠ دينار أو إحدى هاتني 
العقوبتني» وبالتالي فالعقوبات املترتبة 
على ذلك ليست بهينة، وفي مقابل 
ذلك على رجال األمن تلمس األعذار 
خاصة للسيدات، وهذا ال يعني جتاوز 
القانون ولكن وكما يقال الرحمة فوق 
القانــون، وقد تكون هناك ظروف 
قهرية يجبــر عليها املخالف وهذه 

الظروف من احلكمة مراعاتها.
آمل من األخ وزير الداخلية الشيخ 
طالل اخلالد تنظيم دورات لرجال 
األمن امليدانيني بصورة دورية لفن 

التعامل مع اجلمهور.

أبنائه وإخوته، احملب لهم، واحلريص 
على مصلحتهم، ورسم لنا من خالله 
خارطة طريق واضحة من سار على 
نهجها واستمسك بها كانت عروته 
الوثقى، وحبله املتني، وطريقة إلى 
السداد والنجاح، وهذا يعني حتقيق 
طموحات الشعب الكويتي وتطلعاته 
وآماله، ومن انحرف ومال عنها فهو 

اخلاسر كائنا من كان.
وحديث سموه يدعو إلى العمل 
واجلد واالجتهاد في خدمة الكويت 
بعيدا عن الشــعارات الزائفة التي 
ال تغني وال تسمن من جوع، وقد 
فتح الباب على مصراعيه للنقاش 
واحلوار واألخذ والرد بكل أريحية 

الذي كان يجب أن يتكرر كل خمس 
سنوات وأن يســتفاد من نتائجه 
لوضع اخلطط والبرامج الصحية 

والتنموية.
بالرغم من  أنــه  ولكن يبــدو 
عروض التمويل والدعم الســخية 
من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 

عندما تتوقف توريد سالسل الغذاء 
املتوجهة إلى البلد الذي يفتقر لألمن 
الغذائي ألن احلرب النووية لن تتوقف 
في فترة وجيزه حتى وان استخدم 
جميع أطراف الصراع كل ما بجعبتهم 
من أســلحة نووية فاحلرب البرية 

وانتهاء بقضية إهانة وعلى املتضرر 
أو املتضررة اللجــوء إلى القضاء 
لتبرئة نفســه أو إلى إدارة حتقيق 
املخالفات إللغاء املخالفة الكيدية،، أنا 
على يقني بوجود الكثير من رجال 
األمن يراعون اهللا وضميرهم في أداء 
واجبهم وفي املقابل يوجد العكس، 
ال يجــب ان تكابر الداخلية وتزعم 

بغير ذلك.
أختلف مع مــن ينادي بتغليظ 
العقوبات املترتبــة على هذا النوع 
باعتبار أن املــادة ١٣٥ بعد تعديلها 

والنواب، نتمنى لهم التوفيق والنجاح 
والسداد، وخدمة الوطن واملواطن، 
حتت إشــراف مباشر من قيادتنا 
احلكيمة الرشيدة، التي تخاف اهللا 
فينا وتضعنا أولوية قصوى، وهللا 
الفضل واملنة، فماذا بعد هذا اخلطاب 
التاريخي واملميز لسمو ولي العهد 

الشيخ مشعل األحمد؟
املنطقي  الســؤال  هــذا هــو 
واملســتحق في هذا الوقت، وهو 
مــن األهمية مبــكان، وليس ثمة 
لهذا اخلطاب والدعوة  رد مناسب 
الصادقة سوى حي على الفالح، لقد 
خاطبنا سموه بكل وضوح وصراحة 
وشفافية خطاب األب احلاني على 

به إحصاءات عن معدالت  التقرير 
االكتئــاب وعن مؤشــرات تعزيز 
الصحة وجودة احلياة ومؤشرات 
احلــوادث الناجتــة عــن العنف 
ومؤشرات اقتصاديات الصحة وهي 
مؤشــرات ال توجد في أي تقارير 
أخرى، وقد وفرها املسح الصحي 

النووي ومخلفاته مثل  السالح  من 
باملاء والغذاء  امللجأ وتزويده  إعداد 

واتباع اإلجراءات الالزمة.
لكنه لن يصمد أمام عامل اجلوع 
الذي قد يكون سببا في القضاء عليه 
بعد نفاذ ما لديه من غذاء وخصوصا 

وذكرت أيضا من قبل أنه ليت 
األمر يقتصر على التعامل غير الالئق 
مع الرجال بل يصل إلى النســاء، 
فتجد الشرطي يتجول في الطرقات 
بحثا عن فريسة أو ضحية عبارة 
عن فتاة أو مركبة بها نساء ويبدأ 
في فرد عضالتــه، فيطلب الهوية 
منهن ويسولف ونصف جسمه داخل 
سياراتهن وما خفي كان أعظم، وإذا 
جاءه الرد الذي يتناسب مع وضعه 
يهدد ويلّوح بالقانون بدءا من مخالفة 
مروريــة في الغالــب تكون كيدية 

الفهم  اللماح سريع  اللبيب هو 
ومدرك األمور وراجح العقل، واملثل 
يتحدث عن النباهة والذكاء واألملعية، 
وهو مأخوذ من قول الشاعر العراقي 

معروف عبدالغني الرصافي:
إشارتنا في احلب رمز عيوننا

وكل لبيب باإلشــارة يفهم
لبيب باإلشارة  واألصل «وكل 
يفهم» وها نحن اليوم في الكويت 
دخلنا في مرحلة جديدة، مما يجعلنا 
نقول ال بد من تدبر وتأمل خطاب 
ســمو ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمد، حفظه اهللا، واللبيب يفهم 
اإلشارة التي تضمنها خطاب سموه 
في مجلس األمة، وما لنا وما علينا، 
وما نريده ونطمح له ونتمناه نحن 
أبناء الكويت من السلطة التنفيذية 
والسلطة التشريعية، وال يكون ذلك 
إال بالتعاون املثمر وتضافر اجلهود 
وتقدمي مصلحــة الكويت على كل 

مصلحة.
وكلنا رجاء وأمل أن نسير قدما 
نحو النجاح بإذن اهللا، وليس هذا 
األمــر بصعب مادام أمــام أعيننا 
مجلس أمــة جديد ومجلس وزراء 
جديد، ووجــوه جديدة نشــطة 
وواعدة ومبشرة باخلير من الوزراء 

التفكير فــي وضع خطة  عند 
للتصدي ألي حتّد يواجه الصحة فإن 
البداية املنطقية تكون من خالل جمع 
املعلومات احلديثة عن حجم التحدي 
واإلحصاءات اخلاصة به، ولكن في 
غياب تلك املعلومات احلديثة أو توافر 
معلومات قدمية فإن اخلطة تفقد أهم 
عوامل النجاح، وخير مثال على ذلك 
وجود منوذج ملسح صحي نشرت 
نتائجه في تقرير نهائي عام ٢٠١٣
ولم تستخدم املؤشرات املهمة في 
هذا التقرير في وضع خطط صحية 
منذ ذلك العام ولم يجر أي حتديث 

للبيانات الواردة فيه.
ويبــدو أن تقرير هذا املســح 
الصحي العاملــي والذي أجري في 
الكويت بالتعاون مع منظمة الصحة 
العاملية حبيس األدراج في مكاتب 
املســؤولني منذ تاريخه، حيث إن 

يقع اجلوع ضمن احملاور اخلطرة 
جدا في احلرب النووية ويكاد خطره 
يكون متساويا إلى حد ما مع خطر 
اإلشعاعات النووية والتدمير والظالم 
الدامس ودرجــات احلرارة املتدنية 
جداً (الشتاء النووي) والغبار النووي 
البنفسجية والظالم  واألشعة فوق 
الدامس والعمى التوهجي… إلخ، وذلك 
ألن اجلوع سيؤدي بالنهاية إلى الهالك.

وتزداد حــدة املجاعة في الدول 
التي ليس لديها اكتفاء ذاتي في الغذاء 
مبعنى أن املجاعة تتناسب طرديا مع 
فقدان عامل األمن الغذائي وعكسيا مع 
االكتفاء الذاتي في الغذاء، والسبب في 
ذلك يعود إلى انقطاع توريد السالسل 
الغذائية أثناء احلرب النووية، فاإلنسان 
قد ينجو من املوت في احلرب النووية 
عندما تكون لديه ثقافة حول الوقاية 

يوم اخلميس املاضي نشــرت 
تفاصيل قضية تعرض شرطي من 
مرتبات اإلدارة العامة للمرور لإلهانة 
من قبل فتاتني أو سيدتني بعبارات 
غير الئقة وتهديــد بإحلاق األذى، 
وحتى أكــون منصفا فقد نقلت ما 
جاء على لسان الشرطي في محضر 
التحقيقات دون أن أتطرق إلى أقوال 
املدعى عليهما لسبب أنهما لم حتضرا 
حال كتابة اخلبر في جريدة «األنباء». 
ال شك أن ما صدر عن الفتاتني غير 
مقبول متي ما كانت أقوال الشرطي 
كما ســردها صحيحــة وكونه لم 
ميارس أي تعسف كونه احد منتسبي 
وزارة الداخلية، ولكن ما أود التنويه 
له وسبق وسطرت ذاك عبر مقالتي 
األســبوعية (وجهة نظر) أن هناك 
شــريحة كبيرة من رجال الشرطة 
والنعم فيهم وبأخالقهم، ولكن هذا 
ال مينع من وجود شريحة يتعاملون 
بفوقية وتعال مع املواطنني واملقيمني 
في معتقدهم أن لديهم ســلطتان: 
األولى أنهم رجال أمن ولديهم سلطة 

تطبيق القانون، واألخرى اإلهانة!
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