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أخالق الشوارع إلى أين؟

مداولة

خالد الكندري

كشفت وزارة العدل أن قضايا اجلنايات الواردة للنيابة 
العامة خالل ٢٠٢٢ بلغت ٨٦١٠ قضايا، تتلخص بقضايا 
قتل وجرائم خطف، مخدرات ومؤثرات عقلية، انتحار أو 
االعتداء على النفس، والسؤال الذي يطرح نفسه: ِلَم كل 
هذا العنف؟! هل هو بسبب غياب الدور التربوي لالسرة 
أم لنقص في مناهــج التعليم خللق جيل واع ملا له وما 
عليه جتاه القانون واملجتمع، ملا يفرضه من ُعرف وعادات 
وتقاليد؟ ام نظرا لغياب الوعي االعالمي ســواء التلفاز 
او امليديا او اجهزة التواصل االجتماعي؟ يجب ان تصل 
يد االعالم لكل ما يتداوله الشباب كي يتجملوا باألخالق 
وحســن التصرف من خالل حمالت توعوية وتسليط 
الضوء على مواطن الضعف والقصور في نشأة الشباب، 
واملثلث املسؤول هو وزارة التربية ووزارة االعالم ورب 
االسرة، هم املســؤولون امام اهللا واملجتمع عن التنمية 
البشرية احلقة للنهوض بهم ملستقبل يتسم باالستقرار، 

ملا لبناء االنسان من اولوية في االسرة والوطن.
نعم لتغليظ العقوبة، لكن تأتي بعد تدريسها باملناهج 
وتوعية الطلبة (املرحلتني املتوســطة والثانوية) على ما 
ينص عليه القانون في حال وقوع املشكلة وتبصيرهم 
مع توضيح عقاب كل مشكلة، وما يترتب عليها من عقاب 
قانوني وضياع ملســتقبل الطالب لو لم يلجأ للقنوات 

الصحيحة ليسترد بها حقه.
هذا الوعي التربوي والقانوني واالعالمي ســيجعل 
الشباب في منأى عن املخاطر، صونا ملستقبلهم كونهم 

عماد مستقبل أوطانهم.
قد تتساءل: ما الفرق بني االسرة في املاضي واحلاضر؟ 
في املاضي كانت وسائل الترفيه محدودة وبالتالي رقابة 
األبناء ســهلة بجانب وجودهم بصفة مســتمرة حتت 
نظر اآلباء، مما يتيح نقل عصارة جتاربهم ألبنائهم، مبا 
يجعل لديهم نضــج مبكر، وكانت االعراف االجتماعية 
تســيطر على البيوت، فكل يريد السمعة الطيبة ألهله، 
فنجد الشــباب ينأون بأنفسهم عن املشاجرات او حتى 
املشــادات الكالمية، اما لو نظرنا لالسرة اليوم فتجدها 
فقدت السيطرة على ابنائها، وذلك لكثرة تواجدهم خارج 
املنزل و«الصاحب ساحب»، فضال عن انشغال الوالدين 
باألحوال االجتماعية والعمل، مما ادى لوجود فجوة بني 
الطرفني، وقلل فرصة نقل اخلبرات والنصيحة، وبالتالي 
زاد ضياع اجليل احلالي واخذ باللجوء للميديا اكثر من 
اللجوء لوالديه، بجانب قلة الصبر والوازع الديني، مما 
يجعله فريسة سهلة للوقوع بفخ املخاطر ومن ثم تطبيق 

القانون عليه، وينتهي به املطاف خلف القضبان.
إذن، لنلتفت ألبنائنا ونحتضنهم ونقدم لهم النصيحة 
واالرشاد في كل وقت ونحذرهم من صديق السوء مع 
متابعة البرامج التربوية الهادفة، سنجد في نهاية املطاف 
من التأسيس وعبر ســنوات املراهقة جيال مدركا لكل 
خطوة ودون احلاجة للمراقبة، وكما قال ابن املقفع: اذا 

رأيت شيئا حسنا أتيته، وان رأيت شيئا قبيحا أبيته.

منذ ما يقارب العشر سنوات تعالت دعوات وظهرت 
وعود رسمية بتخضير الكويت والسعي إلى حتسني اجلو 
من خالل توســيع الرقعة اخلضراء في البالد، وتفاءل 
اجلميع واستبشرنا خيرا بهذه الدعوات والوعود، خاصة 
أن بالدنا متلــك اإلمكانات والعزمية واملتطلبات الالزمة 
في هذا اإلطار، وبالفعل بذلت جهود ملموسة من جانب 
مؤسسات مختلفة منها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وشركة 
بيت اإلمناء الزراعي وغيرها من املؤسســات الرسمية 

وغير الرسمية.
وانطلقــت بعض اجلهات في عمل الدراســات على 
عشرات األنواع من النباتات التجميلية التي لم تتم دراستها 
سابقا حتت الظروف املناخية النموذجية احمللية، بحيث 
تكون مقاومة للبيئة احمللية، وكذلك أنشأت الدولة عددا 
من احملميات الطبيعية بهدف حتقيــق التوازن البيئي 
وتلطيف اجلو ومتت زراعة عشرات اآلالف من النباتات 

واألشجار حتى اآلن.
ولكن، بعد أن ذهبت السكرة وجاءت الفكرة وأصبحنا 
على الطريق نحو التشجير وجدنا أن معظم التحركات التي 
بدأناها قد توقفت وكأنها كانت مجرد حماسة مؤقتة أو 
شعلة قصيرة األمد سرعان ما انطفأت واختفى وهجها، 
ليس بسبب كورونا وتداعياتها ألن التوقف جاء من قبل 
كورونا بكثير.. نعم أطلقنا يوما وطنيا للتشجير وهو يوم 
١٥ أكتوبر لكن النتائج ليست على قدر احلدث لألسف، 
فالتخضير ليس مجرد مناسبة نطلقها ملدة أسبوع في 
ظل رعايات من جهات جتارية واستثمارية عديدة وبعد 
انقضاء الفعاليات تتوقف األنشطة، فاألهداف من وراء 
التخضير تقتضي أن نستمر في العمل لسنوات وسنوات 

حتى جند حلم التخضير واقعا. 
ونحن هنا ال نتحدث عن زراعة أشجار لتزيني الطرق 
أو بعض الشوارع وال نتكلم عن إنشاء حدائق ومتنزهات 
ترفيهية، بل نتحدث عن نقلة نوعية حتتاج إليها الكويت 
عبر تخضير شــامل يطوق البالد من حدودها بهدف 
حتســني املناخ وهو ما طرح من قبل ولكن لم نره على 
أرض الواقع، فال أحد يستطيع االدعاء أننا ماضون في 
التخضير بخطى ثابتة بل ما نراه هو محاوالت متناثرة 

ومتفرقة هنا وهناك. 
نعم هناك حتديات تواجه مشروع التخضير والتشجير 
في الكويت لكن املشكلة باألساس أن االهتمام ليس على 
القدر املطلوب حتى نقف على هذه التحديات والعوائق 
بشــكل واضح ومن ثم نبدأ في معاجلتها! نعم نحتاج 
إلى محطات تدوير للمياه ونحتاج إلى اســتخدام تقنية 
«االستمطار الصناعي» للتخفيف من اآلثار السلبية على 
مصادر املياه غير املتجددة.. نعم نحتاج إلى حل ملواجهة 
أثر الزحف العمراني على املســاحة اخلضراء.. لكن مع 

من نتحدث؟ ومن أين نبدأ؟ 
وختاما، تظل األســئلة موجهة إلى مجلس الوزراء، 
وإلى الهيئة العامة لشــؤون الزراعة، وإلى كل املخولني 
بالتشــريعات في ديرتنا: ملــاذا توقفت اجلهود أو على 
األقل ملاذا هي شــحيحة للغاية؟ ملاذا لم نحقق شيئا من 
تخضير الكويت على النحو الذي متنيناه منذ سنوات؟ 
ملاذا ال نرى جهودا على قدر احلدث في هذا اإلطار وكلها 
محاوالت سريعة من هنا وهناك؟ وأين الدور التشريعي 

في هذا األمر؟
وعندما جند اإلجابات تكون لنا وقفة أخرى.

من يحمي الناس من شر تسلط الهاتف 
الذي أصبح في بعض األحيان كالوسواس 
اخلناس؟! بدخوله أوطان الناس ومساكنهم 
وخصوصياتهم، ليكــون النقال في بعض 
األحيان مصيبة ووباال على صاحبه بطيبة 
تربيته وسالمة نيته رجال كان أو امرأة، شابا 
أو طفــال، غنيا أو فقيرا، وغيرهم كثيرون 
حتت منظار البساطة تطير حساباته وأرزاق 
أسرته وأطفاله مريضهم ومبدعهم بهوياته!

فقد تفوق لصوص العصر على جميع 
احملاذير الربانية والنبوية، والكتب الطاهرة 
الربانية عن الربا البنكي وامليســر املخفي 
والزنــى األزلي، وقتل النفــس اإلجرامي 
وعدم الوفاء اآلدمي منــذ «قابيل وهابيل، 
وغوغــاء املهابيل!»، فاحلديــث عن فنون 
وأساليب وأالعيب مجرمي ولصوص القارات 
يتفوق على مجاميع التعليمات والتحذيرات 
والتوجيهات الباهتة التي تطلب «حظر األرقام 
الغريبة»! ومسح االتصال املشكوك بأرقامه! 
وعدم جتاوبك وأســاليب حسابك البنكي! 
الغاء أرقام حســاباتك! وغيرها من الطرق 
الراكدة أمام االســتباحة التحايلية الرهيبة 

التي يستخدمها هؤالء.
فهل تعود اإلنســانية إلى عصر وقف 
التواصل بني القارات بحثا عن أساليب تربك 
حزمة العصابات بالذات عمالء من القارتني 
األفريقية واآلسيوية وبالذات للعالم الثالث، 
وفقــراء البالد الضعيفة وغيــر املتعلمة، 
كما هو مســتوى الدول الصناعية والقوى 
العسكرية ودول الكتلة الصهيونية كطرف 
متفوق لالحتالل ومبدع في إدارة األموال، لن 
تؤثر فيه ما تعانيه إنسانية القارات املذكورة؟

فــي النهاية مع تزايد واســتباحة هذه 
السرقات ملســتوى األمم، من يحمل راية 
دحر قراصنة العصر التي تستهدف التمتع 
بخيراتها ويستطيع وقف نزيف عدوانياتها؟!

علــى األمم املتحدة ومنظماتها تطلعات 
قد تبهر العالم للعام اجلديد لوقف عدوانية 
قراصنة العالم الصاخب، فالكل متوجس خوفا 
من هذه الســيطرة املغيثة وتسلطهم على 
اإلنسانية الراقية لعلها طالت ما يعانيه أخوتكم 
بالبشرية من قلق عام، ولكم التقدير واالحترام 
من أخوتكم املتضررين بسرقة أرصدتهم من 

صانع الشر اإلنساني وقرصانها!

مازلنا نرى ونعيش كل يوم في شوارع 
الكويت حرب الشوارع املرورية واالنفالت 
بالتصرفات لدى البعض من قائدي املركبات 
سواء اخلاصة أو األجرة أو حتى الشاحنات.
التصرفات املســتهترة  حصدت هذه 
أرواح ضحايا أبرياء ال ذنب لهم سوى انهم 
يستخدمون الطرق النتقالهم من مكان آلخر، 
إال أن هناك من حّول املركبات من وســيلة 
نقل آمنة إلى وســيلة نقل قاتلة، إذ تشير 
اإلحصائيات مؤخرا إلى عدد ٤٦٠ حالة وفاة 
سنويا جراء احلوادث املرورية في الكويت.

فضال عن استهتار ورعونة البعض في 
قيادة مركباتهم، حيث تنعدم لديهم أخالق 
القيادة ويفقدون مراعاة ظروف اآلخرين، 
فهناك كبار السن من أمهاتنا وآبائنا ينزعجون 
مــن هذا االنفالت األخالقــي، وهناك من 
أصحاب االحتياجات اخلاصة الذين يحاولون 
أن يندمجوا مع احلياة واملجتمع فيصعقون 
من هذه التصرفات غير األخالقية، وهناك 
من تتعطل مركباتهم فجأة في الطريق، فبدال 
من أن يجد مساعدة اآلخرين يجد األغلبية 

تتجاوزه وال يديرون ألمره باال!
ارتفاع معدل احلوادث  وترجع أسباب 
املرورية في أغلبها إلى جتاوز الســرعات 
احملددة، وتشتت االنتباه وعدم تركيز قائدي 
املركبات، وعدم االلتزام باإلشارات املرورية، 
كما أن من أسباب احلوادث التباطؤ في تنفيذ 

املشاريع التطويرية للطرق.
احلصول على رخصة قيادة مركبة يرفع 
حجم املسؤولية املطلوبة التي تتعامل فيها 
مع مواقف وأحــداث يومية، فوجب علينا 
أحيانا رؤية مشــاهد غير مقبولة، متمثلة 
بعادات وأمناط وســلوكيات سلبية تتعلق 
بقيادة املركبات، يقوم بها أشخاص امتهنوا 

رعونة األداء، والتردي في األخالق.
 وأصبح من الضروري االستعداد وتهيئة 
نفسك قبل مركبتك، فال ترتكب املخالفات 
حتى مع غياب الرقيب، وان تتغافل مع من 
يسيء لك في زحمة الطريق، وتتحلى بالصبر 
في التعامل مع أزمة الطريق وزحام ألسنة 
البشر أحيانا أخرى، فالبد أن نكون ممن 
يشهد الطريق والبشر بحسن أخالقه وتعامله.

 ومازالت احلوادث املرورية والتصرفات 
الرعناء في الطرق تشــكل هاجسا مقلقا 
ملستخدمي الطرق، ولها االنعكاسات السلبية 
على جميع النواحي أهمها النفســية التي 
تصيب األفراد؛ لذلك احلاجة ملحة اليوم إلى 
وجود ثقافة تعزز مبادئ السالمة املرورية 
وااللتزام بها وتطبيقها، وأن تكون العقوبات 
القانونية متناسبة ورادعة حلجم املخالفات 
والتجاوزات املرورية وأن تطبق فورا على 

مرتكبيها.

إلى غيره، فيزهد عما في يده ويرغب 
مبا في أيدي النــاس، يقول قيس بن 

امللوح على نفس السياق:
وزادني كلفا في احلب أن منعت

أحب شيء إلى اإلنسان ما منعا
ولعلنا نتذكر كيف أخرج اهللا تعالى 
أبانا آدم وأمنا حواء من اجلنة بسبب 
أكلهما من شــجرة منعت عنهما بأمر 
من اهللا، فقد أباح املولى عز وجل لهما 
كل ما كان في جنتهما إال هذه الشجرة، 
فوســوس لهما الشــيطان ورغبهما 
وأغواهما في هذه الشجرة حتى حدث 
ما يعرفــه الكثير من الناس، والغريب 
أن بعــض الناس ال ممنوع يردعه وال 
مرغوب يشبعه، واألمر نفسه ينعكس 
على مرضى الســكري، ولعلي واحد 
منهم، فهم ممنوعون من تناول كل وجبة 
ترفع نسبته، ومع هذا املنع والتحذير 
ها هم يتناولون احللويات والوجبات 
الدسمة بأنواعها وكل ممنوع مرغوب، 

دمتم ساملني.

جديدة واالستعانة بالقدرات الشبابية 
خاصة املؤهلني لشغل املناصب القيادية 

وهم كثر.
ورمبا قد يحتــاج األمر إلى اتباع 
سياســة النفس الطويل والتمهل في 
األداء احلكومي  إصدار احلكم علــى 
والنيابي، فمن خــالل متابعتي آلراء 
املواطنــني وجدت أن هنــاك حالة من 
عدم الرضا الشــعبي على األداء العام 
للســلطتني، ومن وجهة نظري أعتبر 
ذلك تسرعا في إصدار األحكام، فالبد 
أن منهل احلكومة واملجلس وقتا لدراسة 
ملفات كافة قطاعات الدولة، وأن مننحهم 
الفرصة حتى يضعوا القرارات الصائبة 
من خالل الدراســة القوية وليس من 
خالل احللول املؤقتة العاجلة، فالبد من 
القضاء بشكل نهائي على األزمات وليس 
مجرد مسكنات فقط، وجديا أحلم بأن 
يتحقق حلمي، وأن تصبح لدينا كويت 
جديدة ذات تطور وتنمية دون أزمات 
أو قضايــا، وان يربح وطننا مونديال 
اإلصالح والتطوير، ويثبت للشعب أن 
احلكومة واملجلس تعاهدوا على العهد 

اجلديد وأوفوا بعهدهم.

في لقــاء على قناة الراي مع اإلعالمي 
عبدالعزيز بوفتني وهو «النظام الفيلي»، 
أي أن حجمها أصبح كحجم الفيل، وهي 
حقيقة أصبــح حجم الوزارة ال يطاق 
وهي غير قادرة على إدارة كل ما يتعلق 
بالصحة، نظام مركزي يحاول اإلدارة 

لكنه يفشل مع كل محاولة.
الوزير الســابق جاسم العون في 
لقاء له في برنامج «الصندوق األسود»، 
ذكر أنه اعتــذر للمغفور له بإذن اهللا 
األمير الوالد الشيخ سعد العبداهللا (رحمه 
اهللا) عــن توليه حقيبة وزارة الصحة، 
وعندما سأله األمير الوالد عن السبب 
قال: إننا نحتــاج إلى وضع قنبلة في 
داخلها لتنفجر ونعيد إدارتها من جديد.
وعندما أرادت الوزارة حل املشكلة 
األخيرة، قامت بحلول «ترقيعية» وهي 
الوافدين، وهل  الرســوم على  زيادة 
بالوافدين؟! كان على  املشكلة متعلقة 
الوزارة أن تنظر في طريقة طلب األدوية 
وجلبها، وعلى نظام إدارة مستودعات 
األدوية بدال عن إصدار حلول هشــة 

وغير مدروسة.
كل مــا يهمنا هــو إدارة حقيقية 
وصحيحة لوزارة كوزارة الصحة، ألن 
املنفعــة التي نريد حتقيقها تصب في 

صالح مستشفياتنا ومرضانا.

أما عندما متنع من الشيء يزيد ولعك 
وحرصك وتعلقك بــه، والعرب تقول 
على نفس السياق كل ممنوع متبوع، 
واإلنسان عموما ضعيف، وسريع التأثر، 
ولعل ملزية الفضول جانبا مهما في هذه 
املسألة، فهي حالة نفسية تعود إلى رغبة 
اإلنسان في أن يجرب كل شيء، ويعرف 
كل شيء، وما أن يحصل على الشيء 
املمنوع ويصبح أمامه حتى يصد عنه 

أعتقد أن وتيرة اإلصالح قد بدأت 
تظهر منذ قرار صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا، بتغيير 
رئيــس احلكومة وأعقبهــا اخلطاب 
التاريخي لسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، حفظه اهللا، بحل مجلس األمة 
ثم تشكيل حكومة جديدة وانتخابات 
ملجلس جديد، وما أن جاءت احلكومة 
اجلديدة حتى بدأت عمليات التغييرات 
فبدأت بقيام عدد من املسؤولني ذوى 
املناصب الكبيرة بتقدمي اســتقاالتهم، 
فعلميــة اإلصالح تتطلــب ضخ دماء 

أثناء األزمــة إلنتاج كميات كبيرة من 
لقاح أكسفورد- أسترازينيكا تستوعب 
حاجة املنطقة خير مثال لطريقة استثمار 
ذكية يجب أن تكون في أذهاننا دائما.

األسباب اللوجستية أيضا ساهمت 
تفاقم هذه املشــكلة ونلمســها  في 
كصيادلة، الدولة لديها املادة والقدرة على 
البناء والتوسعة وال متلك إال مستودعا 
واحدا فقط لتخزين األدوية املستوردة 
من اخلارج، هذا يعيق وجود كّم هائل 
من األدوية واملستلزمات الطبية األخرى 

التي حتتاج إلى أماكن كبيرة وآمنة.
أمر آخر يتعلق بحجم الوزارة، رمبا 
أجمل وصف ممكن أن نصف به الوزارة 
احلالية هو ما وصفه بها د.محمد جمال 

فائقة، فيعرضوننا وأنفسهم للخطر!
وحوادث الســرعة نراها ونسمع 
عنها كل يوم، وقد بينت دراسة كندية 
جديدة أن األشخاص يهتمون باألشياء 
املمنوعــة، ويزداد االهتمام بها عندما 
يحرمون منها، وعلــى الضد من كل 
مرغوب ممنوع، قولهــم: كل مبذول 
مملول، فالنفــس تزهد في كل ما هو 
سهل وقريب املنال وفي متناول اليد، 

جنحت وببراعة في تنظيم حدث رياضي 
ذي جتهيزات لم يشــهدها العالم من 
قبل، وهنا سأتوقف بالكويت وحكومتنا 
اجلديدة ومجلس األمة، وسأطرح نفس 
السؤال الذي سئل لقطر، وستنحصر 
اإلجابة بني «نكــون أو ال نكون»، هل 
ستكون أجهزة الدولة اجلديدة قادرة على 
أن تقوم باملهمة على أمت وجه وتصنع 
فارقا؟ هل ســتغير مجرى احلياة في 
الكويت؟ هل ســتجعلنا على لقاء مع 
نهضة حقيقية فننسى ما مررنا به من 

مشكالت مجتمعية وأزمات؟

فيما يتعلق مبستشــفى «غوستاف 
روســي» أنهت الوزارة املشكلة التي 
حصلت بني الوكيل واملستشفى كادت 
تنهي وجوده في الكويت، ملاذا ال تتواصل 
الوزارة بشــكل مباشر مع الشركات 
الدوائية ليســهل على املستشــفيات 
احلصول على األدوية واملســتلزمات 

الطبية الالزمة. 
أزمة «كورونا» كانت درسا واضحا 
لكل وزارات الصحة في العالم، يجب أال 
نطوي صفحة األزمات واملشاكل التي 
واجهتنا وكانت تتعلق بإدارتنا لوزارة 
بحجم وزارة الصحة احلالية، على سبيل 
املثال ال احلصر، التعاون الذي حصل بني 
شركة أسترازينيكا ومعهد املصل الهندي 

هــذا مثل من الواقع، وهو حقيقة، 
فكل ممنوع مرغوب منذ األزل، والتزال 
مجموعة من الناس يسيرون على هذا 
النهج، أما املمنوع فهو غير املسموح 
بــه واحملظــور، وأما املرغــوب فهو 
املســتحب واملطلوب، والذي متيل له 
النفس، وبينهما فرق كبير، وبالنسبة 
لنا فحياتنا تنظمهــا قوانني وأعراف 
وضعت ملصلحتنا وسالمتنا وأمننا، ومن 
املفترض على كل إنسان عاقل مدرك أال 
يتجاوزها، حتى ال حتكمنا شريعة الغاب، 
ويأكل القوي الضعيف، ولكن اإلنسان 
بطبعه يسعى نحو معرفة ما خفي عنه، 
ويشعر باالستفزاز جراء منعه من ذلك، 
وكلما زاد املنع زاد اجنذابه واندفاعه 
ورغبته نحو معرفة السبب، واألمثلة 
على املمنوع املرغوب أكثر من أن تعد، 
ومنها السرعة الزائدة، فقد منعها القانون 
ووضع لها جزاء رادعا، ومع ذلك ها هم 
الشباب، أصلحهم اهللا وهداهم، ميرون 
بنا في الشارع ميينا ويسارا بسرعة 

دفعتني فعاليات ختام بطولة كأس 
العالم (قطر ٢٠٢٢) إلى التفكير والتساؤل 
هل ميكن مستقبال إقامة نفس البطولة 
التحضيرات على  بذات اجلودة ودقة 
أرض الكويت؟! هل من املمكن أن تتحول 
أفكاري إلى واقع؟ ولكن حتى يأتي ذلك 
اليوم علينا أوال أن نعمل على تفعيل 
اإلصالحات وصنع االختالف بني املاضي 
واحلاضر، وأن نتعقب أخطاءنا السابقة، 
ونعيد تصحيح واقعنا، ونشيد ونبني 
هذا إذا أردنا فقط أن نبدأ عهدنا اجلديد 
بقوة الفعل والتنفيذ وليس بالشعارات، 
والتفكير باملونديال القطري لم يتوقف 
عند هذا فحسب، فأنا أرى أن تلك البطولة 
كانت حتديا كبيرا أمام الشقيقة قطر 
وكان سؤاال لم تخرج إجابته بني «أكون 
أو ال أكــون»، إما أن يتم تنظيم حدث 
عادي دون املســتوى يثبــت النظرة 
العربي، وإما  للعالم  الغربية املســيئة 
أن يتم نسف جميع املفاهيم اخلاطئة 
وتصحيح الصورة النمطية التي صنعها 

اإلعالم الغربي عن اإلسالم والعرب.
وقد أعطتنا قطر منذ اللحظة األولى 
للفعاليات الرياضية اإلجابة واضحة، فقد 

لست هنا بصدد ذكر حلول ملشكلة 
نقص األدوية، لكنني أود أن أستعرض 
من خالل ممارستي املهنية في وزارة 
الصحة بعض العوامل التي شــهدتها 
وكانت هي املؤثــر القوي على وجود 
كميات كافية من األدوية واملستلزمات 
لتغطي احتياج املستشــفيات  الطبية 

واملرضى.
مشــكلة نقص األدوية تؤثر فينا 
كصيادلة من عــدة نواح دون مبالغة، 
جوانب نفسية وأخرى فنية، واملريض 
يعتقد أن الصيدلي أو الصيدلية املسؤول 
عن هذه املشــكلة. وحتى يســتوعب 
املريض املشــكلة األساس وحتى تعي 
الوزارة حجم املشكلة الدوائية املتراكمة 

يجب أن نستوضح بعض األمور!
مبا أنني مســؤول عهدة دواء الـ 
ferriprox أحد األدوية املهمة التي تستخدم 
في عالج الثالسيميا، أحد أشكال أمراض 
الدم، تواصلت مع املســتودعات حتى 
أعرف سبب شــح كميات هذا الدواء، 
فجاءني الرد الصاعق، أن هناك مشكلة 
حصلت بني املورد والشركة املصنعة، 
فتساءلت بيني وبني نفسي من اخلاسر 

األول واألخير من هذه املشكلة؟!
وال أعتقد أننــي أحتاج إلى تذكير 
الوزارة باملشكلة األخيرة التي حصلت 
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نتمنى أن يعاد النظر في إجازة نصف 
العام وحتديدها بأسبوعني فقط بدال من 
الوضع احلالي، ألنه من غير املعقول 
أن يدرس الطلبة فصال دراسيا مدته 
شهران، وباملقابل مينحون إجازة تقارب 

الـ ٥٠ يوما!
نتمنى أن يشهد العام اجلديد أيضا 
حال عاجال ملشاكل الطرق والشوارع 
في مختلف مناطق الكويت، ومحاسبة 
املقاولني واملشرفني على تلك املشاريع 
الذين ساهموا في تدمير هذه الطرق 
وحتميلهم تكاليف إصالحها وسفلتتها 
فورا وعدم التراخــي معهم في هذا 
اجلانب إذا كنا نريد اإلصالح، إضافة 
لذلك يجــب تعويض مرتادي الطرق 
الذين تضررت مركباتهم بسبب رداءة 
الطرق من حساب هذه الشركات حتى 
تشعر باملسؤولية، وتؤدي عملها بأمانة 

وإتقان.
أخيرا، نتمنى أن نرى عام ٢٠٢٣

عاما يحاسب فيه كل فاسد ومتقاعس 
تسبب في هدر أموال الدولة.

األموال املنهوبة.
نتمنى كذلك أن نشهد طفره تنموية 
في إقرار مزيد من املشاريع االقتصادية 
اجلاذبة للمستثمرين التي تعود بالنفع 
على الكويت وزيادة املشاريع الترفيهية 
وإعادة درة اخلليج للواجهة من جديد.

هناك أمنية أخرى نتمنى من وزارة 
التربية حتقيقهــا باختيار نخبة من 
املرحلة  الطلبة في  لتأسيس  املعلمني 
االبتدائية التي هي أساس التعليم، كما 

األخرى، حيث سيسهم ذلك في احلد 
من الهدر ملصروفات العالج باخلارج 
والذي أصبح يستنزف ميزانية الوزارة 

بشكل واضح في كل عام.
أيضا ملف الفساد نتمنى أن يتم 
فتحه على مصراعيه ومحاسبة كل من 
تسبب في هذا الفساد سواء كان إداريا 
أو ماليا، كلنا أمل أن يكون العام اجلديد 
بداية لكشف أسماء أي فاسد ومحاسبته 
وإحالته إلى جهات االختصاص وإرجاع 

العام  أيام قليلــة تفصلنا عــن 
اجلديد، جعلــه اهللا عام خير وتطور 
ونهضة وإجناز علــى بلدنا الغالي.. 
وبهذه املناسبة هناك عدد من األمنيات 
نتمنى من احلكومة حتقيقها، وفق رؤية 
إصالحية وتعاون مشترك مع مجلس 

األمة في القادم من األيام.
بداية األماني مع القضية اإلسكانية 
نتمنى أن نشاهد من احلكومة حتركا 
جادا وملموســا في حل هذه األزمة 
العقاري لتجهيز  باملطور  باالستعانة 
املدن اإلسكانية أو إيجاد حلول أخرى 
تسهم في التخفيف من معاناة املواطنني 
وأسرهم الذين ينتظرون حق السكن.
نتمنى كذلك في عــام ٢٠٢٣ أن 
نرى حلوال سريعة واقعية تسهم في 
تطوير اخلدمات الصحية، وتعيد كذلك 
الثقة باخلدمات الصحية لدى متلقي 
اخلدمة من خــالل اختيار نخبة من 
األطباء والتشخيص السليم، إضافة إلى 
استقطاب أفرع للمستشفيات العاملية 
في الكويت أســوة بالدول الشقيقة 

إطاللة

ُأمنيات للعام 
اجلديد
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