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هؤالء وعلى رأس���هم بعض أعضاء مجلس األمة من الذين 
صرحوا وادعوا زورا بطء وتقصير السلطات في التعامل مع 
حريق اجلهراء املؤلم، والموا الس���لطات لعدم تنفيذ القانون 
بإزالة خيمة عرس � تبنى � وكما يعلم اجلميع ملدة 4 ساعات 
في أكثر األحوال، كل هؤالء هم الذين يعترضون على تطبيق 
القانون وعل���ى إزالة التعديات واملخالفات وهم من يقاومون 
السلطات ويعتدون عليها عند أي محاولة لفرض القانون، وهم 
من يبطئ ويجمد ويخرب كل وزارات ومؤسسات وإدارات الدولة 
بواسطاتهم وبتعييناتهم وبتدخالتهم ودعس طلباتهم وأنوفهم 

حتى في األشياء التي ال يحق لهم دعس األنوف فيها.
ثم ملاذا استغالل ظرف أليم ومحزن مثل ظرف كارثة حريق 
اجلهراء إلظهار البطوالت الكاذبة الوهمية وملمارسة املعارضة 
ألجل املعارضة واالنتقاد دون حق عمل جهات الدولة التي لها 
عالقة مباشرة باحلادث، وكأنه في الكويت باإلمكان أن يكون 
الوض���ع واألحوال أفضل مما هي علي���ه اليوم في ظل وجود 
هؤالء الذين يعرقلون أي مشروع بالدولة ويعطلون أي خطة 
لتطوي���ر العمل في كل إدارات الدولة واحلكومة، فقط إلظهار 
االعتراض دون معنى، أو لعدم حصولهم على اس���تفادة لهم 

ولناخبيهم من تلك اخلطط واملشاريع.
بشهادة الشهود املنصفني وصلت املطافئ ملكان احلادث بعد 
5 دقائق فقط من اندالع احلريق، ووصلت عش���رات سيارات 
اإلس���عاف بس���رعة لنقل الضحايا واملصابني، واملستشفيات 
أعلنت الطوارئ وعملت كل ما يلزم عمله وأكثر في مثل هذه 
الظروف وذلك بش���هادة أطباء احلروق »األملان« والسلطات 
األمنية تعرفت على املشتبه في تسببها باحلادث واستدعتها 
في وقت قياس���ي في اليوم نفسه � وفوق كل هذا � »يتبجح« 
ويكذب البعض وبوقاحة وعلى رأسهم بعض أعضاء مجلس 
األمة بالقول إن الس���لطات قصرت ول���م تتعامل مع احلادثة 
كما يجب، وإن األزمة تكمن في إدارة احلكومة للبلد، وكأنهم 
س���اعدوها يوما أو انهم أعطوا احلكومة نفس���ا ووقتا للعمل 

لتكون أفضل من اإلمكان!
فأكرمونا بصمتكم وسكوتكم يا مستغلي الكارثة ويا من ال 
تريدون قول احلق وال تعترفون مبشاركتكم في جتميد وفي 
إيق���اف وتعطيل كل محاولة لتطوير العم���ل بالبالد � رحمة 
� بالضحاي���ا وبذوي الضحايا، ورحم���ة بكل موظفي اجلهات 
احلكومي���ة الذين قاموا بواجبه���م وبعملهم على أكمل وجه � 

وبشهادة املنصفني � أمام هذه الكارثة األحزن من حزينة.
Mike14806@hotmail.com

أرسل لي شخص يدعى وليد احملب إمييال يدعوني لقراءة 
مقاله الذي كتبه في جري���دة »جريدتك االلكترونية« بعنوان 
»دور جديد ألجهزة األمن الكويتية«، وقد لبيت الدعوة وقرأت 
مقاله فوجدته مليئا بالشماتة من الكويت وثروتها، وال أعلم 
أي قلب أسود وأي مقدار من احلقد يحمله هذا الكاتب وغيره، 
وأي وجدان هذا الذي يسمح لهم بالشماتة والرقص على جراح 
اآلخرين ومصائبهم، فبكل بساطة اختزل هذا احلاقد املوضوع 
بأنه بسبب الترف والغنى للمجتمع الكويتي الذي اعتبر أفراده 
يتزوجون ملجرد أنهم »أثرياء« وليس لديهم ما يفعلونه غير 
التمتع واالستهالك، يقول األخ العربي وليد »احملب« في مقاله 
حرفيا »وهذه املأساة تضع حتت الضوء مضار البحبوحة املادية 
التي تذهب ببعض املجتمعات إلى أقصى درجات االستهالك، 
وجتعل اإلنسان خاويا من املشاعر فيصبح كل همه البحث عن 
مزيد من امللذات دون اعتبار ألحاسيس اآلخرين مبا فيهم أقرب 
الناس إليه، وهنا يحضرني قول احلكيم الهندي غاندي »سبع 

أشياء تدمر اإلنسان« وذكر من بينها »الثروة بال عمل«.
شكرا لألخ العربي »احملب« هذه املشاعر األخوية الصادقة، 
وهذا التعاطف الكبير الذي ال نستغربه من أمثالك، ولكن لتعلم 
أنت ومن على شاكلتك، بأن العريس الذي تتحدث عنه واعتبرته 
بجرة قلم »فاحش الثراء« ويس���بح في بحر من أموال النفط 
هو مجرد مواطن بسيط عاطل عن العمل، يعيش في بيت على 
»قد احلال« وحاله كحال أغلب أهل الكويت الذين يعيش���ون 
على املع���اش »اللي يا دوب يوصلهم آلخر الش���هر«، فأرجو 
أن تكون أيها احملب قد »انبس���طت« في األيام القليلة املاضية 
و»استمتعت« مبش���اهدة الكويتيني وهم يعيشون معاناتهم 
مب���وت هذا العدد الكبير من أهلهم حرقا، أمتنى أن تكون هذه 
الكارثة التي حلت ببلدك الثاني الكويت قد أعطتك ما تريد من 
نشوة التشمت والشعور بالفرح على مصائب »أثرياء« الكويت، 
ونحن لن نكون مثلك ومن هم على شاكلتك، فأيا تكن أيها األخ 
العربي »احملب« فدعاؤنا لك وجلميع املسلمني والعرب بالصحة 
والس���المة واألمن في أوطانهم، وهذا ليس حديثا شاعريا أو 
ش���عارا لالس���تهالك اإلعالمي، فمواقف الكويتيني من قضايا 
إخوانهم املسلمني والعرب تعرفها بالتأكيد أكثر من غيرك، وإن 
لم تكن أحد ماليني املستفيدين من نفط الكويت وثروتها التي 
تتبجح في مقالك بالسخرية على مصيبة أهلها، فالتفت ميينك 
أو شمالك، وعندها سترى بالتأكيد شيئا من عوائد تلك الثروة 

وقد استفاد منها وطنك.
> > >

ما أبشع أن تسيطر مشاعر احلقد على اإلنسان، فاحلقد يعمي 
صاحبه عن احلق ويجعله مجرد شخص أرعن يختزل احلوادث 
املؤملة في أسباب واهية، ويدفعه إلى الشماتة في مصائب الناس 
بكل وقاحة، فشتان ما بني موقف الكويتيني مما يجري إلخوانهم 
في الدول اإلسالمية والعربية وما بني موقف صاحبنا »احملب« 
وأمثاله« ممن يضحكون اليوم على مصيبتنا بأهلنا مع يقيننا 

بأن هذا املوقف مجرد موقف شاذ لفئة شاذة!
bodalal@hotmail.com

نشرت بعض الصحف احمللية ان مصر 
تتجه ملنع تدخني الشيشة حتى ال يتفشى 
مرض انفلونزا اخلنازير، وهذا القرار 
صائب ملنع انتشار األمراض التنفسية 
التي قد تنتقل بتدخني الشيشة، خاصة 
انفلونزا اخلنازير، اذ ان اضرار الشيشة 
كثيرة على الصحة واجلسم وتساعد على 
انتقال العدوى باألمراض التنفسية مثل 
الدرن وانفلونزا اخلنازير وااللتهابات 
الرئوية وتؤثر الشيشة على جهاز املناعة 
وتزيد نسبة اإلصابة بأمراض الدورة 
الدموية واألزمات القلبية احلادة والسكتة 

الدماغية.
ان الشيشة عادة سيئة دخيلة على 
مجتمعاتنا احملافظة وأضرارها كثيرة على 
صحة اإلنسان وعلى احلوامل، باإلضافة 
الى الرائح���ة الكريهة التي تنبعث من 
املدخن سواء من مالبسه أو من نفسه اثناء 
حديثه مع اآلخرين وقد ينفر البعض منه 
بسبب هذه الرائحة. وكذلك جلوء اإلنسان 
الى تدخني الشيش���ة يستدعي وجوده 
لفترات طويلة خارج املنزل في املقاهي 
التي تقدم الشيشة ملرتاديها مما يغيب 
هذا الشخص عن منزله وعن مسؤولياته. 
ان اهلل سبحانه وتعالى دعانا للمحافظة 
على صحة اجلسم اذ ان ألبنائنا احلق 
للحفاظ عليها وعدم الضرر بها وتدخني 
الشيشة له اضرار كثيرة على الصحة 
وهذا ما يغضب اهلل سبحانه وتعالى 
وهو الطريق الى االدمان واالبتعاد عن 
املسؤوليات، باإلضافة الى انفاق املال فيما 
ال يرضي اهلل عز وجل وال يتماشى مع 
تعاليم ديننا االسالمي. ونتيجة النتشار 
انفلونزا اخلنازير في الوقت احلالي في 
معظم دول العال���م يجب احلفاظ على 
صحة اإلنس���ان من انتق���ال أي مرض 
تنفسي له أو انتقال انفلونزا اخلنازير، 
خاصة عندما يدخن الشيش���ة شخص 
مصاب ويستخدمها شخص آخر دون 
علمه باإلصابة اذ انه احيانا يتم تبادل 
الشيشة بني األصدقاء أثناء وجودهم في 
املقاهي. وحذرت منظمة الصحة العاملية 
وزارة الصحة مرارا من خطورة تفشي 
تدخني الشيشة في مجتمعاتنا وبشكل 
متزايد، خاصة بني الش���باب والفتيات 
بسبب اخطارها الصحية الكثيرة وزيادة 
امكانية االصابة باالمراض السرطانية مثل 
سرطان الرئة والشفاه واملثانة واحلفاظ 
على الصحة مسؤولية اجلميع، فأمتنى 
ان يصدر قرار مماثل ملا صدر في مصر 
مبنع تدخني الشيشة في املقاهي واألماكن 
العامة وإغ���الق هذه املقاهي التي تقدم 
الشيشة لروادها خاصة ونحن مقبلون 
على شهر رمضان شهر الصوم والعبادة 
اذ ان الصحف تنشر يوميا استعدادات 
البعض بإقامة اخليام الرمضانية التي 
تروج للشيشة الدخيلة على مجتمعاتنا. 
قال تعالى )وال تلقوا بأيديكم الى التهلكة 
� البق���رة: 195(. أبعدنا اهلل وإياكم عن 
الشيشة وأضرارها على الفرد واملجتمع 
واألبناء وكلكم راع وكلكم مسؤول عن 

رعيته.

الشيشة وإنفلونزا الخنازير

د.هند الشومر

ألم وأمل

سمو رئيس مجلس الوزراء، نعلم أنك تأملت مبا شاهدت 
في موقع احلريق واطلعت بنفسك على جسامة احلادث، 
وتداعياته وأمرت بسرعة معاجلة الكارثة والعمل على 
عدم تفاقم املشكلة، كلنا نعلم ان الكارثة هي قضاء اهلل 
وقدره، أما عن حتمل املس���ؤولية فهي يا س���مو رئيس 

مجلس الوزراء متشعبة ألسباب كثيرة ومنها:
عدم وج���ود إدارة مركزية للط���وارئ والكوارث في 

اجلهراء.
عدم وجود تنس���يق ب���ني إدارات اإلطفاء والطوارئ 

واإلنقاذ بعضهم مع البعض.
ع���دم وجود اتصاالت ب���ني الهالل األحم���ر وإدارات 

اإلنقاذ.
ولم ميض على كارثة صالة الرفاع في اجلهراء التي 
اشتعلت في فبراير 2009 وراح ضحيتها 4 نساء بضعة 
اشهر ومنذ هذا التاريخ لم نتعظ من نتائج هذه الكارثة 
وأسبابها ولم تستطع احلكومة معاجلة القصور الكبير 
ف���ي اخلدمات الصحية واخلدمات األمنية وكذلك وجود 

نقص كبير في اخلدمات مبحافظة اجلهراء.
ويؤكد ذلك كارثة العيون التي راح ضحيتها أضعاف 
أضعاف حادث صالة أفراح الرفاع، قدر اهلل وما شاء فعل، 
ولكن هذه احلادثة أظهرت عجز احلكومة وتقاعسها في 
نواح كثيرة التي لو عاجلتها ووفرتها ملا كنا رأينا هذه 

احلادثة والفواجع املؤملة:
أوال: قلة عدد املستشفيات فهي لم تستوعب كل الضحايا 
واملصابني وعدم وجود مراكز صحية وإسعافات طارئة 

ملثل هذه الكوارث.
ثاني���ا: ثالجات اجليش اس���توعبت جثث الضحايا، 
حيث ان مستش���فى اجلهراء لم تستوعب اجلثث لقلة 

عدد الثالجات.
ثالثا: أن تكون هناك إدارة للكوارث في محافظة اجلهراء 

تضم املطافي والصحة والكهرباء والبلدية.
رابعا: قلة مراكز اإلطفاء في اجلهراء.

سمو رئيس مجلس الوزراء، اجلهراء تناشدك بسبب 
وج���ود نقص كبير في اخلدمات وأملنا كبير في توفير 
جميع اخلدمات ألبناء اجلهراء حيث تعتبر واجهة للكويت 

احلبيبة.

اجلهراء حبيبتنا تأملت حينما حتول ذلك العرس إلى 
م���أمت، والكويت كلها ذرفت الدموع ملا جرى هناك من 
كارثة حقيقية أدمت القلوب، من كان في موقع احلدث 
روى ما رأى من مش���اهد مؤملة لم متر عليه حتى في 
اخليال، وأيضا من مواقف ال تظهر إال في وقت الشدائد 
واملصائ���ب، حيث قام بعض الش���باب واألهالي ممن 
كانوا قريبني من موقع احلادث مبس���اعدة املصابات، 
منهم من نزع »شماغه«، ومنهم من نزع ثيابه ليستر 
امرأة خرجت من هول املنظر وقد أصابتها النيران، لقد 
تراص���ت األفئدة حول بعضها لتتآزر في هذه احملنة، 
وصار اجلميع أهال لهؤالء الضحايا، فلم يتردد من سمع 
عن حاجة املصابات إلى الدم وسارع تدفعه روح احلب 
واملسؤولية إلى التبرع بدمه، والوقوف بجانب األسر 
املفجوعة، والصالة على اجلنائز، وكان املوقف املشرف 
من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه 
اهلل، مع بداية احلدث ومتابعته، وما حمله على عاتقه 
من رعاية مادية ومعنوية للمصابات وأسر الضحايا، 
دليال على ترابط هذا الوطن وتالحمه، وارتباط القائد 
بشعبه، وأيضا لم يقتصر ذلك على أهل الكويت فقط بل 
ان من شاهد املأساة عبر القنوات الفضائية، وتأثر بها 
من إخوتنا في اخلليج والدول العربية، شارك بالدعاء 
وقام بواجب التعزية، سواء باحلضور الشخصي، أو 
عبر الرسائل بكل أشكالها، إنها الرحمة وروح األخوة 
التي تسري في أوردتنا، وما حدث في عرس اجلهراء لن 
ينسى ولن ينمحي من ذاكرتنا أبدا، واأللم في نفوسنا 
عميق وال جند له وصف، ولكن عزاءنا ان اهلل سبحانه 
جعل من مات بحريق شهيدا بإذنه تعالى، وجعل صبر 
الصابر على البالء وحمد احلامد عليه كفارة له، حتى 

يلقى اهلل تعالى وقد امنحت عنه ذنوبه كلها. 
اللهم ارحم من انتقلت إلى جوارك، وتقبلها شهيدة 
عندك، فأنت الرحيم الكرمي، وامنن بالش���فاء العاجل 
وبالعفو والعافية، على من أصيبت وتضررت منهن، 
واجعل في نفوس أهليهن احلمد والرضا على ما أصابهم، 
فأنت أرحم من سأل وأكرم من أعطى، وال حول وال قوة 

إال باهلل العلي العظيم.
Falcom6yeb@yahoo.com

جلنة الكويت الوطنية التنافسية 
هي جلنة يرأس���ها د.فهد الراشد 
)العضو املنت���دب للهيئة العامة 
لالستثمار سابقا( ومجموعة من 
األعضاء املتخصصني وهم ساير 
الساير ود.عادل احلسينان ود.روال 
دش���تي وماجد جمال الدين، وقد 
قامت هذه اللجن���ة بعمل تقرير 
الكويت للتنافسية، والذي يركز 

على مجموعة مختلفة من القضايا ومرتبطة بتنافسية االقتصاد 
الكويتي، واملعلومات املعدة في تقرير التنافسية هدفها املساهمة في 
إصالح البرامج االقتصادية عن طريق تقدمي املعلومات والدراسات 

واألرقام، وإلثراء النقاش حول اصالح النظام االقتصادي.
ويتكون التقرير من ستة فصول هي الفصل األول يقدم خلفية 
عامة عن بيئة األعمال في الكويت، والفصل الثاني يتحدث عن 
البيئة االقتصادية الكلية لألعمال والفصل الثالث يقدم معلومات 
عامة حول العديد من العوامل االقتصادية واالجتماعية املشتركة 
التي تؤثر في بيئة االعمال التنافس���ية، والفصل الرابع يركز 
على القضايا التنافسية وتعريفها اقتصاديا وطرق قياس هذه 
التنافسية، كما انه يقيس التنافسية حسب املنهجية املتبعة 
بواس���طة املنتدى االقتصادي العاملي، والفصل اخلامس يتم 
اختيار عينة للمقارنة تتكون من تس���ع دول تشترك الكويت 
معها في بعض الصفات، والفصل السادس يتحدث عن نقاط 
القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه الكويت، ويقدم 
خطة عمل ينبغي تطويرها لتعزيز التنافس���ية في الكويت، 
وهذا اجلهد يجب ان يركز على مجموعة من األهداف هي االدارة 
الكفؤة لالقتصاد وانظمة تعليمية حديثة وحتسني بيئة األعمال 
وسياسة اقتصادية مساندة لألعمال والقضاء على الفساد وبناء 

بيئة تكنولوجية.
هذا التقرير الذي يتكون من أكثر 
من 150 صفحة، يستحق أن يكون 
النواة احلقيقي���ة جلعل الكويت 
مركزا ماليا وجتاريا، ملا فيه من 
معلومات وبيانات واحصائيات 
ومقارنات دقيقة وفاحصة وكاشفة 
ملناطق اخللل وأول من يجب عليه 
االهتمام بهذا التقرير، هم أعضاء 
مجلس األمة وحتديدا اعضاء اللجنة املالية في املجلس، حيث 
إن ه���ذا التقرير يعتبر من صميم عمل اللجنة، ويضع النقاط 
على احلروف، ويشكل البوصلة احلقيقية لعمل اللجنة، ولو مت 
تعيني اعضاء الفريق املعد للدراسة كمستشارين في مجلس األمة 
لكان أفضل، وتساهموا مساهمة حقيقية في مساعدة متخذي 

القرارات وتطبيق وتنفيذ العمليات االصالحية البناءة.
والتقرير يستحق كل دينار انفق عليه ألنه يبني ويوضح 
نق���اط اخللل املوجودة في بيئة الكويت أوال، ويقترح ويضع 
احلل���ول ثانيا، كما أنه يعتبر جهدا جماعيا من اجل االقتصاد 

واستنهاض الهمم ثالثا.
شكرا للذين س���اهموا في متويل هذا التقرير وهم ابراهيم 
دبدوب وجميل العيسى وساير الساير وسعد البراك وصالح 
احلميضي وفؤاد الراشد وفؤاد الغامن ود.فهد الراشد وفيصل 
املطوع ومحمد الشايع ومحمد النقي ومرزوق اخلرافي ومروان 

بودي وناصر الساير وجنيب الصالح.
وش���كرا للذين قاموا بكتابة هذا التقرير وهم د.عبدالرضا 
الش���واف ورائد احلس���ن ود.ندمي بيرني الذي قام مبراجعة 

التقرير.
akandary@gmail.com
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