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ضياع الهيبةالمكان

األمراض التي تنتش���ر في 
املناطق الباردة تختلف عن تلك 
التي تنتشر في املناطق احلارة. 
فللمكان أبعاد وتأثيرات عميقة 
على املخلوقات التي تعيش فيه 
مبا يتج���اوز األمراض ليبلغ 
طرائق التفكي���ر لدى الناس 
واالجتاهات املس���يطرة على 

ذهنيتهم اجلمعية.
 تعلمون ان جميع الدجاجات 
ق���ادرة على املش���ي والتقاط 
الطع���ام من األرض، غير أني 
الحظت أن دج���اج ماكينات 
التفري���خ ال���ذي يخ���رج من 
البيوض في األقفاص ويتغذى 
وينمو وينتفخ  في املكان ذاته 
بهدف ذبح���ه وبيعه كطعام 
للبشر يكون عاجزا عن املشي 
مثل بقية الدجاج الطبيعي حني 

يكتمل النمو. 
 ش���خصيا لم أحتدث مع 
األسماك امللونة التي تعيش في 
أحواض الزينة بيد اني أتوقع 
مقدار ضجرها، وحجم طاقتها 
الناجمة عن طبيعة  املكبوتة 
املكان )احلوض( فهي تختلف 
التي تعيش في  عن األسماك 
البح���ار واألنهار حيث املكان 
الفسيح الذي تعوم فيه بحثا 
عن الطعام قبل ان تتحول الى 

طعام ألسماك اكبر منها.
البش���ر، فالظواهر   كذلك 
التي قد تنتشر في املجتمعات 
الكبيرة تختلف عن الظواهر 
التي تنش���أ ف���ي املجتمعات 

الصغيرة.
 انه املكان يا سيدي. فانظر 

حولك.

هيبة احلكومة ومجلس األمة 
هي مسؤولية أعضاء السلطتني 
فهم من يوجد هذه الهيبة وهم 
من يضيعها والن الهيبة هامة 
جدا ألي مؤسس����ة حكم حتى 
تستطيع القيام بواجبها جتاه 

املجتمع والناس وبفقدان هذه الهيبة تعم الفوضى 
والفساد وتضيع مصالح البالد والعباد.

فأعضاء احلكومة يضيعون هيبتها بعدم تطبيق 
القوانني وبتصريحاتهم املتناقضة وباستجابتهم 
للضغوط خالفا لقناعاتهم وباتباعهم تكتيكات 
خاصة في التعامل مع أطياف املجتمع املختلفة 
تنتهي الى اس����تمرار الوزير في منصبه أطول 
مدة ممكنة ولو كان ذلك على حساب املصلحة 
العامة، كذلك من ضياع هيبة احلكومة االنتقائية 
في التعامل وان تكون طرفا في النزاع السياسي 
خاصة في مجلس األمة واتباعها سياسة فرق تسد 
بني األعضاء واستقطابها رموزا معينة للدفاع 
عنها ومهاجمة خصومها بوسائل قد تكون في 
بعض األحيان تبتعد عن املوضوعية واملصداقية 
مستخدمة بذلك نفوذها وسطوتها على مقدرات 

الدولة وتسخيرها ملن يقف معها ويؤيدها.
كذلك تضيع هيب����ة احلكومة عندما يتصدر 
بعض اجلهلة واحلمقى وس����ائل اإلعالم للدفاع 

عنها وتسفيه اآلخر .
اما هيبة املجلس فهي مسؤولية أعضائه وهم 
يضيعون هيبته بإظهار خالفاتهم ودفاعهم عن 
حكومة ضعيفة ومهلهلة، وتبني قضايا ومشاريع 
تخالف قناعاتهم ألجل التكسب االنتخابي وكذلك 
مما يذهب هيب����ة املجلس عدم احترام أعضائه 
للقرارات الصادرة عن املجلس كما حصل مؤخرا 
في اجتماع اللجنة الصحي����ة بحجة التعاون، 
فمتى كان الهوى مع احلكومة فال بأس بتجاوز 
قرارات املجل����س بحجة التعاون والتي ال محل 
لها من االعراب في الالئحة والدستور يا حماة 

الدستور والقانون!
ان الهيب����ة ال تصن����ع بالتكبر عل����ى الناس 
والتع���سف في استخدام السلطة وسالطة اللسان 
أو اجلل����وس في بروج عاجي����ة أو إضفاء هالة 
مص����طنعة من بع�����ض امل�����تزلفني واملت���سلقني 
كما يظن الكثير وامنا الهيبة تكون بس��������مو 
األخ����الق وتطبيق القان����ون واحترام اآلخرين 
ومراع����اة املصلحة العامة ومخافة اهلل قبل كل 

شيء.
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أظهرت النتائج األولية لالنتعاش الذي شهده االقتصاد 
األميركي حتقيق عوائد للمال العام الذي استخدم في خطة 
اإلنقاذ الفيدرالية مبعدل 15% وبواقع 4 مليارات وفق ما نشر 
يوم أمس، م����ا يهمنا في املوضوع هو التوقف عند أهمية 
اتخاذ القرار الصحيح وفي الوقت املناسب. فقد استفادت 
الواليات املتحدة من الزخم السياسي الذي صاحب قدوم 

إدارة سياس����ية جديدة للبالد بينما اكتفينا نحن في الكويت بالتعامل مع 
»العرض دون معاجلة املرض«.

بعب����ارة أخرى، ال ميكن مقارنة قطاع ش����ركات االس����تثمار في الكويت 
ودول اخلليج بالش����ركات املالية االستثمارية في الواليات املتحدة، بالنظر 
إلى أن غالبية أنش����طة ش����ركاتنا اخلليجية في قطاعات تشغيلية كالنقل 
والتخزين واإلس����كان وحتى في إدارة مطارات وحفر آبار النفط واملشاريع 
العقارية وتأس����يس مصانع، ال ميكن مقارنة ذلك مع »ليمان براذرز« وهو 
بنك استثماري – كمثال - يعمل أساسا في سوق املال ويدير محافظ مليارية 
في سوق املشتقات.. الخ، صحيح أن شركاتنا وقعت في أخطاء مثل املبالغة 
في تقييم األصول واملضاربة في العقار السكني وغيرهما من أمور تتطلب 
املعاقبة على اخلطأ وتصحيح املس����ار، ال القضاء على قطاع كامل حسناته 

أكبر بكثير من سيئاته.
لقد نظمت الدولة قيام »الش����ركات االستثمارية« بعد التحرير وحرص 
البنك املركزي على عدم استخدام اسم »بنك استثمار« رمبا لالبتعاد بها قدر 
اإلمكان عن املضاربة في األدوات املالية، بأنواعها، واعتبر نشوء تلك الشركات 
وسيلة لتنويع فرص االستثمار أمام املواطنني وتخفيف اجتاه الناس نحو 
املضاربة في سوق األوراق املالية، ومن ثم قيام قطاع مؤسسي مبؤازرة الدولة 
في إدارة املشاريع العامة وحتسني كفاءتها، وهي غايات سليمة جدا تتطلب 
االشراف والرقابة من جانب، ومن جانب آخر فتح مجاالت العمل التنموي في 
الدولة بقوة، وذلك بالشراكة مع هذه املؤسسات األهلية على أسس تنافسية 

بحتة، وهو ما لم يحدث مع األسف الشديد لألسباب املعروفة.
يق����ال »أن تصل متأخرا خير من أال تصل«، هذا القطاع اليزال حيا يرزق 
وفيه أموال املئات بل األل����وف من املواطنني والدولة، وهو يضم اآلالف من 
الشباب والش����ابات ممن تدفع بهم املعاهد واجلامعات إلى سوق العمل كل 
عام، والدولة تتأهب النطالقة تنموية كبرى، ومن املعيب أن تنجح شركاتنا 
بالعمل في مشاريع البنية األساسية في دول عربية كثيرة بينما نكتفي نحن 
بالتفرج على معاناتها، ورمب����ا الفرح بضعفها، وترك عامل الزمن ليمتص 

منها قوتها! 
كلمة أخيرة: الش�������يخ أح���مد الفهد ش����خ����صية مم����يزة، نأمل أن يكون 
انتقالها الى موقع اقتصادي أول في البالد هو بداية حلقبة جديدة، فتعزيز 
هيبة الدولة له طرق كثيرة، أقصرها هو تنفيذ املشاريع العامة بكفاءة مالية 
وتشغيلية، والرجل يتميز بقدرته على البيان، ومتثيل أجهزة حكومية لديها 
مش����اريع ضخمة ال يجوز أن تتأخر أكثر مما تأخرت لألس����باب املعروفة، 
وفيما يتعلق بالش����فافية فإن االعتقاد بعدم ق����درة أجهزة الرقابة الثمانية 
يعني املبالغة واإلسراف في الشك )مجلس أمة، بلجانه – ديوان محاسبة – 
ديوان خدمة – إدارة الفتوى والتشريع – جلنة املناقصات – البنك املركزي 
- وزارة التج����ارة – صحافة( هل هذه كلها عاجزة عن رعاية انطالقة قوية 

لعهد جديد؟

هناك فرق بين بنوك االستثمار وشركات االستثمار في الخليج
كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

فرنسا تنفق 1.5 مليار يورو لمواجهة الوباء 

االتحاد األوروبي: »إنفلونزا الخنازير«
سيصيب 30%من سكان أوروبا

بروكس����ل � ا.ف.پ: اعلن االحتاد االوروبي انه سيمتنع 
عن االدالء باالحصاء اليومي لالصابات بانفلونزا اخلنازير، 
ك����ون هذا االحصاء لم يعد موثوقا به الن عددا من البلدان 
لم تعد جتري فحوصا للمرضى. واش����ار االحصاء االخير 
لالحت����اد االوروبي الى اصابة 46 الف ش����خص على االقل 

بڤيروس »اتش1 ان1«. 
وقالت س����وزانا جاكاب مديرة املركز االوروبي للوقاية 
واملراقبة الثالثاء امام نواب اوروبيني »سنمتنع عن االدالء 

باالصابات املؤكدة«.
واضاف����ت ان »البلدان التي فيها اكبر عدد من االصابات 
توقفت ببساطة عن احصائها في االحتاد االوروبي«، الفتة 
ال����ى ان هذه الدول غالبا ما تنصح املرضى الذين يصابون 

باعراض االنفلونزا مبالزمة منازلهم.
وتابعت: »علينا ان جنري دراسات حول النسبة الفعلية 

للوفيات بهدف تكوين رؤية صحيحة عما يجري«. 
وقالت جاكاب ايضا »اوافق مارغريت شان )مديرة منظمة 
الصحة العاملية(. انه وب����اء معتدل لكنه ليس وباء خاليا 

من االخطار«.
واوضحت ان »املرض يصيب حاليا 1% من سكان االحتاد 
االوروبي. هذا اخلريف، قد ترتفع هذه النس����بة الى %30« 
اذا ازداد انتش����ار هذا الڤيروس. من جانبها أعلنت وزيرة 
الصحة الفرنس����ية روزالني باش����ولو أن تكاليف مواجهة 
ڤيروس )إتش.1.إن.1( في فرنسا بلغت 1.5 مليار يورو. من 
جانبها دعت احلكومة اليابانية املدارس في أرجاء البالد إلى 
االستعداد لتفشي محتمل النفلونزا اخلنازير مع بدء العام 

الدراسي اجلديد الثالثاء.
وأش����ارت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية خبث الى 
ان ڤيروس »اتش1 ان1« املعروف بانفلونزا اخلنازير أودى 
حتى اآلن بحياة سبعة أشخاص في اليابان، فيما أفيد عن 
إدخال حوالى مائة وخمسني ألف شخص الى املستشفيات 
في أرجاء البالد حتى الثالث والعشرين من أغسطس املاضي 

لالشتباه في إصابتهم باملرض.
وأكثر من نصف احلاالت املبلغ عنها سجلت في مدارس 
ابتدائية وإعدادية وثانوية وتخشى السلطات الصحية من 
أن يؤدي بدء الفصل الدراس����ي اجلديد إلى انتشار سريع 
للڤيروس. وقد دعت وزارتا الصحة والتعليم املدارس إلى 

االنتباه للحالة اجلسدية للتالميذ واملوظفني.

فني��و مختب��ر طبي يجرون أبحاث��ا في مركز علمي في مانيال في س��باق عاملي 
للوصول إلى مصل ناجع إلنفلونزا اخلنازير                  )أ.ف.پ(


