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 آراء 

 «إن خفت من شـــيء فقع فيه» مضمون إحدى احلكم الرائعة ألمير 
املؤمنني اإلمام علي گ، وهي توجه اآلن للحكومة بأال تهاب االستجواب 
وحان الوقت لتتحول هذه األداة الدســـتورية من «فزاعة» بيد بعض 
النواب إلى أداة تكريس ثقة في الوزير الذي «ال يبوق وال يخاف» بل 
مجال مفتوح له ألن يفضح النائب املســـتجوب اذا ما كانت له دوافع 
شخصانية ورغبات غير مشروعة من وراء التهديد باالستجواب، ليكن 
االســـتجواب ممارسة معتادة كما في البالد الدميوقراطية األخرى بال 
زوبعة وتثير عواصف األزمات السياسية ومالمح حل مجلس األمة!

< < <  
  يتردد في بعض األوساط الشعبية واحلكومية ان مجلس األمة هو 
سبب عرقلة التنمية في البالد، ويدور كالم كثير اآلن من النواب كنقد 
للخطة اخلمسية التي قدمتها احلكومة مؤخرا، واظهار عيوبها وانها 
مجرد كالم إنشائي غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، وأنا أقول ان 
النواب في هذا الصدد كالمهم معقول وصحيح اجماال، ولكن امام هذا 
اجلمود التنموي واالتهامات للنواب، وبعد ان بينوا مالحظاتهم عليهم 
ان يتركوا احلكومة برهة لتراجع خطتها ثم لتكن املوافقة املطلقة عليها 
ضمن جدول زمني محدد ملراحل هذه اخلطة ولتكن األيام شاهدة على 
فشـــلها أو جناحها! املطلوب اليوم ليس خطة منوذجية بل املطلوب 
حركة خطوات ألي خطة متثل احلد األدنى حلل قضايانا التي يئن منها 
الوطن واملواطن وليحكم الشارع الكويتي على تنفيذ هذه اخلطة من 

قبل احلكومة أمام الضوء األخضر الذي أتاحه النواب أمامها!
< < <  

  الدعوة التي اطلقها الناشط احلقوقي د.عمران القراشي للمطالبة 
باســـترداد رفات احلجاج الكويتيني الـ ١٦ اعتقد انها دعوة إنســـانية 
نضم صوتنا لصوت رئيس مجلس األمة جاســـم اخلرافي لتبقى في 
هـــذا املجال دون ان جتير ألي غايات أو أهداف سياســـية تعكر اجلو 
األخوي مع األشقاء في اململكة العربية السعودية، ومن املؤمل ان جتد 
صداها الطيب لدى خادم احلرمني الشريفني، ولكن السؤال يبقىـ  كما 
ردده بعض الصحافينيـ  عالم غياب ذوي هؤالء احلجاج الراحلني عن 

محضر هذه الدعوة اإلنسانية؟
< < <  

  رحم اهللا النائب والوزير األسبق املرحوم طالل العيار لقد عرفته 
بالفعل ذا أخالق عالية وخصال حميدة حلو املعشـــر، بحيث ال ميلك 
مـــن يحادثه اال ان يحبـــه، رحمك اهللا وطيب ثـــراك وهنيئا لك هذه 
املعـــزة واحملبة لدى جموع الناس الذين هم عيال اهللا الذي يحب من 

يحسن اليهم.
< < <  

  في حملة الوقاية من سرطان الثدي، البد من التنبيه لعوامل يؤكد 
اخلبراء أنها من مسببات هذا املرض اخلبيث في أنحاء اجلسم، ودائما 
يحذرون من املواد الكيميائية واألصباغ واملواد الصناعية، واملالحظة ان 
مخابز التنور في مختلف البالد تقدم هذا اخلبز الطازج الساخن اللذيذ 
على ورق الصحف املليئة باألحبار السوداء وامللونة، كما ان محالت 
«الباجيال والنخي» تقدمها في أدوات بالستيكية، ولكم ان تتصوروا 
التفاعل املخيف بني هذه املأكوالت الساخنة مع هذه املواد التي حتوم 
حولها شبهة املواد املسرطنة، ومع ذلك يالحظ غياب اجلهات املعنية 
الرسمية وعلى األخص بلدية الكويت ووزارة الصحة ووزارة التجارة 
ملنع تقدمي املأكوالت الســـاخنة في هذه األوعية املشـــبوهة وحتذير 
اجلمهور منها، فدرهم وقاية خير من قنطار عالج، واهللا يحفظ اجلميع 

من شر هذه األمراض الفتاكة، وهو أرحم الراحمني. 

 محزن جدا أال نشـــعر نحن املواطنـــني مبا وهبنا اهللا به من نعمه 
في هذا الوطن الطيب والذي عمت خيراته اصقاع االرض حبا وكرما، 
ومحزن كذلك اال نشـــعر مبرور تلك الهبات علينا والتي ان ترجمت 
فإنها ســـتنقل هذا الوطن من حالة الى افضل حيث اليزال اخللل في 
العديد من املرافق احلكومية والتي ترتبط ارتباطا مباشرا مع حاجة 
الناس والتزاماتهم واال فكيف ال ينعم بنو وطني بخيراته بينما تقسم 

للغير.
  وما حديثي ذلك اال من باب احلســـرة واأللم على املشاهد املتكررة 
التـــي حتدث وال اقصد بذلك اي نقيصهـ  ال ســـمح اهللاـ  ولكن أليس 
االحق ان يوفى حق املواطن قبل غيره وان تهيأ له اســـباب املعيشة 
قبل غيـــره وان يعان على قوت يومه قبل غيـــره، وان يجد الرعاية 
الطبية كغيره، وان يشعر انه مواطن كفل له الدستور حرية العيش 

معززا مكرما.
  فقد شاهدت ما يؤسف عليه، حني اصيب ابن اخي ما استدعى نقله 
بسيارة اسعاف الى مستشفى الفروانية حيث امر الطبيب املعالج بأن 
يتم حتويله على عجل الى غرفة املالحظة متهيدا الحالته للجناح، حيث 
لم جند ســـريرا واحدا داخل غرفة املالحظة رغم انها تتسع الكثر من 
عشرة مرضى فاضطررنا الى وضعه في ممر الغرفة وكان معه رجل 
كبير بالسن وكان مواطنا هو اآلخر، وما يحزن ايضا ان املمددين على 
االسرة من اصحاب التأمني الصحي فكيف باهللا عليكم نترك نحن في 

املمرات وال جند الرعاية املطلوبة في مستشفى حكومي كويتي؟!
  حقيقة االمر انني بت اؤيد ان يتم عزل املواطنني عن البقية وان يتم 
بناء مستشفى خاص بالوافدين يتم وضع كل ما يحتاجونه فيه وذلك 
ليس حســـدا ـ ال سمح اهللا ـ ولكن تداخل البشر في زحام متكرر في 
مستشفى الفروانية يحرم اجلميع من العناية الطبية الالزمة، وهذا االمر 

معمول به في معظم الدول اخلليجية والعربية والعاملية كذلك.
  وانا اعلم أنني سأواجه انتقادا بهذا املطلب ولكن ليكن ان كان على 
حســـاب شـــعوري باملواطنة الكاملة وعلى حساب صحة ابنائي فقد 
انهكتنا املستشفيات اخلاصة هربا من زحام املستشفيات احلكومية، 
فـــإن كان مطلبي فيـــه متييز فليكن ذلـــك ان كان هدفي هو مصلحة 
اجلميع كون احلكومة تستطيع بناء مستشفيات للمواطنني واخرى 

الصحاب التأمني.
  botafra@hotmail.com 

 عبدالهادي الصالح

 يا بلدية.. الخبز والباجيال 
والنخي في خطر!

 م.  م. ٣٦٣٦

 موسى أبو طفرة المطيري

 جالية.. في وطني!

 حادث وحديث حادث وحديث

 سر «الخنازير» القاتل
 

 مفرح النومس العنزي

 جوهر الحديث جوهر الحديث

 إن اكتشـــاف اخلارطة اجلينية 
لإلنسان قبل بضع سنوات وبتكلفة 
مليارات الدوالرات يقودنا إلى حقيقة 
علميـــة أو اجتاه علمي جديد وهو 
اكتشافات جديدة خلرائط كائنات 
حية ومنها الڤيروسات، ولكن هذا 
األمر رمبا يكون حتت مظلة عالم 

السرية.
  ومرض إنفلونزا اخلنازير كان 
باملاضي ال يصيب البشر إال أنه قد 
يصيب صاحـــب مزرعة اخلنازير 
وقد برر العلمـــاء حتول ڤيروس 
إنفلونـــزا اخلنازيـــر إلى ڤيروس 
يصيب اإلنسان من منطلق أن بداية 
ظهوره متت بوجود إنسان وخنزير 
وطير كلهم مصابون باإلنفلونزا، 
ثم متت العـــدوى بينهم، ثم ظهر 
ڤيروس إنفلونـــزا اخلنازير الذي 
يصيب اإلنســـان وقد يقتله، وهذا 
األمر أقرب للنكتة من احلقيقة، إذ ان 
العالم الذي اكتشف علم االستنساخ 
وقام بإنتاج النعجة «دولي» حاول 
١٨٠ مرة من أجل الوصول إلى انقسام 
البويضة لتكوين اجلنني والعالم 
أديســـون حاول أكثر من ٣٠٠ مرة 
ورمبا أقل بقليل من أجل اكتشاف 
البطارية اجلافة وعليه فإن إنفلونزا 
اخلنازير لم تأت باملصادفة كما يزعم 
بل إنها نتاج حي ألبحاث بيولوجية 
سرية من أجل املصلحة التجارية 
للشـــركات الدوائيـــة، فمختبرات 
العســـكرية  البيولوجية  األبحاث 
املهتمة، بإنتاج سالالت جديدة من 
الڤيروســـات واجلراثيم قد حتول 
بعضها بسبب األزمة االقتصادية 
العاملية إلى مختبرات أبحاث مدنية 
تبحث عن التمويل املالي ألبحاثها 
عوضا عـــن التمويـــل احلكومي. 
واخلـــوف كل اخلـــوف ليس من 
مرض إنفلونزا اخلنازير بل اخلوف 
إنتاج ڤيروس  احلقيقي يكمن في 
أو جرثومـــة جديدة في يوم ما في 
املســـتقبل وتكون شديدة العدوى 
وليس لها عالج أو مصل واق لكونها 
غير مألوفة سابقا ثم تفتك بالعالم 
أجمع فتغلق املطارات وتعلن شركات 
الطيران إفالسها ويهرب سكان املدن 
إلى الصحارى والغابات واجلبال 
وتعـــم الفوضى وتغلـــق املدارس 
القانون ثم  واجلامعات وينعـــدم 
نعود إلى العصر احلجري بعد وفاة 
نصف سكان األرض وهذا ما حدث 
بالفعل في العصور الوسطى عندما 
فتك وباء الطاعون (الذي ليس له 
عالج بذلـــك الوقت) بالعالم وقتل 
ثلث سكان أوروبا وآسيا الوسطى 
والصني وهذا ما ميكن أن نتصوره 
من أحداث قد يتسبب فيها هذا القاتل 

الصغير املؤلم. 

 كانت لي أمنية أشبه بأحالم 
اليقظة أن تكون وظيفتي مراقبة 
للشوارع بكل ما فيها ومرتبة 
مع جهـــات االختصاص حول 
النظافة واجلمال واملرور، كنت 
السلطة  أمتنى لو ملكت تلك 
ملا جعلت عامل النظافة يعمل 
بأدوات بدائية وغير حضارية 

ويدور في أمتار محدودة قريبة من إشـــارات املرور طمعا 
في مبالغ مالية يتصدق بها الطيبون من أبناء بلدي بينما 
في غالبية دول العالم حتى الفقيرة منها يجر عربة غاية 
في النظافة مريحة له تتضمن جميع مستلزمات النظافة 
بأنواع وأحجام مختلفة يدور بها في الشوارع احملددة له 
بكل أطرافها وجوانبها ال يكتفي بإشارات املرور أو املنازل 
التـــي يدفع له أهلها ماال وخالفـــه، رمبا ألن اخلصخصة 
عند هـــؤالء تختلف عن اخلصخصة في بلدنا والتي يراد 
بهـــا الربح الوفير دون مراعاة ملصلحـــة البلد، في الدول 
األخرى حتى ألعقاب الســـجائر أدواتها وروائح املاء حني 
ترش الشـــوارع ليـــال، نحن في الكويت لـــم نعد نعرفها 
كما لم نعد نرى ســـيارات النظافة التي تعمل على كنس 

الشوارع إال ما ندر.
  لو حتقق حلمي لعاد الشـــرطي الذي يدور في األزقة 
واألحياء يعطي الهيبة للشـــرطة يبث الرعب في نفوس 
سارقي املناهيل واملال العام، يرفض جتمع السواق اآلسيويني 
والعابثني في سلة املهمالت والباعة املتجولني ولعب امليسر 
في أطراف الشوارع من قبل اخلدم الرجال وهؤالء النسوة 

املتسوالت.
  كان الشرطي مير في شوارع الدول األخرى يتابع حتى 
الصبية أثناء شجارهم فيمنعه مبا له من هيبة واحترام، 
وطل آخر مخالفا للسيارات الواقفة في املمنوع أو العابثة 
بأرصفة الشوارع التي ما أن ترصف حتى حتفر من جديد 
في بلدي، يحمل هذا الشـــرطي كاميرا ليســـجل املخالفة 
ويوثقها بالصورة حتى ال يتدخـــل أعضاء مجلس األمة 

ناكرين الفعلة متعاطفني مع املخالف ملصلحة ما.
  كنت أمتنى لو تزينت الكويت بنصب تذكارية تدل على 
بطوالت شـــعب وتؤرخ تاريخ دولة وحتافظ على تراث 
بلـــد ومجتمع وليس بالضرورة أن تكون أصناما حتى ال 
يحتج من يريد أن يحتج، فالبحرين مثال جمال شوارعها 
في مراكب ونخيل ودانات ومجسمات حتكي تاريخ البالد، 

كنا نستمتع في املاضي بنوافير 
املاء التي تخفف من حرارة اجلو 
في الطرق واحلدائق، واليوم ما 

عاد للنوافير وجود.
  ولكنُت أحييت قوانني جميلة 
ســـنها من كان قلبه حقا على 
البلد اختفت تلك القوانني بفعل 
من قلبه ليس على البلد مثل 
قانون حزام األمان واستخدام املوبايل والنظافة بعدم إلقاء 

البقايا في الشوارع أو البصق فيها.
  آه يا بلد حني انتشرت الواسطة بصورة فظيعة ولألسف 
كان أعضاء مجلس األمة على مدار السنوات األخيرة هم من 
زادوا الطني بلة فكثر عدد العاملني العاطلني عن العمل الذين 
يطمعون فـــي الراتب ولكن دون عمل أو إنتاج وبإجازات 
مرضية دون مرض تفرغ دون عمل ناسني ان اهللا سيحاسبنا 

يوما عن املال الذي نكسبه دون وجه حق.
  إن املخلصـــني في هذا البلد يؤملهـــم ما حال إليه حالها 
مـــن تأخر في كل شـــيء تعليم وصحـــة وإدارة وإنتاج، 
وشـــوارع مخزية وقذارة فـــي كل مرافقها..لكن كما يقال 
«يد واحده ال تصفق»، ففـــي كل مطارات العالم ال يوجد 
ما نـــراه في مطارنا من إهمال للنظافة وحمامات متهالكة 
تفتقر إلى أبسط قوانني النظافة مع انتشار وباء انفلونزا 
اخلنازير حتى حمامات قاعات الدرجة األولى مخجلة ومع 
االعتماد على عمالة بنغالديش يزداد األمر ســـوءا، في كل 
دورات املياه املستخدمة من قبل اجلمهور سواء كانت في 
املجمعات التجارية أو املطارات تتجدد باستمرار وحتافظ 
على مظهرهـــا ومرافقها وخدماتها إال في الكويت، حقيقة 
ال أدري أين اخللل، نحن كما كررت سابقا بحاجة لقانون، 
قانون يحترمه الكبار قبل الصغار، يســـاعد فيه أعضاء 
مجلس األمة ال أن يكونوا أول املســـاعدين على اختراقه، 
نحن بحاجـــة لتطبيق القانون وفرضـــه بالقوة وإعطاء 
رجال الشرطة الهيبة وحرية التصرف مع املخالفني دون 
تدخل الواسطة ودون منع استخدام السالح حتى ال نرى 
مخالفة القانون من اجلميع مواطنني ومقيمني، حتى وإن 
كان رجل الشـــرطة على بعد أمتـــار قليلة. وأخيرا أمتنى 
من هيئة الزراعة العودة بجدية لتخضير البلد كما نادى 
ـ رحمه اهللا ـ الشيخ جابر األحمد. فاإلهمال بدأ يطال هذه 

الهيئة، وآه يا كويت يا أحلى بلد.
  Kalematent@gmail.com 

 قامـــت سلســـلة مطاعـــم 
«ماكدونالدز» بتوظيف مجموعة 
وكوكبة مـــن املعاقني في أحد 
أفرعهـــا، والواقع في جمعية 
التعاونية، وهذا اجلهد  شرق 
لم يكن لوال تعاون اجلمعية 
التعاونية مع املطعم، ووفرت 
لهم «ماكدونالدز» االحتياجات 

الضرورية لكي ميارسوا هذه املهنة بكل سالسة ويسر، حيث 
وفـــرت مواقف خاصة لهم، باالضافة الى مداخل ومخارج 
تناســـب قدراتهم، وقد باشـــروا عملهم وقاموا باستقبال 

زبائنهم.
  وفي هذه املناسبة ألقى عضو مجلس اإلدارة بالشركة 
طارق املعوشرجي كلمة قال فيها «ان هذا االجناز هو هذا 
املطعم الفريد حصيلة عمل متواصل على مدى أربع سنوات 
مضت من العمل الدؤوب وكثير من الدراســـات واألبحاث 
ويسعدنا ان نقدم هذا املطعم هدية متواضعة لكويتنا العزيزة 
وعربون التـــزام صادق ملا يصب في مصلحة مجتمعنا»، 
وكان االفتتاح برعاية كرمية من رئيسة اللجنة العليا لألم 
املثالية واألسر املتميزة الشيخة فريحة األحمد، والتي ألقت 
كلمة بهذه املناسبة وقدمت الشكر والتقدير ألسرة سلسلة 
مطاعم «ماكدونالدز» على هذا العمل ولهذه الفئة بالتحديد، 
وقد القت اخلطوة اشادة من مختلف اجلهات، وبينت هذه 
اخلطوة حجم املســـؤولية االجتماعية التي تقوم بها هذه 

الشركة جتاه املجتمع.
  وفي اململكة العربية السعودية وفي العاصمة الرياض 
حتديدا، شـــهدت أول مشروع من نوعه في املنطقة، وهو 
القيـــام وترتيب حفل زفاف ألكثر مـــن ١٠٠ زوج وزوجة 

املعاقـــني، وكان حفـــل  مـــن 
الزفاف برعاية جمعية اإلعاقة 
احلركية، ورعـــى احلفل أمير 
منطقة الرياض باإلنابة األمير 
سلطان بن عبدالعزيز، وقال 
ناصـــر املطوع رئيس مجلس 
ادارة اإلعاقة احلركية كلمة قال 
فيها «يعد هذا احلفل األول في 
اململكة العربية السعودية، بل ان احد االخوة ابلغني انه أول 
حفل زفاف جماعي للمعاقني على مستوى العالم أجمع»، 
وقد قدمت اجلمعية دعما ماليا لهؤالء املعاريس يقدر بـ ٥ 

ماليني ريال سعودي.
  ان ما قامت به سلســـلة مطاعـــم «ماكدونالدز» وحفل 
الزفاف اجلماعي في اململكة العربية السعودية لهو شيء 
يدعو الى الفخر واالعتزاز، ويرســـم البسمة على وجوه 
هؤالء وآبائهم وأمهاتهم أجمعني، ويعتبر من املســـؤولية 

االجتماعية جتاه املجتمع عموما.
  شـــكرا لـ «ماكدونالدز» على توظيـــف هذه املجموعة، 
وشـــكرا ثانيا جلمعية اإلعاقة احلركية على ترتيب حفل 
الزفاف في اململكة العربية السعودية، وشكرا ثالثا جلمعية 
الشرق التعاونية على املســـاهمة والتعاون الفعال لدعم 
هذه الفئة، وقد أفاد ســـليمان الهزمي بأن جمعية الشرق 
مســـتعدة لدعم أي مشروع يخدم املعاقني، وكل ما أمتناه 
من الشركات واجلمعيات التعاونية واخليرية األخرى، هو 
الدعم وااللتفات الى هذه الفئة، وتقدمي يد العون ومساعدتهم 
على إيجاد العيش الكرمي لهم وألسرهم، ودمجهم مع باقي 

افراد املجتمع.
  akandary@gmail.com 
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