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د.هند الشومر

الرعاية الشاملة
لكبار السن

مع اقتراب حلول اليوم 
العاملي لكبار السن في 

األول من أكتوبر، وحيث 
ان هناك 600 مليون 

شخص في العالم أعمارهم 
بلغت 60 سنة أو أكثر، 

وهذا الرقم سيتضاعف في 
عام 2025 وسيبلغ مليارين 
في عام 2050، فماذا قدمنا 

لكبار السن في الكويت؟ 
إنهم يستحقون األولوية 
في جميع مرافق الدولة 
باإلضافة إلى ضرورة 

إنشاء مصحات أو 
مراكز صحية لهم 

تشمل جميع اخلدمات 
الصحية بأنواعها، إذ ان 
كبير السن يواجه بعض 

املشاكل الصحية مع تقدم 
العمر ونظرا لعطائهم 

ألبنائهم وللوطن فإنهم 
يستحقون التقدير بعمل 

هذه املصحات اخلاصة 
لهم. إن كبير السن ليس 

لديه القدرة للتنقل من 
مكان آلخر، ولذلك فإن 

توفير املراكز التي تشتمل 
على اخلدمات املتكاملة 
الشاملة أسوة بالدول 

املتقدمة يكون ضرورة 
يجب على وزارة الصحة 
توفيرها لهم. فقد يشكو 

كبير السن من ارتفاع 
الضغط أو ارتفاع السكر 

بالدم أو تكون لديه 
مشاكل بالسمع أو بالنظر 

أو يكون لديه آالم في 
العظام أو العضالت، ولهذه 

األسباب من األفضل أن 
يتم عمل مراكز للرعاية 

الصحية اليومية الشاملة 
لكبار السن ليكون 

باستطاعتهم تلقي اخلدمات 
التي يحتاجونها دون 

تعب وبأقل وقت ممكن 
باإلضافة إلى التسهيل على 

أبنائهم وأقاربهم ألخذهم 
للمركز الصحي الشامل 
دون ضياع الوقت في 
الذهاب من مركز آلخر.

وميكن تدشني هذا 
املشروع مع حلول اليوم 

العاملي لكبار السن في 
األول من أكتوبر هذا العام 

والبدء بتنفيذه في مركز 
واحد وعند جناح الفكرة 

يتم تعميمها على باقي 
املراكز واملناطق جميعها. 
وتوجد بعض املراكز التي 

مت إخالؤها سابقا نظرا 
لنقلها إلى مراكز جديدة 

متطورة، فقد يكون 
من األفضل استخدام 
هذه املراكز وتعديلها 

واالستعانة ببعض 
املتبرعني أو باجلمعيات 

التعاونية في املنطقة 
وتوفير جميع العيادات 

الصحية بها ودعوة كبار 
السن في املنطقة ملراجعتها 
ومن ثم تقييم اخلدمات بعد 
شهر على األقل حتى ميكن 

تعميم الفكرة على جميع 
املناطق خاصة أن عدد كبار 

السن في ازدياد مستمر. 
إن كبار السن هم أمهاتنا 

أو آباؤنا أو أقاربنا 
وال ميكن تركهم دون 
خدمات لتعذر أخذهم 

ألكثر من مركز صحي أو 
مستشفى لتلقي اخلدمات 

الصحية، وأرجو من 
وزارة الصحة اعتبار هذا 
املوضوع مهما جدا ومن 

أولوياتها لنوفي أهلنا 
بعض ما قاموا به من أجلنا، 
قال تعالى: )وقضى ربك أال 

تعبدوا إال إياه وبالوالدين 
إحسانا إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كالهما 

فال تقل لهما أف وال 
تنهرهما وقل لهما قوال 

كرميا( اإلسراء 23.
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ألم وأمل

محمد الزعبي

د.زينب الحساوي

خطيئة محمية ولعظم فداحتها 
على املستهلك واملجتمع لك 

أن تسميها فاحشة االقتصاد، 
تتصدى حلمايتها قوانني كثير 
من دول العالم الثالث، صاغها 

وشرعها سياسيون مخضرمون 
والعبون كبار في أسواق اجلملة 

والتجزئة أثروا من ورائها ثراء 
يجاوز الوصف، ذلك الثراء في 
مجمله لم يأت من حرفية عالية 
وال من ذكاء متقد وإمنا جاء من 
جراء خلو امليدان من املنافسني 
احلقيقيني، ألن القوانني وبكل 

بساطة متنعهم من املنافسة.
تدعو الشرائع والعقول الراجحة 
إلى مكافحة االحتكار والتصدي 

للمحتكرين، وذلك ملا له من 
أضرار ثقيلة على املستهلكني 

وال سيما إن كان في سلعة تعد 
من الضروريات التي ال غنى 

لبشر عنها، فضال عن أنه يقتل 
اإلبداع اآلتي من املنافسة ويقضي 

على خلق طرق جديدة ومبتكرة 
للتسويق والتطوير والتوسع 

في أسواق جديدة. من بديهيات 
احلركة االقتصادية املنتعشة 

تدوير األموال عبر االستهالك 
الداخلي الناجت من القدرة الشرائية 

املرتفعة، واألسواق التي يغلب 
عليها االحتكار مهما كبرت تظل 

أقل نشاطا من غيرها بسبب 
ارتفاع أثمان السلع التي يضعها 

احملتكر وحده والتهامها لقدرة 
املستهلكني الشرائية األمر الذي 

يحد من قدرتهم على اقتناء 
املزيد من املنتجات وبالتالي حركة 

جتارية خاملة ووظائف أقل.
إذا كانت بعض دول العالم الثالث 

تنوء من كثرة موظفي القطاع 
العام دون إنتاجية تذكر مع ما 

يصاحب ذلك من تضخم سنوي 
مليزانية الرواتب فضال عن األعداد 

املنتظرة خلريجي اجلامعات، 
فكيف تشجع هذه الدول على 

األعمال احلرة واملشاريع 
املتوسطة والصغيرة وهي تشرع 

االحتكار وحتميه وتقضي على 
فرص الشباب باملنافسة الشريفة 
ألن القانون مينعهم من االجتار 

بكثير من السلع بحجة أنها 
محتكرة لهذه الشركة أو تلك 

املؤسسة؟
من يدفع ثمن االحتكار؟ أوال 

هي احلكومات، فكلما ارتفعت 
أسعار السلع جراء االحتكار 

توجه املوظفون لها وطالبوها 
بزيادة الرواتب والسيطرة على 

األسعار، ومن أجل قطع دابر هذه 
املطالبات التي لن تنقطع في ظل 

األسواق احملتكرة، على احلكومات 
أن تتصدى لالحتكار وتنسف 
القوانني التي تشرع له وتفتح 

الباب على مصراعيه للمنافسة 
الشريفة وفق ضوابط تضعها 

اجلهات املعنية، وهو ما سيمكن 
من السيطرة على زمام األسعار 

املنفلتة ويجعلها في متناول 
املستهلكني حتت بند العرض 

والطلب وتعدد املستوردين ال 
االحتكار واالستئثار، كما أن 

السلطات ستخلي مسؤوليتها 
عندئذ من ارتفاع األسعار ألن 

ارتفاعها سيكون وقتها حقيقيا 
وليس مصطنعا.

كانت الواليات املتحدة األميركية 
الدولة األولى في التاريخ التي 
تشرع قانونا مينع االحتكار 

وميهد لبناء اقتصاد السوق احلر 
عبر تشريع أطلق عليه قانون 

شيرمان وذلك في عام 1890، جاء 
هذا القانون الذي أقرته احملكمة 

فيما بعد ردا على اتفاق الشركات 
الكبرى املتنافسة على حتديد 

األسعار فيما بينها وهو ما أثقل 
كاهل املستهلك األميركي، وفي 

أيامنا هذه منعت سلطات مكافحة 
االحتكار األميركية استحواذ 

شركة هاليبرتون النفطية على 
منافستها األصغر بيكر هيوز 

وعللت ذلك بأن االستحواذ 
سيؤدي إلى إضعاف املنافسة 

وارتفاع األسعار وتراجع االبتكار. 
لم تكن سلطات مكافحة االحتكار 

األميركية لتتراجع عن منع 
االستحواذ على الرغم من »النفوذ 
الكبير« للشركات الكبرى مبا فيها 

هاليبرتون في أروقة الكونغرس 
و»الضغط السياسي« الذي ميلكه 

كبار مالكي األسهم.
٭ منعطف: االحتكار شر محض، 

وحمايته مهما اختلفت التسميات 
فساد مطلق.

 سبق أن ذكرت في الوقفة السابقة 
ان خدمات ذوي االعاقة الترفيهية 

غير مرضية وحتتاج الى تطوير حتى 
تتناسب مع املتطلبات اخلاصة بذوي 
االعاقة، واستكماال ملا مت طرحه في 
السابق أقترح وبصورة مختصرة 

بعض األفكار املطبقة في دول أخرى 
والتي تركت مردودا طيبا في نفوس 

ذوي االعاقة وأسرهم.
فمثال توفير مسار خاص على 

شواطئ البحر لتمكني ذوي اإلعاقة 
احلركية من التنقل بسهولة 

ويا حبذا لو كانت هناك نقاط بارزة 

على جانب املسار لتمكني املكفوفني 
من االعتماد على انفسهم في املشي.
اما بالنسبة لأللعاب الترفيهية فيجب 

توفير مدخل خاص لذوي اإلعاقة 
لدخول اللعبة مع توفير خدمة نقلهم 

الى كرسي اللعبة او توجيههم اذا 
كانت اللعبة ال حتتاج الى نقل، 

ووضع الفتة ورموز توضح وتشرح 
إرشادات استخدام اللعبة.

كما أقترح توفير مراجيح قادرة 
على حمل الطفل املعاق مع كرسيه 

املتحرك، وتخصيص الصفوف 
األولى في املسارح ودور السينما 

للكراسي املتحركة، مع وضع شاشة 
عرض جانبية لقراءة كل ما يقال في 

)فيلم، مسرحية( بصورة مكتوبة 
لفئة ذوي اإلعاقة السمعية، وكذلك 

ان تكون قائمة الطعام مزودة بخدمة 
صوتية لفئة املكفوفني.

تلك كانت بعض االقتراحات وأمتنى 
أن تكون لدى املكاتب االستشارية 
الهندسية ثقافة التفكير في ذوي 

اإلعاقة عند تصميم الواجهات 
البحرية، املطاعم، واملباني الترفيهية 

بحيث يكون التصميم مناسبا 
للجميع.

اخلطيئة

خدمات ذوي 
االحتياجات 
اخلاصة )2(

كلم

وقفة

كلمة خيانة كبيرة مبعناها ولكنها متعددة فالتخابر مع 
دول أخرى معادية للوطن وتخزين األسلحة لالضرار 

بالوطن والوالء لغير الوطن والدعم بجميع أشكاله 
للميليشيات والدول التي تكن العداء لوطنك وإفشاء أسرار 

وطنك للعدو، ال شك أنها خيانة كبرى. كذلك للخيانة 
أشكال متعددة، فاخليانة العظيمة عندما يخون الوزير 

والنائب واملسؤول القسم الذي أقسمه أمام اهلل بأن يذود 
عن مصالح الدولة والشعب ويحنث بهذا القسم العظيم، 

واخليانة عندما يخون التاجر الفاسد وطنه باملشاريع 
الفاسدة، واخليانة عندما يخون الشعب وطنه بأن ينتخب 
نائبا فاسدا  وكل من يصمت عن مسؤول فاسد وكل من 

ميتدح أو يعمل مع شخص ظالم وفاسد هو أيضا خائن. 
 واخليانة ان ينتقد الشخص الفساد والفاسدين باخلفاء 

ويجامل وينافق ويصفق للفاسدين واحلرامية بالعلن 
ويرضخ للطغاة ويقبل باالستعباد، واخليانة عندما 

يخون املسؤولون وطنهم باستغاللهم ملناصبهم من اجل 
مصاحلهم اخلاصة وتنمية ثرواتهم، واخليانة عندما 
يتم تعيني أصدقاء الليل والتسلية مبناصب قيادية 

ومستشارين من دون وجه حق، واخليانة عندما تتفشى 
الرشاوى باملجتمع والفساد يعم والعدالة واملساواة تضيع 
ويأكل القوي حق الضعيف، واخليانة عندما يتم تصنيف 

الشعب إلى طبقات وفئات عن تعمد، واخليانة عندما ال يتم 
تطبيق القانون على املتنفذ الفاسد ويطبق على املواطن 

البسيط، واخليانة عندما يهدر ويضيع حق املواطن علنا 
وال يستطيع أخذ حقه بسبب تعسف مسؤول خان قسمه 
واستبد وطغى، واخليانة عندما تكون التجارة واملشاريع 

حكرا على أشخاص محددين وفسادهم علني وال يتم 
محاسبتهم واملواطن البسيط يحاسب على أبسط األمور، 

وكذلك الفاسدون عندما يريدون بناء منازلهم يذهبون 
ألفضل الشركات الهندسية وعندما يريدون بناء مشاريع 

لبلدهم يذهبون ألفشل وأفسد الشركات هذه أيضا خيانة 
وطن، واخليانة عندما يتم سرقة الوطن وهو في عز احملن 
واخليانة عندما نشاهد أشخاصا والؤهم خارجي علنا وال 

تتم محاسبتهم واخليانة عندما يتم تكميم أفواه الكتاب 
واملغردين واملواطنني بوضع قانون يحمي الفاسدين 
ويجرم املصلحني ويصبح انتقاد الفاسدين جرمية 

يعاقب عليها القانون واخليانة عندما يتم توجيه الصحافة 
واإلعالم لتزييف احلقائق ومتجيد وتلميع عمل الفاسدين. 

لهذا جند أن خيانة الوطن لها عدة أوجه وأشكال.
قال رسول اهلل ژ: »ستأتي على أمتي سنوات خداعات 

يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤمتن اخلائن 
ويخون فيها األمني وينطق فيها الرويبضة، قيل: وما 

الرويبضة؟ قال الرجل التافه السفيه يتكلم في أمر العامة«.

وسئل رسول اهلل ژ: »متى تقوم الساعة؟ قال: إذا 
ضيعت األمانة فانتظر الساعة، قيل: وكيف تضيع األمانة؟ 

قال: إذا وسد األمر لغير أهله«، لهذا لو نظرنا للواقع 
احلالي فسنجد ما جاء باحلديثني الشريفني أصبح واقعا 

وواضحا للعيان وضوح الشمس!
نسأل اهلل العفو والعافية والسالمة. 

كاد االنقالب في تركيا أن ينجح لوال إرادة الشعب، 
فاالنقالبيون يّدعون أنهم يريدون حماية تركيا من 
اإلرهاب، وهذه كلمة حق أريد بها باطل، اذ كشفت 

األخبار عن مخطط االنقالبيني املرعب، فهم يريدون 
ان يدمروا تركيا بقصف املناطق واملباني املهمة 

بالصواريخ، ويريدون اعتقال عشرات اآلالف من 
املسؤولني األتراك بحجة تعاونهم مع حزب العمال 

الكردستاني وأولهم الرئيس أردوغان وهذا ظلم وبهتان 
بهدف االستيالء على احلكم.

وفي حالة جناح االنقالب كان االنقالبيون سيرجعون 
بتركيا الى الوراء مائة عام ويقع الشعب رهينة للعسكر 
من جديد، فالعسكر ال يعرفون الدميوقراطية واحلرية 

بقدر ما يعرفون القوة والبطش واالستبداد واملذلة 
للشعب لكي يستطيعوا إخضاعه لسيطرتهم، وقد عاش 

الرئيس اردوغان في صغره حتت حكم العسكر كمواطن 
عادي وكبائع خبز وأدرك حجم الفساد في تركيا بظل 

حكم العسكر.
وبالرغم من حتول احلكم في تركيا إلى حكم مدني اال أن 
شهوة السلطة التزال تسيل لعاب العسكر مع العلم انهم 
لم ينتبهوا الى ان الزمن قد تغير وأصبح الشعب واعيا 
ومدركا أن العسكر لن يعود لهم حكمهم الديكتاتوري 
مرة أخرى في تركيا، وعليه وجدوا الشعب كاحلائط 

في وجوههم ليدافع عن رئيسه وعن دميوقراطيته وال 
نلومهم لو فعلوا ذلك، فقد قدم اردوغان للشعب التركي 

ما لم يقدمه العسكر، واستطاعت تركيا بقيادة حزب 
العدالة والتنمية ان تتخلص من ديونها القدمية وتنهض 

كدولة متحضرة جتد بها كل شيء على أحسن حال 
ومنها السياسة اخلارجية واألمن الداخلي والسياحة 

واالقتصاد وغير ذلك.
وباملناسبة فمنذ بداية االنقالب وأنا أراقب الشارع 

التركي من خالل القنوات الفضائية االخبارية وعندما 
وجدت ان الشعب مع الرئيس أيقنت أن االنقالب 

سيفشل وبالفعل فشل ألن الشعب سئم حكم العسكر 
لعقود طويلة، وآن األوان للوقوف مع الرئيس 

اردوغان حتى وان ضحوا بأرواحهم من أجل حريتهم 
ودميوقراطيتهم، فهنيئا للشعب بنجاة رئيسه وهنيئا 

للرئيس أردوغان بهذا الشعب الشجاع.
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مفرح النومس العنزي

خيانة الوطن

ملاذا يحب الشعب 
التركي رئيسه؟
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هناك كلمات وجمل ُظلمت كثيرا 
واستغلتها غالبية البشر االستغالل 

السيئ ملصاحلهم اخلاصة وبغير 
محلها مع أنها كلمات رائعة لو كان 

من يقولها يؤمن بها للمصلحة 
العامة، ولو قدر لها أن تنطق لقالت 

ملن يتكلم بها »والي يرحم أمك 
دعني«.

وعلى سبيل املثال، وليس احلصر، 
تلك اجلملة التي يتغنى بها 

اجلميع »الرجل املناسب في املكان 
املناسب«، ولكن من الذي يحدد 
هذا الرجل وما املواصفات التي 

نريدها ليكون مناسبا لهذا املكان 
الذي نريده فيه؟ فكل شخص لديه 

مواصفات خاصة يريدها.
ولنأخذ شخصية كويتية يحبها 

املخلصون للكويت والذين ال 

يخافون من تطبيق القانون، 
وقد اثبت أنه الرجل املناسب 

في املكان املناسب وهو وكيل 
وزارة الداخلية لشؤون اجلنسية 

واجلوازات اللواء الشيخ مازن 
اجلراح الصباح الذي بدأ البعض 

مبحاربته بسبب شدته على 
املزّورين في ملف اجلنسية.

لم يستطع املزّورون أن يوقفوا 
هذا الرجل عما عاهد القيادة 
السياسية في عمله بتنظيف 

الكويت من املزورين في احلصول 
على اجلنسية سواء بالتدليس أو 
التزوير أو الرشوة، فبدأت حرب 
الشائعات التي زادته قوة وصالبة 
في احلق ويكفيه فخرا أن الشعب 

الكويتي يقف معه ضد كل من 
يحاول العبث مبلف اجلنسية، فإذا 

كانوا يحاربونك بالشائعات فنحن 
نواجههم بالصدق.

لقد أثبت أنك الرجل املناسب في 
املكان املناسب الذي نتمنى أن 

تستمر فيه، وقد شهد لك أعداؤك 
قبل محبيك، فهم اآلن ال ينامون 

الليل ويبحثون عن شائعات 
جديدة يطلقونها عليك ولكننا 

مطمئنون بأن خلفك رجال يشد 
من أزرك ضد مطلقي الشائعات 
وهو الشيخ محمد اخلالد نائب 
رئيس الوزراء ووزير الداخلية 

الذي لن يجعلهم ينالون منك فهو 
رجل ينشد به الظهر.

أدام اهلل كل رجل يقف في مكانه 
املناسب ضد من يريدون الضرر 

بالكويت، وال دام من يحارب 
النجاح بإطالق الشائعات عليهم. 
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