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أين اجتاهات
الرأي العام؟

ألم وأمل

د.هند الشومر

وا التحية  ردُّ
بأحسن منها!

مجرد رأي

د.محمد عبداهللا املزعل العازمي

جاء خطاب صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
وخطاب سمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد، حفظهما 
اهللا، مبنزلة بلســم العالج ومشــعل األمل الذي أنار عتمة 
الواقع املظلم والتنمية املعطلة والفساد املتفشي في مفاصل 
مؤسســات الدولة، خطاب بليغ أكد التزام القيادة السياسية 
مبسؤولية األمانة وإدراكهم حيثيات املشهد السياسي، المس 
اجلراح ووضع احللول، وعبر بشــكل شــامل عن مشاعر 
الشــعب الكويتي، وأعاد إليهم البسمة والتفاؤل مبستقبل 
أفضل، الذي يبدأ منهم عبر االختيار بأمانة األفضل للوطن ال 
للمصالح الفئوية الضيقة باالنتخابات القادمة، وأعلن صراحة 
انتهاء حقبة تدخل احلكومة في التأثير على انتخابات مجلس 
األمة وانتخابات الرئاسة وانتخابات اللجان، ليكون للشعب 
وممثليه حرية االختيار في ترجيح الكفة، ليصل إلى املناصب 
دون أي تدخل حكومــي للتأثير على إرادة ورغبة واختيار 
الشعب، وهو األمر الذي أسعد الشعب الكويتي أكثر من قرار 
حل املجلس الذي بال شــك كان خبرا مفرحا كذلك، لينتهي 
معه عهد تراجع الكويت بســبب التخاذل احلكومي والعجز 
التشريعي ملجلس األمة املعطل عن االنعقاد ألسباب مزاجية 
تفتقد الشعور باملسؤولية جتاه الوطن وهموم املواطن هربا 

من املساءلة السياسية وحفاظا على الكراسي.
وألن املشهد السياسي يؤثر بشكل مباشر على كل شيء في 
حياتنا، وعلى االقتصاد الوطني بشكل خاص، نتمنى أن تنعم 
الكويت مبرحلة انتعاش اقتصادي يستفاد خاللها من الفوائض 
املالية احملققة مبشاريع تنموية متنوعة تعيد ثقة املواطن في 
بلده كما كان يعرفه، وتشجع دخول املستثمر األجنبي، وعودة 
األموال الكويتية املهاجرة بسبب عدم االستقرار السياسي.

وفي اخلتام، ال يســعنا إال التقدم بالشــكر اجلزيل إلى 
سمو األمير وسمو ولي عهده األمني على االستجابة للمطالب 
الشعبية بحل املجلس وللشعب الكويتي الوفي الذي عبر بكل 
رقي عن امتعاضه ومعارضته على مخالفة وتعدي احلكومة 
على الدستور بشكل سلمي عبر االعتصام بدواوين النواب 

إليصال رسالة الشعب الكويتي بكل أطيافه.
 املنطقة احلرة:

يــا دفتــر التاريــخ.. ســجل
دســتورنا نــواف ومشــعل

الكويــت بــالدي حرة هــذي 
فــي عيوننــا هــي دوم درة

وبقلوبنــا هــي دوم األجمــل
شــيوخنا حــر.. ولــد حــر

فيهــم محفــوظ  دســتورنا 
األيــام فــي يوم لــو مالــت 

ايديهــم بحكمــة  تتعــدل 
يــا دفتــر التاريــخ.. ســجل

ومشــعل نــواف  األمــل  إن 
في الصف مع شــعبهم أسوار

أحــرار تقــود بالوفــا.. أحرار
العهــد كل جيل يكمل .. وعلى 

حل مجلس األمة أخيرا، حدث عاملي بامتياز، وفرحة ما مثلها 
فرحة، كل بيوتات الكويت سعيدة بهذا القرار األميري اخلالد 
الذي المس تطلعات الشعب، واحترم إرادته في عدم استمرار 
املجلس احلالي في عمله، بعد أن فشل في حتقيق الطموحات، 
وفرط في الفرص السياسية، وأدار الظهر ملن كانوا السبب 
في اختياره، بعض األعضاء لهم مواقف مشــرفة، والبعض 
لألسف خيب آمال الشعب، وكل واحد سيجني ثمار ما زرع. 
سيد احلكمة، وربان السفينة، وذخر األمة صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، قالها نيابة 
عن سموه عضده ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
«قررنا مضطرين ونزوال على رغبة الشعب واحتراما إلرادته 
واالحتكام إلى الدستور أن نحل مجلس األمة حال دستوريا 

والدعوة إلى انتخابات عامة».
خطاب حكيم وكلمة سامية موفقة أفاضت االستقرار في 
املجتمع، واستجابت لهموم الشــعب، واألمل باهللا سبحانه 
أن تكون صحوة للمجتمع بكل أطرافه وسلطاته لتصحيح 
مســار البلد في ظل القيادة السياســية الطيبة، بعيدا عن 
التدخالت واملصالح اخلاصة الضيقة، فالكويت للجميع وليست 

لشخصية واحدة. 
ال تدخل في اختيارات الشعب وال في اختيار رئيس مجلس 
األمة، وهذه سابقة تاريخية، فالهدف من احلل الدستوري كما 
أوضح ســموه أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل 

في عملية تصحيح املسار.
نحن أمام فرصة ذهبية ال تتكرر، وأمام مسؤولية وطنية 
مطلوب من اجلميع إدراك حجمها في املشاركة اإليجابية في 
العملية االنتخابية، ضياع هذه الفرصة في تصحيح مسار 
املشاركة الوطنية سيعيد األمور إلى ما كانت عليه، وستنطمس 

معالم احلرية والعدالة من جديد. 
اليوم كل مواطن ومواطنة مســؤول عن اختياره، مللنا 
الوعود الكاذبة، واخلطابات الرنانة، وبيع األحالم على قارعة 
الطريق، أعوام من االنتظار لم حتل مشكالتنا بل زادت، تراجع 
مستمر في املستوى التعليمي والصحي واألمني واخلدمي، 
وسقوط سياسي، ولعب على أنغام القبيلة والطائفة واملناطقية. 
ال أحد أكبر من الكويت، ال أحد فوق الكويت، كلنا حتت 
قيادة صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، والكويت اليوم بحاجة إلى مجلس تشريعي يتناغم 

مع السلطة التنفيذية وال يتصادم معها. 
ولنعتبر مما جاء في اخلطاب السامي، بأنه في حال عودة 
املشــهد السياسي إلى ما هو عليه اليوم «فسيكون لنا حال 
عودتها إجراءات ثقيلة الوقع واحلدث»، لقد سئم الشعب هذا 
املشهد السياسي الذي «متزقه االختالفات وتدمره الصراعات 
وتسيره املصالح واألهواء الشخصية على حساب استقرار 
الوطن وتقدمه وازدهاره ورفاهية شعبه»، و«هذا كله بسبب 

تصدع العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية».
كالم في الصميم نطــق مبا في قلب كل كويتي، فاحلل 
جاء بسبب «تدخل التشــريعية في عمل التنفيذية وتخلي 
التنفيذية عن القيام بدورها املطلوب منها بالشكل الصحيح 
وعدم التزام البعض بالقسم العظيم الذي تعهد به على نفسه 
بالعمل على حتقيق االســتقرار السياسي وتكريس خدمته 

للوطن واملواطنني».
كفانا قبلية وطائفية ومناطقية ولنحرص على استقرار 
الكويت ورفعتها، ولننظر إلى مســتقبل أبنائنا ومنهد لهم 
الطريق حلياة كرمية تقودها السلطتان التشريعية والتنفيذية، 

لتعود الكويت درة اخلليج.

تهتم احلكومات وأصحاب القرار في 
الدول املتقدمة بأن يستند القرار في األمور 
العامة إلى نتائج استطالع الرأي العام حتى 
لو كان القرار يبدو بسيطا مثل شق شارع 
صغير أو حتريك محطة باص عدة أمتار 
من مكانها وهناك مؤسسات محايدة تقوم 
بقياس اجتاهات الــرأي العام وحتليلها 
ونشــر نتائجها في صــورة توصيات 
داعمة التخاذ القــرار أو متحفظة عليه، 
وكل ذلك يتم بشفافية كاملة وضمن صون 

الدميوقراطية وحرية الرأي.
الوضع بقرارات  وعندما نقارن هذا 
مفاجئة يصدرها موظف ليس قياديا في 
بعض املؤسسات ويترتب عليها سلبيات 
علــى املراجعني، نتمنى أن نرى وحدات 
لقياس الرأي العام أو مؤسسات محايدة 
لذلك بعيدا عن الروتني وقد تكون بعض 
اجلهات في حاجة ماسة لذلك، وأعتقد أن 
إدارة أي مرفق مع االستفادة من اجتاهات 

الرأي العام ستكون أكثر جناحا.
وأتذكر قدميا كان في مدخل كل مركز 
صحــي أو بعض املؤسســات صندوق 
للشكاوى مفتاحه عند أكبر مسؤول وكان 

ذلك قبل إنشاء إدارات خدمة املواطن.
ومن حــق أي مواطن أن يطلع على 
تقارير إدارات خدمة املواطن وإجنازاتها 
في متابعة اجتاهــات الرأي العام من آن 
آلخر لتطوير اإلدارات وتلبية احتياجات 
أصحاب املصالح واملستفيدين من اخلدمات 
للحصول على الرضا التام عن اخلدمات 
املقدمة لهم. إن دراسات اجتاهات الرأي 
العام ســتكون بال شك روافد ومصادر 
معلومات غزيرة قد ال تتوافر من مصادر 
أخرى وبها ميكن جعل املؤسســة أكثر 

إنتاجا ملصلحة املستفيدين.
وميكن للعديد من اجلامعات ومراكز 
التعليم ودور اإلعالم وجمعيات النفع العام 
أن تقوم مبثل هذا الدور املهم ونشر النتائج 
من آن آلخر حتى يستطيع اجلميع االطالع 
عليها وإضافة مقترحاتهم إن وجدت. وعلى 
سبيل املثال هل توافق اجلمعيات التعاونية 
في كل منطقة على أن تقوم ببيع السجائر 
ومنتجات التبغ بالرغم من خطورة ذلك 
على الصحة؟ ال أعتقد أن اجلميع يقبل 
بذلك وعند استطالع الرأي العام فال بد من 
وضع اخلطط املناسبة للمجتمع ومبا يعود 
عليهم باالستفادة والرضا عن اخلدمات 
املقدمة لهم. وأمتنى أن من يرغب في اتخاذ 
أي قرار جديد في أي مؤسسة أن يقوم 
بتقييم آراء الرأي العام أوال حتى ميكن 

اتخاذ القرار املناسب للجميع.

كلمه سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، حفظه اهللا، والتــي ألقاها نيابة 
عن ســمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا، هي كلمــة تاريخية بامتياز 
وتنطوي علــى تغيير نوعي في خطاب 
السياســية للشــعب.. فشكرا  القيادة 
سمو ولي العهد على وضع النقاط على 
احلروف وحتديد مصيرنا السياسي على 
أسس وثوابت دستورية وترسيخ مبادئ 
العدالة االجتماعية وحفظ حقوق األفراد 
في التعبير واملشاركة السياسية العادلة.
وهذا يستلزم منا كشعب رد التحية 

بأحسن منها، وذلك عن طريق:
١- حســن اختيار ممثلي األمة بعيدا عن 

القبلية والطائفية واملصالح الشخصية.
٢- مطالبة القوى الوطنية واملعارضة بفتح 
أبوابها للجميع ومتكني الشباب من املشاركة 

الفاعلة.
٣- عمل مؤمتر وطني وورش عمل فاعلة 
بإدارة مستقلة وبشــخصيات توافقية 
تســتوعب اجلميع وتسمع من اجلميع 
للمســاهمة في وضع األولويات ورسم 

اخلريطة املستقبلية للمرحلة املقبلة.
٤- يجب االتفاق على برنامج عمل جماعي 
وأهداف ذكية قابلة للتطبيق ضمن برنامج 
زمني محدد وبالتنسيق مع جميع األطراف 
املعنية إلجناح املشروع الشعبي في مجلس 

األمة القادم.
٥- التسامي عن اخلالفات الشخصية والبعد 
عن الضغينة املبنية على حظ النفس لتكون 
مرحلة جديدة تدشن من خاللها مساحات 

واسعة للعفو والتسامح والصفح.
ما نعيشــه اآلن هو فرصة حقيقية 
للتغيير وهذه الفرصــة رمبا ال تتكرر 
في املستقبل بنفس هذه املعطيات، لذلك 
على اجلميع حتمل املســؤولية الوطنية 
واستشعار عظم وحجم وخطورة املرحلة 

املقبلة. 
وبالنهاية شكرا سمو األمير، وشكرا 
سمو ولي العهد، حفظ اهللا الكويت وشعبها 

وأميرها من كل مكروه.

الدكتور أحمد  املخدرات (غــراس) 
أوائل  الكويت مــن  بأن  الشــطي 
الدول استجابة لدعوة األمم املتحدة 
للعمل على مكافحة جتارة  العاجلة 
وتعاطي املخدرات، من خالل تبادل 
املعلومات ووضع االســتراتيجيات 
ملواجهة اآلفــة، ورصدت ميزانيات 
كبيرة للوقايــة واملكافحة والعالج، 
وأن الكويت تخوض حربا شرسة مع 
أعداء مجهولني، في ظل ازدياد عدد 
عمليات تهريب املخدرات للكويت برا 
وبحرا وجوا، بسبب قربها من املناطق 
التي يتم فيها إنتاج املواد املخدرة.

آخر الكالم
إعــالن وكيــل وزارة الداخلية 
املرور والعمليات  املساعد لشؤون 
اللواء جمال الصايغ، عن أن اصدار 
وثيقة ملكية السيارة «أونالين»، امر 
يثلج الصدور ويتماشى مع خطوات 
بالتوسع في  املتســارعة  الداخلية 
اجنــاز املعامالت الكترونيا، آمل ان 
تخصص نافــذة الكترونية لتقدمي 
معامالت الزيارات بأنواعها دون حاجة 
املراجعني للتردد على اإلدارات بحيث 
مينح الزائر املوافقة او الرفض وحتى 
يتفرغ القياديون في شؤون االقامة 
ملهام اكبر من التدقيق على معامالت 

والتوقيع عليها.

أعمال وحسابات اجلمعيات التعاونية 
في فترة إدارة املديرين املعينني لها، 
كل جمعية على حدة مع تفعيل مبدأ 
إقرار الذمة املالية قبل وبعد مهامهم 

في إدارة اجلمعيات.
التقدير واالحترام لإلخوان  كل 
املعينني من قبل  مديري اجلمعيات 
«الشؤون»، لكن املوضوع لكي نبث 
الطمأنينة في نفوس عشرات اآلالف 
من املواطنني مســاهمي اجلمعيات 
الذين يرون في اجلمعية كأكبر خدمة 
تقدم لهم في املنطقة وحرصهم على 

أال ميسها شيء.
إلــى رئيس هيئة  نقطة أخيرة: نداء 
مكافحة الفساد في الكويت عبدالعزيز 
عبداللطيف اإلبراهيم، لبسط رقابة 
الهيئة على اجلمعيات التعاونية أثناء 
فترة املديرين املعينني من قبل وزارة 
الشؤون، وتقدمي تقرير كامل لكم بهذا 
املوضوع، مع الشكر والتقدير للجميع.

اإلســالمية، ألنه كان في إسطنبول 
عاصمة اخلالفة، ثمانون ألف ناسخ 
وخطاط، من أصل عدد سكانها نصف 
مليون تقريبا، سيفقدون وظائفهم 
مبجرد دخول اآللة الطابعة، لذا تعاطف 
معهم املجتمع، ومت كره دخول اآللة 
الطابعة ومن ثم حترميها، وأدى ذلك 
إلى عدم انتشــار الكتب التي تنشر 
أوروبا، وهذا  العلم والثقافة بعكس 
الرئيسي للتخلف  قد يكون السبب 

احلاصل.
القصد من املوضوع أنه في كل 
املجتمعات هناك رايات خفاقة للتخلف 
إن لم يحاربها املجتمع توسعت وكبرت 
واســتطاعت أن تسيطر على الفكر 
السائد فيه، حتى تصبح راية احلداثة 
والتطوير صغيرة جدا يكاد ال يسمع 
لها صوت داخــل ضجيج التخلف 
والرجعية، فالتخلف اختيار مجتمع 
وليس فرضا من أي قوة خارجية مهما 
كانت قوتها، فمتى ما علت راية التخلف 
على راية الفكر واملعرفة نتج عن ذلك 

مجتمع متخلف والعكس صحيح.

مسافة معينة، حيث يصبح خط الكتابة 
فيها أصغر كلما انتقلت إلى األسفل.
املثال  كذلك هناك على ســبيل 
«اختبار عضالت العني» وفيه سيطلب 
منك الطبيب مراقبة جسم متحرك ثم 
يراقب عينك، وهناك أيضا اختبار 
أخطاء العني االنكسارية ويتم بتسليط 
الطبيب ضــوءا داخل العني ليقيس 

خطأ االنكسار بها.
ومن االختبارات التي جتري أيضا 
للعني اختبار حدة اإلبصار، وكذلك 
اختبار مجال الرؤية، واألخير هذا له 
عدة طرق منها: اختبار مجال الرؤية 
باملواجهة، وفحص الشاشة املماسية، 

وكذلك اختبار مجال الرؤية اآللي.
وهناك أنواع اختبارات أخرى ال 
يتسع املجال لشرحها ومنها «اختبار 
رؤيــة األلوان – فحــص املصباح 
الشقي»، كذلك سيقوم الطبيب بفحص 
الشبكية أو ما يسمى بتنظير العني.

نقرع أجراس اخلطر. وحتظى قضية 
املخدرات بجهد أكبر من قبل النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الفريق اول الشــيخ أحمد 
النواف ووكيل الوزارة الفريق انور 
البرجس باعتبارها قضية مصيرية، 
فيجب أن نعمل معا سواء كنا أشخاصا 
او جمعيات وحتى كدول في بذل جهد 
إضافي حملاربة آفة العصر ومن يقفون 
وراءها في اي بقعة من العالم لتقليص 
املعروض من هذه السموم املخدرة 
وعالج من قادتهم هذه السموم الى 

طريق الالعودة.
أتفق متاما مع ما ذكره الرئيس 
األعلى للمؤمتــر الرئيس التنفيذي 
للوقاية من  الوطنــي  للمشــروع 

لهذا يهمنا أمرها كثيرا وأي خلل في 
أدائها ســينعكس على أهل املنطقة 
مباشرة من حيث انخفاض أرباحهم 
السنوية وقلة اخلدمات االجتماعية 

التي تقدمها للمنطقة وأهلها.
طيب ما املطلوب؟

نتمنى ونطمــح ألن تقوم هيئة 
مكافحة الفساد (نزاهة) مبراجعة كل 

أن نتعاطف  الطبيعي  ظهورها فمن 
مع العمال الذين فقدوا وظائفهم، وألن 
اجلهل عدو صاحبه دائما ما يخرج 
اجلهالء في كل املجتمعات ويرفضون 
األشياء اجلديدة، دون أن يستوعبوها، 
وان كانت لهم السيادة في املجتمع، 
يتخبط املجتمع، ومع االســتمرار 

يتخلف عن ركب األمم. 
وهناك أمثلــة كثيرة على جناح 
الفكر العاطفي في إدارة األمور، منها 
عدم دخــول اآللة الطابعة للحضارة 

الواقع عليها،  الضرر  بحسب نوع 
فهناك عدة اختبارات يستطيع الطبيب 
من خاللها حتديد نوع الضرر، وكيفية 
التعامل معه فهناك مثال اختبار «حدة 
اإلبصار»، وفي هذا االختبار سيطلب 
منك الطبيــب التعرف على أحرف 
أبجدية مختلفة مطبوعة على مخطط 
أو موجودة على شاشة تقع على بعد 

٧١٪ بسبب تعاطي االفيون ومشتقاته، 
في السنوات العشــر األخيرة، أما 
بالنسبة للمخدرات في الكويت فتم 
الكشف عن وجود نحو ٢٤ ألف حالة 
مت التحقيق فيها، وتســجيل ٩٧٨٧ 
قضية جلب وحيازة واجتار بآخر ٥ 
سنوات، وتزايد األرقام في الكويت من 
واقع امللفات النشطة في مركز عالج 
اإلدمان وامللفات والقضايا اإلجرامية 
هذا الى جانب وجود ٢٠ ألف ملف 
نشط في وزارة الصحة. كما أن أنواع 
املخدرات الكيميائية اجلديدة تشكل 
حتديا فقد وصل عددها في ٢٠١٨ إلى 

٨٥٠ نوعا من املخدرات.
االرقام املعبرة عن واقع هذه اآلفة 
محليا وعامليا تدعونا للتكاتف وألن 

بالقلق حول أسلوب  من املساهمني 
إدارة تلك اجلمعيات من قبل  وآلية 

املديرين املعينني.
نحن نتكلم عن جمعيات مبيعاتها 
السنوية تعادل املليار دينار وهي تدخل 
في صميم حيــاة املواطن الكويتي، 
بحكم أن نصف الراتب يذهب إليها 
على شكل مواد استهالكية وغذائية. 

ونشرت املخبرين واجلواسيس بينهم، 
واستطاع الشعب البريطاني، حكومة 
وشعبا، القضاء على هذا الفكر، خالل 
٦ سنوات، ولكنها انتشرت بعد ذلك 
في أوروبا، لو جنحت هذه احلركة في 
القضاء على اآلالت لكانت بريطانيا 
(مهد الثورة الصناعية) اآلن في ذيل 

الدول الصناعية.
البشرية اآلن تعرف أهمية اآلالت، 
ودورها الكبير في تطور احلضارة 
البشــرية، لكن لو كنا نعيش زمن 

أما إذا كنت ممن يعانون من قصر 
النظــر أو طوله فيجب عليك إراحة 
عينيك من اإلجهاد قدر املستطاع، 
وعمــل كمادات يوميــة لها، وعدم 
لفترات  الشــمس  التعرض ألشعة 
طويلة، وارتــداء النظارات الواقية 

من األشعة فوق البنفسجية.
إن طــرق فحص العــني تتعدد 

األســبوع املاضي وعلى هامش 
املؤمتر الدولي (إدمان املخدرات بني 
إعداد  املواجهة ومتطلبات  حتديات 
التأهيل) والذي نظمه مشروع (غراس) 
بالتعاون مع املنظمة الدولية لتمكني 
املرأة وبناء القدرات وفريق (مدربون 
كويتيــون بال حــدود) مت اإلعالن 
والكشف عن أرقام ومعلومات صادمة 
وفي نفس الوقت ليست غائبة عن 
املعنيني مبلف املخدرات في بوزارة 

الداخلية.
ومن بني ما مت اإلعالن عنه عامليا 
وجود ٢٨٥ مليون متعاط للمخدرات 
في عام ٢٠٢٠ مبا يقارب ٥٪ من عدد 
سكان العالم، فضال عن أن ضحايا 
املخدرات سنويا يبلغون نحو ٥٠٠ 
ألف شخص حول العالم، وأن «جتارة 
املخدرات عامليا تصل إلى ٥٠٠ مليار 
دوالر، وهي التجارة الثالثة بعد النفط 
والسالح، وإنه مقابل كل ضبطية، 
هناك ١٠ ضبطيات تفلت من الضبط 
ومعلومة اخرى خطيرة كشفت عنه 
احدى اوراق العمل بأن كبار السن 
فوق الـ٦٥ عاما يتجهون الستخدام 
أنــواع مختلفــة من املخــدرات، 
واستهداف مروجي السموم املخدرة 
شــرائح عمرية ما بني ١٣ و١٥ عاما، 
فضال عن زيادة نسب الوفيات الى 

لي جتربة طيبة وجميلة مع الهيئة 
(نزاهة) حني  الفساد  العامة ملكافحة 
كتبت قبل سنوات في حسابي على 
«تويتر» تغريدة حول وجود شبهة 
فساد في إحدى الوزارات، فوراً وفي 
اليوم الثاني تواصل معي شــخص 
فاضل من الهيئة وطلب مني املزيد من 
املعلومات عن املوضوع وقدم لي دعوة 
للقدوم إلى مقر الهيئة وتقدمي بالغ.

وللمــرة الثانية وجهت لهم قبل 
يومني دعوة للتدخل وبسط رقابتهم 
على أعمال املديرين املعينني من قبل 
وزارة الشؤون إلدارة بعض اجلمعيات 
التعاونية في الكويت حلني انتخاب 

مجالس إدارات لها.
املوضوع ليس طعناً في أحد (حاشا 
هللا)، بالعكس كلهم خيرة الشــباب 
الكويتي وفيهم كل اخلير والبركة، 
لكن في غياب الرقابة الشعبية على 
مجالس إدارات اجلمعيات يشعر الكثير 

ظهرت حركة ثورية في بريطانيا 
تقوم بتكســير املصانــع واآلالت 
املتطــورة وكان هدفها من ذلك هو 
أال حتتل اآلالت مكان العمال الفقراء، 
والقت رواجاً وتأييداً من نسبة ليست 
قليلة من العمــال والطبقة الفقيرة، 
وكانت بداية هــذه احلركة عام ١٨١١ 
مع بداية الثورة الصناعية، تزايد عدد 
املنتمني لهذه احلركة التي سميت فيما 
بعد بالالضية Luddite وهجموا على 
أكثر من ٣٠ مصنعا في وقت كانت 
أعداد املصانع بسيطة على مستوى 
العالم واســتطاعوا تدمير ٤٠٠ آلة، 
ازدادت مخاوف السلطات البريطانية 
من هذه احلركة من أن تقوم بتدمير 
االقتصاد، فنشــرت الوعي بأهمية 
اآلالت والصناعة وفوائدها، وأصدرت 
البريطانيــة قانونا ينص  احلكومة 
على أن كل من يكســر آلة ستكون 
عقوبته اإلعدام. وفعال قامت بإعدام 
أشخاص من هذه احلركة استنادا الى 
هذا القانون ووزعت املكافآت على كل 
من يدل على أشــخاص منتمني لها، 

اليوم  القــراء، نتحدث  أعزائي 
في هذه الزاوية عن «طول وقصر 
النظر»، واحلديث عنهما يتطلب في 
بينهما،  الفــرق  أن نوضح  البداية 
فقصــر النظر: هــو إحدى حاالت 
ضعف البصر، وخالله يرى املريض 
األشياء القريبة، بينما يجد صعوبة 
بالغة في رؤية األشياء البعيدة منه، 
وهناك أنــواع كثيرة لقصر النظر 
منها البسيط واملتزايد، وتعالج هذه 
احلاالت باستعمال العدسات الالصقة، 
أو النظــارات الطبيــة، أو عمليات 
تصحيح العــني «الليزك»، لكنها إذا 
تركت مــن دون عالج تفاقم األمر، 

وحدث ضررا بالغا للمريض.
أما طول النظر فهو حالة مرضية، 
يرى فيها املريض األجسام البعيدة، 
وال يرى األجسام القريبة منه، وقد 
يصاحب هذا املرض صداع وشعور 

باإلجهاد.
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