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شخطة قلم

د.ظاهر هادي املركز

رسالتي لســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد 
النواف، حفظه اهللا.

في البداية أكرر تهنئتي لك بالثقة السامية، وشخصكم 
الكرمي أهل لذلك ونسأل اهللا لك التوفيق والسداد.

ال يخفى على ســموكم الكرمي الوضع السياسي في 
الكويت وما آلت إليه األمور من جراء الفساد الطاغي على 
العديد من أجهزة الدولة والفساد املنتشر في مناحي احلياة 
لعدم احترام القانون الذي فقد هيبته حتى أصبح كل شيء 
مستباحا في اختراق األنظمة وعدم تطبيق القانون لغياب 

املسؤولية وانعدام اإلحساس لدى الغالبية!
لقد استبشر الشعب بعهد جديد ومرحلة جديدة قد 
انتهجتها دول مجاورة وجنحت فيها ونحن في الكويت 
ال ينقصنا شــيء مما ميلكه اآلخرون ولكن نتطلع إلى 
إدارة جديدة بعقلية متفتحة صارمة وحازمة أساسها العدل 
ومضمونها احلكمة وديدنهــا التنمية وهدفها اإلصالح 

والضرب من حديد!
سمو الرئيس، هناك ملفات شائكة وأخرى عالقة تتطلب 
احللول الناجعة والعقول الناضجة التي ترغب في العمل 

دون سواه من أجل الوطن دون غيره.
وأهم تلك امللفــات التعليم الذي يحتــاج إلى ثورة 
تصحيحية نستهلها بتغيير املناهج لتواكب العصر وربطها 
بالتقنية الفنية مبا يعزز اإلنتاجية في العمل وتعديل املسار 
التعليمي ملواجهة التحديات وحتسني املخرجات بناء على 
املعطيات واالحتياجات ليكون لدينا مساران، األول عملي 
يشمل تخصصات تعليمية، واآلخر فني بحت ملهن خاصة 
أسوة بالدول املتطورة ولتنويع مصادر الدخل في البالد.

الغرض من ذلك ربط التعليم وشهادة التخرج بوظيفة 
مطلوبة تخدم البالد وتنفع العباد (والشــرح يطول في 

هذين املسارين) فالتعليم سبيل التنمية.
ومن ضمن امللفات املهمة أيضا السياسة اإلعالمية في 
البالد والتي مازالت تعاني من الركود أحيانا ومن التهميش 
أحيانا أخرى مما يتطلب تغيير النهج اإلعالمي في الدولة 
لتكون هي املهيمنة بحضورها واملتقدمة بأســلوبها في 
التعاطي مع مجريات األحداث، ومواكبة الثورة اإلعالمية، 
وتســيد املوقف بالشفافية واجلرأة في الطرح واحترام 
الرأي والرأي اآلخر بكل مسؤولية وحرية وفق القانون 

في الدولة، حتى يفوق من سباته العميق!
وهناك نقطة مهمة حول ما يثأر في وسائل التواصل 
االجتماعي والتي اعتبرها فوضى عارمة حتتاج إلى تعديالت 
وتشريعات بالتعاون مع مجلس األمة دون التعدي على 
حرية الرأي ولكن يجب أن نضع حال لشــتم األعراض 
واخلوض في الذمم والتدخل في شؤون الغير دون إذن 

وأن يكون النقد هادفا وبناء، وغير ذلك فال!
سمو الرئيس وفقكم اهللا..

 احلديث يطول وامللفات كثيرة قد نتطرق الى بعضها 
الحقا، وكلنا ثقة بعد اهللا ســبحانه في ســموكم الكرمي 
وفريقكم الغيور إن شــاء اهللا على البالد والعباد، وأود 
أن أؤكد هنا أن ما دعاني الى الكتابة عن هذه امللفات هو 
حجم التفاؤل الشعبي الكبير في العهد اجلديد بتوجيهات 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، وتعليمات سمو 
ولي العهد احلازم األمني الشيخ مشعل األحمد حفظهما 
اهللا، وثقة الشعب في إدارة سموك لفريق احلكومة، واهللا 

ولي التوفيق.

مع كل موسم انتخابي تشــهده البالد نالحظ تكرار 
الوعود والتعهدات التي يطلقها املرشــحون والناشطون 
السياسيون من الراغبني في خوض االنتخابات النيابية، 
والتي ما أن تعلن نتائجها حتــى تبدأ بالتبخر ويتحول 
الناخبون إلى متسائلني عن تلك الوعود التي كانت بالنسبة 
لهم مبنزلة املخلص وطوق النجاة للكثير من املشــكالت 
التي يعيشــونها والتي تؤرقهم، خصوصا تلك املتعلقة 

بحياتهم اليومية ومستقبل أبنائهم.
نعم، وعود كثيرة وآمال كبيرة تتحول إلى جرعات من 
التثبيط والوهن مع كل انتخابات، فاملشاكل ذاتها والعيوب 
نفسها رغم أن اجلميع ينادون مبحاربة الفساد والسعي 
لإلصالح، لكن الشعارات شيء والواقع النيابي شيء آخر، 
ولعل السبب األول واألخير في ذلك هو املواطن الناخب 
الذي يتجه في اختيار مرشــحه النتخابات مجلس األمة 
بناء على أســس عقيمة سواء من خالل العصبية القبلية 
والعائلية أو الطائفية، ثم يأخذ باالنتقاد بعيدا عن اعترافه 
بأنه هو الســبب في وصول هذا النائب أو ذاك إلى قبة 
عبداهللا السالم، لذلك علينا جميعا مواطنني ومواطنات أن 
نحسن االختيار وأن ننتخب أصحاب األمانة والكفاءة من 
أبناء الكويت الذين يحملون صفات حقيقية ويستطيعون 
حمل األمانة وفق قناعتنا الراسخة ومعرفتنا لألشخاص، 
فمهما كانت فائدة املصالح الضيقة كبيرة فإن املصلحة 
العامة أكبر فائدة خصوصا في املجاالت التي ال ميكن أن 
تتطور وتنهض إال باإلدارة السليمة والعزمية الراسخة، 
فكيــف ننهض بالتعليم من غيــر معلمني أكفاء يعلمون 
أبناءنا وبناتنا، وكيف لنا أن نثق مبستوى طبيب خريج 
أو مهندس أو محام ونأمتنهم على صحتنا وبناء بيوتنا 
وحتقيق العدالة بيننا وكذلــك باقي املجاالت التي متس 

حياتنا ومستقبلنا.
وهللا احلمد، أن قيادتنا احلكيمة ممثلة بصاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
مشعل األحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد 
النواف، يضعون مصلحة الكويت وشعبها فوق كل اعتبار، 
واجلميع متفائلون بالنوايا الصادقة حملاربة الفســاد من 
جهة وللنظر إلى خير البالد من جهة أخرى، لكن علينا أن 
نكون صفا واحدا خلفهم، فاألوطان ال تبنى إال بسواعد 
أبنائها وبهمة شــعوبها، وعلينا جميعا مسؤولية حسن 
االختيار السيما بعد إعالن سمو ولي العهد «عهدنا عدم 
التدخل في إدارة الدولة تاركني هذه املهمة للسلطة التنفيذية 
والتشريعية»، وأيضا قول سموه: «استجابة لواجبنا الوطني 
والدستوري قررنا اللجوء للشعب ليقوم بإعادة تصحيح 
املسار»، و«لن نتدخل في اختيارات الشعب ملمثليه وال في 
اختيار رئيس مجلس األمة»، نعم هذه دعوة صريحة من 
سموه، حفظه اهللا، ألن نكون على قدر املسؤولية باختيار 
من ميثلنا وأن نكون جادين في اختيار األنسب واألكفأ من 
أبناء وبنات الكويت املخلصني، وهذا ليس باألمر العسير، 
لكن علينا حتكيم الضمير، وإال فسنبقى ندور في حلقة 
مفرغة ونخســر فرص التغيير لألفضل، فإرادة التغيير 

احلقيقية بأيدينا كمواطنني، واهللا املوفق.

سنتحدث اليوم عزيزي القارئ عن 
جراحة تصحيح احلول، و«احلول» عادة 
ما يصيب صغار العمر، ومن املمكن أن 
يصيب الكبار بنسبة أقل، وهو عبارة 
عن عدم التقاء حركــة العينني، وهي 
حركة في األساس متناسقة ومتناغمة 
مع بعضهــا بعضا لكي يرى املريض 
الصورة ذات البعد الثالثي، وال يحدث 

معه ازدواج في النظر.
واألشخاص الذين لديهم بعد نظر 
يسبب لهم حوال داخليا، أو حوال أنسيا، 
وهي تكون إحدى العينني داخلة مقارنة 
بالعني األخرى، مما يسبب كسال في 
العني، وأضف إلى ذلك الشكل اخلارجي 
للعني يكون غير مقبول، ومن املمكن 

أن تسبب له مشاكل نفسية.
وهناك أيضا حول وحشــي وهي 
أن تكــون العني للخارج، وهذا احلول 
يصيب املرضى الذين يعانون من قصر 
النظر، وميكن عالج احلالتني من دون 
عملية عن طريق لبس النظارة الطبية 

خاصة األطفال.
أما إذا كانت النظارة الطبية تساعد 
وتقلل درجة احلول عن ١٠ درجات، فمن 
املمكن متابعة احلالة، وتغيير النظارة 
كل عام على حسب احلاجة، وفي بعض 
األعيان يضطر الطبيب إلى إغالق العني 
الســليمة لكي يقوي العني الضعيفة، 
وميتد وقت التغطية إلى ٥ ساعات يوميا، 
أو حسبما يرى الطبيب املعالج، كذلك 
فمن الضروري جتاوب األهل في البيت 
مع الطبيب املعالج لزيادة جناح إقالل 
نسبة احلول، إذ لم تنفع هذه الطريقة 
فسوف يلجأ الطبيب إلى إجراء عملية 
احلول، وتعتبر العملية سهلة جدا، ولكن 
ألنهم أطفال، فعادة يلجأ الطبيب إلى 
التخدير الكامــل، وعند العملية يلجأ 
الطبيب إلى إجراء عمليات بسيطة في 
عضالت العني لكي يوازن حركة العني 

بني العينني.
كذلك من املمكن أن يلجأ الطبيب إلى 
عمل عملية في العينني بنفس التوقيت 
جلعل احلركات متناسقة، وفي بعض 
األحيان يظل الطفــل يرتدي النظارة 
الطبية، ثم يلتزم الطفل في البيت نحو 
أســبوع كامل بعد العملية، ويتحرك 
حركة خفيفة حتى يتم التئام اجلروح، 
ونسبة النجاح من ٨٠ إلى ٩٠٪، ولكن 
من املمكن أن يحتاج املريض إلى عدة 
عمليات أخرى في العني، وهذا ال يعني 

فشل العملية.
العملية يعتمد على تقوية  وجناح 
العني املصابة، وهذا يعتمد بشكل كبير 
على األم واألب، ومساعدتهما للطبيب 
املعالج، أمــا حول الكبار فيكون عادة 
بسبب إصابات، أو ضربات، أو تلف في 
عصب معني يؤدي إلى أن حركة العني 
تصبح غيــر طبيعية، وهو ما يصيب 
العملية  أكثر، وهذه  السكري  مرضى 
سهلة، والشخص الكبير يسهل املوضوع 
أكثر ألن عنايته بنفسه تكون أفضل 

من الصغار.

بعد تشكيل احلكومة اجلديدة وحل 
مجلس األمة بعــد دوامة االحتقان 
السياسي والصراعات التي أرهقت 
الوطن واملواطنني لدى الشعب الكويتي 
فرصة وأمل في اإلصالح واختيار 
نواب ميثلون األمة حتكمهم مبادئ 
ومواقف وتضحية وتغليب املصلحة 
العامة على املصلحة اخلاصة، وذلك 
لتحقيق مضامني اخلطاب األميري 
الذي حث على االختيار  الســامي 
األمثل٬ ملسيرة اإلصالح والتنمية.

بعد قســم اليمني الدســتورية 
كان أول القــرارات والتوجيهــات 
الواسطات والتدخالت سواء  وقف 
للمرشحني أو النواب السابقني في 
أولى  الوزارات واملؤسسات، وهذه 
بشائر اخلير حلكومة جادة في مرحلة 
صعبة ومصيريــة ومحطة حتول 
حقيقي في مســيرة الدميوقراطية 

في الكويت.
القوي  الشعب اختيار  إذن على 
األمني وعلى أفراده حتكيم ضمائرهم 
وليعلموا أنها أمانة سيُسألون عنها.

٭ شخطة قلم: الشعارات الرنانة واللعب 
على أوتار القبلية والطائفية والفئوية 
ال تصلــح وطنا، ولنــا من جتارب 

اآلخرين عبرة وموعظة.

أحمد النواف الذي حاز تأييداً شعبياً 
كبيراً مــن قبل املواطنني مطلوب منه 
خالل الفترة املقبلة رد التحية للشعب 
الوفي بتطبيق القانــون، وإعطاء كل 
شخص حقه، وإلزام الوزراء والقياديني 
باتباع سياسة الباب املفتوح في وزارات 
اخلدمات حتديــدا، وتخصيص يوم 
للمواطنــني من كل أســبوع لعرض 
مشــاكلهم على الوزراء دون وسيط، 
وكذلك العمل على جتديد الدماء في تلك 
الوزارات، بعيدا عن سياسة احملاصصة 
التي نراهن عليهــا جميعا بأنها غير 

موجودة في قاموس سموكم.
أخيرا ســمو الرئيــس.. املواطن 
البسيط ال يســتطيع إيصال صوته 
ومعاناته إلى املسؤولني بسبب احلواجز 
البشــرية في إدارات مكاتب الوزراء 
والقياديني، أملنا فيك كبير في كسر 
تلك احلواجز وشــلع هؤالء املتعالني 

من أبراجهم.

من اخلبرات املهنية لهم.
وهنا أجــد أن حالة التفاؤل التي 
الكويتي خالل هذه  الشعب  يعيشها 
الفترة التي جاءت بها أحداث لن ينساها 
التاريخ، حيث مت تعيني سمو الشيخ 
أحمد النواف رئيسا للوزراء، وكذلك 
مت إعالن قرار حل املجلس، عبارة عن 
بداية مبشرة لتصحيح املسار من حالة 
الغضب التي أصيب بها الشعب جراء 

احلكومة واملجلس السابقني.
وأنا شــخصيا أدعم الشعب في 
تطلعاته، وســأدعم كل مرشح أؤمن 
بأنه ســوف ينحاز إلى أبناء شعبه 

وإلى مصلحة وطنه.
٭ وقفة:  رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد النواف نعلم وتعلم جيدا 
أن ملفات الفساد كثيرة ولكن ثقتنا 
باختيار صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد لكم كبيرة حلمل هذه األمانة 
نسأل اهللا ان يعينك على حملها وأدائها.

الفعل؟ وأيهما أصلح وبناء للمجتمع؟ 
وهذه ليست دعوة لالنحالل الظاهري 
أبدا، إمنا هي دعوة لتطوير املفاهيم، 
وجعل مفهوم الشــرف يشمل معنى 
أوسع من حكره على املفهوم اجلنسي، 
كما كان حاصال عند الطلبة، ويحصل 
عند نسبة ليســت بسيطة من أفراد 

مجتمعاتنا.
هذه املفاهيم تصب في النهاية في 
العقل اجلمعــي للمجتمع وهي التي 
تشــكله، ومن خاللها ينظم املجتمع 
األفراد،  طرق احلياة فيه، وســلوك 
وتشكل بالنهاية أعراف املجتمع الذي 
لديها سلطة واحترام على األفراد أقوى 
بكثير من القانون، وكل هذا ينعكس 
على تطــور املجتمع أو تخلفه، وهذه 
املفاهيم تختلف حسب املكان والزمان، 
فلو بحثنا بالتــراث العربي في أوج 
حضارته وتطوره، ســنجد أن نفس 
املفاهيم لديها دالالت أقوى وأشــمل 
من بعض املفاهيم التي مترسخة في 

عقلنا اجلمعي احلالي.

املواطنــني وحلها في  وتلمس حاجة 
الدوائر احلكومية.

لذلك بات من الضروري بعد كلمة 
ســموه أن ننهض بالكويت، ونبتعد 
عن اختالق األزمات مهما كان حجمها 
ومعاجلتها وفق األطر الدستورية، حتى 
نعبر بسفينتنا إلى بحر التطور والتنمية.

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

منهــم، وكذلك العمل علــى تعديل 
التركيبة السكانية والسماح بتواجد 
أعداد مناسبة من العمالة الوافدة مبا 
تتناسب مع متطلبات العمل، وأن يتم 
تطوير املناهج التربوية بالشكل الذي 
يسمح للتعليم احلكومي بالتفوق على 
التعليــم اخلاص، وكذلك العمل على 
دعم شريحة املتقاعدين واالستفادة 

اآلخر نظرة دونية.
هذه احلادثة جتعلنا نفتح موضوع 
باملجتمع،  املفاهيم، وطريقــة فهمها 
واختالف نفس املفهوم من ثقافة إلى 
أخرى، الطلبة في القصة حكموا على 
البنت بأنها غير شريفة من مظهرها، 
بينما حكمت عليها إدارة املعهد والطلبة 
األجانب بأنها بغاية الشرف من أفعالها، 
هنا يأتي السؤال أيهما أهم للمجتمع 
املظهر أم القيم التي جعلتها تقوم بهذا 

الوزارات والدوائر احلكومية، ومضاعفة 
اجلهد والعمل بــروح الفريق الواحد 
لتسريع عملية التنمية والبناء في البالد، 
التي  الطموحات  والعمل على حتقيق 

يتطلع إليها اجلميع.
ســموه، حفظه اهللا، رسم خارطة 
الطريق للحكومة اجلديدة التي تنطلق 
البالد،  التنمية في  من تسريع عملية 

تنفيذهــا، ويأتي في مقدمتها العمل 
على تطوير البنيــة التحتية للدولة، 
القيادية ذات  واختيار الشخصيات 
الكفاءة املهنية وليست الباراشوتية، 
املناســب من فرص  العدد  وتوفير 
الطبيعي  العمل للشباب، فليس من 
أن يكون الشباب الكويتي حاصال على 
الشهادات اجلامعية وال تتم االستفادة 

الهاتف ال يخصم النقود عند اتصالها 
بتونغا كذلك، فقامت بالتواصل مع إدارة 
املعهد وأبلغتهــم باخللل، فأتت دون 
علم منها مبصيبة على الطلبة العرب، 
واجتمعت إدارة املعهد معهم وقالوا إن 
تكلفة االتصال خيالية، ولكن ألن اخلطأ 
خطأ املعهد ســيتحملون املصاريف، 
وانتهى املوضوع بسالم، ولكن أصبح 
جميع من يعلم بالقصة ينظر للطالبة 
التنغاوية نظرة احترام، وينظر للطرف 

سياسة األبواب املغلقة مطبقة منذ 
ســنوات لدى كثير من القياديني في 
الوزارات والهيئات احلكومية بالدولة، 
لكن جندها في املقابل مشــرعة على 
مصراعيها ألصحاب الواسطة والنفوذ 
الذين بســببهم حرم الكثير من أبناء 
الوطن من احلصول على حقوقهم، إما 
في منصب إشرافي أو عالج أو وظيفة، 
بســبب تدخل تلك احملسوبيات التي 
داست في بطن القانون، واحلكومات 

املتعاقبة مسؤولة عن هذا الدمار.
الشيخ مشعل  العهد  ســمو ولي 
األحمــد، حفظه اهللا، فــي كل خطاب 
حريص على تطبيق القانون واالهتمام 
باملواطنــني، وكان آخرهــا توصياته 
الســامية قبل أيام ألعضاء احلكومة 
اجلديدة بعد أداء اليمني، قائال: عليكم 
بتجســيد احترام الدستور والقانون 
واألنظمة والعمل علــى تلمس وحل 
مشاكل املواطنني التي يواجهونها في 

مع صدور مرسوم حل مجلس األمة 
االنتخابات، وضعت  واقتراب موعد 
عدة تصورات في مخيلتي عن الشكل 
والنهج للمجلس القادم، وهل سيكون 
نســخة من املجلس السابق؟ أما أنه 
سيكون مجلسا يحاكي ما يتطلع إليه 
الكويتي؟ وبقراءة متمهلة  الشــعب 
للمشهد السياسي أتوقع أن املجلس 
القادم سوف يعيش سيناريو واحدا 
ليس أكثر، وهو أن الشعب قد تعلم 
الدرس جيدا وعرف أن مصلحة كويتنا 
أهم من كل شيء، ولذلك فإنه سوف 
يتم اختيار أعضــاء املجلس القادم 
بعناية كبيرة، وانتقاء الشــخصيات 
التي تتوافق مع تطلعات الشعب وآماله.
بــات واعيا  الشــعب  أن  وأرى 
ومدركا للشــأن السياســي بشكل 
كبير وأصبح لديــه الكم الهائل من 
التطلعات والطموحات التي يقتضي 
بأعضاء املجلــس القادم العمل على 

في عرض احلديث مع مجموعة من 
األصدقاء، رووا لي قصة حدثت لهم في 
بداية دراستهم باخلارج، وملخصها أنهم 
عندما كانوا في مرحلة الدراسة في معهد 
اللغة، سكنوا في سكن الطلبة، وكان 
في غرفهم جهاز هاتف يعمل بكرت، 
يقومون بتعبئة هذا الكرت ويتصلون 
ببلدهم، وصادف أن اجلهاز فيه خلل فال 
يقوم بخصم املبلغ إذا كان االتصال إلى 
بعض البلدان العربية، وألن هذه احلادثة 
كانت قبل انتشار األجهزة الذكية وسبل 
االتصال احلديثة، أصبحت غرفهم مزارا 
لكل من يرغب باالتصال الدولي املجاني، 
وصادف أن في نفس املعهد طالبة من 
دولة تونغــا (مجموعة جزر صغيرة 
قرب أستراليا)، وكانت مشهورة بلبسها 
القصير الفاضح باملقاييس الشرقية، 
وهو لبس طبيعي بالنسبة لتونغا وأهلها، 
وبسبب صعوبة اسمها األعجمي، أطلقوا 
عليها «لقبا» عبارة عن اسم فاضح يدل 
على قلة الشرف، وبعد فترة انتقلت هذه 
الطالبة لسكن املعهد، واكتشفت أن جهاز 
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للحيوانات والطيور يقومون بذلك من باب 
«األجر» و«الثواب» ولكن هذا األمر يرفع 
عالمة استفهام أكبر وهي أن ذلك دليل 
على أن هناك تبذيرا للطعام واستهالكا 
زائدا عن احلاجة وهو أمر محرم دينيا 
إذا صح التعبير، وهؤالء األشــخاص 
عليهم أن يدركــوا ويعرفوا أن عليهم 
حتضير األكل والطعام مبا يكفيهم وأن 
هذا الرمي للطعام هو من باب التبذير 

املنهي عنه وهو محرم شرعا.
إذن أســاس الفعل والعمل به ذنب 
ومخالفة شرعية، وليس هناك اي منطق 
وعقل سليم ان نعالج ذنب بذنب آخر! 
وخطأ بخطيئة ومشــكلة مع صناعة 
مشكلة أخرى! إن أســاس اخللل هو 
التبذير واإلسراف ألن هؤالء يقومون 

باستهالك زائد عن حاجتهم.
أمتنى على جهاز البلدية وما يرتبط 
معه من جهات حكوميــة ان يتحركوا 
لفرض هذه القوانني والتشريعات التي 
قامت بها دول اخلليج إليقاف مثل هذه 

التصرفات غير احلضارية.

في ساحة ترافيلغار الشهيرة وهذا أيضا 
ما جعل بلديات عربية خليجية مثل دبي 
والرياض تضع غرامات مالية ملن يقوم 
بهذه التصرفات كعقاب رادع ألن األحياء 
السكنية ليست مرتعا  العامة واملناطق 
للقطط واحليوانــات الضالة او مراكز 
إطعام للطيور عن طريق رمي مخلفات 

الطعام في الشوارع وامليادين العامة!
وقد يكون هناك من األشخاص الذين 
الشوارع وامليادين  الطعام في  يرمون 

خالل زيادة القــاذورات وأيضا زيادة 
خطر نقل األمراض املعدية وانتشــار 
الكريهة وتكاثر احلشرات مع  الروائح 
حالة اإلزعاج للســكان وأيضا الطامة 
الكبرى هي مخلفــات األكل املتراكمة 
وفضالت احليوانات املتجمعة والتخلص 
منها هو أيضا مشكلة أكبر ألن إزالتها 
صعبة ومكلفة ماديا وضررها بليغ على 
األرضيات األسمنتية وغيرها وهذا ما حدا 
ببلدية مدينة لندن إلى منع إطعام الطيور 

منذ ما يقارب السنة في تاريخ ٢٤ 
سبتمبر من العام املاضي حذرنا في مقال 
منشور هنا في جريدة «األنباء»، بعنوان 
«احليوانات الضالة قنبلة موقوتة» من 
تفاقم هذا األمر، حيث شرحنا املشكلة 
مع وضع احللول ومناشــدة اجلهات 
احلكومية املختصة واآلن تعود املشكلة 
نفســها للظهور من جانب آخر وهو 
إطعام احليوانات الضالة ومنها الطيور 
والقطط عن طريق رمي مخلفات األكل 
وبقايا املوائد في الشــوارع وامليادين 
العامة، وهنــاك من أخذه الهوس وقام 
بوضع تركيبات معدنية وبالســتيكية 
هناك في شكل غير قانوني ومبا يخالف 
النظام العام وقوانني البلدية! وال أعرف 
ملاذا ال يقوم هؤالء األشخاص بإطعام 
هذه احليوانــات الضالة داخل بيوتهم 
الشــخصية؟ وعلينا أن نؤكد أن هذه 
الظاهرة لم تكن موجودة في السابق! وهي 

دخيلة على املجتمع ومستجدة علينا.
إن زيــادة عــدد احليوانات خارج 
بيئتها الطبيعية يخلق حالة ضارة من 

وقفة
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مشكلة جديدة!
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