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الكثافة السكانية!

صراحة

 Adel.almezel@gmail.com
عادل نايف املزعل

باألمس كانت سطور مقالنا عن الثقافة والقراءة، 
واليوم نكمل معكم من حيث انتهينا باألمس في مقالنا 
«إجازة ثقافية...١» عندما يكتب التاريخ للحاضر ليحاكي 
املستقبل، تلك كانت حصيلتي عندما قرأت كال من: 
٭ املسرح في الكويت ١٩٢٤-٢٠٠٠ ألستاذي د.سليمان 
الشطي، في مساء اخلميس ذهبت إلى بيتي «رابطة 
األدباء الكويتية» والتقيت بأساتذتي وأدباء الكويت، 
فمنذ زمن لم أذهب والسبب «جائحة كورونا، اهللا ال 
يعيدها من أيام»، املراد التقيت بالكثير من أساتذتي 
ومنهم أستاذي د.سليمان الشطي وإذا به يهديني كتابه 
«املسرح في الكويت ١٩٢٤-٢٠٠٠» الذي كان لي خير 
رفيق وصديق في الـ weekend، يومان وانتهيت من 
قصة تاريخ أعشقه «املسرح الكويتي» منذ طفولتي، 
كلماتي ليست بنقد ملا كتبه أستاذنا في النقد والتاريخ 
واألدب، بل حروفي هي إطراء وإعجاب بتسلســل 
األحداث التي عاشها املسرح الكويتي والتوثيق العلمي 
للحقبات الزمنية التي مر بها املسرح الكويتي. بالفعل 
كتاب يعد موسوعة علمية وتاريخية ومسرحية لكل 
من أراد أن يطلع ويتعرف على تاريخ املســرح في 
عروس اخلليج، ســلمت يداك وبوركت حروفك يا 

أستاذي د.سليمان الشطي.
٭ جتربتي في املشروعات السياحية وحكايات أخرى 
بقلم أيقونة اإلعالم الكويتي محمد ناصر السنعوسي، 
ما أجملها يا أبا طارق، ربي يشافيك ويعافيك يا رب، 
في البدء كل الشكر بأنك تذكرت تلميذتك الصغيرة 
في مدرستك اإلعالمية على هذا اإلهداء يا بوطارق، 
«جتربتي في املشروعات السياحية وحكايات أخرى» 
سطور حيكت حروفها بقلم أيقونة اإلعالم اخلليجي 
لتكتــب كلماتها من جتربة رجل مــن الطراز األول 
في السياحة ذلك هو اإلبداع، قام بوطارق بتجزيء 
الكتاب ال لفصول وأجــزاء بل لقصص وكل قصة 
أخذت مســمى من حيث أهمية القصة ومن احلكاية 
قام بتجزيء فصولها من حيث سرد روايتها، تاريخ 
بني يدك موثق بالصور والوثائق لكل ما تقرأه متعة 
بصرية وذهنية، ما أروع أن تعيش بني املاضي ولو 
فترة صغيرة تستنشق خاللها عبق التاريخ، ورغم أنه 
تاريخ تود أن يكون حاضرك مما تقرأه من إبداعات 
وإجنازات لتلك الفترة في ســياحة عروس اخلليج، 
«كتاب جتربتي في املشروعات السياحية وحكايات 
أخرى» هو ليس بكتاب بل هو مصدر ومرجع سياحي 
لكل من أراد أن يقوم بعمل إســتراتيجية سياحية 

ملستقبل الكويت.
٭ مســك اخلتام: إن التاريخ لم يوثق فقط للقراءة، بل 

التاريخ هو من يحاكي احلاضر ليرسم املستقبل.

اجلمال هو جــزء من تكوين هذه احلياة، كما أن 
اإلحســاس باجلمال والتعبير عنــه فطرة طبيعية، 
وضرورة إنسانية، وينشأ عن ذلك ما يسمى «الفن» 
بكل أشكاله وصوره، يبدأ بالكلمة وينتهي مبا جتود 
به احلياة من فنون جميلة، جتعل مما يصنعه اإلنسان 
حضارة يفتخر بها في تاريخه اإلنساني، وقد عرفوا 
اجلمال املادي بأنه هو اجلمال احلسي املدرك بحواس 
اإلنســان من جمال في الطبيعة أو البشر أو األشياء 
األخرى التي ميكن رؤيتها والتحقق منها ماديا، وفي 
تناسق األشياء وتنظيمها، كما يعتبرها بعض الفالسفة 
من أشكال اجلمال املادي. كما يعتبر البعض أن اجلمال 
املادي نسبي، فما يراه البعض جميال قد يراه البعض 
اآلخر قبيحا وهكذا، لذلك ال يعتبر اجلمال املادي مطلقا، 
كما ميكــن أن يفنى مع تقادم الزمن، لكنه أحيانا قد 

يرتبط مع اجلمال املعنوي.
أما الفن فقــد اختلفوا في تعريفه، لكني أجد أنه 
تلك اللغة العاملية التي يفهمها كل البشر، فليست لفئة 
دون أخرى، فبها تواصلت احلضارات اإلنسانية على 
مدى التاريخ، ومنها نستطيع التقارب فيما بيننا، لذا 
جند أن اإلسالم اقتحم هذا املجال ونبغ فيه املسلمون 
مبختلف الفنون اجلميلة ألنه ارتبط بكتابهم الكرمي 
وأدخلوه مســاجدهم من خالل فنون اخلط العربي 
وتطبيقه على األســقف واحلوائط لتدل على تطور 
العمارة اإلســالمية التي انتشرت في أغلب األصقاع 

لتعبر عن تاريخهم الذي يدل عليهم.
إن الفن له أشكال متعددة، منها ما يشمل الكلمة 
والرسم والتجسيد والتشكيل والتمثيل وغيرها من 
الفنون العصرية كالصور وصناعة األفالم وغيرها 
مما يعتبره العالم املتحضر فنا، ومن يرصد التاريخ 
يجد أن للفن االسالمي دورا بارزا في تطوير حركة 

الفن العاملية وإدخال أطر جديدة في هذا العالم.
دخل الفن اإلسالمي في كتابة القرآن الكرمي فأنشأ 
الفنانون جملة من اخلطوط اجلميلة تناقلوها فأصبحت 
علما يدرس، وكذا جاءت العمارة اإلسالمية التي أبهرت 
العالم في جمال تصاميمها وتناغم أشكالها فأضفت 
عالمة فارقة على وجود املسلمني في أي بلد، واستمر 
الفن اإلســالمي وغيره من الفنون اإلنسانية ليكون 
صانع حضارة يفهمها كل البشــر على أنها عنوان 

للجمال اإلنساني.
ويبقى العمل اخليري هو اجلمال اجلديد في هذا 
العصر احلديث، بل أصبح رمزا حضاريا للمسلمني 
يقدمونه خدمة لإلنسانية ومساهمة منهم في تخفيف 
املعاناة مما يصيب البشر من مصائب وكوارث يكون 
ســببها أحيانا اإلنسان نفســه أو العوامل الطبيعية 
وكلها بقدر اهللا، يقدمونه بشــكل مؤسسي ومنظم 
يظهر أثره في البلدان ألنه يســتهدف بناء اإلنسان، 
لذا كان من الواجب على املسلمني أن يلتفتوا إلى هذا 
العمل ويبدأوا بصناعة فن خاص به أو مبواضيعه بكل 
طرق الفن املتاحة، كما يجب على العاملني في احلقل 
اخليري إدراك أهميته والســعي الجتذاب أهل هذه 
الصنعة ألنهم سيرسمون هذا العمل اخليري بأبهى 
صورة، ليراه العالم أجمع ضمن إطاره اجلميل الذي 

يقوم به أهل الفن.
اخلالصة:  سيبقى العمل اخليري حبيسا في إطاره الضيق 
كالركاز مدفون األثر، والفن هو الذي ســيفك أسره 
ويطلقه للعاملية ليفهمه الناس ويرتبطوا به ليعرفوا 
أثره وقدره بلوحة رسام أو بنحت فنان، أو بيد خطاط 
أو بتصوير مخرج مبدع يظهر العمل بأبهى صورة.

الســكانية هي مقياس  الكثافة 
يستخدم لقياس معدل تواجد السكان 
في منطقة ما، ففي حالة الدول تعتبر 
الكثافة السكانية نسبة للمساحة التي 
الســكانية  الكثافة  حتتلها، وتعتبر 
لعدد األشــخاص وكدأبنا  املقياس 
دائما نعلق مشاكلنا وتقصيرنا على 
الغير وها هي آخر الشــماعات التي 
نعلق عليها تدني اخلدمات وازدحام 
الشوارع ومشاكل املرور والكهرباء 
واملاء ونقصد بها التركيبة السكانية 
وازدياد أعداد الوافدين مما يهدد السلم 
االجتماعي، ويجعل مرافقنا قاصرة 

عن تقدمي اخلدمات ألهل الكويت.
تخيلوا معي الكويت بال وافدين 
كما يريدون سنجد أكوام القمامة في 
شوارعنا أطنانا ألن هذا العمل لن يقبل 
به كويتي، إن بعض األعمال التي يقوم 
بها الوافدون يتأفف الكويتي أن يقوم 
بها مع أن العمل شرف وال نستهني 
بالعمل مهما كان صغيرا، فقيمة العلم 
لم ترسخ في ثقافة أبنائنا كما كانت 
عند آبائنا، إن حاجتنا لعمالة أجنبية 
أمر ضروري ال مفر منه، لكن وفق 
ضوابط ونظم تتفــق مع متطلبات 
املجتمــع واحتياجات الدولة، فنحن 
لن نســتطيع االستغناء عن العمالة 
املنتجة من فنيني  الوافدة وبخاصة 
ومهندسني ومعلمني وأطباء إلى آخره، 
ويبقى العمل اليدوي مرهونا بتغير 
نظرة املجتمع الكويتي للعمل اليدوي 

والقائمني عليه.
إن غياب التخطيط هو سبب بالء 
الكويت وليس العمالة الوافدة، فالعمالة 
الوافدة الهامشية لم تسقط علينا من 
السماء إمنا جلبها متنفذون يتاجرون 
بالبشــر هدفهم الربح على حساب 
اخلدم وعمال النظافة واحلراســة، 
وال رادع لهــم من قانــون أو قيم، 
مصلحتهم فــوق مصلحة الكويت 
وال يهمهم تلويث سمعة الكويت في 
ســجل حقوق اإلنسان وأن توضع 
الكويت في القائمة الســوداء كدولة 
تنتهك فيها حقوق العمالة، فالكويت من 
أكثر البلدان كثافة على طول اخلليج 

العربي وخاصة في مدينة الكويت.
والكويتيون زادوا إلى ١٫٥ مليون 
نسمة، والوافدون ٢٫٩٦ وعدد سكان 
الكويت زاد خالل أول ٦ شهور من 
٢٠٢٢ بواقع  ٧٨٫٧١ ألف نسمة وزاد 
عدد السكان من ٤٫٣٨ ماليني نسمه 
في ديسمبر ٢٠٢١ إلى ٤٫٤٦ ماليني 

من نهاية ٢٠٢٢.
ويبلغ عدد اجلالية الهندية ٨٦٣

ألف نســمة، والســورية ١٦٠ ألف 
نسمة، والسعودية ١٢٨ ألف نسمة، 
والبنغالديشــية ٢٨١ ألف نســمة، 
واملصريــة ٦١٠٫٨ آالف نســمة، 

واإليرانية ١٢٠ ألف نسمة.
نعــم نعاني من ازديــاد أعداد 
الوافدين ولكــن رب ضارة نافعة، 
فهم يبنون ويعملون وكل أنشطتهم 
احلياتيــة مرتبطة باقتصاد الكويت 
وجيوب بعض جتار الكويت والثروة 
العقارية فال حتملوا التركيبة السكانية 
أوزارنــا وال تخفوا رؤوســكم في 
الرمــال، فنحن نعانــي من غياب 
التخطيط وقصور برامج التنمية في 
معاجلة النمو السكاني في الكويت، 
مشــاكلنا واضحة وضوح الشمس 
وحلولها معروفة للصغير والكبير، 
وكلها تكمن في سيادة القانون، أما 
املتنفذون املتاجــرون بعرق وجهد 
املســاكني من العمالة الوافدة فالبد 
من احلزم معهم وسد كل السبل في 

طريقهم.
إن الكويت تفتقر إلى اســتثمار 
الطاقات البشــرية الوطنية وقبول 
العمل اليدوي، فقيمة اإلنسان فيما 
يحسنه، فإذا كانت نسبة الكويتيني 
العاملني في ســوق العمل ما يقارب 
٩٤٫١٨٪ تقريبــا يعملون في القطاع 
احلكومي، فكيف نتخلص من هذه 
العمالة وهي صلب وأساس العمل في 
الكويت، العمالة املنزلية الهامشية في 
الكويت من خدم وســائقني عددهم 
يقارب املليون، وهناك مساوئ في 
الوافدة  السكانية والعمالة  التركيبة 
خاصة اآلسيوية التي احتلت كثيرا من 
قطاعات البناء والزراعة ولم نخطط لها 
جيدا وخلقت الكثير من اآلثار السلبية 
على اقتصادنا وعلى املجتمع بأسره 
ولها مردودات سلبية، فهذا يشكل 
الهاجس األمني واالجتماعي وكثرة 
استهالك املرافق العامة وتقدمي خدمات 
مكلفة قد تكون بال مقابل، فالبد من 
وقف استقدام اجلنسيات املتضخمة 
وتوجه الستخدام العمالة من الداخل 
بــدال من جلبها مــن اخلارج ومنع 
العزاب من السكن في األماكن التي 
العائالت واستمرار حمالت  تقطنها 
إبعاد املخالفني لقانون اإلقامة، واكثر 
الدول املتقدمة املتحضرة ال يتجاوز 
عدد العمالة الوافدة لديها تقريبا ١٥٪ 
وفي الكويــت فاقت ٧٠٪، والبد من 
تعديل التركيبة السكانية بالتدرج حتى 
ميكننا أن نحقق التوازن املطلوب في 
نسبة الوافدين واملواطنني والبد أن 
نعمل خطة إستراتيجية لعالج هذه 

املشاكل مع السرعة في حلها.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشعبها ومن عليها من املخلصني من 

كل مكروه، اللهم آمني.

على البيئة الكويتية، وتســعى الدولة 
لتنفيذ هذه اخلطط االستراتيجية ضمن 
رؤية كويت ٢٠٣٥ لتطوير وتنمية هذا 

القطاع املهم حلياة أجيالنا القادمة. 
لقد عهدنا م.وضحة اخلطيب إحدى 
القطاع  النســوية في  القيادات  أبرز 
النفطي ومازالت، ونتوقع الكثير فيما 
يصب مبصلحة البالد والعباد.. وبدوري 
أدعو اهللا أن يبارك اختيارها رئيســا 
تنفيذيا لشركة البترول الكويتية، وكذلك 
أبارك للمهندسة نادية احلجي الرئيسة 
التنفيذية لشركة الصناعات البترولية 

منصبها اجلديد.
واحلقيقة ال بد من اإلشــادة مبا 
أفرزته انتخابــات ٢٠٢٢ من قيادات 
نسائية ســواء وزيرات أو نائبات أو 
علــى درجة وكيلــة وزارة أو وكيلة 
مســاعدة، املرأة الكويتية عادت إلى 
الســاحة السياســية والقيادية بقوة 
وبحضــور الفت، فأهــال بالقيادات 

النسائية الكويتية.

الليزر على جزء معني في عمق القرنية 
لتصحيح النظر.

أفضل ســن إلجراء العملية تكون 
١٧ ســنة لإلناث، و١٨ ســنة للذكور، 
وهناك أشــخاص يحظر عليهم عملية 
تصحيح النظــر بالفيمتو ليزك وهم: 
املرضى املصابــون بڤيروس الهربس 
البسيط، وكذلك السيدات احلوامل، نظرا 
حلدوث تغيرات هرمونية تؤثر على درجة 
اإلبصار، وكذلك مرضى املياه الزرقاء.

بعد إجراء العملية سيالحظ املريض 
حتســن البصر بعد أقل من ٣ ساعات 
لكن تظهر النتيجة املثلى خالل األسابيع 
الثالثة التي ستتلو العملية، وسيالحظ 
املريض النتيجة النهائية بعد ٦ أشهر، 
املهم أن يتبع املريض تعليمات الطبيب، 
ويبتعد عن حك العني، وكذلك يبتعد عن 
أي مصدر حــراري قد يؤدي جلفاف 
العني، وأن يواظب على استعمال األدوية 

املوصوفة من قبل الطبيب.

العنصرية؟ والتفرقة حسب  ماذا عن 
لون البشرة؟ أين الكالم اإلعالمي عن 
انتشار جرائم القتل عندهم؟ واملنظمات 
اإلجراميــة املافياويــة املوجودة في 
بلدانهم؟.... والقائمة تطول من األسئلة 
التي ال يقول عنها اإلعالم الدعائي الذي 

يثير الغبار على دولة قطر شيئا. 
لذلك نحن نقول ونشــدد على أن 
هناك ازدواجية واضحة ذات أجندات، 
ونحن نقف مع إخواننا في قطر وشعبنا 
العربي هناك، ونتمنــى لهم التوفيق 
مــع رغبتنا في أن يكون تنظيم كأس 
العالم انعكاسا للقيادة احلضارية لقطر 
باخلصوص ولباقي دول مجلس التعاون 
اخلليجي في شكل عام، ونحن يد عربية 

أصيلة معها.
أمــا من «يثيــرون الغبــار» فلن 
يستفيدوا أال تلطيخ أياديهم، أما رجال 
العروبــة والدين املتمســكون بنظام 
«قيمهم» الشــرقية فهم سيواصلون 
الطريق كما أجدادهم، والغبار ال يصنع 
شيئا إال اإلزعاج الذي سيختفي ألنه 

كالزرع بال جذور.

من وضع القوانني الصارمة واالستعانة 
بالتكنولوجيا احلديثــة التي تفعل من 
العامة،  النظام وتروض سلوكيات  ذلك 
وعلى الوزارة واملختصني االهتمام بنظافة 
الكويت، فالكويت باتت متسخة بشكل 

الفت للنظر.
ولو خرجنا للشوارع فسنجد الكبير 
والصغير والرجل واملرأة والشاب والشابة 
واألطفال واملوظــف واملعلم واملعلمة 
الكثير منهم يفتقر  والطلبة والطالبات 
لقيمة النظافة وقيمة الغيرة على الوطن 
(إال من رحم ربي)، إن الرقي ليس باللباس 
الغالي واملوضة والتصنع والتشــدق 
والتكليف املبالــغ، فالذي يحافظ على 
نظافة الشارع ولو كان الشارع متسخا 
جتده راقيا بنظافة القلب واملظهر والكالم، 
وهذا ما نطمح له في رفع أخالقيات أفراد 
املجتمع لألفضل، وحتى يتغير األفراد 
البد مــن التربية والتربية ال تصقل إال 
بقانون حازم وغرس مهارات سلوكية 

وتعليم جيد وقدوة حسنة ودين.

وتواجدها في زمن املشاريع النفطية 
الضخمة، ومنها مشروع محطة ميناء 
عبــداهللا، وواكبت من خالل منصبها 
وعملها الدؤوب انطالق مشروع مهم 
في الدولة، وهو مشروع إنتاج الوقود 
البيئي والذي يعد من املشاريع النفطية 
الضخمة ومت بفضل اهللا تشغيله بشكل 

أمثل وحتت رعاية سامية.
ولذلك لهذا القطاع التأثير املباشر 

جدا، والتي حتقق نسب جناح عالية جدا، 
وهي تتكون من جزأين، يستخدم في كل 
منهما جهاز ليزر مختلف، املرحلة األولى 
جهاز ليزر الفيمتو ثانية، ويســتخدم 
جهاز الفيمتــو ليزك لرفع جزء رقيق 
من سطح القرنية، وتلك املرحلة تسمى 
أيضا صنع الـ flap، أما املرحلة الثانية 
فيستخدم جهاز الليزك لتسليط أشعة 

املرتفعة  املعيشــية  العالية والرفاهية 
واألمن واألمان غير املوجود في اغلب 

بلدان العالم.
إن من يثيــرون الغبار على دولة 
قطر وتنظيمها لــكأس العالم ملاذا ال 
يتحدث إعالمهم عن انتشار املخدرات 
ووفياتها في بالدهم؟ أو غياب أنظمة 
صحية حكومية نفس ما هو موجود في 
قطر وباقي دول اخلليج؟ ماذا عن مئات 
األلوف من البشر الذين يعيشون بال 
مسكن وال مأوى وال ضمان اجتماعي؟ 

حتتاج إلدارة حازمة تضع قانونا ينظم 
ســلوكيات الطالبات والطلبة، وندوات 

مستمرة ترفع من قيمهم األخالقية.
شيء محزن أن نرى شبابنا عندما 
ينتهون من أطعمتهم يرمون مخلفاتهم 
في قاعات احملاضرات واملرافق واحلدائق، 
فالسؤال: ِلَم كل هذا اإلسفاف واالستهتار 
والالمباالة من أبنائنا الطلبة فقبل التعليم 
يكون اخللــق، والنظافة قيمة أخالقية 
يدرب الطفل عليها منذ الصغر، وذلك 

ألنها شطر اإلميان؟
وممــا ســبق كان على مســتوى 
اجلامعة فما بال املجتمع الكبير؟، فالبد 

اعتماد الرئيس التنفيذي اجلديد لشركة 
الكويتية م.وضحة  الوطنية  البترول 
اخلطيب رئيسا تنفيذيا للشركة.. وأسأل 
اهللا لها وجلميع األســماء املعلن عنها 

التوفيق والسداد.
لم يأت االختيــار من فراغ، فلقد 
أثبتت م.وضحة اخلطيب دورها القيادي 
من خالل تواجدها وإشرافها ومتابعتها 
على مدى تاريخ عملها في هذا القطاع 

مشرط جراحي دقيق يستخدم في عملية 
تصحيح النظر بالليزك.

وتستخدم عملية الفيمتو ليزك في 
حاالت معينة تعجز فيها عملية الليزك، 
ومن هذه احلاالت قصر النظر الشديد، 
واحلاالت التي متتلك قرنية ذات سمك 

رقيق.
وتعد هذه العملية من العمليات اآلمنة 

وهم بيوتهم مــن زجاج «هش» وهم 
ادعاءاتهم تسقط وتنهار أمام التحليل 
العلمي احملايــد البعيد عن األجندات 

والتدليس.
إن هــذا «التناقض» هو دليل على 
شــبهة هذا التركيز اإلعالمي الدعائي 
املزيف، والذي يسقط أيضا ويتهافت 
عندما نرى ونشاهد اندفاع الناس من 
مختلف دول العالم على العمل واقتناص 
الوظائف داخل دولة قطر الشقيقة، حيث 
البيئة اخلالية من الضرائب والرواتب 

ويتشوقون لزيارتها ما هي إال أساسها 
مبني على النظافة، حيث نظافة الشوارع 
واملباني واحلدائق وجميع املرافق، لذلك 
يسعد الناس بالنظافة، فأول شعور يرفع 
من سعادة الفرد قبل أن يكون مبنيا على 
اجلمال املعماري والتكنولوجيا وغيرها 

هي النظافة.
في األسبوع املاضي كنت في زيارة 
(الشدادية) فأول كلمة  الكويت  جلامعة 
أتفوه بها هي الشكر اجلزيل لبلدي على 
الصــروح املعمارية اجلميلة التي متأل 
املدينة اجلامعية، وعلى ما توفره من سبل 
الراحة والرفاهية للطالب، ولكنها لألسف 

نشرت الصحف الكويتية األسماء 
التي شغلت املناصب القيادية واإلشرافية 
في القطاعات احلكومية والقطاع النفطي، 
ضمن خطة احلكومة للتعيينات في تلك 
املناصب احليوية في البالد، وبدوري 
أتقدم بالتهنئة للجميع، فالكويت أمانة 

في أعناق جميع فئات الشعب.
يعتبر القطاع النفطي عصب احلياة 
االقتصادية في الكويت، وكان لقياديي 
هــذا القطاع منذ تأسيســه البصمة 
الراســخة والدامغة في تاريخ الدولة 

واملنطقة نفطيا واقتصاديا. 
وما نراه اليوم من تقدم وازدهار 
محلي وخليجي ودولي كان للعاملني في 
هذا القطاع جهد ال ينكر في حتقيقه، 
فهم يعملون بجد واجتهاد ليل نهار.. 
ويواصل القطاع النفطي االستمرار في 
نهضته معززا مكانة الدولة بني دول 

العالم املتقدم.
وبكل تأكيد ال يتم تعيني أو تكليف أو 
اختيار إال الكفاءات املشهود لها، فقد مت 

اســتعرضنا في مقالني ســابقني 
منفصلني مراحل تطور جراحات تصحيح 
البصر، وقلنا إن هذا التطور التقني في 
طب العيون حدث تدريجيا عبر مراحل 
متعددة، واليوم سنواصل احلديث عن 
القفزات الطبية في هذا املجال ونتحدث 

عن «الفيمتو ليزك».
عملية تصحيح النظر بالفيمتو ليزك 
تعد طفرة طبية كبيرة في ذلك الوقت، 
فهي من التقنيــات احلديثة في عالج 
عيوب اإلبصار بالليزر، وهي تستخدم 
أشــعة الليزر بشكل كامل دون وجود 
أي أدوات جراحية تقليدية في العملية.
وكحال عمليات الليزك، فإن عملية 
تصحيح النظر بالفيمتو ليزك تتم بإسقاط 
أشعة الليزر على القرنية إلعادة تشكيلها، 
ومن ثم تصحيح عيوب اإلبصار، ولكن 
املميز في تلك العملية أنها تعتمد على 
الليزر بشكل كامل، دون وجود حاجة 
الستخدام جهاز املايكروكيراتوم، وهو 

هناك أطراف حتاول «ضرب» دولة 
قطر وإفشــال تنظيم كأس العالم من 
خالل إثارة مواضيع ليست لها عالقة 
بكرة القدم كـ «رياضة» للتسلية واملرح، 
وهي مناســبة كروية عاملية ليس لها 
ارتباط بأمور أخرى مثل إثارة قضايا 
املنحرفني سلوكيا والشاذين أخالقيا عن 
الفطرة البشرية السليمة أو التركيز على 
مسائل حقوق املوظفني والعاملني...الخ، 
وبخصوص هذه النقطة األخيرة على 
من «يثيرون الغبار» على دولة قطر أن 
يقولوا لنا ماذا عن شركاتهم العاملية التي 
تستغل عمالة األطفال وعلى مصانعهم 
العمالقة في الــدول الفقيرة دون أي 
حقــوق نقابية أو حماية للموظفني أو 
االلتــزام بالســن القانونية للعمل أو 
بظروف املعيشــة أو التأمني الصحي 
والضمان الســكني أو فترات الراحة 
اإلنسانية أو احلق في اإلجازة، ولذلك 
نحن نقول ملن «يثيرون الغبار» إنهم 
يعيشون «تناقضا» واضحا وهم أصحاب 
املشاكل وهم من ميارس الظلم، فليس 
هم من يحاضر علينا إعالميا باملبادئ 

إن النظافة حضارة، وهي دليل التمدن 
والرقي، ودليل األخالق والســلوكيات 
البشرية احلسنة، فما يحدث على الساحة 
املجتمعية شيء عجيب بصورة ال تطاق، 
فأي همجية ســلوكية يعيشها الكثير 
من أفراد املجتمع، عوائل تخرج للنزهة 
ويتركون آثار نزهتهم بصورة بشعة، 
وشاب جامعي يرمي قذارة سيارته على 
األرض في احلرم اجلامعي رغم أن حاوية 
املهمالت قريبة منه، وأم مع أبنائها ترمي 
كيسا من نافذة السيارة وسط الشارع 
دون خجل من اسقاط قدوتها أمام أطفالها، 
ووافد ينظف حاوية السجائر في الشارع 
مقابل إشارة املرور دون حياء (يا غريب 
كــن أديب) وليس كل الوافدين، فتحية 
كبير ملن يقطن على هذه األرض ويسعى 
في إعمارها، وإذا كان أصحاب البلد ال 
يعتلون لألمر أهمية فما بال الغريب؟!.

إن انحدار ثقافة املجتمع شيء معيب 
علينا كمجتمع إسالمي من مبادئه الطهارة، 
إن احلضارات التي يســافر لها العرب 
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