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 آراء 

 طفح مشرف.. وما أدراك ما مشرف!

 د.عبدالرحمن عبداهللا العوضي

 من غير إحراج من غير إحراج

 اسمحوا لي ان عدت مرة أخرى للكتابة عن مغاالة وسائل 
اإلعالم في مشـــكلة تســـرب مياه الصرف الصحي في محطة 
مشرف وحتويله الى البحر، وقد طلع علينا العديد من مدعي 
اخلبرة في هذه القضيـــة وخوفوا الناس باألمراض واألوبئة 

وقالوا.. وقالوا.. من دون ان يشرحوا احلقيقة للناس.
  فعـــال كان هناك خطأ، والـــى اآلن لم توضح كل من وزارة 
األشغال والشـــركة التي كانت تشرف على احملطة سبب هذا 
اخللل، فالشـــركة املنفذة تتهم وزارة األشـــغال وأنها سلمت 
املجاري للوزارة تعمل بصورة ســـليمة يوم ٨/١٩ وخالل أقل 
من أســـبوعني من تســـلم الوزارة إلدارة هذه احملطة حصلت 
احلادثة وتســـربت كميات كبيرة من املجاري وإغراق احملطة 
وتعطلهـــا عن العمل مما أدى الى فيضان املجاري، األمر الذي 
اضطر وزارة األشغال لتحويل املجاري الى البحر كما هو متبع 
في حاالت الطوارئ منذ اكثر من ٤٠ سنة، ويجب أن نصل في 
النهاية الى معرفة التقارير التي حتدد املتسبب في هذا اخللل 
الذي أدى الى هذه الكارثة البيئية، أكان ذلك بسبب املقاول أو 
سوء إشراف وزارة األشغال، وعندها فقط نستطيع أن نضع 
يدنا على املتســـبب في هذه الكارثة، وكل ما أرجوه أن يكون 
عقاب املقصرين شـــديدا كما ذكر سمو رئيس مجلس الوزراء 
وأال يكون هناك تهاون معه مهما كان وضعه أو الواسطة التي 
حتميـــه، كما أرجو أال يكون راعي تلك الواســـطة من أعضاء 

مجلس األمة.
  ان زيادة ضخ املجاري من البيوت ليس أمرا مستغربا حيث 
ان بيوت السكن اخلاص حتولت الى بنايات جتارية للتأجير 
خاصة مناطق السكن اجلديدة، سواء أكان ذلك مبوافقة البلدية 
أو بدون ذلك كما هي العادة، وبطبيعة احلال ســـيزداد حمل 
املجاري بســـبب زيادة عدد السكان في هذه البيوت اجلديدة 
التي أغلبها مخالف للقوانني والشـــتراطات البلدية والصحة 

والكهرباء.
  أود أن أذكـــر حقيقة مؤســـفة وهـــي ان التصميم األصلي 
ملجاري الكويت منذ األساس كان خطأ حيث ان محطات التنقية 
موجودة في منطقة أعلى من مستويات املناطق السكنية التي 
تخدمهـــا وهذا يعني اننا مضطرون لضخ املجاري ميكانيكيا 
لهذه احملطة، في حني انه في جميع دول العالم تنشأ محطات 
التنقية في منطقة «أوطى» بالنسبة لبيوت السكن حتى تنساب 
املجاري بفعل اجلاذبية الى محطة التنقية بسهولة دون احلاجة 
الـــى مضخات كبيرة حتتاج الى ضغط عال، وأصبحت هناك 
حاجـــة ملعاجلة هذا الوضع الغريب بأن تبنى محطات ضغط 
كبيرة لضخ املجاري الى محطة التنقية والتي احداها محطة 
مشـــرف، وقد حاولنا بطرق عديدة ومنذ اكثر من ٤٠ سنة ان 
جند لهذه املشـــكلة حلوال ناجعة ولكن لم نستطع حتى اآلن، 
ولـــو انقطعت الكهرباء عن محطات رفع املجاري الى التنقية 

لغرقنا في مجارينا.
  هذه املشكلة أزلية وإعادة التصميم شبه مستحيلة، ومثل 
هذه احلالة تدعونا الى وجود مخارج طوارئ تقذف من خاللها 
مياه املجاري الى البحر في حـــاالت الطوارئ وهذا متبع في 
كثير من الدول وقد عجزنا عن إقناع وزارة األشغال والبلدية 
واملوانئ على مدى ٣٠ سنة بإنشاء مجاري طوارئ ومدها الى 
البحر ملســـافة ال تقل عن ٣ كيلومترات، حيث املياه العميقة 
التي تستطيع استيعاب هذه املياه لفترة قصيرة بدال من قذفها 
على الســـواحل من خالل مجاري األمطار التي تسبب تدمير 
البيئة على هذه الشواطئ، وهذه البيئة عادة ما يكون توازنها 
دقيقا وأي اضطراب لهذا التوازن يضر بجميع الكائنات احلية 
في املنطقة بجانب اي من مســـتخدمي هذه الشواطئ للنزهة 

والترفيه.
  ومثـــل هذه األمور يجب أال تســـبب كل هـــذه الضجة، بل 
يجب أن نتعاون مع املسؤولني في ايجاد احللول املناسبة ثم 
تأتي احملاســـبة بعد ان نعرف مسببي هذه الكارثة، فالوزراء 
واملســـؤولون احلاليون يحاســـبون على تقصيرهم في عدم 
التأكد من عمل احملطات قبل تســـلمها وإعداد الفريق املناسب 
لتشـــغيلها، ولكن ال يجوز ان نلقي عليهم اللوم بسبب إلقاء 
ميـــاه املجاري في حالة الطوارئ الى البحر ألنه ال بديل لذلك 
في الوقت احلاضر، بـــل يجب ان تالم جميع احلكومات التي 
لـــم تتصد إلصالح هـــذا التصميم اخلاطئ علـــى مدى الـ ٤٠ 
سنة املاضية بإنشـــاء أنابيب طوارئ تصل الى داخل البحر 
في املياه العميقة حتى ال يتكرر مثل هذا التلويث لشواطئنا 
بســـبب ضخ مياه املجاري الى البحر بهذه الصورة، ألن هذه 
امليـــاه حتتوي على مغذيات تعيش عليها الطحالب واألحياء 
البحرية الدقيقة والتي تكون مجاال خصبا لنموها والتسبب 
في حدوث ما نسميه باملد األحمر الذي هو نوع من الطحالب 
الســـامة والتي تقتل األحياء البحرية والبعض من سمومها 
يقاوم احلرارة وميكن أال يقضى عليها باســـتعمال الكلورين 
عند شفط املياه املستعملة في التحلية، ولكن وهللا احلمد ان 

هذا النوع من السموم نادر.
  فلتكن فرصة ان أوكد مرة اخرى، رغم انني طالبت شخصيا 
على مدى ٤٠ سنة بضرورة وجود مخارج للطوارئ الى املناطق 
العميقة، ان نطالب بقوة هذه املرة بأن ترصد امليزانية الالزمة 
إلنشاء مخارج الطوارئ هذه وأن نتجنب إنشاء محطات تنقية 
املجاري في مناطق أعلى من املناطق السكنية عند تنفيذ مشاريع 
إسكانية وحضرية في املستقبل وغير ذلك من انشطة والتي 

تخرج منها مياه صرف صحي.
  مرة ثانية أرجوكم يا إعالم.. يا أعضاء مجلس األمة اتركوا 
الناس يعملون وســـاعدوا الناس على اجناز عملهم بدال من 
التهديد والوعيد، وحاولـــوا ان تصبروا على احلكومة حتى 
تكتشف السبب الرئيســـي لهذه الكارثة وان تتفادى ذلك في 
املستقبل في جميع محطات الرفع الرئيسية بدال من التهجم 
والصراخ وعرقلة العاملني، حيث يجب التعاون بصورة هادئة 
وعلمية للتصدي لهذه الكارثة التي نحن بصددها، وعسى اهللا 

ان يكون في عون الكويت من أبنائه.

 كم يتعب الكاتب الذي يليق بـــه وصف كاتب تعبا كبيرا 
أثنـــاء كتابته ألي مقالة وبالـــذات إذا كان كاتبا ال يتملق وال 
ينجرف إلى مســـتوى هابط وال يسرق جهود وأفكار وتعب 
اآلخرين وال يســـتخدم الكتابة للوصـــول إلى اخلبيث وغير 

الشريف من األهداف.
  وكم هم محظوظون هؤالء القراء الذين يستمتعون بقراءة 
مقـــاالت كتاب يعانون األمرين في ســـبيل إيجاد فكرة املقالة 
والبناء عليها باملعلومات وبالثقافة الشـــخصية وباألسلوب 
الكتابي الشخصي ومن ثم ترتيبها وتنسيقها وكتابتها وإرسالها 
للجريدة لتعرض املقالة للحكم أمام مقصلة التحرير، فإما أن 
تذهب هـــدرا ويصاب من تعب بعضها بالقهر والكمد املؤقت، 
وإما ان تفلت بأقل األضرار وتأخذ طريقها للنشـــر ووصولها 

على طبق ذهبي ليلتهمها القارئ.
  وكم أتعجب عندما أراقب هذا البعض من أشباه الكتابـ  إن 
استحقوا حتى هذا الوصف ـ وهم يتبادلون دون رادع ودون 
أدنى إحساس ودون خجل املهاترات والتالسن والتالشط الكتابي 
فيما بينهم في كتاباتهم، وكأن هذه املمارسات املشينة لها وجود 

أو حتى حيز صغير أصال في عالم الكتابة احلقيقية.
  وكم أستغرب أن يقوم نفس أشباه الكتاب هؤالء دون حق 
وحياء بإعطاء أنفسهم حقا بتصنيف الكتاب حسب أهوائهم رغم 
أن اآلخرين يفوقونهم كثيرا قدرة على الكتابة واحتراما للنفس، 
فقط ألن الكتاب اآلخرين ال يشـــاركونهم مهاتراتهم الكتابية 

ويخالفونهم توجههم الفوضوي وال ميارسون نفس سلوكهم 
املشبوه واملشني في عدم اخلجل واحلياء واالستحياء.

  إن املشكلة ليست في الكتابة فليس ألحد احلق نهائيا في 
منع أحد من الكتابة، وإن املعضلة ليست في استخدام الكتابة 
لتحقيق أهداف ايجابية مســـتحقة حتـــى ان كان ضمن تلك 

األهداف أهداف إيجابية «شخصية» نبيلة.
  إن املشكلة واملعضلة والطامة الكبرى والوسطى والصغرى 
هـــي في قيام مدعي الكتابة من عدميي املبدأ والذمة والضمير 
الكتابي باستغالل الكتابة أخس استغالل واستخدامها كجسر 
مشبوه ألهدافهم الشخصية اخلبيثة واخلسيسة، ظاهرة كانت 
أو خفية، بصورة أساءت كثيرا للكتابة وللكتاب بالكويت حيث 
اهتزت ثقة القراء بهم، وتلطخت البقية الباقية من الفكرة الذكية 

التي مازال يحملها القراء املخضرمون عن الكتاب.
  وكل ذلك بســـبب قلة مســـتغلة وعفنة ابتليت بها ساحة 
الصحافة والكتابة بعد أن جعلهم املردود املالي الكبير الفجائي 
الذي ال يحلمون به، وجعلتهم الشهرة الفجائية الكاذبة التي 
«تخب» عليهم، يفقدون توازنهم ويصابون بشلل في ممارسة 
الســـلوك القومي، هذا غير التكبر والغرور الذي يفيض منهم 
والذي لن تكون نتائجه سوى غرق في بحر التبعية، واختفاء 
أبدي لن يتأخر من ساحة كتابة ال مكان فيها للمنافقني والدجالني 

مهما طال وجود بعضهم بها.
  Mike١٤٨٠٦@hotmail.com 

 مخلد الشمري

 لمن على رؤوسهم بطحة

 رؤية رؤية

 مياهنا والكلور

 محمد هالل الخالدي

 نظرات نظرات

 تعتمد الكويت على حتلية مياه 
البحـــر، وألن ميـــاه البحر حتتوي 
على العديد من البكتيريا واجلراثيم 
املســـببة لألمراض تضطر محطات 
التحلية إلى تنقية املياه بعد حتليتها 
باستخدام مادة الكلور، وهذا اإلجراء 
طبيعي ومعتمد في معظم دول العالم 
نظرا للفائدة الكبيرة لهذه املادة التي 
ثبتت فاعليتها فـــي قتل البكتيريا 
وتنقية مياه الشرب. ولكن السؤال 
املهم هنا ما نســـبة الكلور املقبولة 
عامليا والتـــي ميكن أن تضاف ملياه 
الشـــرب؟ بحسب أكثر املصادر فإن 
النسبة املقبولة هي ٠٫٥ جزء باملليون، 
وبحسب ما أكد لي أكثر من مهندس 
ممن يعملون في محطات حتلية املياه 
فإن نسبة الكلور املضافة للمياه عندنا 
في الكويت قد وصلـــت إلى ٧ بعد 
ظهور «فضيخة» تلوث املياه بسبب 
إلقاء مخلفات املجاري في مياه البحر. 
الحظوا الفرق الكبير بني الرقم نصف 

والرقم ٧! 
  الكلور مادة كيميائية مهمة بال شك، 
ولكنها أيضا مادة خطرة وتؤدي إلى 
العديد من األمراض أبســـطها تليف 
الكبد والفشـــل الكلـــوي والرئوي 
والعديـــد من الســـرطانات، ويكفي 
أن نعرف أن الكلور يســـتخدم في 
صناعة املبيدات احلشـــرية القاتلة 
العنيدة  واملنظفات إلزالة األوساخ 
من املالبس، كما مت استخدامه كسالح 
كيميائي في حالته الغازية في احلرب 
العاملية الثانية. ووصول نسبة إضافة 
الكلـــور إلى مياه الشـــرب إلى ٧ ما 
هو إال ناقوس خطر كبير ينبغي أال 
مير وكأنه حـــدث عادي كما يحدث 
مع الكثير من قضايانا، صحيح ان 
ارتفاع نسبة التلوث في مياه البحر 
تتطلـــب رفع جرعة مـــواد التنقية 
الكلور، ولكن  والتعقيم باستخدام 
علينا أال ننسى أن األمر في النهاية 
واحد، فالنتيجـــة في كلتا احلالتني 
قاتلة وتؤدي إلى ظهور الكثير من 
األمراض الفتاكـــة. فاتقوا اهللا فينا 
يا حكومة، فما الذي بقي لتفسدوه، 
دمرمت البلد وأفسدمت علينا حتى مياه 
الشرب، فأي حكومة هذه التي ليس 
في تاريخها أي إجناز يذكر، في مقابل 

مئات الفضائح والدمار.
  نصيحة أخيرة أذكرها حسب ما 
سمعتها من بعض األطباء الذين حذروا 
من كثرة استخدام املياه املعدنية بعد 
أن تيقنوا من تلوث مياه الشـــرب، 
فاألطباء يحذرون من كثرة شـــرب 
املياه املعدنيـــة كونها حتتوي على 
نسب مرتفعة من األمالح والتي تسبب 
بدورها بعـــض األمراض اخلطيرة، 
واهللا املســـتعان فماذا نشرب إذن؟ 
بالنسبة للحكومة ستقول لنا «اشربوا 

من البحر» بالتأكيد.
  bodalal@hotmail.com 

 ما يجري في أروقة التلفزيون عادة ما ينقلب على 
الشاشـــة الصغيرة ويالحظه بعض املشاهدين وهذا 
من خالل ما نشـــاهده في بعض األســـماء البرامجية 
فنجد أسماء ثابتة ال تتغير في برامج معينة، وكذلك 
في املؤمترات وغيرها الكثير ولم تتغير هذه األسماء 
منذ فترة طويلة وعند الســـؤال عن ذلك جند اإلجابة 
املرة أن هذه البرامج تأسست على هذه األسماء وهي 
حكر لها أو لها احلق بالتدخل في شـــؤونها مستقبال 

إذا خرجت منها.
  هذه األسماء بقيت لفترة طويلة، وهي تعمل في برامج 
معينة في التلفزيون فعندما أستمع إلى تطوير البرامج 
التلفزيونية فال أعتقد بحدوث ذلك على اإلطالق وأعتبر 
هذا الكالم غير صحيح وغير منطقي وال ميت للواقع 
بأي صلة مادامت الشخوص باقية حتى كتابة هذا املقال. 
واجلميـــع يعلم أن اإلبداع في مرحلته األولى وبعدها 
يبدأ باالنطالق والتميز إال أن احملسوبية والواسطة في 
هذا القطاع انتشر قبل وصول الوكيل املساعد لشؤون 
التلفزيـــون الذي بدأ يحاســـب الصغير والكبير وبدأ 
يتدخل في كل شاردة وواردة حتى أصبح مصدر إزعاج 
لبعض العاملني وما جعلني أطرح هذا املوضوع أننا 
بحاجة إلى قرارات في ظل هذا التنافس بني الفضائيات 
وإزالة هذه األسماء من البرامج وفتح املجال للطاقات 
الشابة لكي تضع لها بصمة في تلفزيون الكويت بدال 
من هذه األســـماء التي قدمت مبا فيه الكفاية مع هذه 
البرامج وكأنها مســـمار بلوح ال يســـتطيع إزالتها إال 
صاحب قرار وأال تكون هذه الهيمنة ســـببا في هجرة 
الكوادر الشابة التي أخشـــى عليها من كيد املسامير 
والتي البد من إعطائها فرصة لكي تثبت وجودها في 

تلفزيون الكويت. 
< < <  

  وصلتني رسالة من بعض العاملني في وزارة اإلعالم 
يناشـــدون وزير اإلعالم صرف مكافآتهم على عملهم 
في انتخابات املجلس البلدي املاضي حيث خاطبتهم 
املالية بأنه ليست لدينا ميزانية لصرف مستحقاتكم، 
ونســـتذكر قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم «أعط 
األجير حقه قبل أن يجف عرقه» ونحن في شهر رمضان 
املبارك وعلى أبواب عيد الفطر السعيد أعاده اهللا علينا 

وعليكم باليمن واخلير والبركة. 
  adel_al_otaibi@hotmail.com 

 عادل العتيبي

 تلفزيون الكويت 
  بحاجة للشباب

 عكس السير عكس السير

 قالت لي في حديث خاص: «أشعر باحلزن من وضعي 
الذي أعيشه، فأنا حاليا في الثامنة والعشرين من العمر، 
ولم أتزوج، عندما أذهـــب إلى زيارة األعمام واألخوال، 
أجلس وكأنني ناقصة أو بي من العيوب التي ال تعالج 
فيهرب العرســـان، رغم أنني واحلمد هللا جميلة وذكية 
ومتعلمة، وأكثر من ذلك تعتمد علي أمي كثيرا في املطبخ 

والتنظيف، ورعاية أبي املريض».
  لم ينته حديثها إلى هذا احلد، ولكنني تذكرت جملة 
قالتها امرأة في حديث مباشر مع مذيعة إحدى البرامج 
الفضائية، حينما سألتها: ما شعورك وأنت تعيشني في 
عمر الثالثني من دون نصفـــك الثاني، أال حتتاجني إلى 
رجل ليكملك؟ فردت عليها بكثير من الثقة: «أنا ال أبحث 
عن رجل ليكون نصفي الثاني، فأنا أرى نفســـي كاملة، 

فإن أراد هو أن يكون جزءا مني فسأقبله».
  وهنا صفق لها اجلمهـــور وحياها على هذه اجلملة 
البسيطة واملتكاملة في املعنى، والقصد من هذا املوضوع، 
ان بعض الفتيات تظن أن من تزوجت قبلها من صديقاتها 
أو قريباتها قد تكون أفضل منها، وأن تأخرها عن الزواج 
بسبب نقص فيها أو عيب، لكن رمبا العكس هو الصحيح، 
فقد تكون من تزوجت قبلها أتعس منها حظا، وما أالحظه 
بالفعل أن اإلعالم مبختلف أشكاله صور هذا األمر بطريقة 
خاطئة حتى صار هذا اعتقادا عند كثير من الناس، فلماذا 
إذن يركز الضوء على الفتاة اجلميلة ذات املكياج الساحر 
واملالبس الضيقة والفاضحة على أنها املرغوبة بالدرجة 
األولى من الرجال ونصيبها أسرع للزواج؟! وملاذا غابت 
صورة الفتاة امللتزمة واحملافظة، من أذهان املشاهدين، 
بل وضعت في إطار ضيق وكأنها متثل املجتمع اجلاهلي 

أو التقليدي؟!
  وقـــد صرحت لي أكثر من فتـــاة وقالت لي باحلرف 
الواحد: «هاألشكال هي اللي تتزوج بسرعة مو احنا».. 
تقصد في ذلك أن الفتاة كلما استعرضت جمالها وفتنتها 
كانت مرغوبة أكثر عند الشـــباب للزواج، وأنا أرى أن 
األمر هذا غير صحيح، وأن كثيرا من الزيجات التي متت 
على أساس االختيار الشكلي واجلمالي فقط كانت أقرب 
للفشل واالنهيار، والسبب األول هو عدم الثقة بينهما، 
وأن األساس الذي تبنى عليه هذه الشراكة لم يكن بالشكل 

الصحيح، وال على األصول القوية.
  وأخيرا.. أحب أن أقول إن اللؤلؤة التي تســـكن قلب 
احملارة غالية الثمن، ال يقدرها إال من ميلك عينا تعرف 
أن تفرق بني «الزين والشني»، وال ميتلكها إال من يعرف 

قيمتها احلقيقية ويحافظ عليها بكل كيانه.
  Falcom٦yeb@yahoo.com
 

 أنوار عبدالرحمن

 هو ليس نصفها الثاني

 فالكم طيب فالكم طيب


