
الريـــاض ـ د.ب.أ: دعا 
األمني العام ملجلس التعاون 
اخلليجـــي عبدالرحمـــن 
العطية متخذي القرار بدول 
املجلس لالهتمام مبوضوع 

النفايات االلكترونية.
وقال األمني العام ملجلس 
امـــس في كلمة  التعاون 
له مبناسبة احتفال دول 
اخلليج باألسبوع البيئي 
لـــدول املجلس  الثالـــث 
حتـــت شـــعار »النفايات 
االلكترونيـــة« ان هـــذه 
النفايـــات متثل مشـــكلة 
أصبحـــت تـــؤرق العالم 
البيئية  بســـبب املخاطر 

والصحية التي حتدثهـــا نتيجة لتراكمها 
وتقادمها وصعوبة التخلص منها أو إعادة 

تدوير بعض موادها.
وقال العطية إن هذه املشـــكلة بدأت مع 
انطالقة ثـــورة االتصاالت االلكترونية في 
العقد األخير من القرن العشرين ومع اجتاه 
الدول املتقدمة والصناعية املصنعة لألجهزة 
االلكترونية للدخول في سباق محموم جلذب 
أكبر عدد من املستهلكني ملنتجاتها املتجددة 
واملتميزة وإغرائهم بالشراء والتجديد في 

آن واحـــد وهـــو ما حول 
إلى دائرة ال  اســـتهالكنا 

تنغلق.
وأوضـــح العطية أن 
النفايات االلكترونية هي 
النواجت التي تتكون جراء 
استخدام املستهلك لألجهزة 
وتشـــمل  االلكترونيـــة 
التلفزيونات واحلاسبات 
الڤيديو  وأجهزة وألعاب 

والهواتف بأنواعها.
وأكد األمني العام ملجلس 
التعاون على أن احلاجة 
ماســـة لوضع نظـــام أو 
تشـــريعات حول كيفية 
التعامل مع هذه املخلفات، 
وأهمية إيجاد مراكز إلعادة تدويرها، واحلاجة 
أيضا إلى التوعية بخطورة هذه املخلفات 
وآثارها وكيفية التعامل معها، مع أهمية إلزام 
الشركات املصنعة بإنتاج أجهزة الكترونية 

صديقة للبيئة على نحو أكبر.
البيئة  الوزراء املعنيون بشؤون  وكان 
في مجلس التعـــاون اخلليجي قرروا في 
اجتماعهم فـــي الكويت عام 2003 أن تقوم 
الدول األعضاء بتنظيم أســـبوع للتوعية 

البيئية خالل شهر فبراير من كل عام.

صالح الساير
www.salahsayer.com

كالم مباشر السايرزم

نبه رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد على أهمية عنصـــر اإلنتاجية في 
تقدير احلوافز الوظيفية، وهو توجه سليم 
يجب أن يؤخذ في االعتبار عند النظر في 
املكافآت التي يراها البعض »مكافحة الغالء« 
بينما يتبع كل زيادة هوجاء ارتفاع كبير 
في أسعار الســـلع يبتلع أي زيادة حتت 

هذا املبرر، في املقابل هنـــاك موظف مجتهد أدت جهوده الى 
خفض أعداد املراجعني أو استحدث نظاما آليا تطلب منه بذل 
جهد مضن ليال ونهارا ولو كلفت به شركة متخصصة لكانت 
التكلفة بعشرات اآلالف، وهناك طبيب جنح في حتقيق اجناز 
طبي غير مســـبوق وفق معايير فنية، وهناك رجل أمن جنح 
في إنقاذ أســـرة من موت محتم وكلفه ذلك املخاطرة بحياته، 
هؤالء جميعا لن يتم تقديرهم بأســـلوب املكافأة »اجلماعية« 
التي تســـاوي بينهم وبني الكســـولني، هل هذا عدل؟ نرجو 
أن تترجم اجلهات املختصة توجيهات ســـمو رئيس مجلس 
الوزراء، فقد أسيء فهم املكافآت واملتضرر هو اإلنتاجية ومن 

خلفها جميع املواطنني.
من جانب آخر، كان الفتا خالف بعض أعضاء املجلس البلدي 
مـــع الوزير د.فاضل صفر، واملدير العام أحمد الصبيح، وهو 
أمر تكرر في ســـائر املجالس البلدية بالنظر إلى إخضاع هذا 
الكرسي للنظام االنتخابي رغم اتصاله املباشر مبصالح مشروعة 
وغير مشـــروعة من مخالفات وتعديات لن ميل أصحابها من 
الضغط على النائب املنتخب ليمررها عبر اللجان أو مشاريع 
ولوائح غرضها األول واألخير هو االستجابة لتلك الضغوط، 
وقد فاض الكيل باجلهاز التنفيذي لتلك التدخالت التي أخذت 
منحى بعض نواب املجلس في حتويل القضايا التنفيعية الى 

مشاريع قوانني.
وفي هذا اإلطار يتم اســـتخدام مفهوم التعاون في سياق 
استجابة للضغوط وبغير ذلك فهناك عدم تعاون إضافة إلى 
كيل سباب علني يحاسب عليه القانون، وليس سرا أن خدمة 
بعض األعضاء ملطالب الشارع كما يزعم إمنا تصب في معظمها 
لصاحله الشخصي، فهو غير مهتم بالصوت االنتخابي وال يهمه 
أن يعود الى كرسيه أم ال إذا حقق هدفا ضخما يستحق معه 
كيل الشـــتائم وما يصاحبها من مسرحيات تتولى الصحافة 

زيادة صداها على النحو الذي يرغب فيه العضو »الكرمي«!
كلمة أخيرة: في مقال ســـابق أشرت الى أن العم أحمد البزيع 
قـــد عمل في البنك البريطاني، وأشـــكره على اتصاله الكرمي 
وتصحيحه املعلومة، حيث كان يعمل لدى أحد التجار ويراجع 
البنك بحكم عمله، كذلك أشـــرت في مقالة الى العم بدر خالد 
البدر الذي تخرج كطيار محترف عام 1934 من لندن، وليس 
1943 من بيروت كما ذكرت، شـــكرا للكابنت ســـامي النصف 
على تصحيحه املعلومة، فالتاريخ يســـبق اكتشـــاف النفط 
في الكويت، الذي يجعل عبارة »األولوية للمواطن العراقي« 
التي مت مبوجبها رفض طلبه مرتبطة بكون الكويت بلدا غير 

نفطي، آنذاك.

سمو رئيس مجلس الوزراء واإلنتاجية
 ثم المجلس البلدي.. سيناريو مكرر

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
إندونيسيا تسعى لفرض رقابة على اإلنترنت و»الفضائيات« والصحف.

ـ .. وقريبا جدا ستنضم اندونيسيا الى جامعة الدول العربية.
دراسة: البطاطس المقلية تهدئ النفوس.

ـ بعض األعضاء يبيلهم هالبطاط على األقل »يهّدون« تصريحاتهم شوية.
أبواللطفواحد

في العديد من الدول التي 
تعج باألعـــراق والقوميات 
واملذاهب واألديان واللغات 
املختلفـــة ال نرصـــد بـــني 
شـــعوبها ما نرصـــده بني 
الشعب الكويتي من ظواهر 
طارئـــة ال عهد للكويت بها، 
فال أحد في تلك الدول يصر 
علـــى االختـــالف أو توهم 
اخلصوصيـــات والتخندق 
فـــي العصبويات املوروثة، 
حيث اجلميع مواطنون في 

دولة واحدة.
بعكـــس ما يحـــدث في 
الكويت التي يكثر فيها الهرج 
عن اخلصوصيـــات والهذر 
أما  عن مظلوميات وهمية. 
احلقيقة الساطعة كالشمس 
في رابعة النهار فهي أنه ال 
أو ثقافية  سمات اجتماعية 
»فارقة« في شـــعب صغير 
التآخي، وال  مجبول علـــى 
مظلومية وقعت على طرف 
بعينه في دولة رفاه قدمت 
الرعايـــة الشـــاملة جلميع 

مواطنيها.
النزعات  ال تفسير لهذه 
العصبوية والفئوية الطارئة 
سوى هيمنة الترف الفكري 
والرخـــاوة املعرفيـــة فـــي 
بـــالد أدمن فيها الناس على 
االختـــالف وتكاثـــر فيهـــا 
أما  املتكسبون واملزايدون، 
املجتمعات املنهمكة في العمل 
الرزق )كمثل  والكد وطلب 
الكويت في املاضي( فال جند 
فيها من يصـــر على بعثرة 
الوطنيـــة وافتراض  الذات 
خصوصيات أو مظلوميات 

ال وجود لها.

مرتع الهذر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

أنه  الكثير  يعتقـــد 
مبجرد إحالة احلكومة 
أي متجاوز للنيابة فإن 
هذا إجـــراء كاف وقوي 
وحازم ويخلي مسؤولية 

احلكومة.
ولكن أعتقد أن اإلحالة 

للنيابة غير كافية والبد أن يسبقها إجراء 
حتقيق من قبل الوزارة أو املؤسسة احلكومية 
ثم اتخاذ إجراء إداري مناسب وحازم ضد من 
توجه إليه تهمة أو مخالفة خاصة إذا كانت 

هذه التهم واملخالفات تتعلق باملال العام.
فــــال يعتقد الوزير أن مــــن البطولة أن 
يقول: أحلنــــا التجاوزات للنيابة، فالعبرة 
ليست باإلحالة وإمنا مباهية هذه اإلحالة 
وما هو البــــالغ الذي أحيــــل للنيابة، ألن 
كثيرا من البالغات تكون ضعيفة ومهلهلة 
وبالتالــــي ال تخــــرج النيابة بــــأي نتيجة 
تذكر، وما استجواب وزير الداخلية عنكم 
ببعيد، فقد متت إحالة موضوع اللوحات 
اإلعالنية للنيابة وكذلك مصروفات ديوان 
رئيس الوزراء وكذلك ملف محطة مشرف 
وجتاوزات »الكويتية« وغيرها كثير، ولكن 
السؤال املهم: ما اإلجراءات اإلدارية املتخذة 
ضد من متت إحالتهم للنيابة؟ بكل أسف ال 
شيء، فاحلكومة تضحك علينا مبثل هذه 
اإلحاالت عدميــــة الفائدة وإال هل يعقل أن 
حتيل احلكومة للنيابة موظفا أو مسؤوال 
متهما بالتزوير أو الرشوة أو التطاول على 
املال العام ثم ميكــــث في منصبه ويتمتع 
بجميع مزايــــا هذا املنصــــب حتى تنتهي 
القضية والتي قد تســــتغرق سنوات بني 

النيابة واحملكمة؟!
إن اإلحالة للنيابة ال متنع املســـؤولية 
اإلدارية أو السياسية، والوزير القوي هو من 
يستطيع اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة ضد 
أي متجاوز أو مخالف قبل إحالته للنيابة.

صدقوني، احلكومة لوال الضغوط التي 
متارس عليها من النواب ووســـائل اإلعالم 
لن جتدوا منها أي مبادرة ضد الفساد، فهل 
ســـمعتم عن قضية مهمة بادرت احلكومة 
إلى اكتشافها واتخاذ إجراءات مناسبة لها؟! 
إن كل ما تفعلـــه احلكومة هو ردود أفعال 
وحلول ترقيعية واللعب بالوقت والرهان 

على ان الناس تنسى.
وال أجد مثال مناســـبا ملا سبق إال القول 
»إذا قالـــوا للحكومة حّولي للنيابة.. قالت 

جاك الفرج«.

إحالة التجاوزات للنيابة.. ال تكفي!

امانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

عبدالرحمن العطية

العطية يدعو قادة دول مجلس التعاون
لالهتمام بمشكلة النفايات اإللكترونية

خرجت من السجن ولم تعد إلى منزلها
هاني الظفيري

في قضية غريبة تقدم مواطن ببالغ تغيب 
ضــــد زوجته التي اطلق ســــراحها امس االول، 
مشيرا الى انها خرجت من السجن املركزي وكان 
يفترض ان تعود الى منزلها ولكنها لم تفعل ذلك 

كمــــا انه ال يعلم مكان وجودها، مؤكدا على انه 
اعتاد على زيارة زوجته داخل السجن بني فترة 
واخرى وانه ال يجد مبررا لعدم وصولها املنزل 
وســــجلت قضية »تغيب زوجة كانت سجينة« 

في مخفر الصليبية.

»مباحث بدون« يسلبان بنغاليًا في الجهراء
هاني الظفيري

متكن رجال امن اجلهراء من توقيف شخصني 
من غير محددي اجلنســـية قاما بسرقة وافد 
بنغالي بانتحال صفة رجـــال مباحث وقال 
مصدر امني ان وافدا بنغاليا استنجد بعمليات 
الداخلية مبلغا عن تعرضه للسرقة من قبل 
شخصني ادعيا انهما من املباحث وفيما طلب 

هويتيهما قاما بضربه، مؤكدا على ان املجهولني 
سلبا منه 50 دينارا وهاتفه وادلى باوصاف 
مركبة املتهمني ليتـــم تعميم اوصافهما ومت 
ضبطهما في منطقة اجلهراء الصناعية وجار 
احالتهما الى املباحـــث للوقوف على قضايا 
قاما بارتكابها وسجلت ضد مجهولني كما مت 

عرض املتهمني على املجني عليه.


