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قلتها في نفسي: ليتنا لدينا عقول 
صينية، تفكر وتبدع لتحل مشاكلنا 
احمللية، ليتنا لدينا شركات، تفكر 
في تنمية البالد كشركة »سنتشن 
هواش���ي« الصينية ليتن���ا لدينا 
حكومة كحكومات تلك البالد، التي 
تتكاتف بجهودها مع القطاع اخلاص 

حلل املشاكل بشكل مبدع.
انتابتني الدهش���ة وأنا أشاهد 

ڤيديو يعرض فكرة »حافلة ثالثية األبعاد« التي جتعلك تعتقد 
للوهلة األولى، أن 3 منها في كل طريق -ألي مدينة مزدحمة- 
تكفي إلحداث الزحام، واستنفار املرور بدورياته وإعالن حالة 
الطوارئ في البالد، إال أنك عندما متعن النظر فيها، ستجد أن 
تلك احلافلة الغريبة جتعل السيارات متر من حتتها دون أية 
مش���اكل، وركابها 1400 الذين تقلهم، يجلسون بكل استرخاء 
مس���تمتعني باملناظر اجلميلة، في اجلزء العلوي منها، كيف 
ذلك؟ هذا ما جتيب عنه ش���ركة الهندسة الصينية »سنتشن 
هواشي« التي عرضت هذه الفكرة البارعة في معرض بكني ال� 
13 للتكنولوجيا املتطورة، حيث تقول الشركة: ان هذه احلافلة 
ستكون قادرة على تخفيف الزحام في املدن املزدحمة بنسبة 
30% � نق���ول املدن املزدحمة كبك���ني، ومومباي، ونيويورك، 

وطوكيو وليس الكويت..
وتقول الشركة: ان احلافلة تعمل بالطاقة الشمسية.. ويبلغ 
ارتفاعها 4.5 أمتار وميكنها الس���ير بسرعة 60 كيلومترا في 

الساعة كما أنها حتتوي على نظام 
إنذار راداري ينذر السائق في حالة 
اقتراب سيارة من عجالت احلافلة أو 
محاولة مرور سيارة يقارب ارتفاعها 

ارتفاع احلافلة.
إال انني ال اعلم إن كان ذلك النظام 
السائق  الراداري سيس���تجيب له 
الطائش الذي يقبل بسرعته اجلنونية 
وهل سيفكر في االبتعاد عنها حفاظا 
عل���ى أرواح 1400 راكب، وتضيف الش���ركة قائلة: ان احلافلة 
الغريبة تكلف حوالي 73 مليون دوالر تشمل الصناعة واملسار 

الذي ستسير عليه لكل 40 كيلومترا.
وتس���تعد بكني لتنفيذ أول خط بطول 186 كيلومترا نهاية 
هذا العام، حقيقة دائم���ا يبهرنا الصينيون بأفكارهم املبدعة 
في زمن أصبحت التكنولوجي���ا املتطورة هي املطلب العاملي 

فماذا عنا.
> > >

س�ؤال ب�ريء: أين وصل مش����روع إنشاء الس����كة احلديدية 
ومت����رو األنفاق في الكويت الذي أطلق كمناقصة بتاريخ 15/ 

.2010/5
أعتقد ان مشاريعنا التنموية دائما بحاجة إلى دفء األدراج 
لبضع س���نني كي تختمر كالعجني قب���ل أن جتد طريقها إلى 

التنفيذ أو اإللغاء.
fatimams_65@hotmail.com

وضع الشبك الفاصل بني قصر دسمان وشارع اخلليج العربي 
حلماية حديقة القصر، ال يتناسب شكله مع املظهر العام، نأمل من 
اجلهة املعنية استبداله بآخر أكثر جماال ألهمية القصر وتاريخه 

وشارع اخلليج ومتيزه.
> > >

المصلحة

ال أحد ينكر مدى اس����تفادة الس����ادة النواب من وجودهم في 
املجلس وال يستطيع احد ان مينع العضو من البحث عن مصلحته 
حاله حال غيره من املواطنني عندما تكون بعيدة عن املساومات 
والتي ال تتأثر بها عمل األجهزة احلكومية، أما ان تأتي االستفادة 
عن طريق مس����اومة الس����ادة الوزراء وبطرق متعددة ملصالح 
خاصة، فتلك مصيبة لذا على احلكومة ان ترفض هذا النوع من 
الضغ����ط ومتنع ذلك بكل ما متلك من قوة وال أكبر من قوتها إال 

قوة اهلل سبحانه.
ونس����تذكر حديث النائب األول الش����يخ جابر املبارك حينما 
صرح بأن الس����كني وصلت العظم وه����و تصريح ينم عن حلم 
وس����عة صدر احلكومة لكونه لم يعلن عنه إال متأخرا علما بأن 
الس����كني وصلت واستقرت ملدة ليست بالقصيرة ولم تشعر بها 
احلكومة لتجرعها مسكنا قويا من نواب األمة دون ان تستشعر 
ما آل إليه حالها إال بعد ما انتهت صالحيته، وهو ما يبني ترددها 

في فرض هيبتها.
وعلى ضوء األح����داث األخيرة الكل أجمع من صحف وكتاب 
بضرورة وجود الهيبة وه����ي املطالبة التي طالبت بها في أكثر 
من مقال وللداللة أذكر القانون وهيبته في 2007/2 والكويت في 
2007/5 ومقال »إلى متى« في 2007/9 و»هزلت« في 2008/5 ومقال 
»يكسر اخلاطر« في 2008/11/16، هذه املطالبة التي لم تعجب بعض 
الكتاب في حينه والتي فس����روها بالعودة للخيزرانة وهو وقت 
ولى بال رجعة، بل املقص����ود بالهيبة هو حفظ النظام وتطبيق 
القانون على الكبير قبل الصغير ونبذ الواس����طة بأشكالها بدل 
الفوضى التي نعيشها وستتزايد إن لم تقف احلكومة بوجه كل 
من ال يريد تطبيق القانون بح����زم، ونقول في النهاية: تصحو 

احلكومة متأخرا خير من اال تصحو أبدا.
ل����ذا عليها أن تنتبه وال تعاود جترع املس����كن مرة اخرى بل 
تصنع ما يقاوم مؤثرات األعضاء ومسكناتهم وترد بحزم مع منع 
التدخل في أجندتها، أما عن مس����مى العضو بأنه ممثل الشعب 
فهو تس����مية تنطبق على البعض أما البعض اآلخر فال عالقة له 

بها على ارض الواقع.
> > >

ديون الدولة

الديون املس����تحقة للدولة على املدينني سواء كانوا أفرادا أو 
مؤسسات بلغت مليارا ومائتي مليون دينار مقابل خدمات تقدمها 
الدولة برس����وم رمزية للمواطنني واملقيمني، ولو نظرنا للمبلغ 
املستحق لوجدنا ان اخلطأ في تراكم هذا املبلغ يقع حتت مسؤولية 

الدائن واملدين في آن واحد.
فاإلهمال والتراخي للمدين بتس����ديد ما عليه وعدم احلرص 
واملتابعة م����ن الدائن أديا الى تضخم هذا املبلغ وغالبا ما يكون 
لوزارات اخلدمات، فلو كانت اجهزة الدولة حريصة على املال العام 
ملا تراكمت تلك املبالغ، علما ان كل وزارة من وزارات الدولة بيدها 
اإلجراء الذي يضمن لها ديونها، ولكن ما انتهجته تلك االجهزة من 
التساهل والتسامح مع املدينني أوصلنا لهذه النتيجة، لذا نهيب 
بكافة االجهزة احلكومية الى عدم تكراره مس����تقبال واستخدام 
صالحياتها واتخاذ اإلجراءات الكفيلة التي نص عليها القانون، 
فأموال الدولة في النهاية تعود فائدتها للشعب فصونوا أموالكم 

واحفظوها في خزينة بالدكم.
> > >

المرور

تشير اإلحصاءات الى أنه وخالل ثالث سنوات مت االعتداء على 
660 عسكريا مبعدل 220 سنويا وخالل 72 ساعة اي خالل ثالثة 
اي����ام فقط مت حترير 5337 مخالفة مرورية في جميع احملافظات 
وحجز 450 مركبة، وهو ما يب����ني مدى أهمية وضرورة تعديل 
مواد قانون املرور من السلطتني التنفيذية والتشريعية لتكون 
العقوبة اش����د، فمن يريد بحق احلفاظ على ارواح ابنائنا وعلى 
هيبة رجال الداخلية ويزيد علينا مس����احة ظالل األمن واألمان 

عليه أن يتعجل مبا ينفع مصالح البشر.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

اعترض كثيرون وبشدة على تش���ديد العقوبات في قانون املرئي 
واملسموع مع انه تشديد مينع الفوضى في الساحة االعالمية احمللية بل 
وشن البعض اشد احلمالت على القانون وكأنهم وبتعمد يريدون حرية 
دون مس���ؤولية ويريدون ان يسمح لهم بأن يفعلوا ويقولوا ويكتبوا 
كل ما يريدون حتى وان كان على حساب كرامة الوطن نفسه وكرامات 
الناس ومسؤولي الدولة، وفوق ذلك ميارس هؤالء معايير مزدوجة دون 
خج���ل وحياء ودون خوف، فتراهم يرغون ويرعدون ويزبدون عندما 
يحالون حتى بصورة حضاري���ة للقضاء، ويريدون بنفس الوقت من 
الذين يشتمونهم دون حدود ويطعنون بكراماتهم ليال ونهارا في وسائل 
اعالمهم بأال يستخدموا اي حق واي وسيلة ملقاضاتهم وكأنهم استثنوا 

انفسهم بأنفسهم من اي قانون ومن اي نقد ومن اي مسؤولية!
ال تستحق الكويت ان ميارس بها العض كل هذه الفوضى وهذا التجريح 
غير احملدود باالنتقاد، فما يراه هؤالء على انه ازمات ومشاكل بالكويت 
هي ال شيء بل ولعب اطفال مقابل املشاكل االجتماعية واالزمات السياسية 
التي تعاني منها اغلب دول املنطقة، وما عليكم سوى النظر وااللتفات 

ميينكم ويساركم لتعرفوا وتتأكدوا بسرعة معنى هذا الكالم!
قالوا قدميا ان من يزرع الريح »يحصد« العاصفة، لهذا على اجلميع 
أال يس���تغربوا مما يشاهدونه هذه االيام في الكويت فما يحصل داخل 
الس���احة احمللية اجتماعيا وسياسيا ومنذ سنوات ليست بالقليلة هو 
زرع ريح وزرع للفوضى وزرع للفتنة بصورة غير طبيعية او منطقية، 
لهذا نشاهد ومنذ فترة ايضا ليس بالقصيرة تلك املهاترات االجتماعية 
التي ال تنتهي وتلك االزمات السياس���ية املفتعلة التي ال تنتهي، وتلك 
االص���وات  � الناعقة � التي ال تس���تحي وال تريد اي راحة لهذا الوطن 

ولهذا املجتمع.
Mike14806@hotmail.com

المواطن علي الجابر األحمد

قصر دسمان

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

مخلد الشمري

الحصاد المر!

رؤية

فاطمة شعبان

حافلة
ثالثية األبعاد!

جملة اعتراضية

يقال »ان في السفر سبع فوائد«، لكنني اكتشفت 
ان فوائد السفر قد تتعدى ذلك بكثير، خاصة بعد 
ان حظيت باملشاركة مع الوفد اإلعالمي الكويتي 
في زيارته الى مش���هد منذ ايام، فقد خرجت من 
تلك الزيارة بكثير من الفوائد على الصعيد املهني 

والفكري واالجتماعي.
وإذا كان مقال واحد لن يكفي لتحديد كل هذه 
الفوائد بتفاصيلها اال انني ميكنني ان أعدد بعضها 

كما يلي:
تلمس���ت عن قرب أهمية دور وسائل اإلعالم 
مبختلف أنواعها املرئية واملس���موعة واملقروءة 
في تعزيز العالقات ونقل الصورة احلقيقية لكل 
موقف أو حادثة، وفي زيارة مش���هد وقفت على 
حقيقة مهمة، او لنقل توصية ضرورية يجب ان 
نأخذ بها، وهي ضرورة توسيع املساحة اخلارجية 
لإلعالم الكويتي، بحيث ينقل صورا واقعية عن 

املناطق واألماكن املميزة في الدول األخرى.
وفي زيارة مشهد أتيحت لي الفرصة لالحتكاك 
مبجموعة مميزة من اإلعالميني من مختلف التوجهات 
الفكرية والسياسية والدينية، حيث مثل أعضاء 
الوفد مختلف التي���ارات، اال انهم جميعا متيزوا 
باملهنية العالية، اضافة الى حرص كل منهم على 
االس���تماع لآلخر وفهم وجه���ة نظره، فضال عن 
تقديرهم للوقت وحرصهم على االس���تفادة منه، 
فكان ذلك فائدة جديدة لي وهي اننا اذا استطعنا 
ان نرب���ي أبناءنا على هذه الصف���ات لتمكنا من 
جتاوز اي اختالفات في وجهات النظر، ولوصلنا 
الى التنمية احلقيقية التي ال يخش���ى عليها من 

التغيرات والتحديات.
واألمر املهم انني وقف���ت على أهمية احتكاك 
اإلعالمي باآلخرين دون قيود او محاذير، واحلرص 
على االنفتاح على اآلخرين دون تخوف او تردد، 
ألن ذلك اإلعالمي عندما يكتب او ينش���ر قد يؤثر 
في كثير من القراء، ل���ذا فالبد ان تكون الصورة 
الت���ي ينقلها مجردة من اي حتيز، ومعتمدة على 

رؤية صحيحة وفهم واضح.
وقد كانت فرصة لي ألتعرف على أصدقاء جدد 
سواء من الكويتيني او االخوة اإليرانيني، وهنا البد 
ان أتذكر بكل فخر دور سفيرنا لدى طهران مجدي 
الظفيري وأعضاء السفارة هناك الذين لم يتوانوا 
في توفير كل السبل لكي حتقق الزيارة أهدافها، 
كما ال يفوتني أن أشكر القائم باألعمال في السفارة 
اإليرانية لدى الكويت ومعه طاقم السفارة جلهودهم 
في توفير الراح���ة ألعضاء الوفد وحرصهم على 
تنظيم برنامج الزيارة بالشكل الذي أراده أعضاء 
الوفد فخرجنا بأفضل النتائج، كما نش���ر في كل 

الصحف احمللية عقب عودة الوفد اإلعالمي.
أما رئيس الوفد ونائب رئيس التحرير الزميل 
عدنان الراشد فقد كان ش���علة من النشاط، وقد 
اس���تفدنا كثيرا من خبرت���ه وحنكته في معرفة 
الكثير من املعلومات القيمة، وزيارة األماكن املميزة، 
والتعرف على ش���خصيات إيرانية من أصحاب 

الفكر والسياسة.
وإذا انتقلنا الى احلديث عن اجلارة ايران، فإنها 
وال ش���ك دولة مهمة وذات ثقل في املنطقة، ومن 
مصلحة الكويت ان تك���ون عالقاتها معها مميزة 
على مختلف املستويات، وبدوره يتحمل اإلعالم 

مسؤولية كبيرة في حتقيق ذلك.
في النهاية أقدم شكري لكل أعضاء الوفد وكل 
من س���اهم في إجناح الزيارة، وأمتنى ان تتكرر 
مثل هذه الزي���ارات التي تعزز عالقة الكويت مع 

كل الدول.

محمد جاسم الدبوس

أكثر من مجرد فوائد

رأي

قول منسوب لإلمام علي گ، أراه ينطبق على كويتنا اليوم! 
أكو شيء غلط يربط كل هذه املظاهر السلبية واملبكية، أين كويت 
احلريات املس����ؤولة؟ اين لؤلؤة اخلليج؟ اين سويس����را اخلليج؟ 
الدميوقراطية اخلليجية االولى؟ اين الوحدة واأللفة الوطنية؟ هل 
نحن على حافة هاوية الفوضى؟ الكل يضرب بعضه بعضا، والكل 
يريد ان يكون هو البطل املنزه وغيره الس����فيه املنحط! تشابكت 
العوائل بعد الطوائف والقبائل، الكل يريد ان يأخذ حقه كما يتصوره 
ويشتهيه، ودخلنا في دائرة »خد حقك بيدك« وان لم تطله بلسانك 
فبرجل����ك )اعزكم اهلل تعالى(، الى اين وإل����ى متى وإلى اي مدى، 
هل نحن نعاقب انفسنا بأنفسنا؟! يقولون انه من باب جلد الذات 
املذموم! اذن هل من تفس����ير لكل مظاه����ر الفوضى! اعتصامات ال 
طعم فيها، وازمات تلو ازمات ال رائحة فيها اال االنتقام والفجور في 
اخلصومة،حتى االدوات الدستورية احلقة ضاعت في هذه االجواء 

غير الصحية، والرقابة النزيهة تاهت مع الثأر واالثارة.
كان الدستور عندنا املخّلص املنتظر، ولكنه اليوم ملطشة لكل 
من احل����ق والباطل، ماذا ينقصنا؟ اموال وفي����رة، بلد صغير في 
جغرافيت����ه، مواطنوه اقل تعدادا م����ن قرية صغيرة في الصني أو 
الهند، قوانني وال احلى.. ولكن الكل يش����كو، الكل يئن، الكل يذم، 
وال����كل ميارس اخلطيئة اال من رحم ربي، ه����ل انتهى الدهر الذي 

اضحكنا ليأتي دهر البكاء.. ال سمح اهلل تعالى.
> > >

كذلك مثلما اضحكنا وادخل في قلوبنا الس����رور الذي ينسينا 
شيئا من تعب وارهاق احلياة، كذلك اليوم يبيكه احباؤه، جمهوره 
وما اكثرهم. رحم اهلل غامن الصالح برحمته الواسعة وألهم ذويه 
الصب����ر والس����لوان، ونتقدم كذلك بخالص الع����زاء جلميع اهالي 
املتوفني رحمهم اهلل تعالى ومنهم ابن خالتنا اياد حس����ني الصايغ 
في مصابه اجللل فقيد الشباب ابنه املرحوم حسني، تغمدهم اهلل 

جميعا برحمته الواسعة.
a.alsalleh@yahoo.com

عبدالهادي الصالح

كما أضحكك الدهر 
كذاك الدهر يبكيك!
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أزمة تلد أخرى، هذا هو حال بلدنا هذه األيام، فمن 
االحتقان السياسي املفتعل بسبب طغيان كل سلطة 
على حدود األخرى بداعي التكسب الشعبي وخلق 
الوالءات، مرورا بالفتنة الطائفية البغيضة، إضافة 
للتقس����يمات املعيبة ملكونات املجتمع والتي يروج 
لها البعض عالنية وبأسلوب ال يخلو من الغطرسة 
وإلغاء اآلخر، إلى الطعن في كرامات الناس واستغالل 
الفضاء املفتوح لتصفية احلسابات فالتعرض إلى 
نزاهة القضاء وانتشار الفساد في بعض األجهزة. 

وانتهاء باحملتكرين املتالعبني بقوت الناس والذين 
ال ينمون ويكب����رون إال في بيئة األزمات، كل هذه 
معاول هدم إن لم ننتبه خلطورتها ستنسف جهود 
املؤسسني الذين بفضلهم بعد اهلل عز وجل قامت 
الدولة وتأسست دعاماتها والذين ائتمنونا لرعايتها 
واحملافظة على مكتسباتها التي بدأ بعضنا � بداعي 
اجلهل أو القصد � باإلساءة لها وسوء استغاللها. 
وحديث الشيخ ثامر اجلابر األخير مع الزميلة 
»الراي« قدم قراءة ش���املة لكل االختالالت التي 
أدت إلى فقدان التوازن السياس���ي واالجتماعي 
في الدولة، محذرا من محاوالت البعض حتويل 
دميوقراطيتنا إلى فوضى، مشخصا بعض الظواهر 
بطريقة ال تخلو من االتزان واحلكمة، داعيا لكبح 
جماح من يريد القفز على ظهر الظروف، ومناديا 
بس���حب بعض املصطلحات التي تشق الوحدة 
الوطنية عن الت���داول اإلعالمي كل هذا يجعلنا 
مطمئن���ني إلى أنه رغم الغي���وم الداكنة املخيفة 
فإن هناك منفذا للنور واألمل وهو مسطرة ثامر 

في قياس األمور.
Ali_alqallaf_75@hotmail.com

علي القالف

مسطرة ثامر

من ثقب الباب


