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 تزاحمت علي األحداث فكل موضوع 
الشباب، مقولة  يحتاج مقاال: ثورات 
رئيـــس وزراء مصر املعني لشـــباب 
التحرير: «جئت آلخذ الشرعية منكم»، 
انهيار هيبة الشرطة وتفككها في مصر، 
خلق ٥٠ ألف وظيفة للشباب بلحظة في 
البحرين، و٢٠ ألف وظيفة للشباب فجأة 
في سلطنة عمان، ١٠٠٠دينار لكل أسرة 
بحرينية فجأة، وهناك إصالحات بنظم 

احلكم في دول أخرى.. كل ما سبق نتيجة انتفاضات راح ضحيتها 
املئات من الشهداء واجلرحى واملعاقني، كان هدفها «حل مشاكل» 
املواطنني اليومية واملعيشية (أرواح = حل مشكلة) استخلصت 

مما سبق موضوع املقال والعناصر التي جتمع بينها:
  (١) «الشباب» مبا فيهم املراهقون وهم احملرك األساسي.

   (٢) «املشاكل» - حتى زيادة الترف والفراغ مشكلة- واملشاكل 
وقود الفنت، وأدوات غسيل املخ.

  (٣) «وزارة الداخلية» هي التي أحيانا تخلق املشاكل وأحيانا 
حتلها وأخرى تطينها، وما أحداث مصر ببعيدة حتى قيل:أعوذ 

باهللا من الشيطان والشرطة، والشرطي القبيح. 
  وتسعى وزارة الداخلية في مصر اآلن إلى جتميل وحتسني صورة 
الشرطي بعني املواطن. ما يهمنا بالكويت اآلن مشكلة املرور التي 
أصبحت أم املشــــاكل، تثير األعصاب على مدار الساعة، هم ونكد 
يومي، واحلوادث املميتة، وضياع الوقت واملال واألعمال، والتسبب 
في تأخير اإلسعاف واإلنقاذ واملطافئ، هذه املشكلة التي مست كل 
األعمار واألجناس واجلنسيات، مشكلة أصبحت كميزان لوزراء 
الداخلية فمن يستطيع حلها تثقل موازينه والنفس عليه راضيه، 
ويصبح حبيب الشــــعب والقائد، إن لهيب النيران حولنا تلسع 
أهداب أعيننا، فالبد أن نبعد عنها كل ما هو جاف وناشف ويثير 

األعصاب ملنع اشتعاله، وكذلك نرطب ألسنتنا بذكر اهللا.
 < < <  

  نبارك لوزير الداخلية نيله ثقة صاحب السمو األمير، ونشد 
على يديه، ونتمنى يا أبو حمود أن تكون أنت املميز بينهم، وتبدأ 

بحل إسعافي سريع ملشكلة االزدحام 
املروري، بقرار ســــريع وعزم متني 
وتنفيذ فوري وشدة مالحظة. فمشكلة 
االزدحام املروري لها إجراءات اسعافية 
ســــريعة تخفف من حــــدة االزدحام 
بوسائل بسيطة ورخيصة ال حتتاج 
مليزانيــــة وال مناقصة، حتتاج فقط 
«لتراكتور وكم عامل»، ودون تعقيد، 
الســــيارات كقطرات املاء إن جمعتها 
أصبحت كسيل عارم وان نثرتها كحبات املطر ال تشعر بكمياتها 
فلتكن سياسة املرور نشر السيارات على أكبر مساحة من األرض 
وليس حصرها بالشوارع الرئيسية، كمثل الذي تالمس عجالت 
سيارته رصيف منطقته وال يستطيع الدخول إليها إال بعد أن يقطع 
نصف طول منطقته مبدخلها الوحيد فلماذا ال تكون فتحة الدخول 

بأول املنطقة للتخفيف على الطرق الدائرية والشعاعية.
  كذلك لو كنت بشارع الرياض وتريد اخلروج منه إلى الدائري 
اخلامس قاصدا محافظة اجلهراء والفروانية غربا (على اليمني) 
وشخص آخر قاصدا محافظات حولي واألحمدي ومبارك الكبير 
شرقا (على اليسار) فما لك إال االنضمام خلف طابور واحد ملخرج 
يسع سيارة واحده فقط لســــكان خمس محافظات (وكأنه عنق 
زجاجة) فلماذا ال يزال الرصيف واجلزيرة (والتكلفة بسيطة جدا 
ال حتتاج اســــفلتا بل طابوق متداخل) ليكون مخرجني واضحني 
واحد للجهراء والفروانية واآلخر حلولي ومبارك الكبير واألحمدي 
ليزيد تدفق السيارات. وهناك فكرة أخرى نتمنى دراستها وهى نقل 
اإلشارة الضوئية عند تقاطع شارع العثمان بالنقرة مع الدائري 
الثالث ونقلها إلى تقاطع شارع تونس مع الدائري الثاني ومنها 
خلق تفرعات جانبية الســــتمرار سيولة الدائري والدخول على 

شارع العثمان لتخفيف االزدحام. 
  هناك أفكار ومقترحات يكتشفها من يستخدم الطرقات يوميا 
ويكون بها مجربا وخبيرا، فاســــألوا مجربا وال تســــألوا ضباط 

املكاتب. 
  Sbe٧٧٧@hotmail.com  

 قف.. فقط.. للتفكير.. ثم اترك 
التعليق..!

  دولة الكويــــت متول كثيرا من 
الدول العربية واآلسيوية بالتبرعات 
املالية لبناء البنية التحتية في مجال 

الكهرباء!
الكويـت تتبرع ملفوضية    دولة 
الالجئني ســـنويا مببلغ ٥٠٠ ألف 

دوالر!
  جمعية العون املباشر الكويتية 
أقامـــت مجموعة من املشـــروعات 
الصحية واالجتماعية وبناء مساجد 
أفريقية وآسيوية  في جمهوريات 

سنويا!
  الهيئة اخليرية اإلسالمية تدعم 
سنويا املنظمة االسالمية للتربية 
والعلوم والثقافة (ايسيسكو) مببلغ 

٨٠٠ الف دوالر لدعم ميزانيتها!
  دولة الكويـت تتبرع بـ ٤٫٥ ماليني 
دوالر ملعهد دراسات الشرق األوسط 

بجامعة جورج واشنطن!
  الصنـــدوق الكويتـــي للتنمية 
االقتصادية العربية يقدم ســـنويا 
ماليـــني الدوالرات لبعـــض الدول 
العربيـــة لدعـــم البنيـــة التحتية 
فيها بجميـــع املجاالت االقتصادية 

واالجتماعية والتعليمية!
  دولة الكويـت تتبرع للشـــعب 
البحريني مبساعدة مالية لتجنب 
التي تواجهها اآلن كمرحلة  األزمة 
مبدئية ٤٠ مليون دينار بحريني!

الكويـت تقدم ســـنويا    دولـــة 
مليونا ونصف املليون دوالر لدعم 
وكالـــة غوث وتشـــغيل الالجئني 

الفلسطينيني!
  دولة الكويــــت تدعم صندوقي 
االقصـــى والقدس بــــ ١٧١ مليون 

دوالر.
  جمعيـــة اإلصـــالح االجتماعي 
وجمعية التراث االســـالمي تتبرع 
سنويا ومنذ إنشائهما بالكثير من 
املدارس واملســـاجد  األموال لبناء 
واآلبار املائية وتعليم أبناء وإنشاء 
املراكز الصحية والدعم لألسر الفقيرة 
كل هذا في الدول االفريقية واآلسيوية 

وبعض الدول العربية!
  هذه بعض اجلهات واملؤسسات 
والدول التي تدعمها دولة الكويـت 
مـــن خالل حكومتهـــا او جمعيات 
النفع العام الكويتية، أال يستحق 
املثقل بالقروض  الكويتي  املواطن 
البنكية او التجارية او الشخصية أن 
تبادر احلكومة الرشيدة الى إسقاط 
فوائد القروض التي قامت البنوك 
بجعلها دينا على أصحاب القروض 
واملقترضني؟! فقط حتتاج الى وقفة 

تأملية في ذلك!
  فاكهة الكالم: نقول املنصب القيادي 
في اإلدارة احلكومية: ضرورة االبتعاد 
عن السياسة الديكتاتورية املبنية 
العشـــوائية  القرارات  على اتخاذ 
وتصفية احلســـابات غير منطلقة 
علـــى محاور التشـــاور والتحاور 
واملكاشفة الصريحة بل يجب على 
القيـــادي االجنذاب الى السياســـة 
الدميوقراطية املستمدة من أسس 
الضمير احلي الواعي.. فقط.. انك 
يجب ان تعرف ان هذا املنصب لن 

يبقى إلى األبد.
  Aliku١٠٠٠@yahoo.com 

 أال يستحق المواطن الكويتي..؟!
 

 د.بدر نادر الخضري

 لمسات

 اخلضرة واملاء والوجه احلسن وأضيف عليها الطابق الرابع 
عشـــر في وزارة النفط، حيث يتواجد الوزير الشيخ احمد 
العبداهللا في ذلك الطابق ليدير شؤون وزارتي النفط واالعالم، 
امامه البحر وحتيط االشجار من ثالث جهات مببنى الوزارة 

ووجهه املبتسم ومالمحه اجلياشة بوجه من يقابله.
  يوم االثنـــني املاضي كنت احد الذين اســـتقبلهم الوزير 
بابتسامته العريضة، وقد سبقني بالدخول عليه سبعة من 

شباب الكويت.
  كانت الساعة الواحدة ظهرا مت السماح بالدخول، فقام من 
مكتبـــه مرحبا بي اجمل ترحيب، ثم عرضت عليه املوضوع 
الذي من اجله طلبت مقابلته، واعطيته االوراق واملستندات، 
وكان بشوشا عندما غادرت املكان، وفي يوم اخلميس املوافق 
٣ اجلاري عقد الوزير اجتماعا مع الوكالء املساعدين وبعض 
املديرين في االعالم ملناقشـــة كيفيـــة توزيع الوكالء اجلدد 
والقدمـــاء، وقبل فترة طويلة خالل عام ٢٠١٠ صدرت مذكرة 
من قبل ديوان احملاســـبة فيها مالحظـــات مالية عن وزارة 
االعالم، خصوصا املوضوع رقم ٢٠ حول بعض التجاوزات 

املالية والبرامج االذاعية.
  بصفتـــي مواطنا وكاتبـــا أرى ان اي مواطن تدور حوله 
الشبهات يســـتبعد عن مكان عمله وينقل ملكان آخر ومهما 
كانت الواســـطات واحملاوالت لثني املسؤول، اال ان القانون 
واخالقيات املهنة والشـــبهة حتول دون رجوع املوظف الى 

عمله االصلي ومهما كانت االعذار.
  فكيف يعود وكيل مساعد الى عمله بعدما جاء ذكره مبذكرة 

ديوان احملاسبة.
  معالي الوزير، لنا رجاء بعدم السماع وااللتفات ملن يحاول 
التوســـط لعدم نقل الوكيل، واملطلوب فـــي هذه الفترة من 
تاريخ االعالم الكويتي ان يســـجل التاريخ اســـمك بنصاعة 
وبياض قلبك الطاهر بغربلة وزارة االعالم من بؤر الفســـاد 

االداري واملالي.
  شكرا معالي وزير النفط واالعالم، شكرا جزيال، فقد فتحت 
قلبك واســـتمعت للشكوى التي قدمتها لك، واشكر العاملني 
في املكتب التابع للوزير، والدنيا فيها مظلومون ال يعد وال 

يحصى عددهم. 

 العبداهللا وتطهير «اإلعالم»
 

 منصور الهاجري

 إشارة

 مـــن الواضح متاما ان الزلـــزال الذي ضرب 
اليابان قبل يومني قد أثر تأثيرا بالغا في محطة 
فوكوشيما النووية اليابانية وتفيد االنباء بان 
جدار وســـقف احملطة قد انهار متاما واندلعت 
حرائق كبيرة في احملطة وارتفع منسوب التسرب 
االشعاعي الى ١٠٠٠ ضعف عن معدله الطبيعي 
وعليه اجبر املواطنون القريبون من احملطة على 
مالزمة بيوتهم حتى اشـــعار آخر بسبب تلوث 

اجلو بالعناصر النووية املشعة.
  وهذا احلادث هو مثال حي ملا قد يتعرض له 
مفاعل بوشهر النووي االيراني الذي يقع مقابل 
الكويت، ففي مقاالت سابقة اشرت الى احتمال 
تعرض مفاعل بوشهر النووي الى خلل فني او 
اعتداء جوي او زلزال وهذا االخير اقرب للواقع اذ 
ان مفاعل بوشهر يقع في منطقة التقاء الصفائح 
التكتونية وهذه املنطقة متتد على طول سلسلة 
جبال زاجروس وصوال الى شمال اخلليج العربي، 
وهذه املنطقة مصنفة جيولوجيا بأنها منطقة 

نشطة زلزاليا.
  وهـــذا ما يثير املخاوف الصحية في الكويت 
فاذا حـــدث زلزال عنيف بهذه املنطقة قد يؤدي 
االمر الى خروج ميكانيكيـــة العمل في مفاعل 
بوشهر النووي عن السيطرة وبالتالي حدوث 
تسرب اشعاعي فيتحول االمر الى كارثة بيئية 
فـــي مياه اخلليج العربـــي باالضافة الى تلوث 
الهواء باالشـــعاعات ولكـــون املجتمع الكويتي 
ليســـت لديه فكرة ثقافية عن اهمية التعليمات 
الوقائية من اجلهات املختصة املتعلقة بالوقاية 
من االشعاع فإنه حتما سيتكبد خسائر فادحة 
في االرواح باالضافة الى انتشار مرض اللوكيميا 
(ســـرطان الدم) وهذا اقل ما ميكن ان يقال عن 
االضرار الناجمة عن الدمار الذي سيلحق بالشعب 
الكويتي في حالة دمار مفاعل بوشـــهر النووي 

االيراني.
 

 خطر التسرب اإلشعاعي الياباني على الكويت

 مفرح النومس العنزي

 جوهر الحديث

 عندما يلجأ املوالون للحكومة الى الشتيمة كوسيلة للذود عن 
حماها، اعرف انها تعيش آخر أيامها، وعندما يبدأ املستفيدون 
من بقاء االمور على ما هي عليه بالضرب في اعراض الشرفاء 
واالســـتهزاء بهم ويبدأون التصرف كـ «رداحات مأجورات» 
اعرف ان الرحيل بات قريبا، وهذا ما ملسته شخصيا من عدد 
من املوالني للحكومة سواء على مستوى ناشطني سياسيني 
او حتى اعالميني والذين ما تركوا بابا للشتيمة اال طرقوه وال 
نافذة لالستهزاء اال دخلوا منها في محاولة للنيل من كل من 

يقف ضد احلكومة التي يرى اجلميع ضرورة رحيلها.
  ان املتباكـــني من املوالني للحكومة لم يفعلوا ما فعلوه اال 
ألنهم يخشـــون امرين اوال ان باب االستفادة الذي ينتفعون 
منه ســـيغلق متاما بعد رحيل من تتبناهم وتصرف عليهم، 
وثانيا انه بقدوم حكومة جديدة بنهج مختلف رمبا تكشف 
اوراقهم وتزلفاتهم وقبضهم بالدينار و«البانيميرا» وغيرها 

من العطايا والهبات.
  استفيدوا كيفما شـــئتم واقبضوا ممن تشاءون وتزلفوا 
وامسحوا االجواخ ولكن اياكم والتعرض للوطن، فبعضكم 
يشبه اآلخر، وال ارى شبيها لكم سوى ايتام االنظمة العربية 
التي اسقطتها الثورات الذين تعروا وابتلعوا ألسنتهم، وعادوا 
الى جحورهم واصبحوا يكرهون الضوء قدر ما كانوا يحبونه 

ايام عز الفساد في تلك البلدان.
  ان كنتم ترونها حكومتكم فهذا شأنكم فأنا ال ارها حكومة 
لي، وان كنتم تستفيدون منها فهذا عائد لكم، فبنظري ان كانت 

ال تفيد وطني فرحيلها واجب شرعا ومنطقا وقانونا.
  توضيـح الواضـح: يبدو ان وزارة الداخلية لم تســـتوعب بعد 
أن التعـــدي على كرامات الناس بالضـــرب واإلهانة لم يعد 
خيارًا لبعض املنتســـبني إليها، والدليـــل أن رجال املباحث 
قامـــوا باختطاف زميلني مصورين مـــن الصليبية واعتدوا 
عليهما بالضرب والشـــتم واإلهانة، ثم اقتادوهما الى مخفر 
الصليبية واحتجزا وأهينا من جديد قبل أن يطلق سراحهما، 
يا وزير الداخلية ما حصل هو اختطاف على يد رجال املباحث 
لشخصني يؤديان عملهما في تصوير مظاهرة الصليبية وهو 
امر يجرمه القانون، فهل من محاسبة أم أن األمر سيمر مرور 
الكـــرام؟! فقضية محمد امليموني لم تنته بعد وهاهم بعض 

رجال املباحث ميارسون هواية اختطاف البشر.
  Waha٢waha@hotmail.com 

 تشهد الساحة احمللية تصاعد املطالبة بتغيير احلكومة 
بعهد ونهج ورئيس جديد من بعض التكتالت الشبابية بدعم 
الكتل النيابية بشكل او بآخر، تزامنا مع األحداث االقليمية 
الساخنة التي يشهدها العالم العربي. فهل هذه املطالبة مجرد 
تقليد ملوجة التسونامي؟ ام ان رحيل احلكومة استحقاق؟ 

ام باتت ضرورة؟ 
  أعتقد أن احلملة التي قام بها بعض الشـــباب عند بوابة 
مجلس االمة حتت شعار حكومة ومجلس بطيخ حتمل الكثير 
من املدلوالت التي يشعر بها املواطن الكويتي، حيث مت تسليم 
البطيخ لرموز املعارضة واملواالة وبعض الوزراء الذين رفضوا 
تسلم البطيخ، ورسالة واضحة وضوح الشمس ان املواطنني 
فقدوا الثقة بأداء السلطتني واصبح من الضروري استقالة 

احلكومة وحل مجلس االمة مع دعوة النتخابات جديدة.
  دون أدنى شك حالة اجلمود القاتلة التي تعيشها العالقة 
مابني الســـلطتني، فـــي ظل إهمال قضايـــا املواطنني امللحة 
واألساســـية مثل فرص العمل، وتطويـــر اخلدمات العامة 
للدولة، والتركيز على ما ينادي به املواطنون عبر النصيحة 
الشخصية، او عبر وسائل االعالم، والتي مع االسف الشديد لم 
جتد آذنا مصغية من احلكومة، فال تكاد جتد بيتا في الكويت 
اال ويعانـــي من بطالة اوالدهم، في حني ترى بأم عينيك أن 
الوافدين هم من لهم األولوية في الوظائف العادية جدا التي 
ال حتتاج إلى اختصاص نادر غير متوافر بالكويت، كما ان 
الشوارع واخلطوط السريعة اصبحت مزدحمة بجميع االوقات 

دون استثناء، وقياسا على ذلك جميع مرافق الدولة.
  املجلس مشغول بخالفاته وحساباته السياسية مع احلكومة، 
في حني ان املواطن ال يرى أي فائدة حلياته وحياة أسرته، 
الفساد واحملسوبية مؤصلة في املجلس من بعض النواب، 
وال نرى بصيص أمل أن يحقق املجلس طموحاتنا وتطلعاتنا 
التي انتخبنا املجلس من اجله، فنحن نرى أن هناك من يفوز 
بعضوية املجلس وقد كان من عامة الشـــعب، وبقدرة قادر 

يصبح من أصحاب رؤوس االموال الطائلة.
  قضايا يجب ان حتسم فورا ومن غير تسويف او مماطلة، 
اهمها تعديل التركيبة السكانية فال يعقل ان يكون عدد االجانب 
٢٫٥ مليون مقابل ١ مليون كويتي، فقد بات الوضع ال يطاق ال 
اجتماعيا وال اقتصاديا وال حتى امنيا. هل ننتظر ان تصبح 
الكويت في فوضى من اجل قوى الفساد السياسي واالقتصادي، 
واملعروفـــة جلميع الكويتيـــني أن رأس احلربة دخيل على 
املجتمع الكويتي، باالضافة الى بعض املتنفذين الذين تالقت 

مصاحلهم، وكل ذلك على حساب الوطن واملواطنني. 
  ونظرا لهذه املعطيات والتي لم نذكر جميعها بل بعضها، 
والتي ال يختلف عليها اثنان، والتي أصبحت كالكابوس يجثم 
على صدور املواطنني منذ سنني اصبح استحقاقا وضرورة 
علـــى ان تأتي حكومة جديدة بأســـلوب ونهج وعهد جديد 
يلبي طموح املواطنني، كما اصبح استحقاقا وضرورة حل 
مجلس االمة واعادة االنتخابات وفق الدستور.فهذا الطريق 
افضل طريق العادة الثقة للمواطنني.فنظام احلكم في الكويت 
دميوقراطي، الســـيادة فيه لألمة مصدر الســـلطات جميعا 

وتكون السيادة على الوجه املبني بهذا الدستور.
  almuzayenfaisal@yahoo.com 
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