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يُطلق على كلية اآلداب «أم الكليات»، وذلك لســببني 
رئيسني: األول يتعلق بكونها أول كلية تستقبل طالب جامعة 
الكويت في أكتوبر عام ١٩٦٦، أما السبب الثاني فيتمثل 
بكونها مسؤولة عن تخريج أصحاب الفكر واألدب والفلسفة 
االجتماعية التي تعتبر من أهم الفلسفات العلمية لتعلقها 
مبفهوم احلياة االجتماعية واملعايشة األخوية والترابط 
احلميم بني الشــعوب وتالحمهم وتراحمهم ومتاسكهم 

مبفهوم وحدتهم وحلمتهم الوطنية. 
إن مفهومي املواطنة واالنتماء من املفاهيم التي أخذت 
حيزا كبيرا من االهتمام على مستوى العالم، ونحن في 
الكويت جزء من هذا العالم نتأثر ونؤثر فيه، فقد شغلت 
املواطنة واالنتماء مجتمعنا، خاصة فيما يتعلق بسلوك 
األفراد وحتديدا ســلوك الشباب، أما أن يقفز لألساتذة! 
فهذا غير مقبول البتة، ونحن في كلية اآلداب نفتخر بأن 
املواطنة واالنتماء من أهم املواضيع التي تشغلنا دائما، 
ففي كل عام جند لدينا حراك يدعم متاســكنا وترابطنا 
داخل بلدنا احلبيبة الكويت. لقد قدمت الكلية وما زالت 
وســتبقى تقدم مفاهيم الوحدة الوطنية بشــكل واسع 
وشامل، فال يسعني إال أن أكرر دعوة عميد كلية اآلداب 
أ.د.عبداهللا محمد الهاجري ملشاركتنا بآرائكم النيرة التي 
ستضيء لنا الطريق لنواصل العمل على تعزيز وحدتنا 
الوطنية وانتمائنا لهــذه األرض ووالئنا حلكامنا من آل 

الصباح الكرام.
ال شــك أن دعوة العميد الشاب كانت مبنزلة طريق 
نحو املســتقبل، السيما كونها لم تقتصر على منتسبي 
اجلامعة، بل شملت رجاالت الدولة ممن لديهم القدرة على 
استلهام الدروس واستخالص العبر للمشاركة في إيجاد 
آلية لتوجيه حكومتنا للعمل على تنفيذ توصياتها املتمثلة 
بتحديد برنامج حكومي متكامل يســهم بشكل واضح 
وفعال في حتقيق مفاهيم املواطنة واالنتماء، من خالل 
تطوير املناهج الدراســية وتعزيز تلك املفاهيم، والعمل 
على تبني مشروع إعالمي يشارك فيه املشاهير لتوجيه 
اجلمهور نحو االنتماء لألرض والوالء حلكامها، وإنتاج 
برامج تلفزيونية تستهدف األطفال لغرس مبادئ املواطنة 
واالنتماء والوالء لديهم، باإلضافة الى دعوة دور العبادة 
للقيام بدورها وحتمل مسؤوليتها الوطنية بتعزيز أهمية 
التنوع ونبذ التفرقة العنصرية بجميع أشــكالها، وحث 
وزارات الدولة ومؤسساتها على تطبيق مبادئ املساواة بني 
املواطنني الكويتيني عمال باملادة (٧) من الدستور: (العدل 
واحلرية واملساواة دعامات املجتمع، والتعاون والتراحم 
صلة وثقى بني املواطنني)، واملادة (٢٩): (الناس سواسية 
في الكرامة اإلنســانية. وهم متساوون لدى القانون في 
احلقوق والواجبات العامة. ال متييز بينهم في ذلك بسبب 
اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين)، فإذا كان دستورنا 
املتفق عليه من خيرة رجاالت الدولة يحثنا على التعاون 
والتراحم وعــدم التمييز بني املواطنني الكويتيني فلماذا 
البعض منا يقلل من اآلخر وكأنه متفضل عليه بشيء؟!

وأخيراً، ومن باب تعزيز الوحدة الوطنية، يجب علينا 
جميعا أن نبارك دعوة العميد الشاب وندعمها بأفكارنا 
وآرائنا وأطروحاتنا، كما يتوجب علينا التصدي لكل من 
يحــاول العبث بركائز مجتمعنا الكويتي الشــامل الذي 
مبوجبه تكونت دولة الدميوقراطية واحترام الرأي والرأي 
اآلخر، أما الغمز واللمز الذي يستخدمه البعض فما علينا 
إال أن نكرر املثــل القائل: (كل إناء مبا فيه ينضح، وكل 

ذات مبا فيها تفيض).
اللهم احفظ كويتنا وحكامها ومواطنيها وجميع املقيمني 

على أرضها.

في بداية عهدها، أصدرت حركة طالبان عدة قرارات تعتبر 
قرارات سياسية، وهي في نفس الوقت تعد تغييرا شامال 
في املواقف الصلبة الســابقة حلركة طالبان، ما يشير إلى 
أنها تسعى إلقامة عالقة جيدة مع دول اجلوار ودول العالم، 
وكان أول هذه القرارات العفو الشامل عن كل الذين ساعدوا 
القوات األجنبية التي كانت حتتل أفغانســتان، كما أعلنت 
عن عدم التعرض ألي من مكاتب وسفارات معظم الدول.

ومن أبــرز قراراتها والتي كان لها صدى قوي وطيب 
لدى دول العالم، ما تتعلق بحرية املرأة وفتح املجال أمامها 
لتمارس حقوقها السياسية داخل دولة أفغانستان اإلسالمية.

أما فيما يتعلق بعالقة حركة طالبان بدول اخلليج العربي 
فهي عالقة طيبة، حيث كانت حركة طالبان أن فتحت مكاتب 
لها في دولة قطر اخلليجية، وأن عالقاتها لم تكن سيئة مع 
بقية دول اخلليج، قد يكون هناك بعض الفتور مع اململكة 
العربية السعودية بسبب عدم تسليم السعودي أسامة بن 
الدن، إذا ليست هناك أي خالفات بني دولة طالبان والدول 

اخلليجية العربية.
وبالنسبة لعزم حركة طالبان على إنشاء دولة إسالمية 
قائمة على الشــريعة اإلسالمية، فهذه أمور تخص طالبان 
ما دامت ال تسعى للتدخل في شؤون الدول اجلارة وغير 
اجلارة، وهي أيضا تعهدت بإقامة عالقات طيبة مع مختلف 
دول العالــم وهذا أيضا أمر يطمئــن العالم بتخلي حركة 
طالبان عن تنفيذ عمليات إرهابية، وهذه تعتبر مهمة جدا 
للسالم العاملي الذي يطالب به ويتمسك بتطبيقه كل دول 
العالم، نطالع ونسمع الكثير عن مستقبل حركة طالبان في 
املنطقة وعن تخلي طالبان عن مخططاتها السابقة والتأكيد 

على فتح صفحة جديدة مع مختلف دول العالم.
إن هذه التوجهات حلركة طالبان والتي يحدد من خاللها 
مستقبل العالقات بني حركة طالبان ودول العالم لهي توجه 
مرحب به من قبل دول العالم، وال شك أنه توجه سليم تسعى 
طالبان إليجاد وضع مقبول وطيب، وهذا ما ستسعى حركة 
طالبان إلقامة عالقة طيبة مع دول العالم وترسم مستقبل 

دولة أفغانستان اإلسالمية.
إن حركة طالبان كانت تقاوم االحتالل الروسي اإلحلادي 
ثم استغالل الواليات املتحدة ألراضي أفغانستان، حيث إقامة 
عدة قواعد عسكرية استغلتها الواليات املتحدة األميركية 
إلجناز مخططات ضد دول اإلرهاب، اليوم أفغانستان تخلصت 
من االحتالل الروسي ومن القواعد العسكرية األميركية فهي 
جتد ما يدعوها لالستمرار في العمليات العسكرية، بل ترى 
أن الوقت حان ألن تفتح صفحة جديدة وجيدة مع مختلف 
دول العالم.. نرجو لألخوة األفغان التوفيق في مســعاهم 

إلقامة دولتهم اإلسالمية دون التدخل بالشأن اخلارجي.
ِ َواْعتََصُموا ِبِه َفَسيُْدِخلُُهْم  َِّذيَن آَمنُوا ِباهللاَّ آية كرمية: (َفأَمَّا ال

ِفي َرْحَمةٍ مِّنْهُ َوَفْضٍل َويَْهِديِهْم ِإلَيِْه ِصَراًطا مُّْستَِقيًما).
واهللا املوفق.

تناقلت الصحــف احمللية 
ووســائل التواصل االجتماعي 
كلمة ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء األخيرة، وكنت قد كتبت 
كثيرا عن اإلجنازات احلكومية 
والتحديات الصعبة أمام حكومة 
«صاحب الثوب النظيف» سمو 
الشــيخ صبــاح اخلالد وكنت 
وما زلــت كأي مواطن راصد 
لألداء احلكومي والتشــريعات 
البرملانية، أصــر على حتقيق 

املطالب الشعبية.
إال أن حكومة الشيخ صباح 
اخلالــد ما زالت جتتهد في ظل 
التحديات والشــخصانية بني 
الســلطتني، ما عطل الكثير من 
الكويتيــني ومطالبهم  مصالح 
املجتمعية املشــروعة، وكانت 
اللفتــة الكرميــة مــن متابعة 
وحضور معالي رئيس مجلس 
الوزراء ليجري حوارا مفتوحا 
مع أبنائه خريجي جامعة الكويت 
للعام اجلامعي ٢٠٢٠  املتفوقني 
/٢٠٢١ خالل زيــارة إلى مدينة 
صباح السالم حمل مضامني إقبال 
احلكومة على ما يسمى باحلكومة 
املنجزة، تلك احلكومة التي يريدها 
الشريحة  الكويتيون والشباب 
املهمة التي يرتكز عليها املجتمع.
وجاء تفنيد ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ صباح 
بالوعد واألمل  اخلالد ممزوجا 
بقرب حتقيق مطالب تصحيح 
الكويت  املسارات احلياتية في 
ومنها التعليم والصحة والهرم 
الوظيفي (الوظائف)، ولذلك كانت 
كلمة سموه حاملة خلطة إدارة 
عجلة التنمية في البالد، ومنها 
التطمينات بأن الكويت ستصل 
إلى املناعة املجتمعية بعد أن مت 
تطعيم ٢٫٦ مليون مواطن ومقيم 
بنسبة ٦٦٪ وسنكمل نسبة ٧٠٪ 
بنهاية سبتمبر املقبل إلى جانب 
االشتراطات الصحية واستمرار 
الكويت بهــا أي العودة الكاملة 

للحياة الطبيعية.
العناية  الكلمة  كما تضمنت 
املباشــرة مبســتقبل الشباب 
الكويتــي ومنهــم اخلريجون 
املتفوقون مبباشرة انضمام ١٠ 
طالب منهم ملجلس الوزراء في 
للمساهمة في  املبادرين  مركز 
تنفيذ املشاريع التنموية الكبرى 
اجلديدة في البالد، واإلعالن عن 
مجلس تأسيسي جلامعة عبداهللا 
السالم، وقريبا سيكون اإلعالن 
عنه من قبل مجلس إدارة اجلامعة 
ما يوضح أن احلكومة بدأت الدعم 
احلقيقي للصرح األكادميي ودمج 
الطلبة في املبادرات واملشاريع 
كطاقة بشرية وفكرية، وأما عن 
التحصيل العلمي فقد حملت كلمة 
التفاؤل  الوزراء  رئيس مجلس 
واخلطة للعودة اآلمنة للمدارس 
العلمي  التحصيــل  وإكمــال 
املــدروس، كل هذه التطمينات 
تبرهن على أن احلكومة ماضية 
بالبالد  التنمية  إدارة عجلة  في 
بعد الركود في شــتى املناحي 

جراء تداعيات اجلائحة.
ولعل احلديــث عن «مدينة 
احلرير» و«رؤيــة ٢٠٣٥» عاد 
إلى املشــهد احلكومي بصورة 
قوية، وكان قد غاب عن املواطن 
بعد وفاة املغفور له نائب رئيس 
الشيخ  السابق  الوزراء  مجلس 
ناصر صباح األحمد، طيب اهللا 
ثراه، وأما عن مستقبل الشباب 
أعلن عن سبعة  الكلمة  وخالل 
مشاريع تنموية كبرى سيقوم 
الشباب الكويتي بجزء كبير من 
تنفيذها وهــي: مدينة احلرير 
وميناء مبارك وجســر الشيخ 
الكويت اجلديد  جابر ومطــار 
واملدينــة الترفيهيــة وجزيرة 
فيلكا واجلزر األخرى والوقود 
البيئي، ما سيوفر ١٠٠ ألف وظيفة 
للمواطنني ويعــود على البالد 

بتنوع مصادر الدخل.
الترفيهي  القطــاع  أما عن 
البالد، فحملت  والسياحي في 
الرؤية احلكومية القادمة اإلعالن 
عن االنتهاء من تصميم املدينة 
الترفيهيــة والتي بات عرضها 
على القطاع اخلاص قريبا، كما 
أعلن عن املشاريع االستثمارية 
للشباب، وهي أيضا حلم ملستقبل 

أفضل.
إن ما تفضل به سمو رئيس 
الوزراء فــي هذه الزيارة وهذا 
اللقــاء مع اخلريجــني ليضع 
احلكومة أمام املسؤولية الكبرى 
إلدارة عجلة التنمية من جديد، 
مبعاجلــة اخللل فــي التعليم 
وتطوير قطاع الصحة العامة في 
البالد وتقدمي الكثير من الفرص 
للشباب اخلريجني عبر القطاع 
الوظيفــي احلكومي واخلاص، 
وننتظر مــن احلكومة اإلعالن 
عن خطتها ملباشرة عمل مشروع 

«رؤية ٢٠٣٥».

تكــون تكلفته عالية على الطرفني، 
وأعتقد أنه أمامنا العديد من األمثلة 
في احلاضر واملاضي والتي توضح 
أن التحدي األخالقي في التعامل بني 

الدول ليس باألمر السهل.
وال تختلف املكايدات بني الدول 
عن املكايدات بني األفراد وال تختلف 
سياسات العصا واجلزرة بني الدول 
عن مثيالتها بني األفراد وال تختلف 
مواقف اإلمساك بالعصا من املنتصف 
بني الــدول وبني األفــراد وهكذا 
باملواقف  العالم من حولنا ميــوج 
والسياســات التي ال تكون مثالية 
بالطبع ويعتقد البسطاء أنها مرتكزة 
على مبادئ وقيــم ومثل عليا. أما 
النفاق واالنتهازية في سلوك األفراد 
والذي يسهل اكتشافه فإنه يحتاج 
إلى بعض الوقت لتأكيد حدوثه في 
مواقف الدول عندما يكشــف عن 
وثائق لم تكن قد نشرت في السابق 

وهي كثيرة ومتعددة.

كبار الســن هؤالء هي احملافظة على 
التراث والهوية اليابانية، لكن النتيجة 
أنهم نسفوها ونفروا الشباب من ارتداء 
الزي التقليدي، وطريقة التنفير هذه 
ليست مقتصرة على اليابانيني، وهي 
موجــودة بكثرة لدينــا، رغم صدق 
بالتصحيــح واحملافظة على  النوايا 
الهوية والتــراث، إال أن آلية توصيل 
املعلومة تكون خاطئة وفي غير محلها، 
وينتج عنها نفور األجيال اجلديدة من 
هذه الهوية، حتــى ال يصبحوا مادة 
للسخرية و(الضغاط) للكبار، وأكثر ما 
يتعرض للنقد لدينا هم الفتيات، فتارة 
ينتقدون عباءة األكتاف وتارة العباءة 
املخصرة، وكل صغيرة وكبيرة في 
لباسهن، ما سبب لنسبة ليست بسيط 
منهن روح التمرد والرغبة باخلروج 
على املألوف حتى يشفوا غليلهن من 
التسلط االجتماعي.. واخلالصة  هذا 
أن نصح اآلخرين فن إن قام به من ال 
يتقنه أتى بالعجائب، ودمر النفسيات، 

وزاد الطني بلة.

بزوجة سياسي مخضرم.
يدخــل اخلليفة عمر بن اخلطاب 
ے القدس فاحتا، فيستقبله الصحابة 
بثياب فخمة خالف مــا كانوا عليه 
الفاروق  البساطة، فينكر عليهم  من 
فيبررون له بأن هذا اللباس يبث الرهبة 
والهيبة في أهل الشام فقبل منهم ذلك.

ولكل مكان وزمان لباسه املناسب، 
ففي األماكن العامة من الذوق أال يلبس 
اإلنسان املالبس القصيرة أو مالبس 
البيت «دشداشة البيت» كما هو مشاهد 
الدوائر  في األسواق واملساجد وفي 
احلكومية، فاإلطاللة األنيقة واالهتمام 
بأنواع الثياب وألوانها وتسريحة الشعر 
وشكل األســنان وبياضها والنظافة 
والعطور النفاثــة كلها عوامل مهمة 
ليكون حضورك طاغيا وتخلق تأثيرا 
مضاعفا دون إفراط أو هوس يوحي 

للجميع برقيك وأناقتك.

العالقات متشابكة ومتغيرة  كانت 
من آن آلخر فــال توجد ثوابت في 
الــدول ولكن توجد  العالقات بني 
مصالح متغيرة متاما مثل العالقات 

الواقعية بني األصدقاء. 
وقد تعاتــب صديقا أحيانا عن 
موقف لم تشعر أنه كان يتفق مع 
عمق الصداقة بينكما ويكون العتاب 
صريحا ولكن العتاب بني الدول قد 

يعطيها اجليل احلالي اهتماما كبيرا، 
لذلك استحدث الشباب الياباني كلمة 
تصف كبار السن هؤالء، وفي نوع من 
التهكم عليهم وهي (كيمونو كيساتسو) 

وتعني شرطة الكيمونو.
اجليــل الياباني احلالي عزف عن 
اللباس التقليدي، ألسباب عديدة منها 
(شرطة الكيمونو) تلك التي حترجهم، 
وتسبب لهم ربكة، وخوفهم من االنتقاد 
وضحك الشــرطة عليهم، وطبعا نية 

عجزه بكل حيوية وقوة.
تاتشر تخفي بعض  ومارغريت 
العيوب فــي أســنانها وتغير من 
لتقود حزب  تســريحة شــعرها 
احملافظني في تغيير شاسع في طلتها، 
وهيــالري كلينتون أضافت بعض 
الطفيفة لتصبح الئقة  التحسينات 

عن عالقــات األخــوة والصداقة 
واملصالح املشتركة بني الدول ولكنها 
ال تتفق مع مــا يحدث على أرض 
الواقع من مواقف يصعب فهمها أو 
تفسيرها وتكون الصورة الظاهرة 
أن املجتمع الدولي تسوده العالقات 
املعقدة واملواقف الغامضة. ويجب 
على كل دولة أن تبني مواقفها بناء 
على الفهم العميق ملا يدور حولها مهما 

فعندما يرون الشــباب يرتدي الزي 
الياباني الرسمي، يحاولون أن يعلموهم 
آلية ارتدائه الصحيحة، فتجد كبيرات 
الســن خصوصا، يستدعني الفتيات 
املرتديات للكيمونو، ومن دون سابق 
معرفة، ويبدأن بنقد طريقة لبسهن، 
ويحاولن تصحيحها، كوضعية ارتداء 
احلزام التي يجب أن تكون في مكان 
معني، وطريقة رفع األكمام وآلية املشي 
وغيرها من األشــياء الدقيقة التي ال 

وفرانكلني روزفلت أصيب بشلل 
األطفال، فحرص على أن يتم تصويره 
دون كرسيه املتحرك بطريقة تدل على 
حيويته، فالتقطت له ٣٥ ألف صورة 
لم يظهر فيها على كرسيه املتحرك إال 
في صورتني! واستطاع أن يقود أميركا 
في فترة الكساد الكبير بنجاح مخفيا 

تختلف الدول في مواقفها حيال 
القضايا املتعددة في العالم ســواء 
كانت مواقف رسمية معلنة أو غير 
معلنة أو كانت غير رسمية، في الواقع 
إن مواقف الدول ال تختلف كثيرا 
عن سلوكيات األفراد، فبعض الدول 
تظهر مواقفها وقت الشدة بوضوح 
وحزم وصدق وبذلك ينمو رصيدها 

في املجتمع الدولي. 
وبعض الدول تستهلك الكثير من 
الوقت حتى يتضح موقفها من أي 
قضية، وأخرى تؤثر االبتعاد عن أي 
قضية قد ال تبدو لها أنها ذات تأثير 
مباشر عليها. وذلك مثل األصدقاء 
من البشر حيث إن بعض األصدقاء 
من البشر تعتز مبواقفه اجلدية إلى 
جانبك وخاصة في أوقات الشــدة 
وبعضهم يكتفون بالكلمات الطيبة 
فقط والبعض اآلخر قد يدير لك ظهره 
وينصرف عنك وقت حاجتك إليه. 
وقد يردد اإلعالم بعض الكلمات 

قد يكون اليابانيون من أكثر شعوب 
األرض حرصا على تراثهم وتسويقه 
العالم، وممكن أن يكون سبب  حول 
ذلك هو ما مرت به اليابان من الدمار 
واالحتالل الذي قامت فيه دول احملور 
على اليابان، فأصبحت لديهم هزة قوية 
لتراثهم الــذي يعتبر اجلزر اليابانية 
مقدسة، ال يحق ألي شعب أن يحتلها، 
ويعتبر اإلمبراطور الياباني من ساللة 
اآللهة، فال يحق لهم رؤية أو ســماع 
صوته، ولكــن مت هز هذه املعتقدات 
مبجرد خسارة اليابان للحرب، وبدخول 
األفكار الغربية بكثرة جعل اليابانيني 
يلتفون أكثر حــول تراثهم ومتجيد 
هويتهم الوطنية، فتجد الياباني حاليا 
شكله اخلارجي غربيا، ولكن مضمون 
أفكاره واعتقاداته يابانية صرفة، وحتى 

لو صبغ شعره في اللون األصفر.
كبار الســن من اليابانيني الذين 
عايشوا فترة احلرب هم أشد الناس 
تعلقا بالهوية اليابانية، وهم حريصون 
دائما على نشرها بني األجيال الالحقة، 

كثيرا ما يصدر الناس أحكاما على 
اآلخرين ويشــكلون صورة ذهنية 
عنهم من خالل هندامهم واطاللتهم، 
سواء من خالل التواصل املباشر أو 
في الصــور، فمالبس القضاة ترمز 
للعدل وهيبة القانون، ومعاطف األطباء 
توحي بالرحمة واإلنســانية، والبدل 
الرسمية للوقار والنفوذ، فاملالبس لها 
تأثيرها ودالالتها العميقة لذلك يحرص 
السياسيون واإلعالميون وبعض الدعاة 

على أناقة االطاللة.
اللمسات الفوتوغرافية أضفت على 
صور الرئيس األميركي األسبق إبراهام 
لينكولن سحرا على الرغم من افتقاره 
للوســامة وكثرة التجاعيد التي متأل 
وجهه وبروز تفاحة آدم بشكل الفت 
لالنتباه، إال أن مصوره احملترف ماثيو 
برداي حرص على استخدام تقنيات 

معينة ليظهر بشكل مميز.
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الزئبق، فيضر بالشعاب املرجانية 
وكذلك األسماك ومن ثم لإلنسان.

وكذلك شط العرب مياه املجاري 
تصب فيه مباشرة في نهري دجلة 
والفرات والنفايات الصناعية واملواد 
البترولية. ومنطقة أم الهيمان يوجد 
بها الكثير من حاالت الربو والسرطان 
ومنطقة الشعيبة يوجد بها أكثر من 
١٠٠ مصنع تنفث دخانها في الهواء 
فتمأل اجلو بغازاتها اخلانقة واملسببة 
لكل أنواع احلساسية والسرطانات: 

كيف يعيش اإلنسان بجو كهذا؟!
كيف ننشــئ مدننا بالقرب من 
املصانع وهي مصدر دائم للتلوث.
نسأل اهللا ســبحانه وتعالى أن 
يكون هواؤنا ومياهنا خاليني من 
أي تلوث، ونسأله أن يحفظ الكويت 
وأميرها وشــعبها ومن عليها من 
املخلصني من كل مكروه، وأن تنقشع 
هذه الغمة من الكويت وجميع دول 

العالم، اللهم آمني.

وخطورة اســتمرار تراكم الزئبق 
للبيئة البحرية، والذي يؤكد اخلبراء 
أن له ارتباطا مباشــرا باألمراض 
السرطانية التي كثرت هذه السنوات 
والزئبق مــن أكثر امللوثات بالعالم 
وأخطرها فإذا تبخر وانتقل جوا يؤثر 
بشكل مباشر على األماكن احمليطة 
به، وكذلك الزئبق إذا ترسب باملاء 
فهو خطير جدا يتحول إلى ميثيل 

سمك الزبيدي، وقد حددت الهيئة 
العامة للبيئة في بياناتها عدة مصادر 
تؤثر علــى البيئة البحرية ونفوق 
أســماكها مثل ظاهرة املد األحمر 
وقلة دوران املياه في جون الكويت 
وتردي جودة املياه وارتفاع درجة 
احلرارة في هذه األيام وقلة منسوب 
املياه القادمة من شط العرب والصيد 
اجلائر من قبــل بعض الصيادين 

لقد خلق اهللا الكون فأبدع فيه 
جل جالله، وجاء اإلنســان ليفسد 
التي خلقها اهللا مبخالفته  الطبيعة 
الرئيســي  التي أصبحت املصدر 
للتلوث وما يترتب عليه من أمراض. 
نحن هنا في الكويت نفسد نعم اهللا 
علينا، فكلنــا يتذكر كارثة محطة 
مشرف ملعاجلة مياه الصرف وما 
نتج عنها من تلوث للبيئة، فمازال 
العمــل جاريا لتلويث مياه اخلليج 
بإلقاء مياه الصرف فيه بال تخطيط، 
والدليل منطقة أم الهيمان التي تبعد 
٣ كم عن مياه النفط ومحاطة بحقول 
البترول ورائحة التلوث تشــم من 
على بعد، ونحن ال نحتاج ألجهزة 

قياس لفداحة التلوث.
إن مشكلة التلوث بالكويت حتتاج 
لعملية جراحية الستئصال أسباب 
املشكلة ونالحظ في بحرنا نفوق 
األسماك وتلوثا يئن من تلوث البيئة 
البحرية ونفوق سمك امليد وكذلك 
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