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لوزارة الداخلية ...ألف تحية

العقل والعدل
واإلحسان

اع��رف كما يقول النا�س �أن ما يقوم به
رجال الأمن خالل عملهم اليومي هو واجبهم
املناط بهم واع��رف كذلك �أن ال�رشطة يف
خدمة ال�شعب ،ولكن واجبنا التقدير
واالح�ت�رام واالع�ت�راف بامتياز جهودهم
املبذولة وجناحهم يف مهامهم اليومية حق
لهم علينا خا�صة يف هذه الأيام الع�صيبة
وما تعر�ضت له البالد كما ح�صل يف باقي
الدول املجاورة من �سيول و�أمطار ،ف�شكر ًا
ال لرجال الأمن و�شكر ًا جزي ً
جزي ً
ال ملعايل
وزير الداخلية وال�شكر مو�صول ل�سعادة
وكيل وزارة الداخلية الفريق ع�صام النهام
وكل فرد من �أف��راد الداخلية الذين كانوا
املثال امل�رشف للمواطن الويف املخل�ص،
حيث كانت دورياتهم منت�رشة يف كل مكان

�أ�سعدتني ج��دا م��ب��ادرة الرئي�س
العراقي الدكتور برهم �صالح ببدء
جولة عربية خليجية ا�ستهلها
بالكويت لرتميم عالقات تاريخية
بني البلدين دمرها غزو الثاين من
�أغ�سط�س  1990للآثام واجلرائم
والتعديات والتجاوزات التي ت�سبب
بها وال��ذي و�إن ا�ستهدف الكويت
و�أ�ساء الى �شعبها امل�سلم وعروبتها
العفيفة ومنطقها العاقل  ،اال انه
ت�سبب يف متزيق العرب بني موهوم
بال�شعارات واالدع��اءات واملزاعم
التي ا�ستند �إليها من �أيد هذا الفعل
الفاح�ش الأذى وبني من عار�ضها
دف��اع��ا ع��ن الكويت و�أهلها وعن
نف�سه اي�ضا خ�شية ان يتعر�ض هو
الآخر الى الغدر الذي حل بالكويت
 .وامامي حتليل ورد خالل مقابلة
تلفزيونية مع مروان القا�سم وزير
اخلارجية ورئي�س الوزراء الأردين
الأ�سبق مع الزميل �سالم م�سافر
جنم قناة رو�سيا اليوم يقول فيه
القا�سم� :إن حرب العراق مع ايران
ع��ام  1980وهو يف حقيقته غزو
عراقي لإيران على غرار جرمية غزو
الكويت يف �أغ�سط�س  1990له عالقة
بالذي يجري اليوم من احداث,
املخطط واحد واجلهة التي اعدت
ل��ه واح��دة وامل�ستفيد الرئي�سي
واح��د وان كان هنالك م�ستفيدون
�آخرون.
�أ�سعدتني مبادرة الرئي�س العراقي
ببدء م�شوار ا�صالح عالقاته مع
ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ودول اجل���وار
حتديدا التي غلبت عليها تبعات
حروب فرتة الرئي�س �صدام ح�سني,
وهو رئي�س �شئنا �أم �أبينا وحكم
العراق قرابة  36عاما من الظل
الى العلن  ،وفرتة ما بعد �صدام
وهي �ستة ع�رش عاما تقريبا حتى
الآن والعراق يرزح خاللها حتت
احتاللني «ايراين و�أمريكي» ب�شكل
�أو �آخر.
العراق بو�ضعه احلايل هو اخلا�رس
الأكرب من عبث الأنظمة ومن جهل
ال�شعب وان��ح��راف��ه وراء �أوه��ام
تبعية هذا �أو ذاك الى العراق.
لن يتح�سن و�ضع العراق ما مل
ي�ستعد العراقيون �شعبا وحكما
و�أحزابا ورجال دين وعي ادراك
تقدم الدولة وال�شعب واال�ستقرار
والأم��ن والتنمية والعمل والعلم
واالق��ت�����ص��اد ع��ل��ى م��ا ع���دا ذلك
العبادة والتدين نعمة للمتعلم
ولي�س للجاهل ,وال��دي��ن بدون
عمل وبدون علم وبدون اقت�صاد
وبدون تنمية وبدون بحث علمي
ودرا�سة وتخطيط وابداع واكت�شاف
الي�ؤدي الى نتيجة.
برهم �صالح ذكي و�أدرك ان جتربة
الكويت الأف�ضل عربيا يف احلكم
ويف العالقة بني احلاكم واملواطن
ويف اال�ستثمار والتجارة والعدل
والإح�سان والإن�سانية والت�سامح,
وهي �أمور لها عالقة بتميز ال�شعب
و�سمو احلكم.

وط��وال الأرب��ع والع�رشين �ساعة يجوبون
�شوارع الكويت للحفاظ على الأمن وتر�شيد
النا�س نحو الطرق الآم��ن��ة وال�سالكة،
ال�شكر لك �أيها ال�رشطي الذي حملت على
عاتقك م�س�ؤولية راحتنا وامننا ،واماننا
نعم كفيتم فوفيتم فجزاكم الله عنا كل خري
على ح�سن ادائكم ،وفقكم الله �إلى ما يحب
وير�ضى ،والله �أ�س�أل �أن يجعل هذه الأمطار
�سقيا خري وبركة وان يحفظنا يف وطننا
�آمنني �ساملني حتت ظل راية ح�رضة �صاحب
ال�سمو الأمري املفدى و�سمو ويل عهده الأمني
والقيادة ال�سيا�سية احلكيمة ،اللهم �آمني يا
رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا
حممد وعلى �آله و�صحبه ومن وااله �إلى يوم
الدين.

نقطة ضوء
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الطاقة المتجددة
تعترب الطاقة ال�شم�سية ط��اق��ة نظيفة
ومتجددة وغري مكلفة،ان معظم دول العامل
وخ�صو�صا �أوروب���ا ا�صبحت تعتمد على
م�صادر الطاقة املتجددة املتوافرة على
�سطح الأر���ض والطاقة ال�شم�سية النظيفة
بالإ�ضافة �إلى م�صادر الطاقة الثانوية،
ال�س�ؤال املهم :ملاذا ت�أخر �إن�شاء حمطات
للطاقة ال�شم�سية عندنا وال�شم�س عندما
على مدار العام؟يف �أوروبا ال�شم�س عندهم
لي�ست مثلنا ط��ول ال��ع��ام،وه��ن��اك طاقة
الرياح وطاقة الأمواج والطاقة الكهرومائية
والكتلة احليوية،من الأهمية هنا �أن نذكر
�أنه مل يتم ا�ستخدام �سوى جزء �صغري من
الطاقة ال�شم�سية املتوافرة يف حياتنا ،يتم
توليد طاقة كهربية من الطاقة ال�شم�سية
بوا�سطة حم��رك��ات ح��راري��ة �أو حموالت
فولتو�ضوئية ومب��ج��رد �أن يتم حتويل
الطاقة ال�شم�سية �إلى طاقة كهربية ،ف�إن
براعة الإن�سان هي فقط التي تقوم بالتحكم
يف ا�ستخداماتها ،ومن التطبيقات التي تتم
با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية نظم الت�سخني
والتربيد خالل الت�صميمات املعمارية التي
تعتمد على ا�ستغالل الطاقة ال�شم�سية،
وامل���اء ال�صالح لل�رشب خ�لال التقطري
والتطهري ،وا�ستغالل �ضوء النهار وت�سخني
املياه والطهو بالطاقة ال�شم�سية ،ودرجات
احلرارة املرتفعة يف �أغرا�ض �صناعية.
تت�سم و�سائل التكنولوجيا التي تعتمد
على الطاقة ال�شم�سية ب�شكل عام ب�أنها �إما
�أن تكون نظم طاقة �شم�سية �سلبية �أو نظم
طاقة �شم�سية �إيجابية وفقا للطريقة التي
يتم ا�ستغالل وحتويل وتوزيع �ضوء ال�شم�س
من خاللها ،وت�شمل التقنيات التي تعتمد
على ا�ستغالل الطاقة ال�شم�سية الإيجابية
ا���س��ت��خ��دام ال��ل��وح��ات الفولتو�ضوئية
واملجمع احلراري ال�شم�سي ،مع املعدات
امليكانيكية والكهربية ،لتحويل �ضوء

مجالس

مقاالت

ال�شم�س �إلى م�صادر �أخرى مفيدة للطاقة،
يف حني تت�ضمن التقنيات التي تعتمد على
ا�ستغالل الطاقة ال�شم�سية ال�سلبية توجيه
�أح��د امل��ب��اين ناحية ال�شم�س واختيار
امل��واد ذات الكتلة احل��راري��ة املنا�سبة
�أو خ�صائ�ص ت�شتيت الأ�شعة ال�ضوئية،
وت�صميم امل�ساحات التي تعمل على تدوير
الهواء ب�صورة طبيعية ،ح�سب ت�صنيف
وكالة الطاقة الدولية وتُ عد �أملانيا من
�أكرب اقت�صادات العامل التي تعتمد على
نف�سها يف �إنتاج الطاقة وتُ �صدر جزء ًا كبري ًا
منها،على الرغم من قلة الأيام التي تظهر
فيها ال�شم�س ب�شكل كاف لإنتاج الطاقة يف
�أملانيا مقارنة بالدول العربية �أو جنوب
الكرة الأر�ضية ب�شكل عام املانيا الرائدة
يف �إنتاج الطاقة عامليا انتقلت م�ؤخر ًا �إلى
النظام الأذكى عامليا يف توليد وتوفري
الكهرباء� ،إذ ُي�شرتط على البيوت اجلديدة
يف �أملانيا �أن تُ زود بنظام توليد للطاقة
ال�شم�سية ،ويقوم ه��ذا النظام بتوليد
الطاقة الكهربائية من الطاقة ال�شم�سية،
ويحتفظ بجزء �آخر
وي�ستخدم جزء منها ُ
يف البطاريات ،ثم ُيباع الفائ�ض للدولة
وب��ذل��ك �أ�صبحت البيوت يف �أملانيا ال
ت�ستهلك الطاقة الكهربائية وح�سب،
و�إمنا ت�ساهم يف �إنتاجها وتقوم الدولة
ب�رشاء هذه الطاقة من املواطنني.
خارج نطاق املو�ضوع� :س�ؤال لهيئة الزراعة:
ملاذا مت و�ضع �رشط للبيع والتنازل على
حيازة اجلواخري وهو :ال حتول احليازة �إال
بعد خم�س �سنوات يف كبد مع �أن حيازات
امل��زارع يف العبديل وال��وف��رة وجواخري
الهجن واال�سطبالت حتول احليازة بدون
�رشوط م�سبقة،وعند البيع وال�رشاء يتم
دفع ر�سوم للهيئة؟ ال�س�ؤال املهم :ملاذا
خم�س �سنوات واملال املدفوع يعترب رديفا
للمال العام وامليزانية.

الكويت تغرق

�شهدت البالد �أمطار ًا غزيرة ،وندعو الله �أن
يحفظ الكويت و�صاحب ال�سمو �أمري البالد،
و�أهل الكويت ،و�أن تكون هذه الأمطار خري ًا
وبركة ،وم�ؤ�رشا واختبارا ربانيا لت�صحيح
امل�سار والإ�صالح والعمل ب�إخال�ص لر�ؤية
«كــويت جـديدة».
ولغياب التخطيط امل�شرتك بني جهات عدة
ونق�ص اال�ستعدادات و�سوء ال�رصف حتولت
التجمعات املائية �إلى �سيول جارفة يف
مناطق عدة� ،أ�سفرت عن حتطيم عدد كبري
من ال�سيارات و�إ�صابة �أ�شخا�ص وحالة
وف��اة واح��دة نتيجة الغرق ،الأم��ر الذي
ا�ستدعى ا�ستنفار �أجهزة الدولة الحتواء
الأ�رضار وتقلي�صها ،و�أعلنت رئا�سة الأركان
العامة للجي�ش �أن فرق قوة الواجب «غيث»
وبالتن�سيق مع وزارة الداخلية واحلر�س
الوطني واالدارة العامة للإطفاء تعمل
يف موقع م�ست�شفى الفروانية وم�ست�شفى
العدان وج�رس الأحمدي ومنطقة املنقف
لإزالة جتمعات املياه  ،كما مت ا�ستدعاء
وح���دات م��ن اجلي�ش واحل��ر���س الوطني
لتقدمي امل�ساعدة و�إنقاذ العالقني ،وقامت
بدورها وزارة الداخلية والإطفاء بجهود
خارقة ومتوا�صلة لت�أمني حياة املواطنني
وامل��ق��ي��م�ين واحل���ف���اظ ع��ل��ى �سالمتهم
وممتلكاتهم.
وبني الأخبار املوجهة واملقاطع ال�صوتية
والفيديو وال�صور التي يحر�ص البع�ض
على ن�رشها مبواقع التوا�صل االجتماعي
ل�شبكات منظمة عن حجم اال�رضار التي هي
حدودها ما ي�صور ويلتقط وين�رش للعامل،
فقد توا�صل معنا الكثريون من خمتلف
انحاء العامل لل�س�ؤال عن حقيقة هذه
املقاطع وال�صور التي بع�ض منها اختلط
مبقاطع من دول �أخرى ،وهذا له انعكا�س
ي�سيء للدولة وم�ؤ�س�ساتها ومرافقها  ،فمن
اخلط�أ �أن نرى �صور ًا ومقاطع تن�رش ب�شكل
ي�سيء ل�سمعة الدولة وما تقوم بها اجلهات
الر�سمية من عمل من دون �أن تكون هناك
موافقات ر�سمية  ،ومن �أكرب اجلرائم �أي�ضا
�أن يكون هناك ت�صوير حي وم�رسب لأحد
ال�ضحايا واملت�رضرين وتكون هناك عملية
قا�رصة وخاطئة من اجلهات امل�س�ؤولة
يف �إنقاذهم وتقدمي امل�ساعدات وقد حدث
ذلك!..
فلماذا يحر�ص البع�ض على ن�رش هذه
ال�����ص��ور وم��ق��اط��ع ال��ف��ي��دي��و وال�صوت
ال��ت��ح��ذي��ري��ة يف م��ن�����ص��ات التوا�صل
االجتماعي يف بلد يوجد فيه و�سائل �إعالم
تقوم ب�شبه دورها املت�أخر يف التحذير
والتوعية..؟ و�أين �إدارة مكافحة اجلرائم
االلكرتونية عمايدور ويح�صل يف مواقع
التوا�صل االجتماعي ملا يكون الأثر البالغ
وال�ضار على املواطنني واملقيمني..؟
فالق�ضية لي�ست من اليوم و�إمنا يف كل ق�ضية
وحدث تكون هناك م�شاركات وتعليقات
ت�سيء للدولة والقيادة واحلكومة وتن�رش
مقاطع فيديو و�صور وحتذيرات �صوتية
لي�س لها �صلة بالواقع وت�أخذ منحى �أ�شد
خطرا يف تداول ال�شائعات واملعلومات
غري �صحيحة وامل�ضللة  ،دون �أن ي�شعر
�أحد ب�أن هناك م�ساءلة وعقوبة ترتاوح
بني ال�سجن والغرامة املالية ،فال ننكر
وجود ق�صور و�إهمال من بع�ض املوظفني
وامل�س�ؤولني والقيادات وب�أنه قد وقع
�رضر يف حدود ما ين�رش ولي�ست «الكويت
تغرق» حتت هذا العنوان والها�شتاق الذي
بلغ �أعلى تراند يف «تويرت».

ديمقراطي

د.محمد الدويهيس

القوى المحركة للعالم في العصر الحديث «»2-1
هناك العديد من العنا�رص والقوى
التي لها ت�أثري على حياة الب�رش
وقد حاولت �أن �أوجد �شيئ ًا يربط
هذه العنا�رص بع�ضها ببع�ض حتى
ي�سهل معرفتها وفهمها للقارئ
الكرمي .وجدت �أن هناك  5عنا�رص
رئي�سية ه��ي ال��ت��ي ل��ه��ا ت�أثري
على حياة الب�رش خ�لال الع�رص
احلديث،ومن الطريف �أنني وجدت
�أن هناك عالقة لطيفة بيني وبني
هذه العنا�رص !!�أال وهي �أنني ات�شارك
مع هذه العنا�رص باحلرف الأول
من ا�سمي وهو حرف امليم «م»!! مع
بداية و�أ�سماء هذه العنا�رص التي
غ�يرت ال��ك��ون!! لكي �أ�سهل الأمر
�أكرث على القارئ �سميتها «منظومة
امليم اخلما�سية» اخلم�سة ميم
«5م» وهي :مال،خمدرات ،مركز،
معلومة ،و�أخ�يرا مزيونة «وهي
املر�أة اجلميلة».
فال يختلف اثنان على �أهمية املال

و�أث��ره البالغ يف حياة ال�شعوب
والأمم!.كما �أن املال هو املحرك
لالقت�صاد والأع���م���ال ،وامل���ال
هو القوة التي تثري ال�رصاعات
واحل��روب بني الأف��راد وال�شعوب
والأم��م.وامل��ال له دور يف �صعود
وهبوط �شعوب و�أم��م كما �أن له
دورا يف تغطية و�سرت عيوب بع�ض
الأفراد والأ�شخا�ص والأمم!!
والعن�رص الثاين هو املخدرات
والتي لها م�ستهلكيها ومروجوها
دوال و�أفرادا وم�ؤ�س�سات! حيث �أ�صبح
ه��ذا العن�رص هو القوة الداعمة
للدمار وال�ضياع لأهم مورد يف هذا
الكون �أال وهو العن�رص الب�رشي من
خمتلف الفئات والأعمار .و�أ�صبحت
امل��خ��درات ت��روج وت�ستعمل من
خالل االنرتنت!! مما جعل احلرب
على املخدرات هدفا عامليا لبقاء
الإن�سان على هذا الكوكب!!
يتبع

عبدالعزيز بومجداد

ماذا بعد الفشل في سورية ؟
للف�شل معايري تختلف من �شخ�ص لآخر ومن
عقلية لأخرى ،فلرمبا نظر �أحد الأ�شخا�ص
لنتيجة معينة على �أنها فا�شلة يف الوقت
ال��ذي يراها �آخ��ر جناح ًا باهرا ،وعلى
�سبيل املثال ،هناك من ينظر للتطبيع
مع ا�رسائيل على �أنه نتيجة فا�شلة يتم ّثل
بها �ضعف وعجز امل�سلمني عن ا�ستعادة
فل�سطني لي�صبح البديل عندهم التنازل
عن الكرامة والعزة وال�رشف واال�ست�سالم
للأمر الواقع ،يف اجلهة املقابلة هناك
من يعترب التطبيع جناح ًا باهر ًا ميكن
من خالله حقن الدماء �إذا ما مت االعرتاف
بالكيان اال�رسائيلي اللقيط.
ومع اختالف معايري الف�شل وتعدد
الزوايا التي ُينظر له من خاللها كما
�أو�ضحنا �آنف ًا جند �أن الق�ضية ال�سورية
�أو ما ُيعرف بالثورة ال�سورية قد جمعت
كل معايري الف�شل وزواياه ،فمن الناحية
ال�سيا�سية ها هو النظام ال�رشعي اليزال
ً
�شعبية عن املا�ضي،
قائم ًا بل �إنه ازداد
�صرح ب��الأم�����س ب���أن الأ�سد
وم��ن ك��ان ي��� ّ

�سريحل قريب ًا �أ�صبح اليوم مقتنع ًا ب�أن
ال بديل عنه حلكم �سورية ،هذا بالإ�ضافة
لل�سفارة ال�سورية التي مت �إعادة فتحها
يف دول عدة بعد اغالقها بهدف مقاطعة
النظام ال�سوري .ومن الناحية الع�سكرية
نرى �أن من �ساهم بدعم احلرب الإرهابية
على �سورية مل يجنِ �إال �رصف الأموال على
تلك التنظيمات املندحرة الهاربة ،بل
�إنه �رصفها على تدريب اجلي�ش العربي
ال�سوري الذي متكن من ال�صمود لثماين
�سنوات واكت�سب اخلربة امليدانية الكافية
ل�صد �أي اعتداء على �سورية �أو على �أحد
ٍ
�ضارة نافعة.
حلفائها ،فرب
�أم��ا الف�شل الأك�بر فهو ف�شل ين�سحب
على جميع امل�سلمني وعلى ر�أ�سهم العرب
م��روا بتجارب كثرية مع �أمريكا
الذين ّ
وكانت جميع نتائجها خائبة ،خ�سارة
يف الأرواح والأم���وال واال�ستقرار ،ومع
ذلك ال يزالون يوكلون �أمرهم لها ،فمن
العراق �إلى �أفغان�ستان ثم باك�ستان مرور ًا
بلبنان وال�سودان فحرب اخلليج و�أي�ض ًا

احلرب العراقية االيرانية و�أخري ًا ولي�س
�آخر ًا احلرب على �سورية ،جميعها حروب
ن�شبت بتدبري �أم�يرك��ي بحجة حماربة
االره��اب وتنفيذ �إ�سالمي ب�سبب �أن كل
طرف من هذه الأطراف الإ�سالمية يرى �أنه
هو امل�سلم الوحيد ومن دون��ه جميعهم
كفار نا�سي ًا �أو متنا�سي ًا �أنه قد حتالف
مع الكافر احلقيقي الذي �أخذ على عاتقه
تدمري الدول اال�سالمية �أو على الأقل عدم
متكينهم من �إقامة دولة ذات �ش�أن وهذا
بالفعل ما ح�صل ،فال�شعوب الإ�سالمية
تعي�ش اليوم بني املجاعة و التهمي�ش
واحل��روب العن�رصية والطائفية رغم ما
لديها من �إمكانيات ومقومات طبيعية،
فهل هناك ف�شل �أكرب من هذا الف�شل ؟ و�أين
�ستكون وجهة �أمريكا القادمة ؟ ومتى
�ستفيق الأمة العربية من نومها وتنه�ض
بعروبتها ؟ �إنها م�س�ؤولية كبرية تقع على
عاتق اجلميع ولي�س على الأنظمة فقط،
ولن نكون على قدر من هذه امل�س�ؤولية �إال
بالبدء مبحاربة الطائفية.

