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كل عام والكويت بخير

الزحمة والدراسة والعمل

منذ ما يزيد على الألف والأربعمائة عام يتنقل
�شهر رم�ضان بني ف�صول ال�سنة بنظام دقيق خ�صه
الله �سبحانه لل�صائمني العاكفني من عباده
املخل�صني ،ويف كل عام نعي�ش اجواء رم�ضان
الروحانية بخا�صية خمتلفة عن باقي الأيام
وال�شهور فال�صائم املدخن له مزاج وال�صائم
ال�سهران على ال�سمر واملرح وبرامج التلفزيون
له طور تعرفه منه مييزه عن الآخرين ،وهناك
العاكف ال�ساجد الذي يتبع ال�سنه ليله ونهاره
يعي�ش رم�ضان متمتعا بف�ضله ومقتديا بهدي نبي
الأمة حممد بن عبدالله �صلى الله عليه واله �أف�ضل
ال�صالة والت�سليم وهناك من يجمع كل تلك الأ�شياء
فهو �ساهر ماجن مدخن م�رسف �صائم عن الأكل
وال�رشب واملوبقات من الأفعال كل ه�ؤالء وغريهم
يعي�شون رم�ضان يتزاورون يتنقلون من جمل�س
الى اخر ومن نا�س الى نا�س يتبادلون التهاين
بهذا ال�شهر الف�ضيل والله وحده �سبحانه وتعالى
يعلم ما تخفي ال�صدور وكل واحد من ه�ؤالء له
عنده كتابه م�سطر به ما جنت يداه ويف الآخرة ال
يظلم الله احد ًا من عبادة فمن كان �صومه لله فهو
العامل ال�ستار ومن كان امتناعه للظاهر املرائي
فلن يخفى على عالم الغيب ما حتمل نلك النفو�س

مع نهاية ال�سنة الدرا�سية والعطلة ال�صيفية
لطلبة املدار�س ،ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه:
مل��اذا ال تفكر وزارة الرتبية يف حل م�شكلة
الزحمة على الطرقات بداية العام الدرا�سي
اجل��دي��د امل��ق��ب��ل ،وبالتن�سيق م��ع اجلهات
احلكومية بو�ضع درا�سة �أو عمل ا�ستبيان لتعديل
�أوقات املدار�س لتتوافق مع الدوام الر�سمي يف
اغلب الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية بالفرتة
ال�صباحية؟ مل��اذا ال تقوم الرتبية واجلهات
احلكومية بتعديل �أوقات العمل املدر�سي حلل
الأزم��ة املرورية اخلانقة؟ ان الو�ضع احلايل
متعب ومزعج ،خرج ت�رصيح قبل مدة ان ال�سبب
الرئي�سي لالزدحام املروري واالختناقات كرثة
ال�سيارات التي ت�سري بالطرق ،ال�س�ؤال من
امل�س�ؤول عن ال�سيا�سة املرورية؟ لكن امل�شكلة
�ستبقى قائمة ما مل يتم اال�رساع يف ان�شاء طرق
جديدة ومدن �إ�سكانية جديدة وبناء بنية حتتية
�شاملة وخدمات وينتقل اليها عدد من ال�سكان
وما مل ت�ستخدم و�سائل النقل اجلماعية ،هذا
الكالم يعني ان نعي�ش مع االزدحامات حتى
بناء املدن اجلديدة بعد مدة ال يعلمها احد.
م�شكلة املرور التي هي من اول ال�سبعينات بعد
االنتهاء من الطرق ال�رسيعة من الدائري الأول
�إلى ال�ساد�س ما زالت هي نف�سها مل تتطور،
ال�س�ؤال� :أين وزارة الداخلية ممثلة باملرور
و�أين وزارة الأ�شغال ممثلة يف هند�سة الطرق؟
وكم عدد اللجان واالجتماعات التي عقدت حلل
م�شكلة املرور ،وامل�شاكل املرورية تعترب من
امل�شاكل الرتاكمية التي مر عليها فرتة طويلة
مل حتل ،هناك عدة عوامل رئي�سية ادت �إلى
تفاقم م�شكلة املرور يف ال�شوارع ،التي ادت �إلى
ربكة املرور.
ان ازدحام ال�سيارات �أدى �إلى اختناقات مرورية
يف خمتلف �شوارع الكويت ،كما انها ا�صبحت
م�شكلة عامة يف املجتمع كله ،ان ال�شوارع يف
الكويت من اواخر ال�سبعينات �إلى الثمانينات
�إلى الآن وهذه ال�شوارع مازالت على حالها من
الدائري الأول �إلى ال�ساد�س وكان يفرت�ض ان
تكون هناك طرق جديدة وتكون ممتدة وتكون
رديفة للطرق من الأول �إلى ال�ساد�س ،وتكون
افقية ،يف جميع الدول الغنية ال تكون هناك
م�شكلة لأن امل��ال موجود والتخطيط موجود
وعك�س احلا�صل عندنا ال تخطيط و�إن وجد
ي�أتي مت�أخرا جدا ،من امل�شاكل املرورية عدة
عوامل تتداخل يف البالد وخ�صو�صا يف اوقات
ال�رضورة ،هذا باال�ضافة �إلى ال�شوارع والطرق
التي على حالها وزي��ادة عدد املركبات غري
الطبيعية ،وعدم تفعيل دور النقل اجلماعي
الذي هو عبارة عن مرتو انفاق وقطارات التي
يفرت�ض ان تكون موجودة من الثمانينات.
من ي�شاهد الطرق يف الكويت التي على حالها
منذ اكرث من ثالثني �سنة يخيل له ان الكويت
دولة فقرية وتعي�ش على امل�ساعدات من البنك
الدويل ولي�ست دولة نفطية وتعترب من اغنى
دول العامل لكن م�شكلتنا عدم وجود تخطيط يف
الإ�سكان واملرور ويف جميع مناحي احلياة التي
تهم املواطن مع اال�سف ،يجب التفكري بحلول
حلل �أزمة امل��رور ،ملاذا ال تفكر احلكومة يف
تغيري اوق��ات ال��دوام وحتديد �ساعات الدوام
ح�سب اوق��ات متفرقة ومتفاوتة كمثال وزارة
الرتبية ال�ساعة ال�سابعة والن�صف وباقي
الوزارات التا�سعة والن�صف لفك الت�شابك على
الطرق التي يف اال�سا�س مزدحمة يف جميع
االوقات مع اال�سف.
ال يجوز ان املواطن يدخل اوالده اجلامعة ومل
ي�ستلم البيت احلكومي �أو الق�سيمة ،يجب على
احلكومة التفكري وو�ضع حلول لأن الأمر ا�صبح
ال يطاق ،الله يعني املواطن الكويتي.

من زيف وت�رصف ،ويف الآخر كل �إن�سان يعرف
جيدا هو يف �أي الفريقني لكن هناك فئة ثالثة الله
وحده يعلم بحجم عذابهم ونهايتهم اجلهنمية
دون �شك ه�ؤالء هم قاطعو الرحم الأهل والأقارب
املتخا�صمني الناقمني على بع�ضهم �أقول لهم بكل
حب ورجاء رم�ضان كرمي و�شهر ف�ضيل كله رحمة
وحب وت�سامح فاقدم ولو كنت مظلوما من قريبك
وكن خري من يبد�أ ال�سالم وال ت�أخذك العزة بالإثم
وتكابر وت�صعر خدك لأخيك ابن �أمك فالدنيا كلها
ال ت�ساوي حلظة توا�صل مع الأهل والأقارب ولن
اخاطب من هو مقاطع �أمه و�أباه النني ال ا�صدق ان
يف الكون الف�سيح هذا خملوق وال �أقول �إن�سان بل
خملوق واحد ينام ليلة واحدة و�أبواه غا�ضبان
عليه ف��ذاك ان وجد على �سطح الف�سيحة فهذه
نهاية العامل ول�سوف يخ�سف الله بنا وي�شتت
بذنوب ه�ؤالء امرنا ولن يوفق من كان لأمه �أو
�أباه خما�صما �أو قاطعا ول�سوف يعمل به لأوالدة
كما كان يعمل لوالديه اتقوا الله يف انف�سكم
وبروا والديكم يحقق الله �آمالكم وي�صلح بالكم
ولن ي�ضيع �سبحانه اجر من اح�سن عمال وكل عام
والدنيا ب�أ�رسها بخري ال حروب وال قطيعة اللهم
امني يا رب العاملني.

ونهايته فوق تحت

مقطع فيديو ن�رش مبواقع التوا�صل االجتماعي ل�سيدة
اجنبية تقوم بجمع التي بالقرب من ج�رس ال�شيخ جابر
الأحمد فور افتتاحه اليوم التايل معربة عن انزعاجها
من رمي املخلفات بعد افتتاح اجل�رس ،م�ضيفة �أنها
ت�ساعد على املحافظة على نظافة الكويت ..ر�سالة راقية
ت�ستحق التقدير وال�شكر.
يعد ج�رس ال�شيخ جابر الأحمد ال�صباح من بني �أطول
اجل�سور البحرية يف العامل حيث يحتل املرتبة الرابعة
 ،حيث يبلغ طوله 49.900كم  163.700قدم.
يربط الكويت مبدينة ال�صبية مدينة احلرير اجلديدة،
ويهدف اجل�رس اخت�صار امل�سافة والوقت بني مدينة
الكويت ومدينة احلرير اجلديدة� ،إلى  15دقيقة بدال من
ال�ساعة الواحدة.
وقد ك�شفت الإدارة العامة للعالقات والإع�لام الأمني
التابعة لوزارة الداخلية م�ؤخرا ت�سجيل  1812خمالفة
منذ  1مايو احلايل حتى رابع يوم من االفتتاح  ،و�أ�ضافت
الإدارة �أن الإح�صائية النهائية ال�صادرة بعدد املخالفات
التي مت ر�صدها من قبل كامريات ال�ضبط املروري على
ج�رس ال�شيخ جابر وو�صلة الدوحة منذ افتتاحه خالل
الفرتة من �1إلى  4مايو على ج�رس ال�شيخ جابر ،1043
و�صلة الدوحة  769خمالفة.
ومتابعة ب�أن قطاع املرور والعمليات يعمل على ت�سيري
وت�سهيل احلركة امل��روري��ة بكافة املناطق وبجميع
املحافظات ،بالإ�ضافة �إلى انت�شار الدوريات الثابتة
واملتحركة على الطرق واملحاور الرئي�سية.
وق��د �أع��ل��ن��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ع��ن ت�سيري دوري���ات
يومية ل�رشطة البيئة على ج�رس جابر الأحمد ل�ضبط
املخالفني.
نهنئ الكويت على مثل هذا امل�رشوع ال�ضخم الذي هو
بداية مل�شاريع قادمة تنفي ًذا لر�ؤية «كويت جديدة» 2035
�إال �أننا قد نبد�أ وننتهي ب�إذن الله تعالى من فكرة وتنفيذ
وعمل الكثري من امل�شاريع بالهم العالية �إال �أن هناك
قيم ًا مفقودة مع تزايد البناء والعمران وهي الإ�ساءة لكل
اجناز وم�رشوع ب�شكل ممنهج حيث هناك حالة وا�سعة
تظهر منها عدم احرتام املرافق العامة وعدم احلر�ص
على النظافة والتقليل من �أهمية امل�رشوع والإجناز.
فمع الأ�سف مع بداية افتتاح مثل هذا اجل�رس املائي نرى
�صور ومقاطع فيديو تن�رش دون حتمل االفراد امل�س�ؤولية
جتاه الدولة وال ابداء احلر�ص على القوانني الأمر الذي
يعيدنا �إلى نقطة البداية و«فوق حتت» فما فائدة البناء
واالعمال وهناك من يحر�ص على ت�شويه وهدم كل عمل
وم�رشوع و�إجناز من مواطنني و�أخوة وا�شقاء؟
قد �رضبت �أح��د املقيمات �صورة رائعة لقيمة البع�ض
افتقدها ،وهي احلر�ص على النظافة ،فبدل �أن تكر�س
قدما �أ�صبح االهتمام االن يف
الدولة اجلهود ملوا�صلة العمل ً
ت�أمني واملحافظة على كل عمل وم�رشوع و�إجناز من �أيادي
العابثني ،فهل يعقل �أن نتحدث عن التنمية امل�ستدامة
والر�ؤية امل�ستقبلية وال زال البع�ض منا يجهل القيم واملبادئ
والأخالق الإن�سانية وينتهك بفن القوانني ويتجاوزها؟!
فهل معقول �أن نتكلم عن احلر�ص على نظافة واحرتام
القوانني يف الدولة واجل�رس بوقت من املفرت�ض �أن
قطعنا �شوطا كبريا يف غر�سها و�سقايتها وقطف ثمارها؟!
فهل هذه هي الثمار والنتائج املرجوة يف اال�ستمرار
وا�ستنفاذ الطاقات لدعوة بال�رضورة للحر�ص على نظافة
البلد واملرافق العامة...؟!
فهل و�صلنا �إل��ى ه��ذا املنعطف اخلطري يف التجاوز
واالنحراف حتى يف بداية و�أول �أيام افتتاح اجل�رس تكون
هذه هي املقاطع وال�صور التي تن�رش!!
ما زلنا غري را�ضني على �أداء احلكومة يف تنفيذ الكثري من
الأعمال وامل�شاريع �إال �أن هناك �أي�ضا �سلوكيات وت�رصفات
ت�صدر من بع�ض املواطنني واملقيمني قد تكون �سببا
وا�ضحا لتعطيل والت�أخري والأداء ،فهناك واجبات �أولها
ً
احرتام القوانني واحلر�ص على نظافة البالد ،ولي�س فقط
مو�ضوع ادع��اء بحقوق وحمالت مربجمة لفقط ا�سقاط
القرو�ض وجتني�س املقيمني ب�صورة غري قانونية،
فالكويت �أولى!

ولنا رأي

د.نايف العدواني
Al_adwani_nayef@hotmail.com

مظاهرات باإلنابة وأون الين ؟
من عجائب ا�ستخدامات و�سائل التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي .ه���ي ال��ب��ي��ع �أون الي���ن.
لكل املنتجات ,ويف ك��ل م��ك��ان .فكلما
حتتاجه للت�سوق ,وال�رشاء عرب العامل
الأفرتا�ضي ,وتطبيقاته .هو �أن يكون
لديك جهاز تليفون تتوافر فيه التطبيقات
ال��ذك��ي��ة ،وخ��دم��ة الإن�ترن��ت ,وال���واي
فاي .وبطاقة «الكردت كارد» .لت�صول,
وجت��ول يف متاجر العامل .وت�شرتي ما
ت�شتهي نف�سك ,وي�ستلذ ل�سانك .هذه
اخلدمات الإلكرتونية .خلقت نوع ًا من
االت��ك��ال «وال��رب��ادة» والك�سل لغالبية
النا�س .فال يكلف نف�سه عناء الذهاب
للمتاجر للت�سوق� .أو حتى التوا�صل
مع البائعة وجها لوجه .لي�شرتي ما
يريد ،ويح�صل على ال�سعر املنا�سب،
بعد �إجراء العديد من جوالت الت�سوق,
وال��ت��ف��او���ض ع��ل��ى ال�سعر املنا�سب.
وكذلك من فوائد هذه التطبيقات التربع
لل�صدقات .عرب روابط تبثها اجلمعيات
اخلريية .لتمويل م�شاريعها يف كل �أعمال
ال�بر .عرب تنزيل راب��ط ,وحتديد قيمة
التربع ,ون��وع امل����شروع .فيهب النا�س
الى التربع عرب هذا الرابط .عرب تطبيقات
�أجهزتهم الذكية يف ثوان .وهذا يتطلب من
الدولة مراقبة هذه التربعات ،والت�أكد من
�صحتها ,وجديتها .ومطابقتها لل�رشوط,
وال��ل��وائ��ح يف ه��ذا امل��ج��ال ،و�إال ي�صبح
هذا النوع من التربعات ،نوعا من �أكل

وجهة نظر

�أموال النا�س بالباطل ,وب�أ�رسع الطرق.
و�أ�صعبها .من املالحقة القانونية ،لوجود
الكثري من العوار القانوين يف كثري من
الت�رشيعات اخلا�صة بالتعامل الإلكرتوين,
و�ضوابطه .ووجود بع�ض النق�ص ,والفراغ
الت�رشيعي ،لكن �أغ��رب هذه التطبيقات
عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي .هي قيام
�رشكة فرن�سية بالرتويج عن خدماتها عرب
موقع �إلكرتوين� ،أ�س�سه �أحد الفرن�سيني،
يتيح لأي �شخ�ص �أن يختار من ميثله يف
التظاهر ،مع ذوي ال�سرتات ال�صفر يف
باري�س �ضد احلكومة .مقابل مبلغ  15يورو
يف ال�ساعة .؟! وما على ال�شخ�ص �إال �أن يقوم
بطلب اخلدمة عرب الهاتف �أون الين .حتت
�شعار «ادف��ع ونتظاهر ب��د ً
ال منك» .وبرر
�صاحب ال�رشكة ه��ذه اخلدمة الغريبة.
بالقول �أن من يقيم بعيد ًا عن باري�س مكان
املظاهرات� ,أو التظاهرات .وال ي�ستطيع
�أن ي�شارك فيها .لأن ذلك يتطلب انتقاله
الى باري�س .و�رصف الكثري من املال على
املوا�صالت ,والإق��ام��ة .لذلك �أ�ستحدثنا
هذه اخلدمة ملن يود امل�شاركة.؟! يعني
ت�أجري للتظاهر� .أو التظاهر بالإنابة.
فكرة غريبة ,وجديدة على الأوروبيني؟!
ولكنها لي�ست غريبة يف الوطن العربي,
و�أنظمته الدكتاتورية .فهذه الأنظمة تدفع
املال لكل من ي�ؤيدها ,ويخرج يف التظاهر
ل�صاحلها .لذلك فهذه ماركة م�سجلة عربية
ولي�ست ابتكار ًا فرن�سياً؟!

حسبة مغلوطة

حامد السيف
www.wijhatnathar.com

ال طبنا وال غدا الشر!! «»2-1
وافق جمل�س الوزراء على تعديل م�رشوع
قانون يق�ضي برفع �سقف م�رصوفات
ال����وزارات واالدارات احلكومية ،يف
م�رشوع ال�سنة املالية «»2019/2018
من  20مليار ًا �إلى  21.5مليار ًا �أي بزيادة
ن�سبتها  ،%7.5ورفع هذا امل�رشوع الى
�سمو �أمري البالد.
ويف تعليقها على هذه اخلطوة ذكرت
وزارة املالية ان هناك � 8أ�سباب ا�ستجدت
�أخري ًا و�أدت الى رفع �سقف االنفاق وهي:
�أولها :ارتفاع �أ�سعار دعم املنتجات
البرتولية .ثانيها :تعوي�ض املت�رضرين
من الع�سكريني .ثالثها :ت�سوية ح�ساب
العهد .رابعها :ميزانية التعزيزات
الع�سكرية للحر�س الوطني .خام�سها:
مكاف�آت نهاية اخل��دم��ة للمدر�سني.
�ساد�سها :تعوي�ض نق�ص خمزون االدوية.
�سابعها :ترحيل كلفة املناق�صات لل�سنة
املالية املقبلة .و�آخرها :اعتماد م�رشوع
مبنى ق�رص العدل ،واملرحلة الثالثة من
حديقة ال�شهيد.
وق��ال وزي��ر املالية :نحن ملتزمون

جسر الشيخ جابر األحمد

بوقف الهدر امل�ؤ�س�سي وتر�شيد االنفاق
احل��ك��وم��ي .ان م��ن ينظر ال���ى هذه
امليزانية ال يرى اي اهتمام بوقف الهدر
يف االنفاق احلكومي ،من حيث تكرار
نف�س امليزانيات ال�سابقة ح�سب واقع
امل�رصوفات املتكررة اال�ستهالكية غري
املنتجة وبالتايل مازال تفكري احلكومة
يف عدم التخطيط ال�ستحداث نقلة نوعية
مطلوبة منذ �سنني يف ا�ستحداث م�شاريع
انتاجية ردي��ف��ة يف دع��م امليزانية
ال�سنوية ،بدال من االعتماد على النفط
وخماطره امل�ستقبلية.ان البلد يحتاج
الى تغيري النهج الرعوي اال�ستهالكي
امل��دم��ر للبلد وخ��ل��ق ح��ال��ة ونهج
ا�ستثماري انتاجي ي�شارك به اجلميع
بعدالة وجدية لت�أمني ا�ستمرار احلياة
املتوازنة امل�ستمرة للمجتمع الكويتي.
ان الو�ضع امل�ستقبلي للبلد بطريقة
االدارات املتعاقبة ال يب�رش باخلري النها
ال تعي املخاطر القادمة واملعروفة
�سلفا لها.
يتبع

علي البصيري
a.h.albossiri@gmail.com
Twitter: @alialbossiri1

شبت حريجة في مدرسة خديجة «»2-1
منذ �سنة  2007ونحن ن�سمع بني الفينة
والأخرى عن حرائق ت�شب يف مباين ومقرات
�إح��دى ال��وزارات التي �سبق �أن كتبنا عنها
مقاال بعنوان «حرائق بن عاقول» والذي
�صدر على �صفحات جريدة «ال�شاهد» بتاريخ
اخلمي�س  06يوليو  2017وكان يف حينها
�صدمة يل �شخ�صيا �أن ن��رى ح��رائ��ق يف
املخازن وقد قارنت هذا احلريق مبا كنا
ن�شاهده يف املا�ضي من م�سل�سل «درب الزلق»
للفنان عبداحل�سني عبدالر�ضا والفنان
�سعد الفرج وبقية طاقم العمل الذي رحل
بع�ضهم عن الوجود ون�س�أل الله لهم الرحمة
ولبقية املوجودين طول العمر وترك فينا
هذا امل�شهد الدرامي الذي مل ن�صدق يوما
�أن يكون واقعا نعم واقع فلم �أجد تف�سريا
ل�سل�سلة حرائق وزارة الرتبية التي بد�أت يف
�سنوات ما�ضية والتي كانت احداها يف �سنة
 2007و�شبت يف وزارة الرتبية �آنذاك وتكرر
احلريق يف �سنة  2012ومل يتوقف ومل نعلم
حينها �أن بع�ض هذه احلرائق متعمدة ومثبتة
يف حما�رض ما مت من حتقيق وجزء منها ركن
الى �إهمال وتق�صري اال �أن هذه احلرائق مكلفة

يف عدة جوانب منها الب�رشية ومنها املادية
والتي ت�ستنزف من ميزانية الدولة ال ميزانية
وزارة الرتبية فقط وهذا ثابت يف ما مت من
اجتماعات جمل�س الوزراء ملناق�شة ما يتم
من حرائق ور�صد ميزانيات لإ�صالح ما يتم
من تلفيات وغريها اذا نحن �أمام حقيقة مامل
تفندها وزارة الرتبية مبا لديها من معلومات
حجبت عن الر�أي العام وعن املواطن فماذا
يجري اذا حتى بتنا نردد �شبت حريجة يف
مدر�سة خديجة كما كنا نفعل ونحن �صغار
حني ن�شاهد �سيارات الإطفاء تهرول الى
مكان احلريق .حني ي�شب حريق يف مبنى
قيد االن�شاء ل��وزارة مثل وزارة الرتبية �أو
مبنى قيد الأن�شاء ويكون مبنى كبريا فهذا
�أمر يعلمه املهند�سون املعماريون كم هو
�أمر خطري وال يجب ال�سكوت على ا�ستمرار
البناء فيه بل يهدم من �أ�سا�سه ويعاد بنا�ؤه
ا�ستنادا ال��ى ما ي�سمى الفن الأ���س��ود وهو
م�صطلح هند�سي والذي يعني به �أن املواد
االن�شائية الأ�سا�سية قد و�صلت الى درجة
ت�سخني ت�رضرت منها يف الأ�صل.
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