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الحركة من استجواب
العدساني

اال�ستجواب الذي اعلن عن تقدميه النائب
امل��ح�ترم ري��ا���ض العد�ساين ا�ستجواب
م�ستحق لوزير الإ�سكان ،ف�أغلب امل�شاريع
التي اجنزت م�ؤخرا ،بها عيوب جوهريه،
فاملواطنون ال��ذي��ن ت�سلموا منازلهم
اجلديدة تفاج�أوا بعيوب وت�شققات ،بل
هناك منزل انهار �سقفه يف مدينة �صباح
الأحمد.
كما ان هذا الوزير انتهج نهج ًا غريب ًا
عجيباً ،وهو اعطاء املواطنني منازل
يف مدينة املطالع ،ولكن مل يت�سلموا
املفاتيح ،بل اعطاهم منازل «حرب على
ورق» لذلك ا�صبح هذا الوزير يف حكومة
تبيع االوهام على املواطنني ،وامل�صيبة
يدعي �أنه قلل من عدد قائمة االنتظار،
نعم قللت القائمة ،ولكن نظريا� ،أما
فعليا فال يزال املواطنون ينتظرون بيت
العمر ،فهل توجد حكومة يف العامل
تدخل �شعبها يف قرعة على منازل ،يف
منطقة ال ت��زال �صحراوية وحمل رعاة
لالغنام؟
�إن ا�ستجواب وزير الإ�سكان ا�صبح مطلب ًا
�شعبياً ،خ�صو�صا انه اخذ فر�صة كافية،
حيث ت�سلم الوزارة منذ عدة �سنوات ،ومل
ينجز �أي �شيء يذكر ،بل ارتفعت االيجارات
�إلى ارقام خيالية.
لذلك ا�ستجواب النائب ريا�ض العد�ساين
جاء يف وقته ،وا�ستجواب م�ستحق 100
 ٪وعلى النواب الذين ت�شدقوا يف الق�ضية
الإ�سكانية ان يدعموا اال�ستجواب� ،إن كانوا
فعال مع حل الق�ضية الإ�سكانية ،ولكن
يبدو ان حب الكر�سي �أهم من كل الق�ضايا
ال�شعبية.
نواب احلركة الد�ستورية ،وخ�صو�صا االخ
جمعان احلرب�ش ،مل ن�سمع له �أي تعليق
على انهيار �سقف منزل ،ومل نعد ن�سمع منه
مهاجمة احلكومة كما كان خارج الربملان،
بل مل ا�سمع منه نقد ًا واح��د ًا قا�سي ًا �ضد
احلكومة ،بل ت�رصيحاته ا�صبحت ناعمة،
منذ و�صوله لقاعة عبدالله ال�سامل ،فلم
يعد يهاجم احلكومة ،فقط ي�رصح عن
«رف��ع اجهزة الت�شوي�ش ،واغ�لاق بقالة
واعادة خطيب م�سجد».
�أما هجومه على احلكومة عندما كان خارج
الربملان فقد اختفى متاما ،الآن نحن امام
اختبار للحركة الد�ستورية ،فاذا افرت�ضنا
جن��اح اال���س��ت��ج��واب ،نريد ان ن��رى هل
�سيوقعون على طلب طرح الثقة بالوزير؟
�أم �سي�ستخدمون �سيا�سة التخفي؟
عموما �أنا �شخ�صيا ،كنت امتنى ان يتجاوز
اال�ستجواب ملن هو اعلى من وزير الإ�سكان،
حتى تكون ال�صورة وا�ضحة وجلية لل�شعب
الكويتي ،ويعرفون ان معار�ضتهم فقط
معار�ضة كامريات وظاهرة �صوتية ،ولكن
مبا ان جاء اال�ستجواب االول من ن�صيب
وزير الإ�سكان ،ف�أنا اعترب هذا اختباراً،
وعلينا ان نراقب نتيجة ه��ذا االختبار
لنواب احلركة الد�ستورية ،وكلمة اخرية
اقولها لنواب احلركة «ت�ستطيع ان تخدع
النا�س بع�ض الوقت ،ولكن لن ت�ستطيع
خداعهم كل االوقات» وللحديث بقية عن
مواقف نواب احلركة الد�ستورية.

�أر�سلت وزارة الداخلية رد ًا على ما كتبه
الزميل خالد احلمد حتت عنوان «الأحداث
وحوادث ال�سيارات» قالت فيه:
نتوجه بالتحية والتقدير للكاتب الأ�ستاذ
خالد احلمد على جهده املتميز واملتوا�صل
ومالحظاته اجلديرة بكل اهتمام.
وباال�شارة الى ما ن�رشه الكاتب ب�صحيفتكم
الغراء بالعدد رقم « »2888ال�صادر بتاريخ
 2017/1/4حتت عنوان «الأح��داث وحوادث
ال�سيارات».
ن��ود افادتكم ان االدارة العامة للعالقات
واالع�ل�ام الأم��ن��ي ب���وزارة الداخلية ومن
خالل خطتها التوعوية الأمنية واملرورية
وبالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم
ت�سعى لن�رش الوعي االمني وامل��روري بني
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اجل��م��ال وامل�����ر�أة وح��ك��اي��ة ال
تنتهي ..وتفا�صيل بال حدود
وج��ن��ون يع�صف بالعقول..
وي�ستنزف كل ما يف اجليوب..
ومل ال واملر�أة تتحول الى خملوق
ج��دي��د ا�ستغفر ال��ل��ه اخلالق
العظيم .ولكنها مقلبات الأمور
واال�ست�سالم لها بكل ت�أدب و�رسور
ومل ال واالنثى حمت�شمة كانت ام
من دعاة ال�سفور تعي�ش حلظات
من االبداع مع �شكلها املب�شور،
نفخ لكل ما ي�صلح للنفخ وتكميم
لي�س ل�ل�أف��واه كما ه��ي اف��واه
اجلياع وامل�ساكني ولكنه تكميم
مل��ا يحمله ال��ب��ط��ن م��ن الغث
وال�سمني .وتخفيف وزن من �أجل
ر�شاقة اجل�سم املربرب املتني.
وحتمري اخلدود وكل ما ي�ستحق
التحمري باحلمرة الوردية ولي�س
من احلمورية التي ابتلينا بها هذه
الأي��ام و�صار نهيقها يزجمر يف
كل مكان ،ناهيك عن ابت�سامات
ه��ول��ي��وودي��ة ك��اذب��ة خ��ادع��ة ال
تعك�س حقيقة حياتنا امل�ؤملة
واحل��زي��ن��ة والكئيبة ولكنها
بر�ستيجية الهوى وال�شكل .من
حق االثنى ان تبحث عن البهرجة
واجلمال والأناقة واخليال ولكن
بحدود املعقول كهدرجة العي�ش
امل�شخول .جمال �أنيق من الداخل
ولي�س جما ً
ال �شكلي ًا مع الوقت
راحل .كوين جميلة �أيتها االنثى
ولكن لي�س على ح�ساب �أنوثتك
و�شخ�صيتك و�أخ�لاق��ك وكرامتك
وح�ساب زوجك البنكي وح�سابك
ان تطلب االم��ر ا�سناداً،كوين
كالقمر ب�أخالقك وح�سن الع�رشة
مع زوجك هادئة كالوردة تنرث
عطرها ،ا�صلحي م��ا بداخلك
فهو االه��م يف عالقتك الزوجية
واالجتماعية،فلن متنحك براطمك
املنفوخة كالتاير «االط���ار»
املنفوخ� ،سعادة زوج��ي��ة فال
كفالة على تلك الت�صليحات
والتعديالت والت�ضبيطات ،وقتها
الزمني ق�صري ..وم��ع الوقت
�سترتهل براطمك وتنتهي �صالحية
النفخ وال�سيليكون و«تف�ش»
والله �أعلم ماذا �سيحل ب�أ�سنانك
ال�سرياميكية ..و�ستندبني حظك
ال��ع��اث��ر ال���ذي رث���ع ب��ه جتار
العيادات اخلا�صة وجنوا اموالك
و�أم��وال��ك��ن ي��ا مع�رش الن�ساء
و�أن�تن ت�ضحكن وع��اد وتعالني
رقعن ما اف�سده العطار ..انا
اق��ول خلكن جميالت كما اننت
وال تلعنب ب�أج�سامكن و�أ�سنانكن
وبراطمكن وال بكرو�شكن .وكونن
ط��ب��ي��ع��ي��ات ..منها حافظات
لأ���ش��ك��ال��ك��ن الطبيعية ومنها
حافظات لأموالكن ومنها نعرفكن
وال ن�ضيع بينكن وبني بنت وهبي
وبنت عجرم وبنت كرد�شيان..
و�سالمتكن.

Al_adwani_nayef@hotmail.com

شفيه جستن بيبر!

الطلبة يف جميع املراحل الدرا�سية لتحقيق
ال�سالمة للجميع وخلق جيل مثقف وغر�س
املفاهيم الأمنية واملرورية ال�صحيحة يف
نفو�س الطالب والطالبات.
وا�ستمرارا جلهود ال��وزارة التوعوية فقد
مت �أخريا تد�شني املو�سم التوعوي لالدارة
وال��ذي يزامن بداية العام الدرا�سي حيث
يركز ب�شكل �أ�سا�سي على توعية الطلبة من
خمتلف املراحل الدرا�سية مبختلف املحاور
املرورية الأمنية والوقائية واجلنائية وذلك
بالتعاون مع اجلهات الر�سمية املعنية
وم�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين �إل��ى جانب
الزيارات امليدانية للمدار�س من قبل الإدارة
العامة للعالقات العامة واالع�لام الأمني
و�إل��ق��اء املحا�رضات وال��ن��دوات التوعوية
مدير التحرير
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الحاويات المفقودة
الموجودة

ال �أخفي �إعجابي ب�شخ�صية �سمو ال�شيخ عبدالله
اجلابر ال�صباح رحمه الله ،ومن يقر�أ يف تاريخ
الكويت بل وتاريخ ال��دول العربية ال بد ان
يجد ذكرا ح�سنا لهذا الرجل الكبري باجنازاته
واخالقه و�شجاعته.
فالناظر للتطور يف العملية التعليمية يف الكويت
يجد ب�صمة ال�شيخ عبدالله اجلابر وا�ضحة
املعامل ،والناظر للعمران والبلدية يف مطالع
اخلم�سينات يجد دور ال�شيخ عبدالله ،ومن يبحث
يف الق�ضاء �أي�ضا يجد ذكر ال�شيخ عبدالله اجلابر،
ومن يبحث يف الأوراق التاريخية ملجل�س الثورة
امل�رصية بقيادة اللواء حممد جنيب والبيكبا�شي
جمال عبدالنا�رص وبعد رحيل امللك فاروق كان
هناك توجه لبقاء امللكية يف م�رص وان ينادى
بال�شيخ عبدالله اجلابر ملكا على م�رص ولو ال
التدخالت ال�سيا�سية العاملية التي حالت دون
ذلك لكان ال�شيخ عبدالله اجلابر ملكا على عر�ش
م�رص.
ورغم كل ذلك كان ال�شيخ مثقفا اديبا وم�ؤرخا
ون�سابا �أي�ضا وكان م�ستمعا للمو�سيقى ويطرب
باال�صوات اجلميلة و�أي�ضا بوجهة نظر الكثريين
انه اف�ضل من يلعب العر�ضة يف الكويت ،ومل
يخفي ذلك يف احد اللقاءات امل�سجلة يف تلفزيون
الكويت حيث ظهر مع احد رواد الفن الكويتي وهو
يردد احد الأ�صوات الكويتية ويرتمن على احلانها
اال�صيلة ،كل ذلك مل ينل من �شجاعته وهو بطل
معركة الرقعي واجلهرا وكثري من املعارك وكان
فار�سا ال ي�شق له غبار رحمه الله.
وعلى كرث جمال�ستي مع كبار ال�سن والرعيل
الأول ما�سمعت �أح��دا ينتقد عليه ذلك او يذم
فيه ،بينما اليوم اجد االنتقادات والتهجم على
�شخ�ص ال�شيخ حممد عبدالله املبارك على خلفية
برنامج مع حمد �شو عندما �رصح ب�أنه ي�سمع
جل�سنت بيرب وهو مغن �أجنبي؟!
�سماع ال�شيخ حممد لأي من املغنيني يف العامل
حرية �شخ�صية و�س�ؤال حمد له من هذا املنطلق،
وبالتايل ال�شيخ حر يف ما ي�سمع فكل منا له
مطربه او فنانه الذي يحب اال�ستماع له ،وهل
الأمور ال�شخ�صية لل�شيخ حممد العبدالله تعني
انه �شخ�صية غري م�ؤهلة للوزارة؟
ال�شيخ حممد العبدالله وزير دمث االخالق جمتهد
يف عمله له ا�سهامات عديدة وب�صمات وا�ضحة يف
جمال عمله واموره ال�شخ�صية ال تعني االخرين،
وعلينا احرتام خ�صو�صية ال�شخ�صيات العامة،
وعدم التعدي عليها والتهكم ال�سمج على تلك
ال�شخ�صيات.
�أعرف وزراء كبارا بال�سن بل وم�س�ؤولني عظام
ي�ستمعون لالغاين العراقية وفنانني �شعبيني،
فهل ن�ستطيع ان نتهكم عليهم وننال منهم؟
وماذا لو كانت �إجابة ال�شيخ حممد على �سبيل
املثال انه ي�ستمع لعبدالله الروي�شد �أو نوال
�أو حممد عبده هل ردة الفعل �ستكون كردة
الفعل الآن ،وما الفرق بني ج�سنت وبني باقي
املطربني؟
ل�نرت��ق يف ال��ط��رح ون��ح�ترم خ�صو�صيات
ال�شخ�صيات العامة ولتكن انتقاداتنا مبنية على
الأفعال العملية يف نطاق العمل ولي�س انتقادا
مبنيا على ال�شخ�صانية والتهكم بخ�صو�صيات
الآخ��ري��ن ،فكل منا عنده اجلانب املظلم يف
حياته ولكن الفرق �إننا �شخ�صيات غري عامة
وهم �شخ�صيات عامة.
دعونا نفكر ونعمل لرفعة الوطن وان نكون
مواطنني �صاحلني بنائني لهذا الوطن ،كل يف
جماله ويف حدود مقدرته ولندع توافه الأمور
التي ما زادتنا �إال تخلفا ،وما جنينا منها �إال
اجلهل والتخلف.
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ق�ضية احلاويات املهربة من ميناء ال�شويخ،
تعترب قمة جبل اجلليد للف�ساد امل�ست�رشي
يف ال��دول��ة وبالأخ�ص يف الإدارة العامة
للجمارك وميناء ال�شويخ بالتحديد ،الذي
يعترب من اهم املوانئ البحرية والثغور
الأمنية للبالد ،حيث متر من خالله �آالف
الأطنان من الب�ضائع ب�صور خمتلفة وطرق
خمتلفة ،منها احل��اوي��ات ،والتي يتفنن
املهربون با�ستغاللها لتهريب املمنوعات
بكل �أنواعها ،ابتداء من املخدرات ،واخلمور
وانتهاء بالألعاب
والب�ضائع املقلدة،
ً
النارية املمنوعة� ،أو الب�ضاعة التالفة،
ورغم ان امل�شكلة مل تكن الأولى ،فقد وقعت
حوادث مماثلة مت خاللها تهريب حاويات
خ��ارج املنطقة اجلمركية� ،إال ان تكرار
احلادثة دق ناقو�س اخلطر يف هذه الإدارة
املرتهلة ،وكانت الق�ضية حمل تكاتف،
وتفاعل ،نيابي يف جمل�س الأمة ،مطالبني
بالتحقيق وتقدمي املت�سببني للمحاكمة،
ورغم �أن اخلطر داهم وامل�شكلة خطرية� ،أن
يتم تهريب حاويات �ضخمة وعلى ناقالت
متحركة خارج املنطقة اجلمركية ،دون �أن
يراها �أحد �أو يراقبها �أحد� ،أمر ال يعقل وال
ي�صدق فالأمر مت بتخطيط دقيق ،وتواط�ؤ
وا�ضح من العاملني يف هذه الإدارة ،ورائحة
الف�ساد والر�شاوى تفوح من هذا املو�ضوع� ،إال
ان اخلطورة هي ماذا حتتوي هذه احلاويات؟
ومن هو امل�ستفيد ومن هو املتورط ،وما هو
الثمن؟ هذا من جانب و�أما اجلانب الأخطر
فهو ان مداخل الدولة الرئي�سة �أ�صبحت
مرتع ًا للف�ساد والر�شوة ،مما يجعل الأمر
م�صيبة �سي�ستغلها االع��داء ،واملرتب�صون
لزعزعة �أمن هذا البلد ،من خالل اخرتاق
موانئه ومطاراته ،ورغم كرب امل�صيبة �إال ان
املعاجلة احلكومية جاءت باردة ورخوة،
ومتثلت يف احالة مدير اجلمارك �إلى التقاعد
وتكليف �آخ���ر ،والأخ�ي�ر ق��ام مبحاوالت
يائ�سة ،وترقيعية ،متثلت يف تعيني فريق
للأمن وال�سالمة للقيام مبراقبة احلاويات،
ومتابعة تنقالتها داخ��ل امليناء ،وعمل
م�سارات اجبارية مل��رور ال�شاحنات عرب
موانع ا�سمنتية ونقاط تفتي�ش� ،إال �أن هذه
الإجراءات لي�ست كافية وغري جمدية ،فالأمر
يتطلب جمموعة من الإج���راءات امل�شددة،
والتي تتمثل يف تغليظ العقوبات ،وان�شاء
مناطق جمركية حمكمة ،وكافية ال�ستقبال
احل��اوي��ات ،و�إج���راءات علمية �صارمة يف
تفتي�ش ،ونقل ،احلاويات ،ت�ستخدم فيها
التكنولوجيا و�أجهزة املراقبة مبا فيها
الكامريات الرقمية ،وتعديل النظام الإداري
املتبع يف التخلي�ص اجلمركي ،وتفتي�ش
الب�ضائع ،مبا فيها ت�أهيل العاملني يف
الإدارة العامة للجمارك من خالل الدورات
التخ�ص�صية ،ل��زي��ادة كفاءتهم ،وكذلك
مكاف�آت املفت�شني ،واختيارهم بدقة ،وقبل
كل ذلك اختيار �إدارة كف�ؤة لهذا املنفذ املهم،
على غ��رار املدير العام ال�سابق ابراهيم
ال��غ��امن ،ال��رج��ل ال�����ص��ارم ،واملخل�ص،
فاحلاويات املفقودة �أو املهربة ،موجودة
ومعروف مكان تواجدها ،لأنها منذ دخلت
البالد وهي حتت عناية ورقابة املهربني،
واملتنفذين ،والفا�سدين،وحتى خرجت �إلى
حيث يريدون ب�سالم؟ فهي موجودة ولي�ست
مفقودة؟

ال�شاملة �سواء كانت مرورية �أو �أمنية �أو
غريها.
ون��ؤك��د ان امل����شروع التوعوي يجمع بني
الواقع النظري والتطبيقي العملي مل�شاكل
امل��رور و�أب��رز الق�ضايا التي يتعر�ض لها
ال�شباب و�أنه لن يتوقف حتى يحقق االهداف
املقررة له مع الرتكيز على �رضورة م�شاركة
ال�شباب يف حمالتها التوعوية باعتبارهم
م�ستقبل الوطن ولتكون الر�سالة التوعوية
�أقرب لهم باعتبارهم �رشكاء فيها.
كما �أن اخلطط الأمنية املو�ضوعة بالتزامن
مع بدء العام الدرا�سي تركز على حتقيق
ال�سيطرة الأمنية يف حميط املدار�س وحتقيق
ال�ضبط الأمني وانت�شار الدوريات الأمنية
يف حميط املدار�س ل�ضبط احلالة الأمنية
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والتعامل مع ال�سلوكيات ال�سلبية مبا فيها
قيادة املركبات برعونة وا�ستهتار من قبل
الأحداث و�صغار ال�سن �أمام املدار�س �أو يف
املخيمات �أو �أي مكان �آخر.
والبد من اال�شارة هنا �إلى �أهمية دور �أولياء
الأمور يف مراقبة ابنائهم ومنعهم من القيام
مبثل ه��ذه الت�رصفات التي قد ترتكب من
قبل �أبنائهم يف غفلة منهم ،و�أن ال يقوم ويل
الأمر بال�سماح لأبنائه بقيادة املركبة دون
احل�صول على رخ�صة قيادة ،ومراقبتهم �أثناء
التواجد يف املخيمات وع��دم ال�سماح لهم
بالقيام ب�أي ت�رصفات تهدد �سالمتهم وتعر�ض
حياتهم للخطر.
لذا يرجى ن�رش التو�ضيح
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام.
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