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لقد �أدرك���ت وزارة الرتبية خطورة
ال�سيول املطرية التي ت�سببت بها
االوداق الهاطلة من الك�سف الغيمي
ال�سحبي فقامت وزارة الرتبية م�شكورة
بايقاف ال���دوام حر�صا على حياة
الطلبة �سواء من حوادث الطرق التي
تت�سبب بها ال�سيول املطرية او من
حوادث اال�صطدام التي حتدث ب�سبب
االختناقات املرورية حيث تنخف�ض
الر�ؤية والتعود امل�ساحات اخلا�صة
بزجاج الواجهة االمامية لل�سيارة
ق��ادرة على احلركة والعمل كما �أن
وزارة اال�شغال واالطفاء واال�سعاف
ووزارة الداخلية وقفت على �أهبة
اال�ستعداد ملواجهة املخاطر املحتملة
ول��ك��ن ه��ذا وح���ده اليكفي ملواجهة
امل�شكلة لأن هذه اجلاهزية تتعامل
مع خطر حمتمل غري حمدد لكن لدينا
خماطر وقعت وتقع يف كل مرة ،ففي
م�ست�شفى اجلهراء حا�رصت ال�سيول
املطرية م�شفى اجل��ه��راء وت�شعبت
بعنف داخل امل�شفى فهذه م�س�ؤولية
من؟ ولو ا�ستمرت االمطار �ساعة واحدة
بعد ذلك كان ميكن �أن تغرق مناطق
وتتهدد ط��رق وج�سور من �أج��ل ذلك
ف�إن اخلطاب موجه ل��وزارة اال�شغال
ولبلدية الكويت ب�أن تك�شف لنا عن
برناجمها يف مواجهة خماطر ال�سيول
املطرية .ما �شاهدناه دل على �أن �شبكة
م�صارف ال�سيول املائية مل تتحمل
كمية ال�سيول خالل �ساعة وما الحظناه
�أن هند�سة الطرق كانت تفرت�ض حدا
�أدن��ى من هذه املخاطر،الينبغي يف
مرة قادمة �أن تتوقف ديناميكية احلياة
بهذا احلجم.
حقيقة نتوجه بال�شكر الى رئا�سة
جمل�س ال��وزراء التي اتخذت قرارا
ب�إلغاء دوام املوظفني يف وزارات
الدولة مبا يف ذلك املدار�س لت�سهيل
اج���راءات ف��رق ال��ط��وارئ ودوري��ات
املرور للقيام باال�رشاف على �سالمة
املواطنني والوافدين و�سياراتهم.
حقيقة نتمنى من جمل�س االم��ة �أن
يخ�ص�ص جل�سة برملانية ملناق�شة
وزارة اال�شغال يف م�ستوى ادارتها
ل�ل�أزم��ات م��ن ه��ذا ال��ن��وع م��ع وزير
اال�شغال بح�ضور خرباء ومهند�سني
كما نتمنى من وزارة اال�شغال درا�سة
اجل��ان��ب الفني الهند�سي للمباين
املت�رضرة ونتمنى من وزارة ال�صحة
حتديد اجلهة االداري��ة التي ت�سبق
وقوع الكوارث املطرية.
وختاما نحمد الله على كل حال �أن
�سقانا الغيث اللهم الجتعلنا من
القانطني.

عزيزي القارئ بعد التحية :كتبت
بناء على ال�شكاوى
هذه املقالة
ً
العديدة التي وردتني من �أ�صحاب
ال�سكن اخل��ا���ص م��ن مواطنني
ومقيمني بدولة الكويت احلبيبة
واملتعلقة ب���أب��راج االت�صاالت
املقامة ف��وق �أ�سطح البنايات
وال��ت��ي تعترب خمالفة للوائح
و�رشوط و�ضوابط املجل�س البلدي
الذي منع ان�شاء ابراج ات�صاالت
مبوقع املناطق ال�سكنية ملا لها
من ت�أثري �سلبي على �صحة الب�رشية
من امرا�ض �رسطانية ،خ�صو�صا
مر�ض اللوكيميا «�رسطان الدم»
وت�ؤثر على وظائف الدماغ وكذلك
ت�ؤثر على اجلهاز الع�صبي.
طبع ًا كما وردين ،املجل�س البلدي
اجتمع مع �رشكات االت�صاالت ومت
طلب الإزال��ة لهذه االب��راج ولكن
ال�رشكات بدورها مل ت�ستجب لهذا
الطلب بحجة ان ابراج االت�صاالت
غري �ضارة ب�صحة الب�رش لأنها
ت�ستويف ال����شروط ،وم���ن هذه
ال�رشوط بعدها وارتفاعها يجب ان
يكون من  500 – 400مرت ،وحجة
�أخرى ان الدرا�سات مل تثبت ان

االب��راج ت�رض وت�سبب االمرا�ض،
وطبعا هذا الكالم واحلجج غري
�صحيحة ،فهنالك درا�سات عديدة
تثبت غري ذلك فهي �ضارة وخطرية
على �صحة الب�رش ،وكما نعلم
يوجد درا�سات مل تر النور ومل
تتبناها اجلهات الر�سمية النها
�ست�سبب افال�س �رشكات االت�صاالت
التي تهدف الى الربح وال تهتم
ب�����أرواح ال��ب����شر ،فتم�سك هذه
ال�رشكات بهذه احلجج امر غري
مقبول ،واالخطر من ذلك ا�صحاب
العقارات اخلا�صة الذين ي�سمحون
لهذه ال�رشكات بو�ضع ابراجها
ف��وق �أ�سطح بناياتهم ال�ستالم
اج��ور �سنوية تبد�أ من 10000
دينار مل�صاحلهم ال�شخ�صية دون
اهتمام ب�أرواح و�صحة الب�رش.
�أمتنى من اجلهات املخت�صة وهي
وزارة امل��وا���ص�لات واملجل�س
ال��ب��ل��دي ووزارة الداخلية
ووزارة ال�صحة احلزم يف اتخاذ
االج���راءات ال�لازم��ة جت��اه هذه
االبراج ملا لها من ت�أثري خطري
على �صحة الب�رش م��ن �أطفال
وبالغني.

كلمة ونص

عبدالرضا قمبر
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�إن قبلنا �أن هناك تهديد ًا «�إيرانياً»
حمتم ً
ال من ال�رشق ،فهل التهديد
الإ�رسائيلي قد �أزيل من املنطقة،
والأطماع قد انتهت؟
�إن فر�ض ال�صمت وفر�ض القوة
على رج��ال الدين وعلى رجال
ال�سيا�سة وعلى الأق�ل�ام احلرة
لي�س هو الطريق الأمثل لتمهيد
هذه العالقة ،فهناك �أبواب كثرية
مغلقة متتلك ال�شعوب مفاتيحها،
لن ت�ستطيع �أية قوة �أن تفتحها
من دون موافقة الأم��ة العربية،
فاحلق املطلق وحتديد امل�صري
العربي لي�س ب�أيدي احلكام بل
ب�أيدي ال�شعوب العربية فقط.
على �إ��سرائ��ي��ل �إن �أرادت ح�سن
اجل��وار مع جريانها العرب� ،أن
تقدم املبادرات والعون وال�سعي

تغيرات

لتحقيق ه��ذا ال�سالم م��ن خالل
بوابات كثرية ،ميكن �أن تكون
مفتوحة حالي ًا بع�ضها ،ولكن لن
تكون مفتوحة با�ستمرار بل �ستغلق
من جديد �إن حاولت �أن تتجاوز
على الدم العربي والطفل العربي
واملر�أة العربية الفل�سطينية.
امل��ب��ادرات تكون بفر�ض ح�سن
ال���ن���واي���ا ،وت���ق���دمي ال��ع��ون
للفل�سطينيني �أو ًال ومن ثم تنتقل
�إل���ى ب��اق��ي ال����دول امل�ضطهدة
والفقرية ولي�س تقدمي العون
الع�سكري واملخابراتي لبع�ض
الدول اخلليجية لإ�شعال احلروب
وال��ف�تن وتغيري �إرادة الأم���م،
كما كانت تعمل يف ال�سابق...
واحلا�رض.
والله امل�ستعان.

جودة خدمات الهندسة
المدنية في الدولة

الهند�سة املدنية من �أهم فروع التخ�ص�صات الوظيفية التي تقوم
عليها النه�ضة العمرانية للدول والذي نربزه يف املقدمة عن �سائر
التخ�ص�صات الهند�سية الأخرى ،لأنها املعنية بت�صميم وحتليل
املن�ش�آت املدنية املختلفة واخلدمية والطرق واجل�سور والأنفاق
واملطارات واملوانئ و�شبكات �إمداد مياه ال�رشب وحمطات �ضخ
املياه و�شبكات ال�رصف ال�صحي وحمطات التنقية ومعاجلة
املياه وال�سدود وكذلك م�شاريع الري والإ�رشاف على عمل هذه
املن�ش�آت �أثناء فرتة ا�ستمرارها ،وهي ك�أي علم تتطور با�ستمرار
ودون توقف لتواكب التطور ال�صناعي يف �إنتاج مواد �إن�شائية
جديدة ومتطورة تفي باملتطلبات املتزايدة للمجتمع ،وعندما
نلقي الزوم على التخ�ص�صات الهند�سية املدنية جند �أنها تعتمد
على ثالثة عوامل رئي�سية لتنفيذ مهامها وهي التخطيط املايل
وتقييم الأثر البيئي وحتديد درجة الأمان ويتفرع منها الهند�سة
الإن�شائية امل�س�ؤولة عن جودة املباين التي البد �أن ت�صمم بطراز
يحميها من ال�سقوط وامل�س�ؤولة عن ح�ساب املخاطر وامل�شاكل
التي قد ت�ؤثر على املباين م�ستقب ً
ال ب�سبب عوامل ب�رشية �أو
بيئية من رياح وزالزل وظروف الطق�س املختلفة ،ويتفرع منها
الهند�سة اجليولوجية امل�س�ؤولة عن فح�ص املواقع واالختبارات
امليدانية وتقومي الت�ضاري�س الأر�ضية ودرا�سة مواقع الطرق
والأنفاق من الناحية اجليولوجية الهند�سية وتقومي الآثار
الناجتة من �أخطار العوامل البيئية و�إيجاد احللول املنا�سبة
لها ،وهند�سة البنية التحتية املخت�صة بت�صميم الطرق وخطوط
املاء واملطارات ومن�ش�آت الري وبح�ساب ميول �شبكات املياه
�أو ال�رصف وح�ساب الكلفة ،و�أخريا هند�سة الطرق الذي يهتم
بدرا�سة وحتديد �أف�ضل الو�سائل امل�ستخدمة يف �إن�شاء وجتهيز
وت�صميم الطرق بكافة �أنواعها و�صيانتها ب�شكل م�ستمر لتجنب
وتعر�ضها للعوامل
وقوع احلوادث املختلفة ب�سبب ِق َد ِم الطرق
ّ
اجلوية ول�ضمان منا�سبتها لعمليات النقل ،وعندما نرجع �إلى
واقع الآثار ال�سلبية البيئية على جودة املن�ش�آت املدنية املحلية
لوجدنا �أن الطرق املرورية مليئة باحلفر ل�سنوات مرتوكة دون
�صيانتها ،منها الطريق ال�ساحلي املمتد من منطقة الفنطا�س
حتى املنقف على �سبيل املثال ،كما �أن الكثري من الطرق
املرورية قد فا�ضت فيها مياه الأمطار ل�سنوات متكررة عند موا�سم
هطول الأمطار التي ت�سببت يف �إغراق املركبات ،ما يعك�س �سوء
التخطيط والت�صميم الفني ل�شبكة الت�رصيف ،وكذلك مت الإ�رضار
ب�أ�سقف املباين احلكومية ب�سبب عوامل الطق�س منها املطار
اجلديد وم�ست�شفى العدان ومركز عبدالله ال�سامل الثقايف الذي
يعك�س �سوء جودة مواد البناء عند ت�أثرها بالتقلبات البيئية،
وفا�ضت بع�ض املباين ال�سكنية للمواطنني مبياه الأمطار التي
�أحلقت بهم �أ�رضار ًا �أدبية ،وبع�ض املنازل احلكومية منها بيوت
غرب ال�صليبخات �أحدثت �ضجة �إعالمية يف ا�ستياء املواطنني من
�سوء الت�صميم ومواد البناء امل�ستخدمة عند التنفيذ .كل ما �سبق
يعك�س م�ستوى �أداء خدمات املهند�سني املدنيني يف قطاع �ش�ؤون
هند�سة الطرق وقطاع �ش�ؤون هند�سة امل�شاريع الإن�شائية يف وزارة
الأ�شغال ووزارة الإ�سكان واجلهات احلكومية املعنية يف تنفيذ
الأعمال الهند�سية املدنية من حيث الرقابة والإ�رشاف والتنفيذ
وحتديد درجة الأمان وتقييم الأثر البيئي و�رصف امليزانية،
لكن ال ننفي واقع وجود الكثري من املن�ش�آت املدنية الرائعة
املنت�رشة يف البالد والتي �شيدت من خالل القطاع اخلا�ص �أو
من خالل الديوان الأمريي �أو من خالل اجلهات احلكومية كذلك،
�أخريا �أمتنى من الدولة �أن تلتفت �إلى االهتمام بتنمية الكوادر
الوطنية يف جمال علم الهند�سة املدنية وتخ�ص�صاتها تعليمي ًا
ومهني ًا وبتطوير اخلربات فيها وحثها على العمل امليداين� ،إلى
جانب العمل الرقابي والإ�رشايف وكذلك االعتماد على اخلربات
الهند�سية التي �أثبتت كفاءتها يف دول �رشق �آ�سيا بدال من االعتماد
على املقاولني واملهند�سني املدنيني الوافدين يف جمال العقود
الذين مل يثبتوا كفاءتهم يف الكثري من الوقائع وت�سببوا بهدر
ميزانية الدولة.

حسبة مغلوطة

علي البصيري

د.ابتسام عباس النومس

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

خيركم خيركم ألهله

نهنئ ال�شعب الكويتي والأم��ة
الإ�سالمية بهذا اخلري الذي رزقنا به
�سبحانه فاحلمد لله حمد ًا كثري ًا،
على كل حال ،ا�ستمتع الكثريون
بهذا اخلري وت�رضر �أي�ضا الكثريون
منهم م��ادي��ا ومنهم معنويا،
املادي يوجد املوثق ويوجد غري
املوثق ون�س�أل الله لهم العو�ض،
ولكن بالن�سبة لل�رضر املعنوي
كيف لنا �أن نزيله ،فقد �أ�صبحنا
قلقني على م�ستقبلنا عند بلوغ
�سن الكرب وعلى م�ستقبل �أبنائنا،
ال نعلم ما �سيحدث لنا بعد �أن
وج��دن��ا �ضعف ال��ق��ي��ادة وع��دم
القدرة على حل امل�شكلة و�أب�سطها
ق��درة ال�شعب على اعطاء قرار
لنف�سه بل االنتظار لت�رصيح من
القيادات التي مل ت�ستطع الظهور
وحت��م��ل امل�����س���ؤول��ي��ة وخا�صة
وزارة ال�صحة والرتبية ،قادة
من كبار ال�شهادات وامل�ستويات
مل يظهر منهم م�س�ؤول وانتظروا
رئي�س جمل�س ال��وزاراء لي�رصح،
�شاكرين له ذلك،واملالحظ من
هذه الأزمة �شيء غريب �ضعف من
ال�شعب يف اتخاذ القرار و�ضعف
من امل�س�ؤولني للت�رصيح وبعد
االنتهاء من الأزمة ماذا حدث؟ الله
العامل مبا وراء الكوالي�س،تعب

نف�سي �إن حدث مثل هذا احلدث
يف �أوق��ات ال��دوام الر�سمي ،هل
�سنجد م�س�ؤول �أو �شعب يتخذ قرار ًا
�رسيع ًا �أو �شعب ًا ينتظر الت�رصيح؟
ومنا لوزير الرتبية ،ال بد من
غ��ر���س م��ه��ارة ال��ق��ي��ادة واجبار
املعلمني وال��ق��ي��ادي�ين يف كل
الوزارة ملعرفة هذه املهارة فهي
لي�ست اداري��ة وهدفها الو�صول
لكر�سي،القيادة هي القدرة على
اتخاذ القرارات وحل امل�شكالت
يف وقت الأزم��ات واعطاء حلول
�إبداعية با�ستطاعة اجلميع تطبيق
هذه احللول ،و�س�ؤال لوزيرنا من
�شهر �سبتمرب و�أن��ا �أتقدم لطلب
مقابلتك متى يحني موعد اللقاء؟
و�أي�ض ًا منا للحكومة واجلمعيات
اخلريية ت�رضر الكثريون من �أهل
الكويت �سواء مواطنني �أو مقيمني
ف�أرجوا منكم حتويل تربعاتكم
من اخلارج للداخل فاتبعوا �سنة
ر�سولنا الكرمي الذي ال ينطق عن
الهوى �إن هو �إال وحي يوحى،قال
ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم
«خريكم خريكم لأهله و�أنا خريكم
لأهلي» ،ون�س�أل الله �أن يحفظ �أمة
ال �إله �إال الله حممد ر�سول الله
وي�ستبدل الذي هو �أدنى بالذي هو
خري.

الروبوت بيبي

جاء ترتيب الكويت يف م�ؤ�رش االبتكار العاملي
لعام  2017يف ترتيب الدول العربية الأولى
حيث تبو�أت الكويت املركز الرابع عربي ًا وهو
من املراكز املتقدمة عربي ًا يف حميط الوطن
العربي الكبري وال���ذي يعد م���ؤ��شر ًا ممتاز ًا
على ال�صعيد الإقليمي حني جاء ترتيب اليمن
باملرتبة الثالثة ع�رش عربي ًا ويف ذيل اجلدول
املن�شور م�ؤخرا والذي بني �أن الكويت ت�سعى
بخطى حثيثة عربيا الى بلوغ املراتب التناف�سية
الأولى .وعلى �صعيد �آخر جاء ترتيبنا يف ذات
اجلدول املن�شور عن م�ؤ�رش االبتكار العاملي
دولي ًا باملرتبة  56عاملي ًا بينما احتلت دول
عربية �أخرى كجمهورية م�رص العربية املركز
احلادي ع�رش وتلتها يف املرتبة الرابعة ع�رشة
اجلزائر ويف الرتتيب العاملي املئة وثمانية يف
اجلدول املذكور والذي دل على حت�سن ترتيب
الكويت يف م�ؤ�رش االبتكار يف حينه والذي تراجع
م�ؤخرا الى املركز التا�سع وال�سبعني بن�سبة
�إنفاق ال تتجاوز  %0.83على البحث العلمي من
الناجت املحلي وهذا ما يعني تراجع يف ال�رصف
على البحث العلمي واملو�ضوعي يف الكويت
والذي يقابله �إ�رصار �شبابي قوي على التحدي
والإجناز لبلوغ مراتب دولية م�رشفة وال �شك �أن
طاقات ال�شباب يف هذا اجلانب فاقت غريها من
الطاقات امل�ستخدمة قوة وعزمية والتي بات
ا�ستثمارها مهم ًا عرب التنمية الب�رشية .ومما
ال �شك فيه فقد �رصفت دولتنا وعرب الربامج
الكثري م��ن الأم���وال دون حت�سن كبري وكان
�إحداها مركز الروبوت الكويتي التابع لقطاع

التنمية الرتبوية والأن�شطة يف وزارة الرتبية
والذي يدل من ا�سمه على �أن خلية عمل تقني
جتري على قدم و�ساق ل�صنع الروبوت املحلي
الذي يحاكي الروبوتات العاملية ،حتى منيت
نف�سي مب�شاهدة املعنى احلقيقي لكلمة روبوت
وت�صورت �أن الكويت �ستنتج روبوت ًا م�ستقبلي ًا
يحاكي ما انتجته الدول ال�صناعية كالواليات
املتحدة الأمريكية واليابان ،وما قامت به
م�ؤخرا اململكة املتحدة من ا�ستجواب الروبوت
«ف��ل��ف��ل» يف ال�برمل��ان ال�بري��ط��اين حل�ضور
جل�سة يناق�ش فيها مع طالب و�أ�ساتذة الذكاء
اال�صطناعي وتداعياته امل�ستقبلية املعرفية،
وقد رحب الروبوت باحلا�رضين وع��رف عن
نف�سه ومن ثم تابع بالقول �إنه يقيم يف جامعة
ميدل�سك�س الربيطانية حيث مت اخرتاعه والذي
�أبهر احلا�رضين بتجاوبه ورده على الأ�سئلة
التي تطرح عليه وا�ستحق �أن يكون الروبوت
حديث الأو�ساط العلمية الدولية .وعلى �صعيد
�آخر جتاوز الروبوت الكويتي ومركزه الذي مل
يخرتع روبوت ًا واح��د ًا! �إذ يعد مركز الروبوت
الكويتي التابع لقطاع التنمية الرتبوية
والأن�شطة يف وزارة الرتبية �أول مركز متخ�ص�ص
يف التدريب على تكنولوجيا الروبوت يف منطقة
اخلليج ،كما جاء يف اخر تقرير لهم يف هذا
ال�ش�أن ،قائ ًال� :إن املركز يهدف �إلى �إثراء معرفة
الطالب والطالبات يف جمال التنمية ال�صناعية
والتخ�ص�ص يف فروعها املهمة والتي مل يذكر
جماالته العلمية فيها بل مل يخرتع املركز
روبوتا واح��دا حتى يطلق عليه ا�سم «بيبي»

ويكون ثمرة البحث واالن��ت��اج العلمي الذي
�رصفت عليه املبالغ وعلى �أ�س�سه يعمل املركز
على تطوير القدرات العلمية وتنمية املجاالت
البحثية العلمية وال�صناعية والتكنولوجية،
ويندرج املركز حتت �إطار الأندية املدر�سية
امل�سائية ال �أقل وال �أكرث متجاوز ًا ق�ضية البحث
العلمي التي كنا نتوقع منه ولو اخرتاع واحد
ب�سيط ينا�سب اال�سم الذي يحمله وهذا ما يحثنا
على املثابرة لتغيري املفاهيم التي تنتهجها
بع�ض العقول التي تدير هذه ال��وزارة التي
تتعنت يف تقبل الفكر احلر والعقول التي تريد
م�شاركتها الآراء حتى تيقنت من ذلك بل وما
هو �أمر و�أدهى �أن ال تتعاون الوزارة مع جهات
�ساعية الى التعاون للتطوير وحت�سني العمل
ويقوم بع�ض امل�س�ؤولني بت�ضييع الوقت عرب
ت�ضييع الطلبات التي ترد الى مكتب الوزير
�شخ�صي ًا ومنها ما مت فقده م�ؤخرا من طلب
مقابلة لوزير الرتبية والتعليم الذي تقدمت به
�شخ�صي ًا منذ بداية ال�صيف الى اليوم و�أعطاين
انطباع ًا على عدم التعاون من بع�ض الأطراف
التي ترى �أن وقت احل�ساب والعقاب قد حان،
فهل هذا ال�شيء يقبله معايل الوزير؟ ان كان
ال يعلم وب�صدق ف���إين احت�رس �أن تكون هذه
العقليات هي من تدير الوزارة ،فال غرابة �أن ال
نرى روبوت ًا ي�سمى فلفل يف �أروقة الوزارة وقد
نرى باذجنان مقلي بدال منه يتجول يف �أروقة
مباين الوزارة بحث ًا عن �صاحبه الذي منعنا من
مالقاة وزير الرتبية منذ بداية ال�صيف وحتى
اليوم.

