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جانب من االستعراض اجلنونيساحة استعراض واجلمهور الشبابي يتابع

شباب مستهترون
يهوون إقالق
راحة المواطنين
ومخالفة القوانين
وتهديد حياة اآلمنين

»التشفيط« و»التقحيص«
في المناطق السكنية إلى متى؟

الذين يرغبون مبمارسة 
هذا النوع من االستعراض 
بوض���ع حلب���ة خاصة 
تتضمن كل وسائل األمان 
وترعى م���ن قبل جهات 
خاصة حيث يؤدي ذلك 
الى تفريغ طاقات الشباب 
ان ما  بشكل آمن، مؤكدا 
يح���دث االن هو فوضى 
مرورية ال اكثر ونتيجة 
عدم وجود رقابة من قبل 
وزارة الداخلية انتشرت 

هذه الظاهرة.
القحطاني ان  وب���ن 
اجلمي���ع يجم���ع عل���ى 
الفادح مبمارسة  اخلطأ 
الرياض���ة داخل  ه���ذه 
االحياء السكنية وبن املنازل ملا لها من 
اخطار وما تسببه من قلق، متعجبا من 
جرأة بعض الش���باب وقيامهم باغالق 
تقاطع مروري داخ���ل املناطق والقيام 
باالستعراض والرعونة في ساعات الذروة 
وملدة تصل لنصف س���اعة دون مرور 
دورية شرطة واحدة وسط ذهول وخوف 
سالكي الطريق وهذه املشاهد تتكرر في 
تقاطعات مناطق العارضية والفردوس 
بشكل يومي متمنيا ان تسن قوانن رادعة 
تبدأ من سحب املركبة وتنتهي باحلبس 

الي مستهتر.

ضعف الرقابة

من جانبه قال فواز الرشيدي ان ظاهرة 
االستهتار والرعونة نتاج ضعف الرقابة 
االسرية التي مكنت اي شاب من احلصول 
على هذه املركبة الرياضية وهي مركبة قوية 
الدفع تغري قائدها قبل ان يغريه ضعف 
الرقابة املرورية وبعد تطبيق القوانن التي 
حتد منها، مبينا ان اغلب احلوادث املرورية 
التي تقع تكون لش���باب في مقتبل العمر 

وناجتة عن القيادة بتهور.
ومتنى الرشيد ان يتم تخصيص اكبر 
قدر ممكن من الدوري���ات املرورية داخل 
املناطق الس���كنية لفرض الهيبة االمنية 

التي ستكون رادعة بكل تأكيد.

مش�اهد الرعونة واالس�تهتار متكررة في الفردوس وصباح الناصر واألندلس دون رادع
أين دور األسرة في مراقبة أبنائها.. وأين أجهزة »الداخلية« من حماية األمن في المناطق؟
بعض الش�باب وصلت بهم الجرأة إلغالق تقاطع مروري داخل المناطق واالستعراض لساعات

ممارسات فردية عادية الى ظاهرة تهدد 
األمن واحلياة للناس، كون املس���تهتر 
ميارس���ها في أماكن عام���ة وفي طرق 
يس���تخدمها الكبار والنس���اء واألطفال 
مع ذويهم، فكم من حادث مروري وقع 
كانت أسبابه االستهتار والرعونة، مبديا 
استياءه الشديد من انتشار هذه الظاهرة 
التي لم تستطع وزارة الداخلية ان حتكم 

قبضة الرقابة الفعلية عليها.

أين التنظيم؟

من جانبه قال عبداهلل القحطاني وهو 
احد سكان منطقة صباح الناصر ان ظاهرة 
االستهتار والرعونة ورغم معرفة اجلميع 
باخطارها اال انها لم جتد اي نوع من انواع 
التنظيم على مستوى الدولة حيث كان 
يفترض ان يتم استثمار طاقات الشباب 

مناطق الكويت وال تقتصر على منطقة 
بعينه���ا وان ردع هذه الظاهرة ال ميكن 
حدوثه إال بتكثيف التواجد األمني والذي 
يعتبر مفق���ودا كون األجه���زة األمنية 
وباألخص قطاع املباحث في املرور ينام 
في سبات عميق تاركا املستهترين يقومون 
بهذه احلركات اجلنونية مسببن اإلزعاج 

والرعب.
وقال املطيري ان أسباب هذه الظاهرة 
متع���ددة ويأتي أهمها ضع���ف الرقابة 
األس���رية حيث يفترض ان يكون األب 
املسؤول عن أبنائه في متابعة دائمة لوأد 
أي ممارسات خاطئة حتدث من أصحاب 
السوء، مبينا ان لألسرة دورا كبيرا في 

جتنيب األبناء تلك العادات السيئة.
واضاف ان ظاهرة االستهتار والرعونة 
انتشرت في الوقت احلالي وحتولت من 

والساحات الى ساحات استعراض واستهتار 
ومش����اهد لرعونة يبدو انها ال حتدث اال في 
الكويت كون املستهترين أمنوا العقوبة ولم 

يبالوا مع غفلة قوانن املرور.
ومتنى املسند ان جتد شكاوى املواطنن 
املتعددة حول هذه الظاهرة آذانا صاغية من 
قبل وزارة الداخلية وان يتم تفعيل القوانن 
في مالحقة املستهترين وكبح جماحهم عبر 
تغليظ العقوبة ملنعهم من تخطيهم حدود 
حريات اآلخرين بهذا الشكل غير املسؤول، 
مطالبا ان يكون لألسرة دور كذلك في مراقبة 
الشباب في هذا العمر كون مراحل املراهقة 

من اخطر املراحل العمرية.

ظاهرة منتشرة

بدوره، قال حمد املطيري ان ظاهرة 
االستهتار والرعونة منتشرة في اغلب 

من قبل اجهزة وزارة الداخلية والتي يفترض 
ان تكون اخلط الرادع لهذه الظاهرة، حيث 
ان م���ا يحدث اآلن بعيد ع���ن كل االعراف 
كون املشاهد التي تتكرر خاصة في منطقة 
الفردوس وحتديدا في مواقف مدرسة احمد 
عطية االثري وبعض الدوارات املنتشرة في 
املنطقة، حيث يأتي احد املستهترين ويقوم 
بحركاته االستعراضية رغم وجود مركبات 
ملواطنن يسلكون الطرق فيقوم باحتجازهم 
ومنعهم من املرور مسببا الرعب والتأخير 
حتى ينتهي من وصلته، موضحا ان هذه 
املشاهد متكررة وحتدث بشكل يومي، ورغم 
حدوثها في العلن وامام مرأى اجلميع، اال 
اننا نادرا ما نشاهد دورية شرطة واحدة 

حتد منها.
وقال املسند ان هذه الظاهرة تكثر في فصل 
الشتاء ومع نزول املطر، حيث تتحول الطرق 

موسى أبو طفرة
عبر عدد من املواطنن 
عن أس���فهم مل���ا آلت اليه 
حالة االنفالت االمني في 
ع���دد من املناط���ق والتي 
سمحت لبعض املستهترين 
مبمارسة عاداتهم السيئة 
في اق���الق راحة س���كان 
املناطق عبر استعراضهم 
مبركباتهم دون رادع، حيث 
االم���ور إلغالقهم  وصلت 
بعض الطرق وفي أوقات 
الزحام من اجل االستهتار 
والرعونة ضاربن عرض 
احلائط بقوان���ن املرور 
واعراف املجتمع مدخلن 
الرعب على قائدي املركبات 

االخرى الذين ال حول لهم وال قوة.
وطال���ب املواطنون الذي���ن التقت بهم 
الرقابة  »األنباء« اجلهات االمنية بتفعيل 
املرورية على الطرق وخاصة في املناطق 
السكنية وايقاف هذا االستهتار وتهديد حياة 
اآلمنن، مؤكدين في احاديثهم انهم سئموا 
من عدم ردع هذه الفئة من الشباب املستهتر 
والذين ميارسون »التقحيص والتشفيط« 
داخل االحياء السكنية وفي مواقف املدارس 
مصدرين كل انواع االزعاج واخلطر الذي 
يهدد حياة الناس، مطالبن كذلك بتفعيل 
قوانن املرور وتشديد املخالفات وسحب 
املركبات، بل تعدى آخرون في مطالبتهم 
بضرورة حجز املركبات وحبس أي مستهتر 

يتم ضبطه حتى يكون عبرة.
واضاف املواطن���ون ان هذا النوع من 
االستهتار اضافة لكونه خطرا على االرواح، 
فإنه يتلف املرافق العامة للدولة ويحدث 
خسائر في الطرق ذات تكلفة عالية، متأملن 
ان يتم وضع ح���د لهذه الظاهرة اخلطرة 
والتي ارتفعت بعد ان مت السماح لدخول 
انواع من املركب���ات الرياضية التي وجد 
فيها بعض الشباب ضالتهم في القيام بهذه 

احلركات غير املسؤولة.
وفيما يلي احاديث املواطنن:

في البداية قال جاس���ر املسند ان هذه 
الظاهرة اتسعت كونها لم جتد رادعا حقيقيا 

علماء النفس واالجتماع: ضعف الرقابة 
األمنية واألسرية وراء تجاوزات الشباب

يرى علماء النفس واالجتماع ان وقوع 
احلوادث املرورية أو االس����تهتار باألنظمة 
املرورية يعود لعدم االلتزام بتلك القوانن ما 
يؤدي الى االنفالت األمني املؤدي بدوره الى 
وقوع احلوادث أو ممارسة أي نوع من أنواع 
االستهتار لكسر القانون املنظم لها والذي 
يعكس من تلقاء نفسه الشعور ببعد الهيبة 
األمنية التي عادة م����ا تغيب أمام اآلخرين 
أو امللتزمن بتطبي����ق القانون وذلك لعدم 
ش����عورهم بها عند مشاهدتهم عدم تطبيق 
القوانن على ارض الواقع وهو األمر الذي 
تعكسه ظاهرة االس����تهتار والرعونة على 

الطرق.
وعزا علماء النفس وج���ود هذه ال���ظاهرة 
ال���ى ضع���ف الرقابة األمنية من جهة وعدم 
وج����ود اي تدخل أس��������ري أو اجتم���اعي 
ل���رف�������ض هذه الظاهرة وحصرها بنطاق 
السلوكيات املرف����وضة اجتماعيا كونها تؤدي 
الى وقوع اخطار من جهة اخرى، مبين����ن 
ان عوامل رف��������ض هذه ال���ظاهرة البد ان 
تتعدى كونها تؤدي الى وقوع إصابات وامنا 

ألنها تصل حلد إيذاء النفس واآلخرين وهي 
من األمور التي نهى عنها ديننا احلنيف في 
اكثر من موقع فالبد ان يعرف الشاب الذي 
ميارس أي نوع من أنواع االستهتار سواء 
في أداء احلركات غير املسؤولة أو حتى في 
القيادة بس����رعة ان الضرر ال يقتصر على 
املستهتر وحده وامنا قد يتعداه ليقع على 
قائدي املركبات األخرى ويلحق بهم إصابات 
قد تؤدي الى الوفاة أحيانا وهنا يكمن خطر 

هذه الظاهرة.
 ك��م��ا اك�����دوا ان الرقابة األمنية وق���يام 
وزارة ا����لداخلية مبسؤولياتها وكذلك إح���كام 
الرقابة األس�������رية عب����ر متك��ن امل���راهق 
من اس����تغالل وقت ف���راغه بش���كل يعود 
بالفائدة عليه وعل����ى وط���نه م���ن األمور 
التي ت���دخل ض���من خ����انة ع����الج هذه 
الظاهرة واحلد منها، مشددين على ضرورة 
إبراز أخ����طار ه����ذه الظاهرة إعالميا عبر 
التوعية من أخطارها وكذلك كشف العقاب 
الذي ينتظر كل مستهتر يقوم بتلك املمارسات 

 اخلطرة.


