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فنجان قهوة كويتي 
بـ 700 مليون!

فنجان القهوة في مقهى 
أبوعلي »اللي ورا بيتنا« 

بربع دينار.
ذات الفنجان وبذات اجلودة 

وذات القهوة املطحونة 
احملمصة العادية، ولكن 

بكوب مختلف الشكل وفي 
مقهى 3 جنوم تدفع 600 

فلس ثمنا له، ويقولون لك 
»اإليجار غالي«.

ذاته الفنجان بعينه في 
كافيه »ماركة« تدفع دينارا 

وربع الدينار ثمنا له، 
ويقولون لك »انت هنا ال 
تدفع ثمن القهوة بل ثمن 

املاركة«.
الفنجان ذاته لم يزد 

ملليمترا مكعبا واحدا تدفع 
دينارين ثمنا له في الفندق 

ويقولون لك »انت هنا تدفع 
ثمن التمتع باحمليط الراقي 
وال تدفع ثمن القهوة فقط«.

وفي النهاية تكتشف ان 
ثمن فنجان القهوة قد 
كلف أبوعلي 100 فلس 
حتى يحقق ربحية 150 

فلسا منك كزبون، وعليك 
حساب فارق ما ستكسبه 

منك املقاهي األخرى سواء 
التي تطالبك بفارق اإليجار 

او التي تبيعك املاركة او 
التي تبيعك االمتوسفير او 
احمليط الراقي كما يقولون 
وفنجان القهوة ال يكلفها 
سوى 100فلس.. اختلفت 
األسعار وتعددت األسباب 

وفنجان القهوة هو ذاته 
بحجمه وطعمه وطريقة 

تصنيعه وتقدميه بل وكلفة 
تصنيعه.

هذا األمر سياسيا ينسحب 
وبال اسقاط على مشاريع 

الدولة وبعض الشركات 
الفائزة مبناقصاتها، 

فمشروع يتكلف مليونا في 
محافظة، وذات املشروع 

لذات الوزارة وبذات 
املواصفات في محافظة 

أخرى يتكلف ثالثة ماليني 
ونصف املليون، رغم ان 
املشروعني مت تنفيذهما 
بفارق عام واحد بينهما 

ورمبا اقل من العام، ولكن 
مقاول املشروع األول تاجر 

فقط دون ماركة والثاني 
تاجر من ماركة »هذا ولدنا« 
ومن تبعية »املرضي عنهم« 

حكوميا.
هذان املشروعان على األقل 

مت تسليمهما، وكل من 
التاجرين تسلم مستحقاته 

وفوقها بوسة و»عشر 
أوامر تغييرية«، ولكن هناك 

مشاريع بعشرات املاليني 
لم يتم تسليمها رغم انتهاء 
مدة العقد، ولم تتم محاسبة 

احد ال من طرف احلكومة 
وال من املقاولني، وهذه 

كارثة، بل دعوة.
لن نذهب بعيدا، مدينة 

صباح األحمد اجلامعية ثقب 
اسود ابتلع عشرات املاليني، 

وعندما تغيرت اإلدارة 
وبدا التنفيذ الفعلي احترق 

املشروع.
عزيزتي احلكومة أعزائي 
املقاولني، ال يهم أن ندفع 
ربع دينار أو 600 فلس 

أو مليونني أو 700 مليون 
دينار، أهم شيء في 

النهاية.. نشرب قهوة 
املشروع الذي دفعنا له من 

مالنا العام، املصيبة أننا 
ندفع ماليني وال نشرب 
حتى نقطة ماي، املقاهي 

باختالف أسعارها »تقص 
علينا« ولكنها في النهاية 

تقدم لنا القهوة، أما احلكومة 
ومجموعة مقاولي »املرضي 

عنهم« فيأخذون فلوسنا وال 
يبنون حتى طابوقة.

توضيح الواضح:
سألت أبوعلي: ليش ما تزيد 

سعر فنجان القهوة؟
فأجاب: »أنا مو حرامي«.
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نجاة ناصر الحجي

نشرت صحف عاملية عدة 
عن احلملة التي يقودها اللواء 

عبدالفتاح العلي لضبط اإليقاع 
املروري في الكويت، أصداء إيجابية 

جدا من أهل الديرة، خاصة أن 
املخالفني لقوانني املرور أصبحوا 
خطرا حقيقيا على حياة الناس، 
فاإلحصائيات تشير إلى أن 500 

شخص ميوتون سنويا جراء 
احلوادث املرورية، أي انه ال يكاد 
مير يوم إال وهناك شخص مات 

جراء هذه احلوادث األليمة في 
الشوارع.

اللواء عبدالفتاح العلي بوجهة 
نظري، ميتلك عزمية وإصرارا، لكن 
واقع األمر هو أن ما يحصل أنه مت 

السماح لهؤالء املسؤولني باستخدام 
صالحياتهم اإلدارية والقانونية، مع 

دعم سياسي، كنا نفتقده لسنني 
طويلة، والنتيجة هي ما نراه اآلن 

في محاولة إلعادة األمور إلى 
نصابها.

أمتنى من اللواء عبدالفتاح العلي 
األخذ ببعض املالحظات بعني 

االعتبار واالستفادة القصوى من 
هذا الدعم السياسي والشعبي، 

يجب أن يكون تطبيق القانون من 
غير تعسف، فال يجوز مساواة 
املخالفات اجلسمية باملخالفات 

البسيطة وسحب رخص القيادة 
وحجز املركبات، مثال سحب 

رخصة القيادة وحجز السيارة 
لوضع استيكر أو تظليل مخالف 

للقانون، فالقضية من تطبيق 

القانون هي تنبيه وتقومي سلوك 
مستخدمي الطرق وليست 

التضييق عليهم.
ال أحد ينكر فضل جهود رجال 
الداخلية بعد اهلل، لكن التذكير 
والتنبيه على بعض املالحظات 
واجب وطني من أجل الوصول 

للغاية املرجوة، ومن املالحظ لكل 
مستخدمي الطرق أن السرعة 

واالستهتار من كثير من السائقني 
اليزاالن حاضرين وبقوة، مع وجود 

الكاميرات، لذلك أقترح على اللواء 
العلي أن تكون هناك دوريات في 
اخلطوط السريعة، يكون هدفها 
احلد من هذا االستهتار القاتل، 

ويكون ذلك من خالل متشيط هذه 
اخلطوط ورصد ومخالفة كل من 
يعرض حياة الناس للخطر، كما 

أقترح أيضا أن يكون هناك تطبيق 
لنظرية الدوائر، حيث يكون ضبط 

اإليقاع املروري متزامنا من املناطق 
السكنية في شوارعها الرئيسية 
الداخلية، ثم الشوارع الرئيسية 

بني املناطق ثم اخلطوط السريعة، 
ليس فقط من خالل التفتيش، 

بل من خالل رصد ومخالفة 
املسرعني عن املعدل املسموح به، 
حيث سيستشعر ذلك مستخدمو 

الطرق بشكل يجعل اجلميع يلتزم 
بالسرعة احملددة، وعلى اجلانب 
النفسي يكون هذا االلتزام من 

داخل الدائرة خلارجها أي الطرق 
الرئيسية واخلطوط السريعة، وهذه 

النظرية معمول بها في دول عدة 

حتت مسميات مختلفة.
كما ندعو اللواء العلي إلى حث 

رجال األمن على أن يكونوا قدوة، 
وأن يحسنوا التعامل مع املخالفني، 

فالقضية ليست شخصية وإمنا 
تطبيق القانون.

من املالحظ أيضا أن البعض يقلل 
من هيبة الدورية حيث ترى الفلشر 

شغالة والدورية بني السيارات 
متشي، ونرى مرات عديدة أن 

كثيرا من السائقني يتبعون الدورية 
لكسب الوقت، بينما نرى في دول 

أخرى عندما تشغل الدورية الفلشر 
يكون الطريق كموج البحر واجلميع 

يخفف السرعة واالنعطاف لليمني 
لفتح املجال للدورية ألداء عملها، 

وأتى ذلك من سببني رئيسيني األول 
هو سلوك قائد الدورية، والثاني 
تطبيق القانون على من يعرقل 
حركة الدورية أو االقتراب منها 

مسافة 100 متر.
أخيرا، أمتنى أن تكون جهود وزارة 

الداخلية كمنظومة عمل مع باقي 
الوزرات، ذات العالقة، أي ان جهود 
وزارة الداخلية منفردة ال تستطيع 

أن توصلنا للهدف املرجو، كما يجب 
أن تستمر وتنجح هذه احلملة من 
أجل اجلميع، فيد وحدة ما تصفق، 
واألمر األهم هو نحن مستخدمي 

الطريق واحترامنا للقانون وتعاوننا 
بعضنا مع بعض، فهذا هو اجلزء 

األهم، فالقيادة هي فن وذوق 
واحترام لآلخرين.

وللحديث بقية.

خالل األسبوع املاضي غادرت 
أرض الكويت احلبيبة ألذهب في 
رحلة تنقلت خاللها بني عدد من 

العواصم األوروبية، وال أخفي 
عليكم انه رغم األجواء احلارة 

التي تشهدها الكويت هذه األيام 
ورغم موجة الغبار التي علمت بها 
من متابعتي لوسائل اإلعالم ومن 

خالل أحاديثي مع األهل واألحباب 
إال انني كنت أشتاق الى العودة، 
ويزداد حنيني الى أرض الكويت 
الطيبة مع كل يوم مير، نعم انه 

احلنني الى الوطن، الذي يسكن في 
داخلنا، ويتملك مشاعرنا، ويسيطر 

على كل جوارحنا.
هذا الشعور، قد ال جنيد قراءته 

ونحن هنا داخل الكويت، لكن عندما 
نفارقها ينفجر بداخلنا، لنعلم مدى 
حبنا اجلارف لها وجلوها وألهلها 

وكل ما فيها، وخالل رحلتي تذكرت 
تلك احلقبة املؤملة التي عايشناها 
عام 1990 عندما غدر بنا من كنا 

نعتبره أخا، فلم يعر لألخوة قيمة، 
وال للعروبة أهمية وال للجيرة 

مقدارا، وتطاول على كل قيم العروبة 
واإلسالم وعاث في ديارنا فسادا 
وتدميرا وقتال للشيوخ والنساء 
واألطفال، الى ان انتهى بكارثته 

البيئية واالقتصادية بإقدامه على 
إشعال آبار النفط.

ومن خالل هذه األحداث التي دارت 
في مخيلتي تذكرت كيف استعدنا 
أرضنا من خالل تكاتفنا وترابطنا 
والتفافنا خلف قيادتنا السياسية، 

وقتها ضربنا املثل للعالم أجمع 
بوقوفنا خلف قيادتنا الشرعية 

وإمياننا بقضيتنا حتى انتصر لنا 
العالم وساند حقنا، ونحن اليوم البد 

ان نستعيد هذه الوحدة ونستلهم 
تلك الروح التي كنا عليها، فحالة 

الصراع التي تشتعل بني يوم وآخر 
حتتاج الى التوحد والتكاتف لنحافظ 

على سفينتنا في ظل البحر الهائج 
الذي تضرب أمواجه املتالطمة في 

محيط املنطقة.
لكي تعود الكويت الى ريادتها 

وتستعيد بريقها نحتاج الى تصفية 
النفوس وترك املصالح الشخصية 

والعمل بروح الفريق الواحد 
والسعي الى التسلح بالعلوم احلديثة 
واالعتماد على التخطيط اجليد، ولن 
متر إال سنوات قليلة اال ونحن في 

مقدمة الركب من جديد.
بعد أيام قليلة سأتوجه الى بلجيكا 

حيث يدرس ابني احلبيب أحمد 
حلضور حفل تخرجه، حيث حرص 
على التسلح بالعلم والثقافة، والفكر 
احلديث، ليكون مؤهال خلدمة وطنه 
احلبيب في ميدان تخصصه، وإذا 

كانت السعادة تغمرني في هذه 
األيام، بأن أعيش اليوم الذي أرى فيه 

حصاد السنني يتحقق أمام عيني، 
وأشاهد فلزة كبدي يرتدي ثياب 

التخرج في واحدة من أعرق جامعات 
العالم، فإنني أؤكد على ضرورة 

احلرص على تسليح أبنائنا بالعلوم 
احلديثة، فالعلم هو سبيل التقدم، 

وأداة الرقي.
ونحمد اهلل ان الدولة تدعم الطلبة 
وتشجعهم على مواصلة مسيرة 

العلم واملعرفة ويبقى علينا ان ندفع 
أبناءنا ملواصلة هذا الطريق.

اللواء عبدالفتاح 
العلي.. ونظرية 
الدوائر

لتعود إلى كويت 
ريادتها

كلمة صدق

خاطرة

ساقني الشوق ملصر بعد 15 عاما من الفراق، مصر التي 
احتضنتي سائحا، وطالبا، والجئا، مصر التي استحوذت 
على أكثر سنوات عمري بعد وطني الكويت، مصر التي 

نسجت مع ابنائها شبكة من الصداقة التزال خيوطها متينة 
ومتماسكة، زادتها أجهزة التواصل االجتماعي حتديثا، هي 
مصر، ولكن ليست كما عهدتها، والتي قيل فيها »اللي بنى 

مصر كان في األصل حلواني«.
وجدت مصر تئن من األلم، وأبناؤها يحنون ويتحسرون 

على املاضي، استبشروا بالربيع، لكنهم لم يروا تفتح أزهاره 
ولم يشعروا بنسيم هوائه، بل شعرت أنا بتوتر أعصابهم، 

وضيقة في نفوسهم، شعور عم السائح واملقيم، هذا الشعور 
خطير جدا على الوطن وأبنائه في كل املجاالت، فال بد من 
انتفاضة عمل فورية ومحسوسة يشعر بها كل إنسان في 

مصر تعيد األمل والبسمة الى الوجوه، إن أكبر ما فقده أبناء 
مصر هو »الهدوء، وراحة البال، واألمان«، هذه العناصر 

هي التي جتعل الكاتب يكتب، والفنان يبدع، والعالم يبتكر، 
واألديب يؤلف، وكل عمل يؤدى مبزاج وإتقان، لتعود مصر 

كما كانت منبع اإلبداع والذوق الرفيع.
اكتشفت أن سبب نقص الهدوء، وراحة البال هو »السيارات« 

التي كانت نعمة فأصبحت نقمة، صوتها يزعج، ومكانها 
يزحم، لقد كتمت أنفاس البشر، من عوادمها »وكالكساتها« 
ومزاحمتها للمشاة، وضياع ساعات العمر في زحمتها، إنها 

كاخلميرة في العجينة تنتفخ فتمأل املكان.
أنا ال تعنيني السياسة وال اهتم بتفاصيلها، أنا أنظر ألم 
الدنيا وانتظر منها، كما عودتنا كل يوم، ميالد اختراع 

علمي، إبداع أدبي وفني وإجناز رياضي، لم ولن يقبل أي 
عذر يظلم مصر األرض واملاء والوجه احلسن.

 لو كنت رئيسا ملصر لقمت فورا بحصر جميع األراضي 
الفضاء والڤلل في القاهرة الكبرى واستدعيت مالكها ألطرح 

عليهم مشاركة احلكومة أو البنوك )خصوصا اإلسالمية 
في العالم، أال يرغبون بدعم الرئاسة اإلسالمية؟( في بناء 

مواقف للسيارات متعددة األدوار )مع بعض احملالت وسكن 
ملالك األرض( بنظام »B.O.T« وإقناعهم قوال وعمال بجدواها 
االقتصادية الكبيرة، وانها افضل من الشقق حيث هي اقل 

تكلفة وأكثر إيرادا وأسرع إجنازا )ال حمامات وال مطابخ وال 
غرف(، الشقة الواحدة حتل مشكلة اسرة واحدة بينما تلك 
الشقة حتتضن عشر سيارات فتحل مشكلة عشر عائالت 

بل حي كامل عدا آالف املشاة واملطافئ واإلسعاف والنجدة، 
إنه عمل وطني، حيث سيتسع الشارع ويعطي كامل طاقته 
بعد ان كان مختنقا عن ميني وشمال بصفني من السيارات 
املتوقفة، كذلك تستخدم املواقف كسرادق للمناسبات بدل 
غلق الشارع، باإلضافة إلى احلد من التكدس البشري في 

بقعة صغيرة من خالل بناء األبراج السكنية. 
هذا االقتراح يحتاج إلى قرار سريع وحازم وتنفيذ فوري 

ودقيق ليشعر املواطن بفوائده االصلية والثانوية خالل سنة 
قبل انتهاء املدة الرئاسية.

هذا املشروع ال يكلف ميزانية الدولة أنه استثماري وليس 
استهالكيا، وال ميس الطبقة الكادحة، بل يخلق فرص عمل، 
وحتى يكتمل جناحه يشترط على مالك السيارة عند جتديد 

رخصتها في املرور شهادة اشتراك سنوي من أقرب مواقف 
لسكنه حتى يلتزم باستخدامه، عندها يزاح عن املواطن 

هم التفكير»هل يجد موقفا عند بيته أو عمله أو زياراته؟« 
مادامت تلك املواقف موزعة بحكمة في البالد.

هذا االقتراح لو نفذ كما يجب، في أقرب وقت، سيكون 
عالمة للعهد اجلديد، كما كانت املدن اجلديدة وقطارات 
األنفاق وجامعات األقاليم عالمة لعهود سابقة، يذكرها 

التاريخ بأبطالها وصناعها.
نسأل اهلل أن يلطف مبصر وأهلها ويرزقهم الهدوء واألمان 

وراحة البال. 

سلطت الضوء في »أفق التعليم 1« على القرارات االرجتالية 
من مسؤولي التربية التي غالبا ما تكون صعبة التطبيق 

على أرض الواقع ليأتي هذا املقال لتكملة أوجه القصور في 
العملية التعليمية في جميع أركانها الثالثة.

أما املعلم فهو غالبا ما يكون بني دفتي الكتاب املدرسي 
متسلحا بوسائل تعليمية قدمية، وإذا أراد املسؤولون 

الفنيون )املوجهون( رفع املستوى العلمي فغالبا ما يكون 
بدروس منوذجية أو ورش علمية يقدمها زمالء آخرون ال 

يزدادون خبرة عن زمالئهم بجانب أسلوب احملاضرة الذي 
يعتمد على التلقني.

وإذا ما انتقلنا إلى الركن الثاني وهو اإلدارة املدرسية 
فتشترك جميعها في عدم إملامها باألمور اإلدارية لسبب 

بسيط وهو ان املناصب القيادية ال تشترط شهادة باإلدارة 
أو حتى دورات متقدمة باإلدارة، فيأتي جناح العمل 

املدرسي نتيجة اجتهاد شخصي من قبل القيادي.
والركن األخير الذي ندور في فلكه وهو الطالب الذي 

في أحيان كثيرة يدفع ثمن تفكك أسري أو غياب املتابعة 
املستمرة لتحصيله العلمي من قبل أولياء أمور إال من رحم 

اهلل.
فبالنسبة للمعلم يجب في البداية توصيف مهنته ملعرفة 
حقوقه ومحاسبته عند التقصير في واجباته بجانب رفع 

مستواه التربوي والعلمي عن طريق مختصني وأكادمييني 
يستخدمون املستجدات التربوية في تطوير العملية 

التربوية وربط الترقي باجتياز عدد معني من الدورات سواء 
كانت داخلية أو خارجية. 

أما الطالب فحله خارج أسوار املدرسة بنشأته األسرية 
واملتابعة املستمرة من كال األبوين، وبسبب تشابك باقي 

حلول مشكلة الطالب مع القيادة التربوية، فستكون »أفق 
التعليم 3« مختصة بدور الدولة في رعاية النشء. 

 s.sbe@hotmail.com

saadbinalharbi@gmail.com

سالم إبراهيم السبيعي

سعد عطية الحربي

ليتني كنت رئيسًا ملصر.. 
ملدة شهر

أفق التعليم 2

ملن يهمه األمر

مجرد رؤية

فهد منصور الحجي
نبصم بالعشرة على قرار وزير 

الصحة تخصيص الفترة الصباحية 
للمراجعني الكويتيني في مستشفى 
اجلهراء والفترة املسائية للوافدين.

هذا القرار يختصر الكثير من 
اجلهد والوقت ملعاجلة املرضى، 

وإجراء التحاليل الطبية والصور 
االشعاعية وغير ذلك من متطلبات 

العالج املعروفة ويضع حدا 
لالزدحام والفوضى والواسطات.

ومع ان البعض ممن يحبون انتقاد 
اي شيء ملجرد النقد يرون في 
هذا القرار تفرقة بني املرضى، 

اال ان الواقع غير ذلك متاما 
فالوافد يراجع مثله مثل املواطن 
ويحصل على حقه في الكشف 

والفحص والعالج ويحق له مراجعة 
املستشفى كل يوم لكن في الفترة 
املسائية وال أرى في ذلك انتقاصا 

حلقوقه كوافد، وليس في هذا 
القرار جتاوز على حريته وال اساءة 

اليه، فال فرق بني املراجعة صباحا 
و مساء بل ان الوافدين يعملون 

في الفترة الصباحية ولديهم الوقت 
الكافي مساء ملراجعة املستشفى 
فما الضرر في ذلك؟! ثم ان هذا 

القرار يراعي خصوصية مجتمع 
اجلهراء ويحترم عادات الناس 

وتقاليدهم في هذه احملافظة، الى 
جانب انه ينظم املراجعات ومينع 

االزدحام وتكدس املرضى كما هو 
موجود في بقية املستشفيات.

نأمل ان يعمم وزير الصحة هذا 
القرار على كل مستشفيات الكويت 

وسيتأكد املعارضون ان هذه 
اخلطوة سليمة وصحيحة وتخدم 

املواطنني واملقيمني وتنظم سير 
العملية الصحية في املستشفيات، 

وهذا ما نصبو اليه جميعا.

قرار ناجح 
يا وزير الصحة

فوق احلزام


