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ومضات

«االبتعاث.. والتغابي»
في زمن كورونا!

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبد الرحمن

نسمع في أروقة مجتمعاتنا مفردات مثل 
«االبتعاث .. والتغابي»!

تعالوا معي في جولة نبحث فيها عن معاني 
هاتني املفردتني وعالقتهما بالزمن الكوروني 

سنة ١٤٤١هـ املوافق ٢٠٢٠م.
إذا قلنا «ابتعاث»، على طول نذكر خطة 
وزارة التربية والتعليم العالي لالبتعاث ونذكر 

ايضا يوم البعث اي يوم القيامة والنشر!
إذن هي ابتعث يبتعث ابتعاثا فهو مبتعث 

اي شخص أرسل للدراسة.
ايضا هناك ابتعــاث امة اي نهوض أمة 

من األمم.
وأيضا في الدول هناك ابتعاث حكومي 

وخارجي وداخلي و.. و..!
وفي الســياق نفســه نلقي نظرة على 

التغابي!
هو بالضبط من يُظهر الغباء واجلهل إمنا 

عن حيلة وعيارة وچمبزة!
يقول أبومتام رحمه اهللا: 
ليس الغبي بسّيٍد في قومه

لكن سيد قومه املتغابي
التغافل عن  أبومتام  الشــاعر  ويقصد 
الصغائر، أي ال تعطي األمور أكثر من حجمها.

ميكن اآلن تصّور ما سأكتبه عن هاتني 
املفردتني اجلميلتني، ولكم أن تتخيلوا ما قد 
ينضوي حتتهما من معان ورسائل جميلة.

«كورونا» كشــفت لنا كعرب خليجيني 
وغيرنا من كل األجناس أن ڤيروس صغيرا 
مثل (كورونا) فّجر فينا االبتعاث واملبادرات، 
«كورونا» علمتنا كعلماء أجالء ومثقفني ونخب 
وعقالء وقادة ان نعم اهللا كثيرة علينا وزاد 
امياننا بعد ان جربنا «احلرمان» لبعض الوقت 

من بعض النعم.
وهذا أسميه باالبتعاث الذاتي واملجتمعي 

والوطني واألممي.
واضح أن هنــاك «ثقافة جديدة» قادمة 
للنــاس واملجتمعات واحلكومــات والدول 

والشعوب!
لكننا نريد أن يكون االبتعاث لشــباب 
الكويت صنــاع التاريخ واملجد واحلضارة 

واجلد، وكما توارثنا (الكويت والدة).
في املقابل، هناك طامة كبرى ليس على 
صعيد الكويت ولكن علــى صعيد البلدان 
واألوطان والشعوب «شغلة» اسمها اجلديد 
(التغابي). وهذه املفردة عجيبة تستطيع ان 
تُدخل في قاموسها كل ما يخطر على بالك.

َنعيُب َزماَننا َوالَعيُب فينا
َوما لَِزماِننا َعيٌب ِسوانا

َوَنهجو ذا الَزماِن بَِغيِر َذنٍب
َوَلو َنَطَق الَزماُن َلنا َهجانا

نصيحتي للقادة السياسيني والبرملانيني 
واملثقفني بأال منارس (التغابي واالستغباء) 
اليوم يحملون  في زمن كورونا، فالشباب 
معاني عظيمة من الذكاء والطموح والعطاء 
واحليوية والصبر نحو التخطيط والتدبير 
واإلقدام مــن اجل الديرة وال غرو في ذلك 

فهم واهللا عدتها وعتادها وصمام أمانها.

ومضة: «االبتعاث» املرجو هو القائم على األمل 
والرجاء واالنتظار، ال نريد ابتعاثا لطالبنا في 
العالم. والســؤال: ملاذا ال نبني لهم جامعات 
حتقق طموحاتهم تصلح لنا وملن حولنا من 

بني عمومتنا اخلليجيني.
فرصة اكتشــفنا أنفســنا في العصر 
الكوروني ونحــن اليوم بأمس احلاجة الى 
مختلف انواع اجلامعات، فلماذا نغّرب ونهّجر 

شبابنا؟
ان احلكومة قادرة على إعطاء هذا األمر 
للقطاع اخلاص، املهم انها تتحمل معنا اليوم 
صناعة االمل لبقاء الطالب املبتعث في وطنه، 
واملرجو ان يُفتــح املجال ايضا ملن لم ينل 
فرصة التعليم اجلامعي ويحظى به بدال من 
التشجيع والسكوت عن الشهادات املزورة!

آخر الكالم: حديثي هنا ألصحاب القرار نرجو 
عدم (التغابي) فاملستور كله انكشف ووصلنا 
بفضل وجود الفساد واملفسدين الى اصحاب 
ملفات بنغالية وماليزية وصفقات مشبوهة 

وإيداعات ومنهوبات و.. و.. و..!

زبدة احلچي: أيها الشباب في الكويت واخلليج 
والوطن العربي والعالم: «كورونا» كشفت كل 
مستور ودوركم اليوم آت للمشاركة في تنمية 
بلدانكم واعلموا انكم اليوم فخر ألوطانكم.

وأنتم أيها الساسة ال بد من فتح حوار حول 
كل قضايا الشباب من التوظيف الى الترقية 
الى العالوات، بل فتح ملف الترقيات وإلغاء 
كثير من القوانني التي قام بها «املستشارون» 
إلبعاد الكويتي عن نيل الترقي واحلوافز في 

النظم واللوائح.
آن األوان ان نرى بلدنا والناطقني باسمها 

من رعاياها:
قم في األمور حازما فإنه

من ال يذد عن حوضه يهدم
اخلير كله في شباب هذا الوطن العزيز 
ولنعــزز هذا االبتعــاث اجلديد مبزيد من 
التجاوب ال التغابي والتغافل ملعاجلة قضايانا 
وصناعة األمل بعيدا عن األلم، نريد كويتا 
جديدة بعيدة عن كل أشكال الفساد والتغابي.

..في أمان اهللا.

املنفوحي: فريق الستقبال طلبات تراخيص البناء في «املطالع»
«البلدية» مستعدة إلصدارها بعد استكمال جميع خدمات البنية التحتية

أعلــن مدير عــام بلدية 
الكويت م.أحمــد املنفوحي 
البلديــة للبــدء  اســتعداد 
فــي اســتصدار التراخيص 
الهندسية اخلاصة بالقسائم 
السكنية في مشروع مدينة 
املطالع السكنية بعد االنتهاء 
من خدمات البنية التحتية 
واستكمال جميع اخلدمات.

وأوضــح املنفوحــي في 
كتــاب ملدير عام املؤسســة 
الســكنية  العامــة للرعاية 
بشــأن البــدء فــي إصــدار 

التراخيص الهندسية للمباني الكائنة في املدينة السكنية 
إنه جرى تشــكيل فريق من املهندســني الستقبال طلبات 
إصدار تراخيص البناء، مشــيرا إلــى موافقة البلدية على 
اســتصدار التراخيص الهندســية للبناء شريطة االنتهاء 
من اســتكمال جميع خدمات البنية التحتية التي تتضمن 
التغذيــة باملياه العذبة والصــرف الصحي الدائمني وربط 
املشروع على بحيرات األمطار للحماية من السيول فضال 
عن اســتكمال األخذ باملالحظات املقدمة من إدارة املساحة 

في البلدية.
وأكد املنفوحــي أن البلدية حريصة علــى إزالة جميع 
املعوقات أمام املشروع وملتزمة بقرارات وتوجيهات مجلس 
الوزراء في هذا الصدد، السيما أن القضية اإلسكانية تعتبر 

من القضايا املهمة.

م. أحمد املنفوحي

تطوير شاطئ العقيلة.. و٥٪ نسبة «التجاري»
بداح العنزي

أقرت البلدية تطوير شاطئ العقيلة لتصبح 
نسبة االستعماالت التجارية ٥٪  ونسبة البناء 
٢٠٪. وقال مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي 

في كتابه:
٭ املوقع موضوع الكتاب مخصص مبوجب 
قرار املجلس البلدي رقم (م ب/ ١٨٨/ ١٣/ ٧٣) 
املؤرخ في ١٩٧٣/٦/١١ كما انه قد مت استمالكه 
مبوجب صيغة نــزع امللكية للمنفعة العامة 

في ١٩٧٣/١١/٢٥.
٭ تقدمت شركة املشروعات السياحية مبوجب 
كتابها املؤرخ في ٢٠١٨/٥/١٠ بطلب املوافقة 
على تطوير شــاطئ العقيلة بالج ٧ بتثبيت 
نسب االستعماالت التجارية ضمن املشروع 
لتكون ٥٪ ونسبة البناء ٢٠٪ من كامل املساحة.

٭ أفادت إدارة املخطط الهيكلي مبوجب الكتاب 
املؤرخ في ٢٠١٩/٣/٥ انه من خالل الدراسات 
األولية للمخطط الهيكلي الرابع ومشــروع 
دليل نظم ولوائــح التخطيط والبناء يعتبر 

منتزه الصباحية منتزها ترفيهيا بحيث تكون 
النسب البنائية ٢٠٪ من كامل مساحة البالج 
اي ٠٫٢x ٥٧٣١٥= ١١٤٦٣ م٢ و٥٪ مســاحات 
 ٠٫٥xجتارية من كامل مساحة املنتزه اي ٥٧٣١٥

= ٢٨٦٥٫٧٥ م٢.
لذلك، فإن الرأي الفني يتضمن:

املوافقة على طلب شــركة املشروعات 
السياحية تطوير شاطئ العقيلة بالج ٧ البالغ 

مساحته ٥٧٣١٥م٢ شريطة اآلتي:
أن تكون النسبة البنائية للمشروع ٢٠٪ 
من كامل املســاحة علــى ان تدخل ضمنها 
املمرات واخلدمات التي تخدم شاطئ العقيلة 
على ان تكون ٥٪ من ضمن املساحة البنائية 
استعماالت جتارية (محالت بيع بالتجزئة - 
مطاعم - مقاهي)، أما باقي املساحة البنائية 
فتكون استعماالت مساندة من كامل مساحة 

شاطئ العقيلة بالج ٧.
تقدمي مخططات تفصيلية العتمادها من 
قبل إدارتي املخطط الهيكلي والتنظيم العمراني 

قبل اصدار التراخيص.

«البلدية»: متديد أوقات زيارة املقابر 
لتكون من ٥٫٣٠ إلى ١٠٫٣٠ صباحًا

١٢ مخالفة حملالت في «مبارك الكبير»

متاشيا مع مراحل العودة التدريجية للحياة 
الطبيعية في البالد، أعلنت بلدية الكويت ممثلة 
بإدارة شؤون اجلنائز عن متديد فترة السماح 
بزيارة املقابر لتصبح من الساعة ٥:٣٠ صباحا 
حتى الســاعة ١٠:٣٠ صباحا اعتبارا من يوم 

اجلمعة املقبل ١٠ اجلاري، مع تطبيق جميع 
االشتراطات الصحية املوضوعة سابقا بشأن 
التقيد بلبس الكمامات واحلرص على التباعد 
االجتماعي وعدم االســتعانة بعاملي املقابر 

إضافة إلى التعاون التام مع إدارة املقبرة.

 قامت النوبة (أ) مبراقبة احملالت واإلعالنات 
التابعة إلدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية 
مبحافظة مبارك الكبير بإزالة ٢١ إعالنا عشوائيا 
باإلضافة إلى الكشــف على ٤٥ محال وحترير ١٢ 
مخالفة عدم االلتزام باالشتراطات الصحية وفتح 

محل قبل احلصول على موافقة البلدية.
كمــا  قامــت إدارة النظافة العامة وإشــغاالت 
الطــرق في احملافظة برفع ٤٥٠٣م٣ من املخلفات 
وتنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية والشواطئ 
ورفع األنقاض باإلضافة إلى غسيل وتعقيم ١٣٠٠ 
حاوية بجميع أحجامها وتبديل ٢٥٠ حاوية قدمية 

حترير احدى املخالفاتبأخرى جديدة.

جوالت ميدانية مكثفة
تواصل «البلدية» جوالتها اليومية امليدانية املكثفة خالل 
مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وذلك في مختلف 
مناطق البالد، للتأكد من تطبيق القوانني واللوائح البلدية 
وااللتــزام بتنفيذ االشــتراطات الصحية للحد من انتشــار 
ڤيروس كورونا املســتجد، حيث قامت أمس بالكشف على 
١٦٩ ســوقا ومحال وحترير ٦٢ مخالفة وتوجيه ٤٢٣ إنذارا 
وإصــدار ٥ رخص بناء و٥ شــهادات أوصاف وتعقيم نحو 

١٥ ألف حاوية نظافة.

باقة ورد وشكر وتقدير 
إزالة  إلى رئيــس قســم 
املخالفات في بلدية العاصمة 
عبداهللا جابر وجميع أعضاء 
فريق اإلزالة على جهودهم 
املستمرة واملميزة في احلد 
مــن املخالفــات مبختلف 
املناطــق وحرصهم الدائم 
على تطبيق القوانني وخاصة 

عبداهللا جابرخالل األزمة الراهنة.

باقة ورد


