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أحيانا يأتي زلزال األحداث فيجعل «البني آدم» أكبر من عمره!
باألمس (انثولنا) من حجم ما تركته جائحة كورونا (كوفيد - ١٩) 

على أنفسنا أوال ثم على عيالنا واحمليطني بنا!
باألمس كنت أرى أطفاال أعولهم، واليوم هم من حولي شباب.. 

ومتضي السنون!
كلنا صحونا بعد أن مّر على تفشــي جائحة كورونا أشــهر 
وهي جاثمة على صدورنا وبلداننا وشــعوبنا فأحدثت صدمة في 
اقتصاديات البلدان، وجعلت اآلباء واألمهات في حيرة وتعجب وهم 
يشاهدون أطفاالً يودعون الطفولة بكل ذكرياتها اجلميلة وميارسون 
أدوارهم الشبابية وهم يتجهون الى املستقبل، ويكبّرون معهم اآلباء 

واألمهات وهيهات أن يرجع الزمن «القهقري»!
اليوم، األب واألم يناظران هذا الكم من التغيرات التي دخلت على 
أبنائهما، فلقد تغير الصوت واجلسم، وبدأ الصغير يكبر وينضج 
وتتغير فيه أشياء كثيرة مبنزلة انقالب في حياته وتنقله من عالم 
الطفولة البريء الى عالم الشــباب والرجولة، وتظهر لك عالمات 
حتّول الصوت األجش واالهتمام باللباس وفرض الكلمة والعناد، 

وكلها لها من لون واحد تصرخ بصوت واحد فقط: أنا موجود!
اليوم دعــوة لآلباء واألمهات أن يلتفتوا الى هذا األمر، ولنبدأ 
في أســلوب يختلف في التفاصيل عن السابق، يتناسب مع هذه 
املســتجدات مبعنى أن تلبي حاجة (ابنك وابنتك) في احلوار وأن 
تتفهمه وحتاوره ليعلم اجلميع أن «كورونا» غيّرت طباع اجلميع 
نتيجة تطبيق اإلجراءات واالحترازات وكبّرت كثيراً من الشباب رجاال 
ونساء أعمارا فوق أعمارهم، وكذلك غيرت كورونا نفسيات اآلباء 
واألمهات نتيجة الضغوط املختلفة وتباين األسباب واملسميات، وهناك 
من يحتاجون إلى عالج نفسي نتيجة هذه الضغوط واإلرهاصات، 
وأضف الى ذلك تراجع االقتصاد وقلة السيولة وانخفاض مستويات 
الدخل، والطامة اجلديدة وهي التعلّم عن بُعد أو مشــاكل احلياة 

نتيجة هذه االختناقات الزمنية في املستجدات!
لقد أدخلت كورونا الشــباب مرحلة البلوغ، وهذا يعني بداية 
التكليف، قال تعالى: (أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبير) امللك ١٤.
لقد كبر األحباب أكانــوا أبناءك أم أحفادك قبل وقتهم نتيجة 

حرارة األحداث واملستجدات في سنة ١٤٤٢هـ املوافق ٢٠٢٠م!
اليوم األب واألم مطالبان باجللوس مع هؤالء الشباب والشابات 
للتحدث عن التكاليف الشــرعية، أما األيتام فهذا هو دور األعمام 

واألخوال والعمات واخلاالت!
اهللا وحده يعني اآلباء واألمهات على توجيه األبناء الذين تتقاذفهم 
امليديا والتواصل االجتماعي ومنظومة الشبكة العنكبوتية وأذرعها 
املخيفة التي أدخلت أجيالنا إلى عالم جديد من الثقافة أنت تختاره 

لنفسك وضاع دور املدرسة واملدرس واملسجد والدعاة!
اليوم تعددت املسؤولية واختلف أسلوب التوجيه فما عاد يجدي 
األســلوب القدمي بعد دخول هذه األجهزة الذكية. يبقى عليك أن 
تفهم األســلوب اجليد الذي يوصل رسالتك البنك أو حفيدك مثل 
قضية (أوصيك بصالتك - طاعة والديك - احفظ لسانك - وجوارحك 
- أعد النظر في األصدقاء فالصاحب ســاحب، وابتعد عن جلساء 

السوء، قال الشاعر:
كل احلــوادث مبدأهــا مــن النظــر

ومعظــم النــار من مســتصغر الشــرر
كم نظــرة فتكت في قلــب صاحبها

فتــك الســهام بــال قــوس وال وتــر

٭ ومضة: عن اآلباء واألمهات أن يتقوا اهللا في عيالهم وأماناتهم 

في زمن كورونا، وهذه فرصة جللوس األوالد والبنات في البيت 
لتأصيل التربية عن طريق القدوة والســلوك باملمارسة من نهي 

وتشجيع وحوافز خاصة ان الشباب والفراغ مفسدة!
فتــرة املراهقة مرحلة عصيبة تتطلب ضبط األعصاب خاصة 
في هذه السن تتصارع الشهوات مع القيم، فال جتعل هذه الفترة 
من الطيش تذهب بعيالك وأبنائك كثيرا وأنت مشغول عنهم. رتب 

أمورك معهم!

٭ آخــر الكالم: في ظل ظروف كورونا ومــا يصاحبها من ضيقة 
خلق وقلق ومترد وفراغ وضياع التعليم، تسود مرحلة مفروضة 
من (التمــرد - التمترس - التنمر) وهذه حتتــاج من ولي األمر، 
صبر أيوب وحلم محمد ژ وعليك أن (تشــجع - ُحتِفّز - تدعم) 
شخصية ابنك ليحقق حلمه القادم بالشهادة غير املزورة وتكوين 

أسرة جديدة امتدادا لك!
ال يواجه التمــرد والعناد بالعنف وعلو الصوت وإمنا العكس 
متاما أعطه ما يرجو، احترم شخصيته وذاته وشجعه على احلوار 

معك ليلجأ لك دائما، وإن ذهب إلى غيرك، فتوقع غير املتوقع!

٭ زبدة احلچي: أيها األب، أيتها األم أشعرا ابنكما أو ابنتكما بأنهما 
اليوم (غير) استخدم (املدح) بشكل يومي واستمع لرأيه أو رأيها بكل 
هدوء دون مقاطعة وإياك واملقارنات (أخوك أختك) احذر املقارنات، 
باب الشــيطان ومدخله، واربط ما بني رضــا اهللا عز وجل عليه 
ورضاك: (رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد)!

عرفــه ماذا يعني العقوق واضــرب مثال بالقصص وركز في 
داخل نفســه وشخصيته أن (اجلزاء من جنس العمل) والبر عدو 

للعقوق وهو من الكبائر.
علمه أن يستعيذ من الشيطان الرجيم إن غضب وزعل وضعف، 
وعليه أن يتجنب الناس في هذه احلال وهو غضبان، زعالن حتى 

يهدأ ويزول غضبه.
اعرض عليه قصة يوســف گ واعرض عليها قصة آســيا 
زوجة فرعون مناذج من ســيرة األنبياء والصاحلني، واملهم في 
نهايــة األمر أن نزرع في داخل هذا املراهــق أو هذه املراهقة أن 
هؤالء القدوات نحاول أن نقلدهم في حياتنا، وأن نكون مثلهم أو 
نصــل إلى منزلتهم، ال نطالبك يا بني ويا ابنتي أن تكونوا مثلهم 

وإمنا نقتدي بهم ونتأسى بجوانب اخلير لديهم.

أيها اآلباء: اهللا يعينكم على حمل األمانة في العصر الكوروني افتحوا 
مثل هذه احلوارات مع أبنائكم اليوم قبل الغد من وقتكم الثمني.

هذه رسالتي املتواضعة أخذتها من هذا الكم من الرسائل التي 
تصلني على اإلمييل والواتساب أضعها أمام أولياء األمور في هذه 

املرحلة احلرجة من حياتهم  وأبنائهم.. في أمان اهللا..

٭ مشاركة عزاء:
أتقدم بالتعزية واملواساة إلى أخي األستاذ متعب العتيبي - 
رئيس جمعية املعلمني السابق في جنله الفقيد األستاذ مشاري 
متعب العتيبي - الذي رحل عنا إلى خالقه بعد أن استرد أمانته 
فيه عن عمر ناهز ٢٦ عاما وُدفن في مقبرة صبحان، ســائلني 
املولى عز وجل أن يتغمده بواســع رحمته ويُســكنه فسيح 
جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. «مشاري فقيدة» 
تــرك أثرا بالغا في مجتمعه وطالبه رغم صغر ســنه.. (إنا هللا 

وإنا إليه راجعون).

ومضات

أجيال 
«كّبرتها» الكورونا!

Y.ABDUL@ALANBA.COM.KW يوسف عبد الرحمن

«احتاد الصيادين» يشيد 
بقرار «التجارة» عودة 

مزاد السمك احمللي عصرًا

محمد راتب

أشــاد رئيس االحتاد 
الكويتي لصيادي األسماك 
ظاهــر الصويــان بتفهم 
التجــارة ملطلــب  وزارة 
الصيادين بشأن مزادات 
األسماك في سوق شرق، 
موضحا أن مزاد املستورد 
سيكون صباحا بعد صالة 
الفجر، واحمللي عصرا كما 
كان متبعا في السابق قبل 
إيقــاف املزادات بســبب 

جائحة «كورونا».
وقــال الصويــان في 
تصريــح لــه إن احتــاد 
الصياديــن حريص على 
توفير األســماك احمللية 
والروبيــان للمســتهلك، 
الفتــا إلى أن موعد املزاد 
عصرا يناسب املستهلك 
والصياد، ونحرص على 
االشــتراطات  تطبيــق 
الصحيــة حفاظــا علــى 
الصحــة العامــة، كما أن 
املزادات تتم بحضور فرق 
رقابية من اجلهات املعنية.

وأعرب عن طموحه بأن 
تشهد الفترة املقبلة وفرة 
فــي املصيــد، وانتعاش 
سوق السمك، وأن تكون 
األسعار مناسبة، مطالبا 
اجلميع سواء مستهلكني 
أو أصحــاب البسطــــات 
املوازيــــة  واألســـــواق 
بالتعــاون مــع اجلهــات 

املختصة.

إشادة بقرار عودة املزاد عصرا

السلمان: التعاقد املباشر مع املكاتب األجنبية
يرفع كلفة مشاريع الدولة ويعيق النمو االقتصادي

ناشد احتاد املكاتب الهندسية 
والدور االستشــارية الكويتية 
ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد املسارعة 
إليقــاف دعــوة وزارة الكهرباء 
واملاء عددا من املكاتب األجنبية 
إلى مناقصة ملشــروع كبير في 
قطاع املياه دون مكتب هندسي 
أو دار استشارية محلية شريك 
وضامن مع هذه املكاتب، مؤكدا 
أن مثــل هــذه الدعــوة تخالف 
املهنة  أنظمة وقوانــني مزاولة 
الهندســية في البالد ومعايير 
احملافظة على املال العام. وقال 
الســلمان فــي بيــان صحافــي 
انه بعــد االطالع على تفاصيل 
الدعــوة لهــذه املناقصــة متت 
مخاطبة ســمو رئيس الوزراء 
لوقف مثل هذه املناقصات وإزالة 
العوائق أمام املكاتب الهندسية 
والدور االستشــارية الكويتية 
لتسهم وبقوة في حتقيق التنمية 
التي تنشدها الكويت. وأضاف 
إن االحتاد شــدد علــى أن هذه 
املناقصة للمكاتب غير الكويتية 

املشــروع كعدم االلتزام بالعقد 
أو املواصفــات وحينهــا ميكن 
الرجــوع إلى املكتب الهندســي 
أو الــدار االستشــارية احمللية 
املتواجدة في العقد إلجراء الالزم، 
وهــذا ما حصل فــي الكثير من 
املشاريع احلكومية التي طرحت 
على استشــاريني عامليني وبعد 
انتهــاء املشــروع واكتشــاف 
قصــور وأخطــاء لم تســتطع 
اجلهات احلكومية الرجوع إليهم 
واضطرت إلى حتمــل تكاليف 
إضافية على املــال العام. وأكد 
السلمان أن هذه املناقصة وغيرها 
مــن املناقصات املماثلة تخالف 
أنظمة مزاولة املهنة الهندسية 
والقرارات احلكومية ذات العالقة 
ومنها القرار الوزاري ٢٠٠٧/١٩٣ 
اخلاص مبزاولة املهنة للمكاتب 
الهندسية والدور االستشارية 
الكويتية، الفتا إلى أن ما تقوم 
به وزارة الكهرباء واملاء وغيرها 
مــن اجلهــات احلكومية بطرح 
هذه املناقصات االستشارية على 
مكاتب غير كويتية يرفع كلفة 

هذه املشــاريع ويجعلها محط 
شــبهة في التطــاول على املال 
العام، حيث إن املكاتب األجنبية 
في النهاية تقــوم بالتعاقد من 
الباطن مع مستشارين محليني 
بأتعاب متدنية وتفوز بنســبة 
عاليــة من األربــاح منها مبالغ 
للمتنفذيــن احملليني كوكالء أو 
عموالت. ولفت إلى أن طرح هذه 
املناقصة ودعوة املكاتب األجنبية 
دون ذكر املكتب الهندسي والدار 
الكويتية كشريك  االستشارية 
باالتفاقية االستشارية العاملية 
مخالف لتوجهات خطة التنمية 
٢٠٣٥ والتــي من أحــد أهدافها 
تشجيع القطاع اخلاص احمللي 
لقيادة التنمية، مؤكدا أن الطرح 
على املكاتب الهندسية والدور 
االستشارية احمللية سيوفر في 
ميزانية الدولــة ويوفر فرصة 
مميزة لتدريب وتأهيل املهندسني 
واجلهــاز الفنــي املســاند مــن 
الكويتيني ويشجع على انتقال 
العمالة الكويتية للعمل بالقطاع 

اخلاص.

ناشد رئيس الوزراء وقف دعوة «الكهرباء» ملناقصة اختيار مستشار أجنبي ملشاريع املياه

م.بدر السلمان

منفــردة ودون شــراكة فعلية 
باألعمال بني املستشار الهندسي 
احمللي والعاملي تهدد املال العام 
وتثيــر الشــبهات، مضيفا أنه 
على اجلهات احلكومية تشجيع 
القطاع اخلاص من االستشاريني 
الهندســيني احملليــني. وأكد أن 
مثل هــذا اإلجراء هو الصحيح 
حلماية املشروع احلكومي واملال 
العــام مــن أي عقبــات أو خلل 
مستقبلي ميكن أن يحصل في 

النوري لـ «األنباء»: بعض املشاريع حتتاج ملستشارين 
عامليني بخبرات ال تتوافر باملكاتب احمللية

دارين العلي

أكدت وزارة الكهرباء واملاء 
حرصها علــى اتبــاع القوانني 
واإلجراءات في طرح مناقصاتها 
على اختالفها، سواء الفنية أو 
االستشارية، وذلك ضمن القانون 
املعمول به في ديوان احملاسبة 
واجلهاز املركــزي للمناقصات 
العامة ومختلف اجلهات الرقابية.

وقال وكيل الوزارة بالتكليف 
م.جاسم النوري، ردا على ما أثير 
عن طرح مناقصة لالســتعانة 
مبستشار عاملي ملشاريع املياه، 
ان الوزارة ال حتيد عن القوانني 
املرعيــة اإلجــراء فــي جميــع 
مناقصاتهــا، الفتا الى ان طرح 
الوزارة مؤخرا ملناقصة مستشار 

املرحلة املقبلة جاء بعد موافقة 
املركــزي للمناقصات  اجلهــاز 

العامة وفق قانون ٢٠١٦/٤٩.
وأكــد م.النــوري ان هنــاك 
عددا من املشاريع الكبري والتي 
حتتــاج لوجــود مستشــارين 
عامليني متخصصني وذوي خبرة 
ســابقة ال تتوافر فــي املكاتب 
االستشارية احمللية تقوم بدراسة 
وتخطيــط هذه املشــاريع لكي 
تتوافق مع املواصفات املطلوبة 
خلدمة وتنمية الشــبكة، سواء 
الكهربائية او املائية، وذلك لتأمني 
اخلدمات على أكمل وجه ومواكبة 
التقنيــات واملعاييــر احلديثة 
والتطــورات في هــذه املجاالت 
وخاصــة فيما يتعلــق بتنفيذ 

أهداف خطة التنمية.

وقال ان هذه اجلهات العاملية 
لها ووفــق القوانني املعمول به 
ان تنشئ شراكات محلية تقوم 
من خاللها بتنفيذ هذه املشاريع 
وفق إجراءات رسمية ومبتابعة 
من اجلهــات الرقابية، وإن هذا 
اإلجراء معمول به ومعلوم لدى 
احتاد املكاتب الهندسية والدور 
االستشارية، وإنه من املستغرب 

إثارة هذا األمر اآلن. 
وشــدد م.النــوري على ان 
الــوزارة ليــس لهــا ان تخالف 
قــرارات اجلهــات الرقابية في 
البالد والتــي يعود لها الفصل 
في اي من املناقصات واملشاريع 
سواء باملوافقة او بالرفض ملا فيه 
املصلحة العامة ودون حتميل 
املال العام أي تكاليف اضافية.

م.جاسم النوري

أجنبي للقيام بأعمال الدراســة 
املناقصات  والتصميم وإعــداد 
للمشــاريع النوعيــة في قطاع 
مشــاريع امليــاه التــي تعتــزم 
الوزارة طرحهــا للتنفيذ خالل 

«الكهرباء» تؤكد حرصها على اتباع القوانني في جميع مناقصاتها


