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عاطف رمضان

قال عدد من املهندســني إن 
الكويت  القضية اإلسكانية في 
من القضايا التي تتصدر أولويات 
املواطنني وتشغل بالهم، الفتني 
إلى أن كثيرا من األسر الكويتية 
السكن رغم  تعاني من مشكلة 
أن الكويت دولة غنية. وأضاف 
مهندسون في تصريحات متفرقة 
لـ «األنباء» ان كثيرا من الشباب 
يعزفون عن االنتقال إلى املدن 
اجلديدة بسبب افتقادها للخدمات 
املتميزة، في حني يرى البعض 
اآلخر أن املدن اجلديدة أصبحت 
واقعا في ظل ارتفاع األســعار 
وغالء اإليجــارات في املناطق 
القدمية مــا جعل كثيــرا من 
املواطنني يقبلون عليها مقارنة 
بالســابق نتيجة اهتمام الدولة 
بشبكات الطرق السريعة خالل 

اخلمس سنوات املاضية. 
وأشاروا إلى أن حلول املشكلة 
اإلســكانية تتمثل فــي توفير 
األراضي لبناء مدن جديدة عليها 
ومشــاركة القطاع اخلاص في 
تطويرها، وان يتم إقرار قانون 
الرهن العقاري، وتوفير سيولة 
إضافية لبنــك االئتمان لتغطية 
الطلبات اإلسكانية، وان تكون 
هناك حلول جديدة من شأنها 
املساهمة في خفض اإليجارات.

وعن فكرة السكن العمودي 
كأحد احللول للمشكلة اإلسكانية، 
يــرى البعض أنهــا فكرة غير 
مقبولة وأن كثيرا من األســر 
الكويتية ترغب بالعيش في بيت 
مستقل، وان السكن العمودي ال 
يتالءم مع احتياجات وخصوصية 
املواطنني على املدى البعيد، في 
حــني كان هناك رأي آخر يرى 
أن هذا النوع من الســكن كان 
فكرة غير مقبولة في الســابق 
لكنها مع تطــور الزمن أصبح 
هناك عدد مــن املواطنني حاليا 
يسكنون في العمارات ذات املواقع 
املمتازة واخلدمات اجليدة، فإلى 

التفاصيل:

بدايــة، قال رئيــس مركز 
التحكيم الهندسي في جمعية 
املهندســني م.ناصــر حســن 
املطيري إن القضية اإلسكانية 
في الكويت مــن أهم القضايا 

قامت بتنفيذها املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية ألن مجتمعنا 
يختلف عن بقية املجتمعات، 
فاألســرة ترغب بالعيش في 

بيت مستقل.
وأشــار إلــى أن الدولة ال 
تزال لم تســتغل ســوى ١٠٪ 
تقريبا من املساحة اإلجمالية 
للكويت وأن اكثر من ٩٠٪ من 
مســاحة الكويت عبــارة عن 
أرض فضاء محجــوزة لعدد 
من اجلهات احلكومية مببررات 

غير منطقية.
وزاد قائال: على سبيل املثال 
جزيرة «بوبيان» مساحتها أكبر 
من مساحة سنغافورة وأكبر 
من مســاحة مملكة البحرين 
ومع ذلك لم يســكنها إنسان 
حتى اآلن، فلدينا أراض ولكن 
سوء التخطيط نتج عنه وجود 
أزمة إسكانية يعاني منها أكثر 

من نصف املجتمع. 
السكن العمودي

بــدوره، يرى املدير العام 
جلمعيــة املهندســني م.وليد 
املطوع أن الســكن العمودي 
فــي الكويــت ال يتــالءم مع 
املواطنــني على  احتياجــات 
املدى البعيد ألنه ال ميكن أن 
يتوسع مستقبال وال يحافظ 

على خصوصيتهم. 
وأضاف املطوع أن السكن 

التي تأتي على رأس األولويات، 
مشيرا إلى أن كثيرا من األسر 
الكويتية تعاني من مشــكلة 
الســكن رغم أن الكويت دولة 
غنيــة لديها مقــدرات كبيرة 
جدا، معيدين السبب في هذه 
املشكلة إلى القصور في اإلدارة 

والتخطيط.
وأضاف املطيري أن كثيرا 
من الشباب واألسر الكويتية 
يعزفون عن االنتقال إلى املدن 
اجلديــدة والبعيدة، بســبب 
افتقادها للخدمات واملقومات 
التــي حتتــاج اليها األســرة 

الكويتية للعيش فيها.
وزاد قائال: منذ سنوات وال 
تزال مشاريع اخلدمات في املدن 
اجلديدة حبرا على ورق، فإذا 
لــم تكن هناك مــدن حدودية 
متكاملــة اخلدمات ســيكون 
هناك عــزوف كبيــر جدا من 
الشــباب واألسر عن االنتقال 
والعيش في هذه املدن اجلديدة 
التــي تفتقر إلى األساســيات 
واملقومات التي يحتاجون إليها.

وعن السكن العمودي حلل 
مشكلة السكن، أفاد املطيري 
بأنــه من خالل ثقافة املجتمع 
الكويتــي فــإن فكرة الســكن 
العمودي غير مقبولة، مضيفا 
أنــه مــن الواضــح أن هنــاك 
عزوفا من الشباب على طلب 
التخصيص على الشقق التي 

العمودي ميكن أن يوفر على 
املواطــن املــال خــالل فترة 
انتظــاره للحصــول علــى 
الســكن من املؤسسة العامة 
للرعايــة الســكنية فــي ظل 
ارتفاع أسعار اإليجار وأسعار 
السكن في الكويت. وتابع: ال 
أؤيد فكرة الســكن العمودي 
بسبب جوانب كثيرة مرتبطة 
الكويتيــة، منهــا  بالعائلــة 
جوانب اجتماعية وسلوكية 
بالعــادات والتقاليد  ترتبط 
ولذلك فإن كثيرا من زمالئي 
الشــباب ابتعدوا عــن تأييد 

فكرة السكن العمودي.
متلك سكن

مــن جانبه، أفــاد اخلبير 
العتيقي  العقاري م.حســام 
بأن الســكن حاجة أساسية 
وملحة بالدرجــة األولى في 
احلياة، مشيرا إلى أن املشكلة 
اإلســكانية ليســت مشــكلة 
ســكن وإمنا متلك للســكن، 
وان الوضع حاليا تغير عن 
الســابق فيما يخص اإلقبال 
علــى الســكن فــي املناطــق 
اجلديــدة مثــل «املطــالع» 
وغيرها، حيث شــهدت هذه 
املــدن اجلديدة طلبــا كبيرا 
من قبل املواطنني وأصبحت 
واقعا في ظل ارتفاع اإليجارات 
املواد االستهالكية  وأســعار 

وغيرها خالل السنوات الثالث 
املاضيــة ما نتــج عنه زيادة 
األعباء املالية على كاهل رب 

األسرة.
أن  العتيقــي  وأضــاف 
املناطق اجلديدة حاليا تختلف 
عن الســابق في ظــل وجود 

شبكات الطرق السريعة.
البعيدة  وزاد أن املناطق 
أصبحت قريبة نتيجة اهتمام 
الدولة بشبكات الطرق خالل 

السنوات اخلمس املاضية.
ولفــت العتيقــي إلــى أن 
هبوط أسعار األراضي سيعمل 
علــى انخفــاض اإليجــارات 
وبالتالي سينعكس ذلك إيجابا 
لصالح عدد كبير من املواطنني 
الذين يسكنون باإليجار خالل 
انتظارهــم حلصولهم  فترة 
علــى بيوتهم من املؤسســة 

العامة للرعاية السكنية.
وعن السكن العمودي، أفاد 
العتيقي بأن هذه الفكرة كانت 
غير مقبولة في السابق لكن 
خالل الفتــرة احلالية هناك 
كثير من املواطنني يسكنون 
في عمارات، خاصة ذات املواقع 

املمتازة واخلدمات اجليدة.
وأشــار إلــى أن احللــول 
اإلســكانية تتمثل في بعض 
األمور منها، توفير مزيد من 
األراضي لبناء مــدن جديدة 
عليها، خاصة أن املستغل من 
األراضي فــي الكويت ما بني 
٦ و٩٪ تقريبا من مساحتها، 
ويجب مشاركة القطاع اخلاص 
في تطويــر املــدن اجلديدة، 
وفرض ضريبة إضافية على 
العقار غير املستغل، وتطبيق 
القانون على العقار املخالف، 
وان يتــم إقرار قانون الرهن 
العقــاري، وتوفيــر ســيولة 
إضافية لبنك االئتمان لتغطية 
الطلبــات، وان تكــون هناك 
حلول من شأنها تعمل لتنزيل 
اإليجارات مثل توفير األراضي 
لزيادة املعروض ما ينتج عنه 
نزول أســعارها، وان تكثف 
التجــارة والصناعــة  وزارة 
رقابتهــا علــى أســعار مواد 
البناء في األســواق، وتوفير 
اخلدمات في املناطق اجلديدة 
حتــى تســتقطب املواطنــني 

للعيش فيها.

م. حسام العتيقي م. ناصر املطيري م. وليد املطوع

املطيري: الكثير يعزفون عن االنتقال إلى املدن اجلديدة بسبب افتقادها للخدمات

املطوع: السكن العمودي ال يتالءم مع احتياجات املواطنني على املدى البعيد

العتيقي: املدن اجلديدة أصبحت واقعًا في ظل ارتفاع اإليجارات وغالء املعيشة

واحلل بتوفير األراضي وإشراك القطاع اخلاص في العالج

رأوا أن إقرار قانون الرهن العقاري مطلب مهم وطالبوا بتوفير سيولة إضافية لبنك االئتمان لتغطية الطلبات املتراكمة

حتدث عن «السجي والثبر» اللفظتني املندثرتني من قاموس اللهجة الكويتية

اخلبير الفلكي عادل املرزوق: حركة وجاذبية القمر 
حتكمان املد واجلزر.. والشمس عامل مساعد

حتدث اخلبير الفلكي عادل املرزوق 
عن لفظتني اندثرتا من اللهجة الكويتية 
هما «السجي» و«الثبر» واللتني استبدلتا 
بـ «املد» و«اجلزر» على التوالي، رغما 
ان اللفظتــني عرفتا فــي املاضي وكان 
اآلباء واألجداد يطلقونهما على حركة 

البحر والتيارات البحرية.
وأوضــح املــرزوق كل مــا يتعلــق 
بحركتي املد واجلزر وارتباطهما بحركة 
القمر والشمس وأوقات «وقفة املاية» 
وحاالت الفســاد واحلمــل، وفيما يلي 

التفاصيل:
مياه بحر الكويت من املوضوعات املهمة 
والتي تتعلق بالفلك وهو موضوع كبير جدا 
وســبق لي ان كتبت عنه مرات عديدة في 
«األنباء» قبل عدة سنوات، ولكن تردني بني 
فترة وأخرى استفسارات تتعلق بـ «السجي» 
وهي حركة املد و«الثبر» وهي حركة اجلزر 
وهاتان الكلمتان مع االسف اندثرتا ومسحتا 
من قامــوس مصطلحات اللهجة الكويتية 
وأخذنا نســمع (املد واجلزر) بدال منهما 
الى درجة انه ال احد من ابناء جيل شباب 
اليوم يعرف معنى كلمتي (السجي والثبر) 
مع العلم انهما كلمتان عربيتان خالصتان 
فكلمة (الســجي) تعني مد املياه في البحر 
وكلمة (الثبــر) تعني انكماش او انخفاض 

منسوب املياه في البحر.
وسأدون هنا بعض املالحظات التي جتيب 
عن بعض االستفسارات املتعلقة بالبحر مثل 
اوقات املد (السجي) او اوقات اجلزر (الثبر) 
مثلما كان يطلق عليهمــا اآلباء واألجداد 
في الكويت باملاضي وكذلك األوقات التي 
يكون فيها البحر قد دخل في فترة تيارات 
احلمل أو تيارات الفساد في املياه الكويتية، 

وهي كما يلي: 
١- حركة املد واجلزر (السجي والثبر) تعتمد 
اعتمادا كليا على حركة شروق القمر وغروبه 

ومتأثرة بجاذبية القمر.
٢- تدخل الشمس بجاذبيتها كعامل مساعد 
جلاذبية القمر في حركة التيارات البحرية.

٣- في بداية الشهر القمري (الشهر الهجري) 
يتقارب شروق القمر وغروبه مع شروق 
الشمس وغروبها ويكون تقريبا في نفس 
الوقت أو مقاربا له قد يســبقه أو يتأخر 

عنه بضع دقائق.
٤- نتيجة لشروق القمر متزامنا مع شروق 
الشمس في أول الشــهر القمري (الشهر 
الهجري) فيالحظ أن املد األعلى يكون في 
ساعات الظهر وهذه الفترة تسمى محليا 

(ماية الهالل). 
٥- تتكرر أيضا حركة املد األعلى أو (ماية 
الهالل) في منتصف الشهر القمري وفي 

فترة الظهيرة أيضا.
٦- يتأخر القمر في غروبه وشروقه في كل 
ليلــة ٥١ دقيقة و٢٦ ثانية مبعنى أن القمر 

يتأخر في الساعة الواحدة دقيقتني. 
٧- يكون وقت املد (فترة السجي) بعد شروق 
القمر مبدة تبلغ نحو (٦) ساعات (٢٥) دقيقة.
٨- توجد فترة للمد أو (الســجي) وتسمى 
املد األول ثم تعقبها فترة للجزر أو (الثبر) 

وتسمى اجلزر األول ثم تعقبها فترة أخرى 
للمد وتسمى املد الثاني ثم تليها فترة للجزر 

تسمى اجلزر الثاني. 
٩- فترات املد (الســجي) وفترات اجلزر 
(الثبر) مدة كل فترة من هذه الفترات هي 

(٦) ساعات.
١٠- تتأخر كل فترة عن األخرى في كل يوم 

تقريبا (١٣) دقيقة.  
١١- توجد فترة زمنية مدتها (٤٠) دقيقة في 
منتصف فترة املد (السجي) أو فترة اجلزر 
(الثبر) تسمى (وقفة املاية) وهي الوقت الذي 
يتحول فيها البحر من املد (الســجي) إلى 
اجلزر (الثبر) أو العكس وتعتبر هذه الفترة 

هي الوقت اجليد لصيد السمك.
١٢- تبدأ (وقفة املاية) في منتصف فترة املد 
(السجي) أو في منتصف فترة اجلزر (الثبر).
١٣- في الشــهر القمري (الشهر الهجري) 
توجد فترتان لتيارات فساد البحر الصاحلة 
للصيد وفترتان اخريان لتيارات احلمل غير 

الصاحلة للصيد.
١٤- الفترة األولى هي فترة (تيارات احلمل) 
وهذه التيارات تكون شديدة السرعة وغير 
صاحلة للصيد وتبدأ من يوم (٢٧) من الشهر 
الهجري إلى نهاية يوم (٤) من الشهر الهجري 

اجلديد أو القادم وتكون مدتها (٨) أيام.
١٥- الفترة الثانية هي فترة (تيارات فساد) 
وتكون فيها التيارات البحرية خفيفة السرعة 
وتكون صاحلة للصيد وتبدأ من يوم (٥) 
من الشهر الهجري وتستمر حتى يوم (١١) 

من الشهر الهجري ومدتها (٧) أيام.
١٦- الفترة الثالثة فترة (تيارات احلمل) وهي 
تيارات سريعة وغير صاحلة للصيد وتبدأ 
من (١٢) من الشهر الهجري وتستمر حتى 
يوم (١٩) من نفس الشهر الهجري وتكون 

مدتها (٨) أيام.
١٧- الفترة الرابعة واألخيرة فترة (تيارات 
فساد) وتكون فيها التيارات البحرية خفيفة 
السرعة وتكون صاحلة للصيد وتبدأ من 
يوم (٢٠) من الشهر الهجري وتستمر حتى 
يوم (٢٦) من الشهر الهجري نفسه ومدتها 

(٧) أيام.  
وعادة في بداية الشهر الهجري يكون 
البحر في حالة احلمل واملد األول يكون في 
ساعات الظهر يليه اجلزر األول يكون في 
ساعات غروب الشمس ويكون املد الثاني 
في منتصف الليــل واجلزر الثاني يكون 

في ساعات الفجر قبيل شروق الشمس.

عادل املرزوق

فترتا املد واجلزر ٦ ساعات لكل منهما و«وقفة املاية» في منتصفهما


