
آراء
االثنني ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢

17

شكرًا 
مازن الناهض

في الصميم

@ghunaimalzu٣by
م.غنيم الزعبي

أدرك جيدا أن مشاركة ممثل صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، حفظهما اهللا، إلى جانب قادة ورؤساء دول العالم 
فــي جمهورية مصر العربية خالل فعاليات مؤمتري 
قمة قادة العالم للدورة الـ ٢٧ ملؤمتر أطراف اتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية لتغير املناخ COP٢٧، والنسخة 
الثانية من قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر، لها 
بصمتها القوية واملؤثرة والكاشــفة عما تخطو إليه 
كويتنا على طريق االهتمام باملناخ واملشروعات القائمة 

على تنفيذها في هذا املجال.
ولقد كانت كلمات ســمو ولــي العهد خالل هذه 
القمة، كمــا عهدناها دوما، واضحة وقوية، واجلميل 
في األمر أن الكلمات تطرقت بشكل كبير للغاية إلى 
إلقاء الضوء على ما تضمره الكويت من توجهات نحو 
التغير املناخي، واالهتمام الذي توليه الكويت إلى هذه 
القضية العاملية املؤثرة على مستقبل احلياة البشرية. 
وملن يجيد قراءة ما بني السطور فإن الكلمة كانت 
مبنزلة جتديد التأكيد على الدور الذي تؤديه الكويت 
إقليميا ودوليا، في التعاون مع الدول األخرى سواء 
على مستوى اخلليج العربي أو الشرق األوسط بأكمله، 
وإن الدولــة لن تدخر جهدا من أجل الوفاء بتعهداتها 
البيئية أمام املجتمع الدولي، وذلك من منظور خاص 
رسمته احلكومة لنفسها من خالل رؤية الكويت ٢٠٣٥.

من وجهة نظري أعتبر أن مشاركة سمو ولي العهد 
بهذه القمة على وجه اخلصوص كانت فرصة سانحة 
للتأكيــد أمام اجلميع أن توجهات الكويت بالنســبة 
للتغير املناخي، ال تقتصر على شعارات فقط، بل إن 
هناك خطوات جادة تبذل في هذا املجال، وهذا ما مت 
استعراضه من خالل كلمة ســموه، والتي تضمنت 
ذكر مشــروع الوقود البيئي ومصفاة الزور العاملية 
ومشروع مناولة الكبريت ومشروع خط الغاز اخلامس، 
هذا إلى جانب املبادرات التي تستهدف زيادة مساحة 

املسطحات اخلضراء.
وأرى أن الشق السياسي البحت في تلك القمة كان 
واضحا للغاية متثل في مظاهر الترحاب من اجلانب 
املصري لســمو ولي العهد، وهذا ما أشــار إليه في 
افتتاحية كلمته، وهذا ما يرمز إلى مدى عمق العالقة 
بني الكويت ومصر، واحلقيقة أن حفاوة االســتقبال 
مشــهد متكرر في كل بلدان العالم، فالكويت حتظى 
باحلب واالحترام، فهي دائما حتمل رسائل اإلنسانية 

املبشرة للخير للجميع دون تفرقة.
وأرى أن كلمة سمو ولي العهد حتملنا مسؤولية 
كمواطنني بأن نكون مقدرين ملا تبذله الكويت من مساع 
في هذا الشــأن، وحتملنا نحن اإلعالميني مسؤولية 
ومهام جديدة، وهي العمل على نشر التوعية والتشجيع 
على املضي قدما في دعم املشروعات البيئية واإلشادة 
بها ونحن على مشــارف عهدنا اجلديد، عهد نهضة 

الكويت وتطورها.
٭ رسالة: دائما ما أذكر نفسي بها كإعالمي كويتي، وهي 
مهمة مواجهة الشــائعات التي حتاول النيل من العهد 
اجلديد من خالل قيام البعض بإطالق الشائعات واختالق 
األكاذيب وبث سمومهم من خالل منصات التواصل 
االجتماعي، ولكن كان اإلعالم الكويتي لهم باملرصاد، 
فما ان تصدر الشائعة حتى يأتي الرد الرسمي عليها 

ليكشف احلقيقة أمام جموع الكويتيني.

من املستحيل أن يكون البشر على وتيرة واحدة ووفق 
نفس الشاكلة، فمنهم الطيب ومنهم السيئ، لهذا جند أن 
الطيب صاحب النية الصافية يعيش في هذه احلياة مبنطق: 
عامل الناس جميعا بالصدق قلبا وقالبا، سواء كانوا من 
الذين يستحقون تلك املعاملة أو كانوا ممن ليسوا أهال 
للتعامل معهم بتلك الشفافية التامة، ويظل كذلك رغم كثرة 
الذين يظهرون له عكس ما تخفيه نواياهم، فتجدهم مثال: 
يتصنعون بإظهارهم اجلانب اإليجابي، لكن في باطنهم 
نقيض ذلك حيث انهم ال يتوانون ولو للحظة حني تتاح 
لهم الفرصة في طعنه وخذالنه بكل قوة، أي انهم يظهرون 
له اخلير وهم يتصيدون له الشر، ويحملون في قلوبهم 
غال ويحقدون عليه، ال لشيء إال ألن جوهرهم اخلبيث 

يأبى التعايش مع نقاء صاحب النية الصافية.
لذا تيقن أن لكل عاقل مختار قصدا معينا وراء أقواله 
وأفعاله وتصرفاته وكل ما يصدر منه، مبعنى أن كل ما 
نقوم به في مختلف مجاالت حياتنا يكون لغرض ما، وقد 
يكون هذا الغرض ظاهرا للعيان في تصرفات جوارحنا 
أو خفيا عنهم لضموره في ســرائرنا، سواء بالقول أو 
القصد املســتبطن من الفعل، أي ان النية أمر باطني أو 
قلبي إال أن لها آثارا ملموســة خارجيا سواء كانت آنية 

أو تتطلب مهلة زمنية لتطفو على السلوك.
أما البشر فهم يتصرفون وفق ما يحملونه من نوايا، 
منها ما يكون صافيا داال على صدق القول وحسن العمل 
ورقي األخالق، ومنهــا ما يكون ملوثا معبرا عن تلطخ 

القلب باخلبث والنفاق وفساد ما يصدر من النفس.
كما تأكد أيضا أن في زمننا هذا مهما كان داخلك شفافا 
نقيا إال أن هناك من ال يرون سوى الغبش ويتغاضون 
عن كل ما هو نقي جميل فيك، لهذا جتدهم ال يستوعبون 
صفاء روحك، وإن اقتربت من القداســة أيضا لن تسلم 
وستجد ثمة شــخوصا يصنعون قرون الشيطان لك، 
وخير مثال على ذلك الرسول ژ أصفى الناس نية إال 
أنه تعرض ألبشع صنوف اإليذاء، فهؤالء البشر هم عبارة 
عن مصدر ملضايقة اآلخرين، يسيئون للغير من خالل 
أقوالهم التي يتفوهون بها أو أفعالهم التي يقومون بها 

والتي من شأنها أن تسبب تلك الشرور.
وهناك نقاط جمة أكثر عمقا تتعلق بالصفاء والنقاء، 
ال يكتمل إدراكها إال بسمو املرء على الغرض الشخصي 
املادي الذي يشكل جزءا غريزيا منه، وال ترتبط باجلانب 

التعبدي فقط! بل تشمل ميادين حياته كلها.
والشــخص الصافي النقي ال يثبطه وال يكبحه ما 
يتعرض له من ســوء، بل على العكس متاما يسهم ذلك 
في دفــع عجلة اإلجناز عنده إلى أفضل وأعلى املنازل، 
حيث تصبح نيته الصافية فكرة عملية مركزية حاكمة 
لسلوكه ومسيطرة على عقله وصناعة قراره، كما يبقى 
هو ذا شفافية جميلة وإن لقي الكثير من األذى، ال يتغير 
ابدا، كونه على ثقة تامة بأن صفاء نيته وطهارة جوهره 

لن تخبئ له إال أجمل األقدار.

ال يوجــد قطــاع في 
الكويــت يعلــم بأحوال 
األسرة الكويتية املالية مثل 
قطاع البنوك الذي يتعامل 
وبقرب شديد ومعرفة كاملة 
عن حركة رصيد األســرة 
وكيف أنها تبدأ بالتضاؤل 
واالنكماش فقط دقائق بعد 

نزول الراتب.
وقد تقلد وزير التجارة 
مــازن الناهــض مناصب 
عالية ومرموقة في القطاع 
بالتأكيد  لذلــك  املصرفي، 
تكونت لديه فكرة ومعرفة 
املالي  الوضع  كبيرة عــن 
الكويتية وكيف  لألســرة 
أنه يهتز كثيرا ويعاني من 

الغالء واملصروفات.
لذلك نود أن يتكرم معالي 
وزير التجارة مازن الناهض 
بااللتفات (مشكورا) إلى بند 
واحد ال غيره وهو ميزانية 
الكويتية وكيف  األســرة 
يستطيع دعمها واحلفاظ 
عليها من حريق األسعار، 
التي  وهنا بعض احملطات 

تستحق اهتمام معاليه:
١ - معاليك ال يخفى عليك 
٤٠٪ مــن دخل األســرة 
إلــى  الكويتيــة يذهــب 
التعاونية، فأي  اجلمعيات 
مجهود يذهب نحو ضبط 
األسعار فيها خاصة املواد 
أكبر  له  األساسية سيكون 
األثر على توفير األسرة في 

مشتريات اجلمعية.
٢ - سوق استقدام العمالة 
املنزلية: هــو الذي أحيانا 
يقصم ظهر ميزانية األسرة 
الكويتية بسبب عدم التزام 
بالتسعيرة،  مكاتب اخلدم 
ولنا طلب واحد من معاليكم 
في هــذه النقطــة، عندما 
يذهب موظفو قطاع حماية 
املستهلك للتفتيش على تلك 
املكاتــب أال يذهبوا بالزي 
الرسمي والهوية معلقة على 
صدورهم، فبهذه الهيئة لن 
ميسكوا مكتبا واحدا مخالفا، 
فليذهبوا بزي مدني وكأنهم 
أسرة، عندها لن يتجرأ أي 
مكتب على مخالفة األسعار 
خوفا من أي مراجع قد يكون 

مفتشا من التجارة. 
٣ - التشــديد على تطبيق 
السمك  التكويت في مزاد 
ومنع مشاركة أي غير كويتي 
في املزاد. بلد ساحله ٣٥٠
كيلومترا وأسره محرومة 
من الســمك على موائدها. 
هل يرضيك هذا األمر معالي 

الوزير؟
٤ - صفاة الغنم: منع تضمني 
احملاصير وتوضع صورة 
صاحب الترخيص وبطاقته 
املدنية فوق احملصار وعند 
عــدم تواجده في أي وقت 
يسحب منه ويعطى لغيره. 
احلاصــل حاليا فئة معينة 
حتتكر سوق األغنام وتزايد 
فيه علــى مزاجهــا حتى 

أوصلته ألسعار غالية.
٥ - معاليــك حاليــا آالف 
املواطنــني فــي منطقــة 
املطالع وغيرها من مناطق 
الكويت يبنون قسائمهم، 
لو مت استقبال وفد ميثلهم 
إلى معاناتهم  لالســتماع 
مع سوق البناء الذي تعمه 
الفوضــى وال حتكمه أي 
البعض  قوانني، حتــى ان 
توقف ليتنفس قليال لعدم 
قدرته علــى مواكبة زيادة 

األسعار.
تكرم مبقابلتهم معاليك 
وستسمع منهم اخلبر اليقني.
٭ نقطة أخيرة: احلفاظ على 
دخــل األســرة الكويتية، 
والتأكد انه يكفيها حتى آخر 
الشــهر هو برأيي أهم من 
الزيادات وإسقاط القروض.

تفوقها مبا هو قائم في ديزني الند، 
لذا فإنه من األهمية مبكان أن نشجع 
املشــروعات الترفيهية أسوة مبا هو 
قائم في دول مجاورة تتشابه معنا في 
الطقس، وهذه الدول نسافر لها برفقة 
أسرنا وننفق فيها أمواال كان باإلمكان 

أن تضخ داخل البالد.
٭ آخر الكالم: أمتنى من األخت الفاضلة 
الكهرباء  وزيـــرة األشغال ووزيرة 
واملاء والطـــــاقة املتجددة د.أماني 
بوقماز إعادة تأهيــل الطرقات التي 
تعرضــت للتلف ســواء في املناطق 
الداخلية أو بعض الطرقات السريعة 
مثل الدائري الرابع ومعاجلة فواصل 
اجلسور وإعادة رصف الطريق خاصة 
ان مثل هذه األعمال ميكن تنفيذها مبا 
ال يعوق حركة السير، وكذلك إجراء 
الصيانة على شــبكات صرف مياه 
األمطار حتى نتجنب  تكرار احلوادث 
املؤسفة التي شهدتها البالد في سنوات 

سابقة.
حفظ الكويت من كل مكروه حتت 
راية قائد مسيرتنا صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي عهده 
األمني الشيخ مشعل األحمد، حفظهما 
اهللا ورعاهما وسدد على طريق اخلير 

خطاهما.

من املخلوق املتمكن من ثروة املال القتناء 
أثمان سيارات ومركبات باهظة األثمان 
يوازيها إقالق راحة اخللق بيد ضعفاء 
اإلرادة بأصوات مزعجة تفوق العادة 
من حتويــر مركباتهم إلرعاب الناس 

مساء وصباحا وبشكل متكرر!
املطلوب لضبط وربط هذه املخالفات 
استبدالها باملكافأة املعنوية لكل من ال 
تثبت عليه مخالفة بهذا احلال وحرمان 
املخالفني من استخدام مركبات تتسبب 
بإزعاج عباد اهللا اآلمنني، وتفعيل كل ذلك 
فورا بتجربة رائدة لتحرك رجال األمن 
اليوم في بالدنا بتوجيهات سامية من 
القيادة احلكيمة ملن له بصر وبصيرة 
باحترام الطرق وقوانني الدولة بالذات 
لهذه الفوضــى واحلاالت للبعض من 
الشباب بكل فصائلهم شابات وشبابا 
يطلق عليهم متمــردون بإحدى تلك 

املخالفات.
اهللا ولي الصاحلني، وعلينا بطاعة اهللا 
وولي األمر واحترام ضوابط القانون.

البشــرية جمعاء ذات التداعيات في 
احلاضر وفي املستقبل والتي تدفع 

أثمانها الطفولة البريئة.
بينما نحن نحتفل في ٢٠ نوفمبر 
بيوم الطفل العاملي سنويا حسب قرار 
األمم املتحــدة املتخذ منذ عام ١٩٥٤

ولكن مازالت حقــوق الطفل تنتهك 
وعلى البشرية أن تخجل من نفسها 
في هذا اليوم الذي تقدم فيه لكل طفل 
بريء كيكة مخضبة بالدماء ومصنوعة 
بأيدي الساسة الذين يقودون العالم 

نحو احلرب والدمار.
إن هذا اليوم يعتبر مناسبة عاملية 
لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي 
بني أطفال العالم وحتسني رفاههم، ولن 
يكون ذلك إال بتوفير كل احتياجات 
األطفال من غذاء وملبس ومأوى آمن 
ورعاية صحية وتعليمية وتأمني حياة 
كرمية لهم فهم املستقبل للعالم بأكمله.

الوضع في االعتبار وجود رجال أعمال 
لديهم ما يكفي من خبرات ورؤوس 
أموال يستثمرون جانبا منها في دول 

عربية ودول أخرى.
اإلحصائيات تشير إلى أن مليونا 
ونصف مليون شخص ما بني مواطن 
ومقيم، يسافرون سنويا لقضاء عطالت 
البالد وشريحة ليست بقليلة  خارج 
تكون مغادرتهم بســبب عدم وجود 
مرافق ترفيهية وأماكن ميكن أن ميضوا 
فيها عطلة برفقة أسرهم، وينفقون 
مبالغ طائلة، ومبثل هذه املشروعات 
الطموحة تدخل هــذه املبالغ خلزينة 
الدولة ومن غير املقبول أال توجد بها 
مدينة ترفيهية تضاهي كل الدول بل 

وأيضا استخدام رمانة سحب الطرادات 
بالشوارع والطرقات والتسبب في إتالف 
مركبات اآلخريــن بحوادثها اليومية، 
السيما في الشوارع الضيقة والوقوف 
اخلاطئ أمام القسائم املفروزة أخيرا!

والغريب أن لهذا اإلزعاج هواته أواخر 
ســاعات الليل، أو مع بزوغ فجر كل 
يوم بدال من التسبيح والذكر الرباني 
املنصوص شرعا للخالق ونبيه وكتابه 

بدموع الطفولة وآالمها وال جتد من 
يخففون عن العديد من األطفال في 
جميع أنحــاء العالم وتركوا يلعقون 

جراح األلم بعد احلروب.
وقد يتركون طويال بسبب القرارات 
السياسيون بعيدا عن  التي يتخذها 
أبســط املبــادئ األخالقية في حق 

لفترة ليســت قصيرة لهــا مردود 
استثماري مجز للمستثمرين والشباب 
الكويتي والذين يدشنون مشروعات 
صغيرة الستثمار أوقاتهم مبشروعات 
ليست ذات كلفة عالية ومع ذلك مربحة 
ويستغلون بها وقت الفراغ الذي ميكن 

استنزافه مبا يضرهم.
آمــال كبيــرة وطموحات  هناك 
ينتظرها املواطنون من رئيس مجلس 
الوزراء  سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح، ومن بينها مشروعات ترفيهية 
عمالقة، وها هي املشروعات أضحت 
في بؤرة االهتمام احلكومي أسوة بتلك 
املتواجدة في دول متقدمة وليس هناك 
أي عائق أمام حتقيق هذا الهدف، مع 

واإلزعاج املروري بتحوير أصوات تلك 
املركبات إلى سلوك غير مريح، وغير 
حضاري ملستخدمي الطرق دون مراعاة 
للذوق العام واحترام الطريق، بل وكسر 
قوانني الدولة أسوة باملمنوعات األخرى 
كاحملادثات بالنقال ومسلسالتها، وعدم 
اســتخدام حزام األمان، بل وتسفيهه 
أمام دوريات ومركبات املرور لقيامها 
بواجبهــا في الطرقــات والتقاطعات 

األقل في يوم الطفل العاملي احتراما 
حلق الطفل في احلياة وفي الصحة 
وفي التعليم وهي حقوق لم جتد من 
يصونها على أرض الواقع في ضوء 
ما نراه من حولنا وتكشف عنه املواقع 
وتعريه املواقف الال إنسانية، حيث إن 
كيكة الطفل في يومه العاملي مخضبة 

احلكومة حريصة على خلق مناطق 
ترفيهية حتفز املبادرين الشباب وتدعم 
مشروعاتهم الصغيرة واملتوسطة، هذا 
ما أدلى به النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طالل 
اخلالد، خالل جولــة تفقدية قام بها 
وعدد من الوزراء والنواب ومسؤولو 
جهات حكومية إلى مشروع اجلزيرة 
االصطناعية اجلنوبية املتصلة بجسر 
الشيخ جابر األحمد (جزيرة السجي) 
لالطالع على سير األعمال فيها قبل 
افتتاحها أمام املبادرين قريبا واملقرر 
اســتغاللها كموقع ترفيهي يحتضن 

املبادرين من الشباب الكويتي.
كمــا لفت الوزير اخلالــد إلى أن 
التي توليهــا احلكومة  «األولويــة» 
لشريحة الشباب تتمثل في إيجاد بيئة 
جاذبة البتكاراتهم وتوفير املزيد من 
األنشطة السياحية والترفيهية خالل 

الفترة املقبلة.
الكويت أحوج ما تكون إلى مشاريع 
ترفيهية ميكن من خاللها إفراغ طاقات 
األطفال والشــباب وتكون متنفسا 
ألبنائنا وبناتنا لتمضية أوقات ممتعة 
دون إرهاق ميزانية أسرهم بجوالت 

إلى خارج البالد للتنزه.
املشروعات التي افتقدتها الكويت 

بلهجــة أهــل الديــرة قدميهــا، 
ومخضرميها، تعنــي الدراجة النارية 
أو البخارية بدفــع أقوى من الدراجة 
الهوائية، كما يعرفها ويعرفها مختصو 
اللغة العربية، ومثل ذلك اخوتنا األشقاء 
بالبحرين يطلقــون عليها «بطبطي»، 
وألهل اخلليج العربي كاإلمارات وقطر 
وســلطنة ُعمان مســميات متشابهة 
اللهجات  تفســيرها والعلم عند أهل 
«الصوت املزعج» للسامع وعابر الطريق، 
تتفــاوت أوصافها  كبيرنا والصغير 

واملعاني باللهجات احمللية!
ومن هــذه املقدمة بال إطالة عليكم 
للمركبات املستجدة لقيادة السيارات 
الفخمة حجما وهيــكال وأثمانا مالية 
خيالية! برز عبر طرقنا وشــوارعنا 
وحوارينــا جيل من بعض الشــباب، 
والشــابات حتويل، وحتوير أصوات 
مركباتهم مع أوقات النهار، وســكون 
الليل لقوافل إزعاج متعمد هدفه الرعب، 
والضجة، وتعالي الطقطقة، والبطبطة، 

في يوم الطفــل العاملي يجب أن 
نتذكر األطفال مــن جميع األعمار 
واجلنســيات الذين دفعوا بال ذنب 
أثمانا غالية بسبب صراعات احلروب 
وفقــدوا احلنان واآلبــاء واألمهات 
واملأوى اآلمــن، والقليل منهم فقط 
فازوا ببعــض العطف من املنظمات 
الدولية وأنقذتهم من تداعيات احلروب 
والصراعات أما الكثير، فقد تشردوا بال 
مأوى وفقدوا األوطان، بينما كان من 
أشعلوا احلروب مشغولني بحساب عدد 
ضحايا احلروب من وفيات وإعاقات 

وإصابات.
ويجب على العالم في هذا اليوم أن 
يخجل من نفسه ويحاول أن يغطي 
عوراته ومساوئه، فقد بلغت جرائمه 
في حقوق الطفل حدا يندى له اجلبني، 
وأمتنى من كل من يحمل الســالح 
مهما كان عدوه أن يخجل ولو على 

املرجو. بعيدا عن آالت مثتبة في األماكن املتوقع أن نشــهد بها 
حاالت لغرق الشوارع واألنفاق مثل جسر الغزالي على سبيل 

املثال، فال توجد االستعدادات التي توحي بذلك!.
كما أن كل هذا الغرق الذي جرى يأتي في ظل تصنيف موقع 
البالد ضمن الدول الشــحيحة في األمطار نسبيا، على عكس 

فعال، وانكشف املستور، فهل يعقل ما حدث من غرق العديد 
من الشوارع واألماكن جراء األمطار األخيرة التي هطلت. وهذه 
األمطار تأتي بعد حتذيرنا بضرورة قيام وزارة األشغال باالستعداد 

ألمطار هذا العام، وكان هذا التحذير قبل عدة أيام فقط.
لكن ما حذرنا منه قد حــدث ودخلنا في العديد من أحداث 
غرق تلك الشوارع، فمن املســؤول احلقيقي هنا؟! أم كالعادة 
يضيع املســؤول احلقيقي عما يحدث من غرق لتلك الشوارع 

وتتم التغطية؟
إن ما يحدث فعال أمر مســتغرب، فال مسؤول حقيقيا عما 

نشهده فعل، هل يعقل هذا؟
املطلوب من وزارة األشغال تقدمي تفسير منطقي ملا يحدث 
ومحاسبة املسؤول وإجراء حتقيق شفاف وجدي جتاه املتسبب 
فيما نشهده كل فترة سقوط األمطار زيادة عن املعدل الطبيعي 
(نسبيا) وإنني أعرف دوال إمكاناتها أقل من إمكاناتنا، وال تشهد 
مثل هذه احلوادث بالشــكل الذي نراه عندنا! األمر الذي يضع 
عالمات اســتفهام عديدة في هذا الصدد، وباملقابل فإننا جند 
بطئا في التحرك واالستعداد الالزم ملواجهة أي طارئ بالشكل 

بالد أخرى غزيرة األمطار، فحتى تلك البالد لم تغرق كما غرقت 
شوارعنا في األيام املاضية. إنه حقا ألمر غير مفهوم هذا اإلهمال 

الواضح الذي أفضى الحداث الغرق!
وقد يعني هــذا أمرين، إما إهماال وإما جهال بأوضاع البالد 
ومصارفهــا!.. وكال األمرين في تقديرنا ليســا من املنطق في 
شيء. حيث إن عجز شبكة تصريف املياه عن استيعاب كميات 
األمطار يشير إلى عدم إجراء الصيانة بالشكل الذي مينع معه 
أي حدث للغرق. هذا من جانب، ومن جانب آخر نتمنى أن نعرف 
من املســؤول أيضا عن تلف ممتلــكات بعض املتضررين من 
غرق الشوارع «إن وجدت» هل هي وزارة األشغال، أم من هي 
اجلهة املسؤولة في التعويض؟ كل تلك األسئلة ننتظر لها جوابا.

ومن جانب آخر، أيضا تأتي املشكلة التي تتبع هطول األمطار 
في كل مرة حتدث فيها هو تلف الشوارع غير املطابقة للمواصفات 
القياســية الدولية في مثل هذه احلــاالت، حيث من املتوقع أن 
تنكشــف بعض الطرق ويتطاير منهــا القذى واحلصى. وهنا 
مشكلة أخرى يجب تداركها من قبل وزارة األشغال فورا، فهل 

نشهد حتركا جديا وحتقيقا شفافا فيما جرى؟ واهللا املوفق.
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