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املجلس البلدي مشاركة طالبية

اجلدعان يقترح إنشاء جسر مشاة 
بني منطقة سلوى وشاطئ «أجنفة»

قــدم عضــو المجلــس البلدي 
ناصر الجدعــان اقتراحا بإنشــاء 
جســر مشاة على شــارع التعاون 
بين منطقتي سلوى وشاطئ أنجفة. 
وقال الجدعان: نظرا لما رأيناه من 
عبور مرتادي البحر من المواطنين 
والمقيمين وقطعهم للشارع العام 
أمام السيارات مما يعرض حياتهم 
للخطر وحفاظا على أرواح مرتادي 
شــاطئ البحر بالمنطقــة، نقترح 
إنشــاء جســر مشــاة على شارع 
التعاون بين منطقتي سلوى قطعة 
١٢ وشــاطئ أنجفة لتسهيل حركة 

مرتادي الشاطئ باالتجاهين دون الحاجة الى قطع الطريق العام.

ناصر اجلدعان

حترير ١٢ مخالفة في اجلهراء

كشــفت إدارة العالقات العامة في البلدية عن قيام الفريق 
الرقابــي بإدارة التدقيق ومتابعة اخلدمــات البلدية مبحافظة 
اجلهراء بتنفيذ جولة تفتيشية على احملالت واإلعالنات مبنطقة 
اجلهراء للتأكد من التزام أصحاب احملالت بالشروط والضوابط 

املعمول بها في البلدية.
وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات 
البلدية محسن الدويخ ان اجلولة أسفرت عن حترير ١٢ مخالفة 
متثلت في إضافة إعالن دون ترخيص، عدم وضع الترخيص 

في مكان بارز، عدم جتديد ترخيص اإلعالن.
ودعا الدويخ أصحاب احملالت الى التقيد وااللتزام باالشتراطات 
والضوابط املعمول بها في البلدية جتنبا للمخالفة والغرامة.

حترير إحدى املخالفات خالل اجلولة

كل إنسان يسعى نحو حتقيق حياة 
مستورة لنفسه واملسؤول عنهم وحتى 

أحفاده!
كنا صغارا نتغشمر (منزح مع بعض) 
يطرح القــوي الضعيف في التراب، 
وهذا مزح وغشمرة، ويسمى مردغة، 
وما يعني عقوبــة ما أبدا إمنا مردغة 
بالتراب وعفر جسمه ووجهه بطرحه 

أرضا يتمازحون!
راح زمن التمردغ الطفولي وكبرنا 
وإذا بالدنيــا (خاشــة) أي مخبية لنا 
(مرمرة) وال أقصد هنا (مر، أي ذهب 
وراح) وإمنا من (املر العلقم) وما أكثره 

في احلياة!
عزيزي القارئ الكرمي في كل مكان: 
أقدر الظروف واألحوال وأعرف أن كل 
إنسان ال يخلو من الهم والغم واحلزن 
وأيضا الفرح والسرور والسعادة، هكذا 
هي احلياة تُبكيك ساعة، لتضحك حلظة 

بعدها!
وألن احلياة رمبا جتعلك في حالة 

(مردغة) أو (مرارة) فال جتعلها ُمرة!
يا اهللا.. متردغنا صغارا على أيدي 
اليــوم مرارة تأخر  أقراننا ونعيش 
التنمية في بلدنا واملشاريع والتطور 
احلضاري، لكن ما يجعلنا نتفاءل أن 
اإلصالح بدأ يغــزو كل مكان ويفتح 

كل امللفات!
قارئي العزيز: تضيق احلياة أحيانا 
على اإلنسان وكأنها لن تتسع وتتسع 
كأنها لن تضيق أبداً.. فتمّسك بقول 

«احلمدهللا دائما وأبدا»!
أولكم:  الناس وأنا  نصيحتي لكل 
أيها العابس الثائر الغاضب املتمرد لن 
تعطى على كل هذا التقطيب والتجهم 
والبكي واحلكي أجرة، ال تكن ُمرا، وال 

جتعل حياة الغير ُمرة!
احلياة مستمرة يا عزيزي فال جتعل 
فوضى احلياة واالبتالء واملرض واحلزن 
والتفكير تقلقك، واعلم أن اهللا عز وجل 

مرتبها لك بطريقة مبهرة!
تبقى احلقيقة التي عشــناها في 
احلياة أن معظم السيئني ال يشعرون 
بسوئهم وغلظة قلوبهم وتطاولهم على 

الناس!

٭ ومضة: كل إنســان على سطح هذا 
الكــون معرض لكل أنــواع املردغة 

واملرمرة، فكم هدمتنــا احلياة وكم 
كســرتنا وكم حطمتنــا، وأيضا كم 
أجنحتنا، وكم فزنا وربحنا وبني هذا 
وهذا، وفي كل مرة كان اهللا عز وجل 
يعوضنا ويرزقنا من جديد (إمنا أمره 
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون).
ما أجمل أن يكون يقينك باهللا فهو 
وحده القادر علــى منحك الطمأنينة 
والراحة والسالم واألمان، وفي رأيي 
أن األمان وحده أعلى منزلة من احلب 
فال تبخلوا على الذين حواليكم مبنحهم 

الطمأنينة!
ما أجمل اآلباء واألجداد كانوا رجولة 
حقيقية، وما أجمل اجلدات واألمهات 

كّن أنوثة عفوية ومودة ورحمة!

٭ آخر الكالم: في احلياة منافذ ال حصر 
لها، وكل منفذ فيه إنسان، فال تكن أبدا 

هذا اإلنسان الشيطان!
٭ زبــدة احلچي: أعود إليكم وأذكر أن 
بني (مردغني ومرمرني) بونا شاسعا، 
فاألولى تذكرنــي بالطفولة والعفوية، 
والثانيــة بصعوبة احليــاة اآلن بكل 
مرارتها وحسدها وذهاب (ناس الزمن 
اجلميل) إلى خالقهم.. لتبقى احلقيقة 
األبدية: ازرع في الدنيا خيرا حتصد 

اآلخرة.

٭ دعاء وُأمنية
ينــزل العزيز الغالي ولــد الغالي 
االنتخابات التعاونية في جمعية حطني 
يوم األربعاء ٢٠٢٣/١/١١م وهو أحد (عيالنا) 
املميزين والذي نستشرف فيه مستقبال 

واعدا في العمل التعاوني املؤسسي.
ابني جاسم محمد الضاعن.. أدعو 
لك بالتوفيق وأدعو كل ناخب ملؤازرتك 
ودعمك، وأمتنى أن تنجح في تطبيق 
أفكارك التعاونية التي طرحتها، وهذا 
يستلزم من الناخب أن يضع (√) أمام 
اســمك، ولن يندم في اختياره، رّب 
وّفق وليدي جاسم محمد الضاعن ملا 
ُحتب وترضى، وأبشــر بكل خير يا 
جاسم، الناس حتب أمثالك «القوي األمني 

الصالح»، وفقك اهللا.
دربك أخضر ألنــك عود أخضر 

وبلسم وينشد الظهر فيك..
موفق خير.

.. في أمان اهللا.

ومضات

ما بني «مردغني 
ومرمرني» عشنا!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

أحكام القضاء
املقصود بأحكام القضاء: مجموعة األحكام التي 
تصدر عن القضاة، حيث ان مهمة القاضي هي تطبيق 
القانون وليس ســن القانون، فالقضاة ملتزمون 
مبهمتهم القضائية الفصل في املنازعات املاثلة أمامهم 
باحملاكم. وال يجوز ألي قاض ان ميتنع عن إصدار 
حكم معني بحجة سكوت التشريع عن تنظيم املسألة 
أو بسبب غموض النص أو أي سبب آخر وإال اعتبر 
القاضي ممتنعا عن إقامــة العدالة. لذا، إذا لم يجد 
القاضي نصا في التشريع لالســتناد اليه إلعداد 
احلكم فإنه يلجأ إلى األحكام األخرى وفق التسلسل 

التشريعي املقرر في النظام القانوني للدولة، وهي 
املرتبة التالية للمصادر الرسمية األساسية. واملصادر 
الرسمية االحتياطية تبدأ بالفقه اإلسالمي، وإذا لم 
يجــب يذهب إلى العرف، وبعد إذا لم يجد القاضي 
في القواعد العرفية حكما للنزاع انتقل الى املصادر 
التفسيرية وهي األحكام القضائية السابقة والفقه، 
لذلك فإن مهمة القضاة تســتلزم األخذ باالعتبار 

األهداف التي يتوخاها النظام القانوني في البلد.

الطالبة: عواطف بدر احلجاج كلية الدراسات التجارية تخصص قانون


