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إذا فعلتها أميركا فاألحرى بنا أيضا أن نفعلها: 
اقتصادية حمائية ودعم للصناعات  «سياسات 

الوطنية»
احلقائق

١ - تدفع معطيات الواقع األميركي احمللي والعاملي 
اإلدارة األميركية وأجنحتها املتعددة إلى إعادة 
النظر في أغلب مناحي سياساتها العميقة من خالل 
تبني سياسات وإجراءات حمائية لتالفي االنحدار 
احلاصل في مكانتها االقتصادية والسياسية، بل 

والعسكرية أيضا.
وتتخذ هذه اإلجراءات بغض النظر عن مصالح 
احللفاء واألصدقاء والتابعني، مبا في ذلك االحتاد 
األوروبي، الذي اعتبر هذه القوانني احلمائية مبنزلة 
ضربة القتصاداته وتخل عنه دون أخذ مصاحله 
باالعتبار في الوقت الــذي يتلقى فيه االحتاد 

الضربات املتتالية، جراء احلرب في أوكرانيا.
٢ - أقرت الواليات املتحدة ملواجهة أزمة الطاقة 
العامليــة (النفط والغاز) حزمــة قوانني وأنظمة 
وإجراءات للتحول نحــو الطاقة النظيفة، (مبا 
في ذلك تعطيلها مشروع نظام أممي كنت على 
رأس اتخاذه مع مجموعة خبراء) بعد أن بقيت 
واشنطن عقودا تنابز العداء ملؤمترات املناخ وأي 
توجه يقيد أو يقنن التلويث األميركي املذهل للمناخ 
والبيئة، باعتبار أن ذلك يقنن و(يقتر) أرباح املجمع 
الصناعي العسكري بخاصة والصناعات األميركية 
بعامة، بذريعة مصالح ورفاه الشعب األميركي.

٣ - تكشف حيثيات القانون بنص مبرراته ودواعيه 
أن في الواليات املتحدة واليات ومناطق حتت خط 
الفقر، في حني تغطي القواعد العسكرية األميركية 
مساحات واسعة من الكرة األرضية الستباق أي 
حتول قد يتم، ليس فقط على حساب مصاحلها، 
بل على حساب مفاهيمها العامة للحياة واملجتمع 

والسياسة واالقتصاد وغيرها.
٤ - يقر القانون بعــدم وجود طاقة نظيفة في 
أميركا، إذ يدعو إلى (تسريع نشر الطاقة النظيفة 
النظيفة والتصنيع  النظيفة واملباني  واملركبات 
النظيــف) - ويقر أيضا بأن أجزاء من الواليات 
املتحدة غالبا يتم جتاهلها وحرمانها من اخلدمات، 
وأن هناك مجتمعات محرومة ســيخصص لها 
٤٠٪ من الفوائد اإلجمالية للمناخ والطاقة النظيفة 

والبنية التحتية واالستثمارات األخرى.
٥ - ويقر القانون أيضا بأن ثمة تهديدا وجوديا 
من أزمتي مناخ وتضخم، خصص ملعاجلته ٣٧٠
مليار دوالر (ما يؤشــر على حجم أزمة املناخ) 
وثمة حاجة حللول طاقة نظيفة في كل قطاعات 
االقتصاد، وعلى خفض تكاليف الطاقة للعائالت 
والشركات الصغيرة، وتسريع االستثمار اخلاص 
في حلول الطاقة النظيفة في كل قطاعات االقتصاد 

األميركي.
٦ - وينــص القانون على وجود مجتمعات في 
أميركا محرومة تاريخيا، وتعايش تلوث مزمن، 
وتعاني من ضائقة اقتصادية وتقليدية، أي مناطق 
املواطنني األصليني، املهمشة واملثقلة بالتلوث والتي 
تفتقر إلى البنى التحتية واخلدمات األساســية 
األخرى، مما يحرم شــركاتها الصغيرة أيضا 

من اخلدمات.
٧ - وأقر امللخص التنفيــذي للقانون بارتفاع 
التلوث في الواليات املتحدة بنســبة ١٠٠٪ منذ 
سنة ٢٠٠٥، األمر الذي يستدعي تخفيضه إلى 
النصف بنسبة ٥٢-٥٠٪، حتى عام ٢٠٣٠، أي إلى 

ما كان عليه في تلك السنة.
٨ - الســؤال الذي ينبغي توجيهه للدول التابعة 
وتلك املسماة بالصديقة للواليات املتحدة هو: هل 
ستبقى واشنطن قادرة، واحلالة هذه، على تقدمي 
مساعدات وهي تتوجه جادة للطاقة النظيفة، ما 
يعني ممارسة ضغوط هائلة على املجمع الصناعي 
العسكري والصناعات عامة مع تراجع األرباح 
والعائدات بالتزامن مع تقدم الصني ومحور بريكس 
ومقدمات االفتراق مع االحتاد األوروبي وغيره؟
٩ - وهل الواليــات املتحدة التي تعاني من كل 
ما ســبق، قادرة على إيجاد حلول للعالم فيما 
هي تبدد دوالرها الورقي غير املغطى وتستغل 
ثروات التابعني على احلروب والفنت والتدخالت 

ودعم إسرائيل؟
١٠ - يفتــرض أن لدى االحتاد األوروبي القدرة 
الكافية للدفاع عن مصاحله، وإن عبرت عواصمه 
املهمة بخجل، وببعض الشــجاعة عن استيائها 
من هذا التخلي وتركها فريســة ألزمة الطاقة 
وتداعياتها، ومواجهتها منفردة، بل وباستعجال 
أميركي كارثي لقطــف ثمار األزمة الناجم أوال 
عن اإلجراءات األميركية املتتالية ألكثر من إدارة 
لم تكن لتأخذ بعني االعتبار مصالح الشــركاء 
في النيتو أو في الرأسمالية العاملية أو مصالح 
الدول التابعة لها، بل اتخذت موقفا عدائيا لبعض 

التكتالت املنافسة.
١١ - إذا كانت الواليات املتحدة األميركية بعظمتها 
تتصرف حمائيا هكذا  للحفاظ على مصاحلها، 
فتتجاهل عقودا من الشراكات مع أقرب الدول 
واألصدقاء واحللفاء والتابعني، أليس من األولى 
بالدول املهمشة أن تقوم بتصرف مشابه؟ بل أليس 
من حق بل من واجب الدول والقوى والتكتالت 
املنافســة للقيادة األميركية أن متنح مصاحلها 
االستراتيجية األولوية باملقابل؟ خاصة أن العالم 
يرى ظلم ما ميارســه الغــرب بقيادة الواليات 

املتحدة على مستوى العالم.
١٢ - الغريب أنه بينما يتفاعل العالم مع التوجه 
احلمائي األميركي من خــالل إجراءات مماثلة 
تركز على حماية اقتصاداتها، يصرح بعض كبار 
املسؤولني بأن األولوية في العطاءات احلكومية 
وفي املشتريات هي للشركات األجنبية الكبرى 
وليس حلماية ورفد الشركات الوطنية وتقويتها 
لتعظيم القيمة املضافة في املنتج احمللي وحتفيز 
التنافســية، األمر الذي ننادي به منذ منتصف 
التسعينيات - إن جتارب الشركات الكبرى مثل 
آبل، وسامســونغ، وهواوي تبني أنه لوال دعم 
حكومات هذه الشركات لها ملا أصبحت شركات 
تساوي التريليونات وتنتج مبليارات الدوالرات 

سنويا.
١٣- ســتكون األيام القادمة أصعب على العالم، 
وعلينا إن لــم نبادر بالتصرف اســتراتيجيا 

وبسرعة.

أدنى شك  لدينا  ليس 
في سعي رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمــد الصباح، 
الدؤوب والدائم ملا يحقق 
املواطن  حتسني معيشة 
ازدادت  الــذي  الكويتي 
عليه مصاريف وتكاليف 
املعيشية في ظل  احلياة 
غالء األسعار تبعا للظروف 
العاملية والدولية، والتي ال 
يتحمل هذا املواطن تبعاتها 
أو نتائجها بأي شكل من 
األشــكال، فعلى سبيل 
املثــال ال احلصر جند 
هناك وفي اآلونة األخيرة 
ارتفعت منذ  أن األسعار 
أكثر من عام تقريبا بنسب 
كبيرة، وكانــت احلجة 
الواهية آنذاك احلرب بني 
روسيا وأوكرانيا، وتوالي 
ارتفاع األســعار بسبب 
ومــن دون ســبب، كما 
املواطن ينتظر  إن  نقول 
الكثير من سمو الرئيس، 
وأمل بسموه كبير وهذا 
ما يتوخاه املواطنون من 

سموه، بإذن اهللا.
من جانب آخر، نقول 
ان هناك تعــدد القضايا 
احليوية التي تهم املواطن 
الكويتي اليوم وعلى رأسها 
الغالء في  كما أســلفنا 
أكثر من  األسعار وعلى 
صعيــد، كما أن الرواتب 
تعرضت لقدر ضئيل من 
الزيادات على مدى عقود 
ماضية، ولــم تكن تلك 
الزيادة متوافقة مع الزيادة 
الكبيرة في األسعار والغالء 
الذي نتحدث عنه، ومن 
هذه الناحية هناك مطلب 
الكويتي  ملح للمواطــن 
يتمثل في زيادة الرواتب 
والوضع  يتناســى  مبا 
التنويه  االقتصادي، مع 
إلى حرص اجلهات املعنية 
على عــدم قيام البعض 
باستغالل زيادة الرواتب 
حني إقرارها، بإذن اهللا، ثم 
بفضل جهود سمو رئيس 
الوزراء، حتى ال  مجلس 
تفقد الغرض األساسي من 
إقرارها وتضيع في جيوب 
من ال يراعي أوضاع أولئك 
املواطنــني، وخصوصا 
اعتمادهم  الذين ينصب 
على هذا الراتب املسكني.

ومن ناحية أخرى أيضا 
ومهمة في الوقت نفسه، 
بادرة من احلكومة  جند 
قبل فتــرة وجيزة من 
خالل مصــدر «مطلع» 
وقيامها مببادرة لتقدمي 
الــى مجلس  تصورات 
األمة لتحسني األوضاع 
املعيشية للمواطنني وعلى 
املتقاعدون، هي  رأسهم 
مبادرة خير وبشارة طيبة 
تندرج في نفس موضوع 

هذا املقال.
ونتمنى مــن اهللا أن 
يسدد خطى سمو رئيس 
مجلس الوزراء واحلكومة 
للعمل مع كل املعنيني في 
الدولة لتحقيق هذا األمل 
املنشود، وهو ليس بغريب 
أبدا علــى حكماء وقادة 
وأولي األمر في هذا الوطن 
املعطاء، في تقدمي استدامة 
واســتمرارية حتســني 
أوضاع أبنائهم ومواطنيهم 
الذي يستحقون كل خير 
وال شك، وكما تعودنا من 
قبل واستمرارا لهذا النهج 

املبارك.
واهللا ولي التوفيق.  

الدولة، ورقمنة القطاعني املصرفي واملالي عبر حتويل اخلدمات 
الرقمية إلى خدمات مصرفية مفتوحة ومدفوعات مستقبلية، يفتح 
املجال أمام زيادة االستثمارات ورفع االقتصاد الوطني في البالد.

إن جناح الرقمنة أو التحول الرقمي في الكويت مرتبط متاما 
بشكل أساسي بالتعاون بني السلطتني التنفيذية والتشريعية في 
وضع اخلطط االمنائية والرقابية إلى جانب تعاون القطاعني العام 
واخلاص لالستجابة إلى متطلبات املواطنني في تسيير املعامالت 

بدأت احلكومة الكويتية خطواتها اجلادة بتطبيق استراتيجية 
الرقمنة وذلك عبــر التعاقد مع «Google Cloud» لتحويل رقمي 

شامل في الهيئات احلكومية.
وهذا إن دل فإنه يدل علــى االنطالقة للوصول بالزمن إلى 
كويت ٢٠٣٥ ما لم تدخل املعوقات على اخلط لتقطع الطريق على 
التنمية وعصبها، والرقمنة فــي اجلهات احلكومية، أي تطبيق 
املعايير اإلدارية بحذافيرها، دون تعطيل ملعامالت املواطن واملقيم.
وألهمية الرقمنة احلياتية في الكويت، ســتتيح هذه اخلطوة 
اســتثمار اخلبرات العاملية وصوال خلبرات االستفادة في األمن 
السيبراني والذكاء االصطناعي، وذلك بالتعاون مع هيئة تشجيع 
االستثمار املباشر في الكويت، والهيئة العامة لالتصاالت وتقنية 
املعلومات، واجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات.. وفق التصريحات 

التي نشرتها الصحف واملواقع الكويتية.
 والبد من اإلشــارة إلى تأسيس مكتب محلي وإنشاء منطقة 
ســحابية حديثة في الكويت لتلبية الطلب الواسع على خدماتها 

املتاحة.
ومن خالل تفعيل دور التقنيات الناشئة في رفع سقف االستفادة 
من الرقمنة التي بدورها ســتعمل على حتسني خدمات الرعاية 
الصحية والتعليم من خالل التحول الرقمي بشكل عام لقطاعات 

الرسمية حتى ال يتكدس املراجعون في أروقة الوزارات.
ومن جهة أخرى، تخدم الرقمنة املواطنني في جميع مجاالت 
احلياة، ولقــد جنحت الكويت من خــالل التحويل الرقمي في 
اجلانب الصحي من خالل االستشارات، وحجز مواعيد العيادات، 
وجوانب أخرى ومنها أن الكويت بدأت بإدخال الذكاء االصطناعي 
عبر الروبوتات الذكية، وجنحــت في جتربة التعلم عن بعد في 

أزمة جائحة كورونا العاملية.
 تعتبر الرقمنة والتحول الرقمي وجهان لعملة واحدة أي الرقمنة 
احلكومية واحلكومة االلكترونية، وهكذا... فإن البالد تتجه نحو 
رؤية كويت ٢٠٣٥ ومنذ أعوام فعلت اإلدارة اإللكترونية كخطوات 
أولى على طريق تطبيق االســتراتيجية، ومبا أن الدولة اجتهت 
بالفعل للتعاون مع شــركة Google Cloud السحابية لغد أفضل 
إلى جانب وجود منصات وتطبيقات ومنها تطبيق «سهل»، فأنا 
متفائل جدا بهذه اخلطوات.. إال أن هذا يستلزم االعتناء بجودة 
األجهزة اإللكترونية في الوزارات واملؤسسات، وجلب اخلبرات 
والتقنيات لتطوير السحابة التابعة للشركة لتحويل الكويت ملركز 

عاملي في العالم واملنطقة العربية.
وهكذا، فإن الرقمنة ستقوم بالتنظيم الفعلي لكل إدارات مرافق 

الدولة وهذه الرؤية هي اتفاق خليجي - عربي لعلها تتحقق. 

سلطنة حرف

الرقمنة.. 
طريق كويت 

٢٠٣٥
 gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي 

ملن يهمه األمر

نريد األجر 
والثواب

s.sbe@hotmail.comسالم ابراهيم السبيعي

أهل اإلعالم املقروء أنها متعة راقية 
للكاتب الناضج ورسالة يتدبرها القارئ 
التحصيلي إلدراك  الفطن ومستواه 
األمور بكل مجتمع وجماعات راقية 
الفهم، وحكيمة اإلدراك، بل والتنبيه 
على كل ما هو سلبي للتعديل اإليجابي 
ألحوال املجتمع واجلماعة بهدي نبوي 
حكيم لقدوتنا أجمعني: (ال يكن أحدكم 
إمعة)، في ترديد ما يسمعه، كما يطلق 
عليه اليوم اإلشاعة ونهي نبينا احلكيم 
عن تبنيها الهادم ألصول اجلماعة ومنو 
تراحمها وقوة تالحمها صدق رسول 

اهللا وكتابه الكرمي.
أما «بومتيح» يــا بوبدر ما يدور 
«الطاليب» وينبه كل غافل وغايب عن 
جادته والطريق الصحيح، رغم وصفها 
مبهنة املتاعب، لكن تعبكم راحة يا قراء 
الصراحة، بسالمتكم  العدل ومحبي 

ورأيكم السديد للمشورة.

خلف اجلنازات، حيث إن موقع اجلامع 
على يسار الداخل للمقبرة فيضطر 
الشخص للرجوع (كوع - يو.. تيرن) 
ليدخل املسجد، وكذلك بعد الصالة 
يحتاج الى الرجوع مرة اخرى (يو.. 
تيرن) للدخول للمقبرة ما يسبب زحمة 
ســيارات وتأخير الناس عن اللحاق 
باجلنائز حلضور الدفن، وقد كان موقع 
املسجد القدمي الذي مت هدمه ممتازا 
على ميني الطريق بالنسبة للداخل له 
واخلارج منه وال يسبب االزدحام، لذلك 
أناشد املسؤولني في البلدية بدراسة 
هذه املشكلة اليومية التي تضاعف مع 
زيادة أعداد املعزين، وأقترح تغيير 
مدخل املقبرة من طريق اجلهراء وليكن 
املدخل بعد املسجد وليس قبله، ويكون 
املسجد على ميني سائق السيارة، كذلك 
إزالة ســور املسجد فقد الحظت أن 
بعض املواقف صعب الوصول إليها 
وتكــون خالية رغم الزحمة، فنرجو 
من البلدية دراسة املوقع وحل هذه 
املشكلة املستجدة، وحتى يكون هذا 
املســجد اجلديد نعمة، ولكم من كل 

أهل الكويت الشكر والتقدير. 

بتعقيد األمور ومراجعة ما بني السطور، 
وبعالم اليوم من تهييج وشحن، وتعقيد 
يحسبها البعض كما يصفون «سبقا 
صحافيا!» أو شجاعة إعالمية، وغير 
ذلك من الصفــات ألجهزة التواصل 
أبرز  احلالية ثمرتها توسيع وتكبير 
قضية قد تؤدي لنتائج سلبية، ورد 

وقد بدأت دول كثيرة تقتبس بعض 
ما عندنا وتنفذه، ولكن «ما كل مجتهد 
مصيب»، فقد تبــرع أحد املواطنني 
وزوجته جزاهما اهللا خير اجلزاء ببناء 
جامع فخم جدا، واجتهدا ألن يكون 
املسجد مريحا للمصلني واملعزين، وقد 
جنحا في توفير كل تفاصيل الراحة 
باجلامع، ونسأل اهللا أن يتقبل منهما 

سعيهما ويؤجرهما عليه.
لكن هناك مالحظة مرورية وحيدة 
لهذا اجلامع، والتي سببت الكثير من 
املشاكل والتأخير في مواكبة السير 

الرباني، بســم اهللا الرحمن الرحيم: 
«ن والقلم وما يســطرون» ڈ، 
العظيمة  للمعاني  بالعــودة  والتكرم 
حولها، وبها دليــل العظمة الربانية، 
أما ما يحصل اليوم خال بعضها من 
االجتهادات فهو كالزبد يذهب جفاء 
بضياع األهداف السامية، بل املبالغة 

املعزين، وعمل خطوطا تنظيمية حلفظ 
النظام، وأضافوا ثالجات بها عبوات 
املاء املختلفة مجانا، وأضاف آخرون 
مظالت للسيارات، كذلك تبرع آخرون 
مبظالت متحركة حســب موقع كل 
قبر تقي الناس من حرارة الشمس، 

ومن املطر.
إن التعاون بني املواطنني واحلكومة 
وصــل الى القمة، فكل خير ومنفعة 
للحي وللميت، يتبرع به املواطن، مع 
موافقة احلكومة، فأصبحت عادات أهل 
الكويت منوذجا ومثاال حلب اخلير، 

«بومتيح دوار الطاليب» مثل وكلمة 
شعبية تطلق على اإلنسان الرجل أو 
املرأة مبقتبل العمر، وتعني حتركاته 
واملبادرة لنصرة مظلوم أو تفريج هم 
مهموم أو إصــالح ذات البني ما بني 
اثنني، أو جتمعا ألفراح، أو جلسة حوار 
مرتاح؟! وغيرها الكثير من هذه األمور 
التي شبهها أحد األصدقاء املتقاعدين 
الظرفاء بالدور اجلاد الناصح لإلعالمي 
الناجح، منهم رجال ونساء في السلطة 
الرابعة بســاحة الصحافة ومتابعات 
مناحي احلياة لالجتهاد بخدمة العباد 
واختصرها أخونــا وجارنا (بوبدر) 
(أشــلكم بهالدندره؟! يعني الدوشه 
املفيــده؟!)، وجوابنا لألخ والصديق 
واجلار طال عمرك، مخافة اخلالق بذلك 
هي األساس إلسعاد املخلوق لو تدبرها 
الساحة اإلعالمية ومنها وسيلة  أهل 
اإلعالم املكتوب، كما ورد في الهدي 

متيز الكويتيون باإلبداع وتشجيع 
املبدعني خصوصا في أعمال اخلير، 
وكل عمل يرضي ربهم أوال، ثم يرضوا 
أنفسهم ليرجوا القبول واألجر والثواب 
من اهللا جل وعال، كانوا دائما من األوائل 
في كل مجال، كانوا يبحثون عن منابع 
األجر والثواب، ويتسابقون لفعله، ومن 
عديد هذه املجاالت نركز على جزء 
بسيط من أعمال اخلير، وهو فزعة 
أهل الكويت عند امللمات واملصائب، 
وأشدها حزنا هو فقد عزيز، وهذه 
ُســنة احلياة، وأمر رباني (كل نفس 
ذائقة املوت)، لذلــك ترى الكويتيني 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
اجلسد الواحد، كانوا في سالف الزمان 
يتبرعون باألراضي للمقابر، ويتكفلون 
مبســتلزمات اجلنائز ويجعلون كل 
لينالوا األجر  إجراءاتهــا مجانيــة، 
والثواب، جزاهم اهللا خيرا، ثم تكفلت 
الدولة بذلك، لكن أهل الكويت لم يكتفوا 
بل بحثوا عــن النواقص، فتبرعوا 
بإقامة صاالت مكيفة للمعزين داخل 
املقابر، وآخرون تبرعوا بالكراســي 
لعدد كبير من  الصاالت  وتقســيم 

يتم جتميع نتاج تقزمي الشجر فيها؟
أراها كل يوم في طريق «عائشة أم 
الناصر، واحيانا  املؤمنني» في صباح 
يقف عندهم وانيت غالبا صاحب حالل 

يحمله منهم.. ببالش!
هذا األمر يستوجب انتباه مسؤولي 
هيئــة الزراعة، عشــرات اآلالف من 
األشجار اخلضراء اجلميلة والتي تروى 
مبئات اآلالف من ليترات املاء كل هذا 

فقط ليتم قصها وتقزميها.
جهود هيئة الزراعــة في الكويت 
ال ينكرها أحد، والدليل تغطية جميع 
شــوارع الكويت باألشجار، لكن هذه 
اجلهود تذهب هدرا بسبب هذا التقزمي 
اجلائر وغير املبرر الذي يشوه منظر 

التحضير في شوارعنا.
نقطة أخيرة: أمتنى من مدير الهيئة 
العامة للزراعة التكرم بإصدار تعليماته 
فورا بوقف تقزمي األشجار في جميع 
شــوارع الكويت لتمتلئ شــوارعنا 

بأشجار خضراء عمالقة وارفة.

طريق تقليم اغصانها لتتوجه وتتشابك 
مع بعــض فينتج عندك طريق مغطى 
من اجلانبني ومن فوق بغطاء اخضر 
جميل يخفف حرارة الطريق ويعطيه 

مظهرا جماليا رائعا.
الذي يستحق الطرح  لكن السؤال 
هو: هل هناك جتارة رائجة وراء تقزمي 

االشجار في الكويت؟!
أين تذهب كل االكياس السوداء التي 

هو تخفيف خطورتها عن الطريق حني 
تنمو اغصانها واوراقها علي الطريق 

فإنها تصبح مصدر خطر للسائقني.
لكن هذا األمر مردود عليه بتقدم فن 
الزراعة وطرق التقليم حتى انك تستطيع 
التحكم في شكل وانتشار األغصان حتى 
انهم وصلوا في بعض الدول االوروبية 
الى تغطية الشــارع بالكامل من فوق 
باالشجار املوجودة على اجلانبني عن 

يعتبر طريق املطار احملاذي خليطان 
والتقاؤه بالدائري السادس من اجمل 
شــوارع الكويت، والسبب هو كمية 
األشجار العمالقة الوارفة علينا حتى 
انك حينما تنظر إليها من إحدى العمارات 
املطلة فإنها تذكرك بشوارع  املرتفعة 
أميركا وأوروبا، لكن مع األسف مؤخرا 
عندما مررت عبره قبل أسابيع الحظت 
اختالف املنظر وركزت قليال، فاكتشفت 
التغير في صغر حجم االشــجار عن 

السابق على طرفي الطريق.
باختصار «حاشها» أمر يطلق عليه 
تقزمي األشــجار والذي تقوم به هيئة 
الزراعة منذ سنوات ليست قليلة في 

شوارع الكويت عموما.
لم استوعب أبدا سبب هذا التقزمي، 
ونحن البلــد الصحراوي احلار الذي 
يحتاج إلى كل مساحة خضرية سواء 
كانت اشجارا او بساطا اخضر تقوم 

بنشر االكسجني واملنظر اجلميل.
وأحد األسباب التي سمعتها للتقزمي 

في الصميم

أوقفوا تقزمي 
األشجار

@ghunaimalzu٣byم.غنيم الزعبي

نقش القلم

بومتيح؟!

محمد عبداحلميد الصقر


