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حتدث تقرير البنك الدولي عن التوظيف حول 
مسائل مهمة، منها:

ـ يترك املواطن العمل للتقاعد وهو في األربعينيات 
)للجلوس في الديوانيات الصباحية(.

ـ زيادة املعدل السنوي لتعيني غير الكويتيني 
عن الكويتيـــني )8% لغير الكويتيني يقابلها %5 

فقط للكويتيني(.
ـ زيادة معدل التضخم مصاحبة لزيـــادات الرواتب مبعدل %4 

)مبعنى الزيادات هي لصالح األسواق، بشكل مضاعف(.
ـ اجلهـــات احلكومية عاجزة عن إقناع املوظف بزيادة إنتاجيته 

.)...(
األكثر أهمية في هذا التقرير أنه يبني أن األجور ليســـت مهنية 
وأنها نوع من الدعم االجتماعي الذي تتحمله اخلزينة، األمر الذي 
سيوصل اخلزينة العامة حتما إلى العجز عن توفير دفع الرواتب 
مع أي أزمة اقتصادية كبيرة، وفي غياب فرص عمل حقيقية بديلة 
فإن االنعكاسات االجتماعية ســـتكون عالية التكلفة، وهو أمر بدأ 
بالفعل، فال مير يوم إال وأســـمع عن أو أقابل شـــابا يحمل شهادة 
معتبرة ولكنه ال يجد فرصة عمل، قال لي أحدهم »أحمل شـــهادة 
هندسية ميكانيكية اجتول بها منذ عام دون جدوى«، وإذا كان هذا 

حاله فما هو احلال لغيره؟
املطلوب من اجلهات االستشـــارية ـ البنك الدولي وغيره ـ عدم 
االكتفاء بتشخيص املشكلة فهذا األمر تعرفه كل الديوانيات الصباحية 

واملسائية ولكن طرح احللول، على سبيل املثال:
ـ زيادة املشـــاريع اإلنتاجية التـــي تولد وظائف ذاتية ال تعتمد 

على االنفاق احلكومي.
ـ تشـــجيع قيام »شـــراكات« مع األهالي إلدارة اخلدمات العامة 
)التعليم والصحة والنقل( بشكل مؤسسي يولد وظائف لهم ويحسن 
أداء اخلدمة، بدال من ترك الذين يخوضون هذا املجال يتســـاقطون 
بســـبب توجيه الدعم للراتب الكســـول، فيتوقف توليد الوظائف 

خارج مظلة االنفاق احلكومي.
ـ احلزم في التعامل مع تخصيص األراضي، بعيدا عن استغالل 

الدولة دون حتقيق أي قيمة مضافة سوى املضاربات واجلشع.
ـ منح ميزة للشهادات املهنية في دعم العمالة، كيف يتساوى من 

حصل على أعلى املعدالت العلمية وأبسطها؟
ـ تخصيص جوائز تشـــجيعية للشـــركات التي توفر التدريب 

العملي للشباب، وعدم مساواتها مبن يتجاهل هذه الفئة.
ال شك أن اجلهات االستشارية أقدر مني على تقدمي احللول، وعدم 

االكتفاء بتوضيح ما هو واضح، ثم حتصيل مبالغ طائلة عنه.
كلمة أخيرة: حاول ان تعقد مقارنة بني تعامل الكويت مع موضوع 
اجلنســـية وحكاية »اخلدمات اجلليلة« لشقيق النائب من العراق 
الشقيق، مع أسلوب سلطنة عمان التي ال يقبل أي محل خياطة فيها 
بخياطة ثوب عماني لغير املواطن، يطلب هوية، وفي نفس الوقت 
يعمـــل املواطن هناك في كافة الوظائف النافعة بغير »الدلع« الذي 
تراه في الكويت، والنتيجة أن »السلطنة« هي األقل في التحويالت 
الشـــهرية إلى اخلارج بني دول اخلليج، بينمـــا تصل التحويالت 
الســـنوية من الكويت إلى بنغالديش فقط، مليارا ونصف املليار 
دوالر ســـنويا )650 ألف شـــخص من ســـتني دينارا تساوي 468 
مليون دينار(، هذا بالطبع حقهم ولكنه نتيجة للكسل ولو تركزت 
الوظائف املستوردة على القيمة املضافة احلقيقية لتغير تقييمنا 

لهذه املبالغ التي حتول سنويا إلى اخلارج.

تقرير البنك الدولي.. التشخيص معروف والمطلوب حلول جادة

كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

بعد متابعة جلســـة 
استجواب وزير اإلعالم 
إلـــى صحيفـــة  عـــدت 
االســـتجواب املقدمة من 
النائب علي الدقباســـي، 
وأعدت قراءتها خامسة 
وسادسة وعاشرة، فلم 
أجد فيها ما يوضح مطالبة 
معالي الوزير بحذف بعض 
الكلمات التي وصفها بغير 
الالئقـــة، ذلك انه – وفي 
سياق االستجواب املتعلق 
بالوحـــدة الوطنية – ال 
يوجد في اللغة العربية 
أكثـــر لياقة مـــن كلمتي 

»التراخي والتقاعس«.
فكلمـــة تراخى تعني 
تقاعد عن الشيء. وتراخى 
فالن عني: أبطأ عني. ومن 
أمثال العرب »أرِخ يديَك 
واســـترخ إن الزناَد من 
َمـــَرْخ« يقال ذلك للكرمي 
الذي ال يحتـــاج الى أن 
تلح عليه في الطلب. أما 
التقاعس فنقرأ في لسان 
العرب »َقَعَس وتَقاَعس 
مبعنـــى  وأْقَعْنَســـَس 
ُمْقَعنِســـس«  تأخر فهو 
والكلمتان تعنيان البطء 

والتأخير.
كنـــت أمتنـــى لو أن 
معالي الوزير لم يتوقف 
الكلمات«  عند »معانـــي 
ورّد مباشرة على محاور 
النائب  أما  االستجواب. 
الدويســـان فله  فيصل 
أمنية أخرى، ففي رده على 
الوزير قال »كنت أمتنى 
أن تترجم احلكومة النطق 
إلى واقع عملي  السامي 
عبر وزير اإلعالم، فماذا 
فعلت وزارة اإلعالم لتأكيد 
الوحـــدة الوطنية ودعم 

أركان وأهداف الدولة؟«

بين المعالي والمعاني

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

أمانة

انتهى اســـتجواب 
النائب علي الدقباسي 
لوزير اإلعالم الشيخ 
العبداهلل بطلب  أحمد 
الثقـــة بالوزير  طرح 
موقع من عشرة نواب 

وهذا ما كان متوقعا.
وقد كنت ممن حضر وقائع االستجواب 
بالكامل وكنت أتوقع أن يكون االستجواب 
أقوى مما كان عليه خاصة أن املستجِوب 
ومؤيديه وعدوا مبفاجآت من العيار الثقيل، 
ولكن شيئا من ذلك لم يحصل، فقد كان 
املستجِوب حريصا جدا على الطرح الهادئ 
الوزير بردود وأجوبة  والعاطفي، قابله 
معدة بشـــكل جيد خاصـــة فيما يتعلق 

مبوضوع مراقب احلسابات.
كنت أمتنى أن يظهر االستجواب بشكل 
مختلف، ولكن للحقيقـــة واإلنصاف لم 
أشاهد أو أسمع شيئا واضحا وجليا يدين 

الوزير ويؤدي الى طرح الثقة فيه.
إن أغرب ما في هذا االســـتجواب هو 
انقالب نواب احلكومة على الوزير بشكل 
مفاجئ، فمنهم من تكلم مؤيدا لالستجواب، 
ومنهم من وقع ضمن العشرة على طلب 
طرح الثقة، ومنهم من أعلن تأييده لطرح 
الثقة ومنهم من رجع للحكومة مرة أخرى 
بعد أن كان معارضا شديدا لها في استجواب 

وزير الداخلية.
لقـــد قلـــت في مقـــال ســـابق إن هذا 
االستجواب فيه لغز كبير وإال كيف نفسر 
قيام نواب حكوميني حتى النخاع بتأييد 
طرح الثقة بالوزير مع أن االستجواب كما 

قلت ال يرقى إلى ذلك؟
إن التفسير الوحيد لذلك هو املساومات 
واملقايضات التي دائما ما حتدث في مثل 
هذه الظروف، ولألسف فإن احلكومة دائما 
ما تقدم التنازالت والهبات وتســـتجيب 
للمطالب غير املشروعة لهؤالء األعضاء 
حتى تكسب تأييدهم وتستطيع تغيير 

آرائهم في آخر حلظة.
إن وضع وزير اإلعـــالم خطر، وعدد 
مؤيدي طـرح الثقة ال ميكن االســـتهانة 
به أو جتاهله وهذا ما نخشـــاه أن تقوم 
احلكومة باستخدام وسائل غير مشروعة 
الستمالة بعض األعضاء لتعزيز موقف 

الوزير.
لنراقب األسماء بشكل دقيق ولننتظر 
جلسة التصويت على الثقة وكيف ستقلب 
املواقف لنســـأل بعد ذلك عن الثمن الذي 

دفع في سبيل ذلك.

انقالب ربع الحكومة!

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

فوز قصيدة »األم« لسفير المعاقين بالمركز األول

فّراشة مدرسة أجنبية تسقط
بـ 50 غرامًا من مادة الهيروين

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
أحـــال رجـــال االدارة العامة ملكافحة 
املخـــدرات بقيادة العميد الشـــيخ احمد 
اخلليفة الى نيابة املخـــدرات يوم امس 
وافدة آســـيوية بتهمة االجتار في املواد 
املخدرة وأرفق في ملف القضية 50 غراما 
من مـــادة الهيروين وقد اعترفت الوافدة 
اآلسيوية بأنها تتاجر في هذه املخدرات 
حلســـاب نزيل في السجن املركزي جار 

استدعاؤه والتحقيق معه.
ووفق مصدر امني فإن معلومات وردت 
الى العميد الشيخ احمد اخلليفة عن اجتار 
فراشة داخل مدرســـة اجنبية في املواد 
املخدرة وعليه مت االيعاز الى مدير ادارة 
املكافحة احمللية العقيد احمد الشرقاوي 

ملعرفة حقيقة اجتار اآلسيـــــوية في املواد 
املخدرة وعليــــه قــــام الشرقاوي بتشكيل 
فريق عمل للتــــأكد من حقيـــقة املعلومات 
التي وصلت الى املدير العــــام وشـــكل 
الفريق من مســـاعد مدير ادارة املكافحة 
احمللية املقدم عبداحملسن العباسي والنقيب 
حمد الصباح والنقيب عبدالعزيز العقيلي 
واملالزمني ناصر العجيمان وعلي حبيب 
واملالزم خالد محارب، واستطاع فريــــق 
العمل استدراج اآلسيوية لبيـــــع غــــرام 
من الهيروين مقابـــل 30 دينارا ليتــــم 
ضبطها، وباالنتقال الى سكنها على مقربة 
من عملها في منطقة ســـلوى مت العثور 
على نحو 50 غراما من الهيروين مجزأة 

ومجهزة.

مفرح الشمري
فازت قصيدة »األم« باملركز األول كأجمل 
قصيدة شـــعرية قيلت في مجـــال القضايا 
اإلنسانية، وذلك في املسابقة الشعرية التي 
أقيمت على هامـــش املؤمتر العربي للداون 
الذي ستقيمه جمعية اخلبر للرعاية النهارية 
في اململكة العربية السعودية الشقيقة في 
الفترة من 21ـ  22 اجلاري وســـيغادر البالد 
سفير املعاقني الشاعر عبدالكرمي العنزي الى 
اخلبر بعد أيام للمشاركة في افتتاح أنشطة 
املؤمتر، وكذلك لتكرميه كأفضل شاعر عن 
قصيدة األم التي حصدت املركز األول من بني 

العديد من القصائد اإلنسانية.
يذكر ان سفير املعاقني عبدالكرمي العنزي 
صور هذه القصيدة مبشـــاركة ملكة جمال 
اإلعالميات العرب حليمة بولند ڤيديو كليب 
بدعم مادي من الشاعر صباح الناصر »الصريح« 

وتصدى إلخراجها مناف عبدال.

على هامش المؤتمر العربي للداون الذي تنظمه جمعية الخبر للرعاية النهارية بالسعودية

اعترفت بأنها تعمل لحساب نزيل في »المركزي«

212 إقامة مزورة
لشركة سبعيني 
ال يعلم عنها شيئاً

مواطن عشريني 
يهدد أمه بالقتل

الداخلية  أعلنـــت وزارة 
في بيـــان لها امس ان رجال 
مباحـــث الهجرة متكنوا من 
ضبـــط عشـــرات اإلقامات 
املزورة، وجاء في البيان ان 
رجال اإلدارة العامة ملباحث 
الهجرة متكنوا من ضبط 212 
إقامة مزورة الذونات العمل 
ومعظمهـــم من جنســـيتني 

آسيويتني.
فقد وردت معلومات إلى 
مدير عام اإلدارة العامة ملباحث 
الهجرة العميد عبداهلل الراشد 
بأن إحدى الشركات لديها 250 

إقامة في وزارة الداخلية.
الفـــور مت تكليف  وعلى 
فريق عمل بقيادة مدير إدارة 
البحث والتحري العميد جنيب 
الشـــطي جلمـــع املعلومات 
لالســـتدالالت عـــن حاالت 
التزوير والذي قام بالتدقيق 
واالستعالم من وزارة الشؤون، 
وقد تبني وجود تزوير يصعب 

اكتشافه.
وقـــد مت ضبـــط عدد من 
العمال وبسؤالهم عن واقعة 
التزويـــر أكـــدوا أن مندوب 
شـــركة كان يتقاضى ما بني 
500 و1200 دينار في املعاملة 
الواحدة نظير االقامات وكان 
يقوم بتزوير اذونات العمل 
على نحو مغايـــر للحقيقة 
وباستدعاء صاحب الشركة 
والبالغ من العمر 73 عاما اقر 
خطيا بأنه ال يعلم أي شيء 
التزوير ولم  عن موضـــوع 

يوقع على اي معاملة.

هاني الظفيري
تقدمت مواطنة الى مخفر 
الواحة واتهمت ابنها البالغ 
من العمر 24 عاما بتهديدها 
بالقتل واشهار سالح ناري في 

وجهها اثر خالفات مالية.
وقالت املواطنة انها هدأت 
من ثـــورة ابنها ومبجرد ان 
الى املخفر  خرج ســـارعت 
لتسجيل قضية تهديد بالقتل 
وحيازة سالح وذخيرة دون 
ترخيص، وأمر وكيل نيابة 
العاصمة بضبـــط اجلاني 

متهيدا للتحقيق معه.

سفير املعاقني عبدالكرمي العنزي

الفّراشة اآلسيوية وامامها كمية الهيروين املضبوطة معها


