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نحن نؤمن ب���أن للحكومة احلق في من���ح احلكومات العربية 
واألجنبية قروضا ومساعدات وهبات مالية كبيرة ورمبا تستخدم 
تل���ك احلكومات ما وهبته لها الكوي���ت في زيادة رواتب موظفيها 
ومن املمكن أن تس���قط قروضا عن مواطنيها وفوق هذا كله تعمر 
بلدانها، ومن هذه املس���اعدات ما يوج���ه للصناعة ومنها ما يوجه 
للزراعة ومنها ما يوجه للسياحة أو للتعمير.. لكن ما ال أفهمه هو 
»العناد« اللي راكب رأس حكومتنا جتاه املواطنني ورفضها الدائم 
مللف ديون املواطنني ومكابرة وزير املالية مصطفى الشمالي حينما 
يقول ال توجد مشاكل مالية على املواطنني وأن عدد املطلوبني على 

قضايا مالية من املواطنني ال يتجاوز أصابع اليد!
هل يعلم الوزير الشمالي أن عدد املواطنني املطلوبني في قضايا 
مالية يتجاوز 100 ألف مواطن حسب اإلحصائية التي أعلنها بعض 
النواب، وهل يعلم الوزير أن راتب املواطن يذهب بنسبة 70% لسداد 
ديون مس���تحقة عليه لصالح بنوك أو شركات استثمار؟ وما يحز 
في نفسي هو قول البعض من املسؤولني »منو طقه على إيده يروح 
يأخذ قرض« وهنا فقط أقول ملن يقول ان املواطن مغلوب على أمره 
ولو لم يأخذ قرضا لتوقف عند أقرب مس���جد ليمد يديه بسبب ما 
تشهده البالد من غالء وأيضا حينما أخذ قرضا ليقف على »حيله« 
شوي قامت البنوك مبباركة احلكومة سواء كان البنك املركزي أو 
غيره بقصف ظهر املقترض برف���ع الفائدة 100% فمنهم من يذهب 
راتبه كامال للفائدة ومنهم من يذهب 90% لألقساط البنكية وأفضلهم 
يبق���ى من راتبه 50% أهذا يعقل يا وزي���ر املالية حينما تدافع عن 

البنوك وتقول منو قال للمواطن يروح يأخذ قرضا؟!
ولوال اعتراف احلكومة باخلطأ الفادح الذي ارتكبته البنوك ملا 
وضعت صندوق املتعثري���ن ذلك الصندوق املولود ميتا وال يفيد 
بل يس���تفيد، وهذا هو الفرق بني حكومتن���ا واحلكومات األخرى 
فاألولى تفكر كيف تستفيد من املواطن أما الثانية فتفكيرها كيف 

تفيد مواطنيها.
وهنا أتوجه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ألطلب منه أن مينح قرضا للش���عب الكويتي حاله كحال الشعوب 
واحلكوم���ات األخرى التي متنحها حكومتنا قروضا ومس���اعدات 
وبنفس الفائدة كي يس���تطيع املواطن���ون تعديل وضعهم املادي 
وترتيب أوراقهم، كما أطمع في أن تسقط احلكومة قروض املواطنني 
من خالل دفع أصل الدين، وبهذا تس���قط الفائ���دة تلقائيا ويقوم 
املواطن برد املبلغ الذي دفعته عنه احلكومة باستقطاع من راتبه، 
وبه���ذا قد نصل حلل يرضي اجلميع ونص���ل الى طريق يقفز بنا 
لألمام وتنتعش الس���وق الكويتية ويبتسم املواطن الذي حرم من 

االبتسامة منذ فترة طويلة.
في دور االنعقاد املقبل س���يناقش مجلس األمة قانون إس���قاط 
القروض لذا نأمل أال تعطي احلكومة الفرصة للنواب وأن تسبقهم 
بإقراره وزف البش���رى للش���عب الكويتي وجعله يعيش في نعم 
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عندما جتم���ع املعلمون واملعلمات أمام مبنى وزارة التربية إمنا 
كانوا ميارسون حقهم في التعبير عن رأيهم الرافض لقرار الوزارة 
إطالة اليوم الدراس���ي يوم الثالثاء من كل أس���بوع، وهو أمر تقره 

األعراف الدميوقراطية إذا لم يتعد احلدود املسموح بها.
وبغ���ض النظر عن صح���ة أو خطأ قرار ال���وزارة فال داعي من 
توجيه اللوم للمعلمني واملعلمات الذين عّبروا عن رأيهم في قضية 
هم معنيون بها بالدرجة األولى حتى وإن كان إطالة الدوام الدراسي 
مدرجا ف���ي خطة التنمية، ألن العبرة ليس���ت بإدراجه فيها ولكن 
بتكييفه من أجل دعم خط���ة التنمية، وهو أمر يبدو انه غير وارد 
عل���ى أرض الواقع، حيث جاء طلب وزارة التربية تزويدها بخطط 
التوجيه حول طبيعة األنشطة الطالبية بعد إصدار قرار التطبيق، 
أي ان ال���وزارة ال متلك تصورا واضحا عن خطة كانت قد أصدرت 

قرارا بتطبيقها!
نفهم أن مد سن التقاعد في فرنسا الى 62 عاما يشكل دخال إضافيا 
مليزانية الدولة ويقلل من عجزها وبالتالي يساهم في دعم التنمية 
فيها لكن ليس مفهوما ان إطالة دوام يوم دراسي واحد يعود بالفائدة 
على خطتنا التنموية! مثل هذه القرارات ال تنفرد بها وزارة التربية 
فسياسة اتخاذ قرارات تنفيذ أي مشروع قبل استكمال متطلباته هو 
من األمور الشائعة واملعتادة في وزارات الدولة ومؤسساتها املختلفة، 

ولهذا السبب حتصل االنتكاسات بعد قرارات التنفيذ.
ووزارة التربي���ة وهي من أهم وزارات الدولة حيث يعّول عليها 
في إعداد بناة املستقبل يفترض ان تكون من أحرص الوزارات على 
إصدار القرارات الصحيحة واملناس���بة للعملية التعليمية التي ال 
حتتمل أي انتكاسة تعود مضارها على أجيال كاملة، كما حدث عند 

تطبيق نظام املقررات.
وكالمنا عن وزارتنا التربوية يجرنا الى اإلش���ارة الى ما قامت 
به وزارة التربية في أحد البالد العربية باتخاذ قرار بتطوير مقرر 
التاريخ وذلك بتغيير مفهوم الفتح العثماني الى الغزو العثماني!

الدول املهتمة بالتعليم كأولوية من أولوياتها تتسابق في إعداد 
مناهج تعليمي���ة ذات جودة عالية من أجل مواكبة تقنيات العصر 
احلديث وخلق جيل ميتلك قدرات تعليمية ومهارات عالية ويساهم 
في دفع عجلة التنمية، بينما نحن ننشغل بتغيير مصطلح تاريخي 

أو في كيفية شغل نشاط إضافي في 25 دقيقة.
نعلم ان هناك طموحا أكبر من قبل املس���ؤولني في الوزارة منذ 
فترة نحو إطالة الدوام املدرس���ي تأسيا بدول مثل أملانيا أو اليابان 
وغيرهما من الدول الصناعية الكبرى لكن هل يضمن هؤالء املسؤولني 
جودة تعليمية عالية كالتي عند تلك الدول أم ان املس���ألة ستكون 

محاولة جتريبية أخرى حتتمل النجاح أو الفشل؟
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»ليس األمر كما كان وإمنا كما يكون« هذا هو حال 
اململكة العربية السعودية اليوم التي تشهد تطورا الفتا 
على املستوى احمللي واإلقليمي من خالل مؤسساتها 
وقطاعاتها املتعددة التي أثبت���ت قدرتها على التميز 
والتألق على الساحة العاملية، ومن خالل دعوة كرمية 
من الهيئة العامة للس���ياحة واآلثار كنت شاهد عيان 
لرصد مجموعة من هذه التحوالت التي طرأت بشكل ال 
ميكن جتاهله على خارطة اململكة عبر بوابة مشروع 
مميز متثل بقافلة الس���ياحة اخلليجية، وقد كان لي 
الشرف أن أكون أحد أفرادها بجانب كوكبة متنوعة من 
اإلعالميني اخلليجيني من مجلس التعاون الذين نالوا 
شرف تسجيل هذه الرحلة، مع العلم أن هذا املشروع لم 
يبلغ سوى عامه التاسع برعاية من محمد الرشيد الذي 

بدأ يجني حصيلة هذا املشروع على أرض الواقع.
وسأحاول أن أستعرض أبرز املشاهد التي مازالت 
مس���توطنة في األذهان خلط الرحلة الذي انطلق منذ 
اليوم األول من منطقة الرياض لنرصد بعض املشاهد 
احلية للمتحف الوطني ملشاهدة أهم أسراره ومن ثم 
انتقلنا لالطالع على مش���روع قرية الدرعية التراثية 
التي تعود بك منذ النظرة األولى وبسرعة إلى دهاليز 
املاضي لتغدو مهيئا للسفر لرحلة للماضي نحو بوابة 
املستقبل القريب ولتكون بذلك الرياض على مشارف 
أكبر مشروع سياحي في املنطقة مما ميهد لها أن تتبوأ 
قمة املشاريع السياحية املستقبلية والتي رصدت له 
ميزانية كبيرة ستسرد معه الكثير من مشاهد املاضي 
القدمي وتذك���ر األجيال مبالحم األجداد، ولتنتهي هذه 
الزيارة لتبدأ املهمة الثانية املتجهة ملنطقة اإلحس���اء 
والت���ي تعد امتدادا وعمقا اجتماعيا للكويت بس���بب 
املصاه���رة وجذور بعض األس���ر هناك وما مييز هذه 
املنطقة الهادئة املتشعبة بأشجار النخيل وأكبر بئر نفط 
في العالم املسمى بالغوار بأنها منطقة التزال محافظة 

على ماضيها وأسواقها القدمية وأهلها الطيبني.
ولضيق جدول الرحلة وجدنا أنفس���نا مضطرين 
للسفر إلى املنطقة الشرقية املعروفة بسواحلها اجلميلة 
وأحيائها الشعبية القدمية من منطقة دارين وقلعتها 
الشهيرة ولم تكن هذه املنطقة غريبة علينا ألنها تتشابه 
باجلو العام الكويتي بشكل عام ألسباب كثيرة ولعل 
أهمها موقعها القريب من دولة الكويت وبعد انقضاء 
الفت���رة املقررة من الرحلة للمنطقة الش���رقية والتي 
مرت س���ريعا كان خط الرحلة القادم يش���ير ملنطقة 
القصيم التي وصلنا إليها م���ع فترة الظهيرة لتفيء 
علينا أشجار النخيل وحتجب إشراقه الشمس لتشكل 
لوحة ساحرة ويصدق الرحال أمني ريحاني الذي قال 
بوصفه القصيم بباريس جن���د وكما هو معروف أن 
منطقة القصيم تزخر بأشهر التمور فإنها أيضا تضم 
رجاال كان لهم الفضل في تغيير وتعزيز شكل اململكة 
على مر التاريخ لذكائهم وجناحهم في العمل التجاري 
والسياس���ي كما تظم هذه املنطقة على رزنامة حافلة 
من املهرجانات وصلت إلى أثني عش���ر مهرجان رغم 
أن مناطقها الش���هيرة عنيزة وبريدة ال يوجد فيها أي 
مصدر س���ياحي يذكر إال أنها اس���تحقت بذلك كل هذا 
الوهج واملكانة بفضل شبابها الطامحني وعلى رأسهم 
محافظ عنيزة املهندس املتفاني مساعد السليم الذي 
وجدت من لقائه تفاؤال باملس���تقبل احلقيقي حملافظة 
عنيزة ومع انتهاء الرحلة توجهت القافلة إلى الوجهة 
التالية من البرنامج إلى أرض حامت الطائي منطقة حائل 
والت���ي تعد من أبرز املناطق منوا اقتصاديا بعد أن مت 
فيها مشاريع ضخمة على مستوى العالم وقد شدني 
في هذه املنطقة حفاوة أهلها املبالغ لنا وهو كرم ليس 
بغريب عن أهل حائل ولضيق الوقت وجدول الرحلة 
الذي لم يكن يدعن���ا نرتاح أعلن عن وصولنا لنهاية 
خط الرحلة الطويلة والتي متت بعجالة استطعنا أن 
نسجل انطباع مميز للخطوات التي يقوم ببنائها سمو 
األمير س���لطان بن سلمان على اجلانب السياحي فله 
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يعتبر املجلس البلدي من املؤسس���ات املهمة 
التي تساهم في دفع عجلة التنمية، رغم أن هناك 
أصواتا تنادي بإلغاء هذا املجلس وحتويله إلى 

مجالس محافظات.
ورغم ان قانون 2005/5 قصقص أجنحة املجلس 
البلدي احلالي إال أنه مازال يقاوم، والدليل على 
ذلك إقرار العديد من املعامالت املدرجة على جدول 
أعماله، والشك أن جميع األعضاء يطمحون الى 
أن تقر التعديالت األخيرة على القانون لتحرير 
املجلس ماليا وإداريا وجعله س���يد قراراته بدال 
من أن يكون مقيدا باجلهاز التنفيذي أي البلدية 
في عهد الوزير د.فاض���ل صفر، الذي خرج من 
رحم هذا املجل���س قبل أن يصبح وزيرا وعاش 
تلك املرحلة مع زمالئه األعضاء، وكان له العديد 
من اإلجنازات، حينم���ا كان مقررا للجنة الفنية 
وكذلك في اللج���ان التي كان عضوا فيها، ولكن 
الدراس���ة أو االقتراح الذي يطل علينا بني فترة 
وأخرى بتحويل املجلس إلى مجالس محافظات 
يضع الوزير في موقف حرج، علما بأن املجلس 
البلدي يضم العديد من جلان احملافظات والتي تقر 
املعامالت اخلاصة بكل محافظة دون حتيز، ومن 
ثم يتم عرضها على املجلس العتماد التوصية أو 
رفضها.. فلماذا الهرولة إلى إلغاء أقدم مجلس في 
البالد؟ رغم أن هذا املجلس وخالل فترة عضوية 
الوزير صفر فيه أقر العديد من املشاريع املهمة 
والتي ستس���اهم في دفع عجلة التنمية، ومنها 
على سبيل املثال عدد من املدن اإلسكانية، وكذلك 
مدينة احلرير وجسر جابر، لذا كنا نأمل من د. 

صفر أن يرد على تلك األصوات بل ويحرص على 
دعم املجلس وإعادته إلى قوته السابقة من خالل 
اإلسراع في إقرار التعديالت على القانون حتى 
يكون مستقال بدال من أن يكون أسيرا للبلدية.

املطلوب من عضو البلدي الس���ابق والوزير 
احلالي أن يؤكد أن املجلس البلدي باق من خالل 
دعمه للتعديالت على القانون 5\2005 لدى مجلس 
الوزراء، حتى يتم اعتماده���ا، خاصة أن هناك 
مشاريع حتتاج إلى متابعة املجلس، ومنها على 
سبيل املثال املرحلة الرابعة من مشروع األڤنيوز، 
وتنظيم منطقة الساملية، فضال عن وجود مشاريع 
ينظرها املجلس ومنها تنظيم منطقة بنيد القار 

ومشروع االستراحات على الطرق السريعة.
والس����ؤال الذي يطرح نفسه ما الفائدة من 
مجالس احملافظات مادامت هناك إجنازات تسجل 
للمجالس البلدي����ة املتعاقبة، لذلك البد لنا أن 
نشيد بإجنازات املجلس البلدي احلالي بقيادة 
رئيسه زيد العازمي وعضوية عدد من أصحاب 
االختص����اص، إضافة إلى وجود وزير س����ابق 
م.موسى الصراف وعضوية املهندسات م. أشواق 
املضف وم. جنان بوشهري وم. منى بورسلي 
اللواتي دعمن وجود املرأة مع زمالئهن األعضاء، 
من خالل اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة 

تنمية وتطور البلد.
 وأمتنى من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناص���ر احملمد دعم هؤالء األعض���اء ألنهم فعال 

يريدون خدمة بلدهم.
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� مريوم اش���فيج ما تردين على زوجج قاعد 
يتصل عليج من ساعة؟

� مالت عليه ماني رادة، أكيد يبي يكمل هواشه 
وسبه، عاللي سوته البارحة وياي أمه النسرة.

� ليش اشصاير؟
� أمس بالليل أمه قامت حتن على زوجي عشان 
يوديها العرس، وهو كان مواعدني يوديني السينما، 
وكان العرس بقلعة وادرين، وتأخرنا عالفيلم، 
وطنقرت عليه وطول الليل قاعد يزفني ويهاوشني 

ألني عصبت وسبيته وسبيت أمه فوقه.
� اشدعوة عاد هو ما يقصر داميا يطلعج، ليش 

تعصبني على شي مو بيده؟
� بالج ما تدرين يا طيبة، هاأليام كل س���اعة 
طالع لي طلعة، بسالفة النوم بالشاليه مع ربعه، 

وهادني ما يدري عن هوى داري.
� وي مرمي..انت داميا تكبرين الشي، اشرايج 
تشربني هالقالص الش���اي اللي امسويته بيدي 
عشاجن، وتغيرين املوضوع عن آخر أخبار زوجج 

مع البورصة.
� من صجج؟ آنا مالي نفس أش���رب شي، وال 
أسولف عنه وعن شغله، سليمة تصكه.. اتصدقني 
طيوبة، آنا بنفسي مستغربة ليش تغير، أقول ميكن 

أحد صابنا بعني وإال امسوي لنا شي يعفسنا.
� آن���ا أقول ما ال داعي الوس���واس، ما في إال 

اخلير.
� ال صدقين���ي، وآنا ش���اكة بواح���دة عندنا 
بالدوام، حاطه عينها عل���ى زوجي، وحذروني 

منها البنات.

� منهي؟
� س���ناء اللي بالسكرتارية، لدرجه مرة قالت 
لي رفيجتها انتبهي منه���ا، تراهي ناوية عليج 

بشر.
� معقولة؟!

� إي معقولة ونص، عاد آنا من قالت لي رفيجتها 
عنها، وآنا أبي آخذ من اثرها شي، أو أشرب من 
عقبها، عشان إذا كانت صايبتني بعني يفكني ربي 
منها، بس مو قادرة أقرب ميها ألني أخاف تشك 

فيني، وآنا ما اكلمها من أسبوعني.
� اش���رايج آنا أعطيها قالص الش���اي اللي ما 
شربتيه، وانطرها لني تخلص نصه واييبه لج 

بدون ال حتس؟
� اي يا ليت يا ليت.. تكونني س���ويتي فيني 

خير، كنت بقولج بس مستحية.
� أفا عليج.. ال تس���تحني وال ش���ي، آنا احلني 
أروح لها وأييب لج اللي تبينه، بس حطي بالج 
على الفراش ال ياخذ الش���اي اللي حقي، بروح 

بسرعة وأرجع لج.
� ما تقصرين بعد قلبي طيوبة، صج اجن اسم 

على مسمى.
> > >

شي ما شفتوه: ألو.. حبيبي، آسفة ما رديت عليك، 
كانت ميي طيب���وة، أم عيون حارة، ملا صرفتها 
قلت أرد عليك.. إي طبعا شربت من قالص الشاي 
اللي خلته على مكتبها، كنت أنطر هاللحظة من 

زمان.
falcom6yeb@yahoo.com
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