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مسعود مشعل العنزي

مشــروع مدينة احلرير مشروع نهضوي حقيقي 
وال مجال للجدال حول تلك احلقيقة، وسيكون اذا ما 
حتقق كما هو على املخططات األولية املعروضة مبنزلة 
إنعاش رئوي القتصاد الدخل الواحد، وحتويلنا من بلد 

وحيد الدخل الى بلد متعدد مصادر الدخل.
> > >

املشكلة الوحيدة امام املشروع انه مت تسويقه سياسيا 
أوالً، وهذا خطأ فادح، فهذا املشــروع ليس مشروع 
ساسة إمنا مشروع تكنوقراط، مشروع فني اقتصادي 
بحت، لذا عندما عرض املشــروع في مسودته األولية 
اول من أمس في مجلس األمة كل من أبدوا حتفظاتهم 
تركوا املشروع كله وأهملوا جوهره، وأمسكوا بنقاط 
ال عالقة لها بأصل وال معنى املشــروع، وبدأ بعضهم 
يتحدث عن مخالفات شرعية، دون وعي او فهم كامل ملا 
سيحققه املشروع للبلد من استقرار اقتصادي داخلي 
مع منو ينعكس على دخل املواطن ومستواه املعيشي، 
لم يناقش املعترضون كيف ان املشروع يدخل ضمن 
دائرة األمن اإلقليمي االقتصادي للبلد ويحقق استقرارا 

وحماية ممتدة بل ومتعددة اجلنسيات والقوى.
> > >

مشروع مدينة احلرير أرى ان تقوم اجلهة القائمة 
عليه وعلى تسويقه بنقل تسويقه من دهاليز الساسة 
كما حصل في الثالث ساعات األحد املاضي الى الشارع، 
أعني ان توضع خطة كاملة لتسويقه بني مناطق الكويت 
عبر عرضه في الدواوين وليس كما حصل قبل شهرين، 
بل اعني وضع مجاميع تفهم باملشروع تقوم بزيارات 
مجدولة لدواوين، ثم بالتزامن نقل ندوات مشابهة في 
األماكن األكادميية على ان تســتهدف الطلبة ممن لم 
تلوثهم السياسة او األحكام املسبقة، وبعدها يتم نشر 
كل تلك الندوات عبر الوسائل التقليدية وغير التقليدية.

هذا هو الصحيح أما التوجه إلى الساسة فأعتقد أنه 
وان كان طريقا دستوريا لبحث املشروع قبل إقراره 

إال أنه ليس بالضرورة طريقا صحيحا.
> > >

املشروع يجب أن نبرز أوجهه احلسنة واالنعكاسات 
املنتظرة للناس، لذا املشروع يجب أن يذهب إلى الناس، 
ال ينتظر الناس ليأتوا إليه ويبحثوا عنه ويســمعوا 
من فالن وعالن حسنات وسيئات املشروع، يجب ان 
يذهب املشروع بتسويقه مباشرة للمتلقي املستفيد 
األول واألخير منه املواطن في ديوانياتهم وفي قاعاتهم 

وعبر وسائل التواصل املباشرة معهم.
> > >

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
ناصر صباح األحمد، املشروع ال احد يشكك انه سينقل 
الكويــت من حالة الى حالة افضــل بكثير وانه ميثل 
مشــروع حلم دولة، بل انه مشروع دولة واعلم يقينا 
انك خير من يحمل هذا املشروع لتحقيقه، ولكن اذهبوا 
باملشروع الى الناس مباشرة، وهذا هو اجنح وأفضل 

تسويق ألي مشروع.

قبل ثالث سنوات تقريبا وفي نتائج الثانوية العامة 
وبعد حتقيق أحد أبنائي ألحد املراكز األولى في البالد 
واحلمد هلل، مت التكرمي من قبل العديد من جهات الدولة 
كوزارة التربية واحملافظــة وغيرها، إال أن التكرمي 
املميز كان من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
التي قدمت العديد من اجلوائز القيمة والهدايا، وكان 
من بينها اشــتراك عائلي في املركــز العلمي التابع 
للمؤسسة ملدة عام، كم هي جميلة هذه املؤسسة وكم 
هي رائدة فــي عملها وما تقدمه، وللعلم فهي إحدى 
األفكار النيرة لألمير الراحل طيب اهلل ثراه الشــيخ 
جابر األحمد، رحمه اهلل، ويترأس مجلس إدارتها حاليا 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل 
وأمد في عمره، وهي من املنارات اجلميلة في بالدنا 
وقد قدمت الكثير من العمل والدعم للعلم والقائمني 
عليه، إال أنني أود أن أذكر أحد أهم املراكز التابعة لها 
وهو املركز العلمي ذلك الصرح اجلميل واملميز في 
كل شئ حتى أصبح معلما سياحيا مهما للقادمني من 
خارج الوطن وأرضا خصبة للمقيمني عليها للتنزه 
والتعلم واالطالع على ما يفيد، ويعتبر من البوابات 
السياحية في البالد وهذا ما يجعلنا نحرص على ان 
يكون بأبهى الصور، زرته سابقا وأزوره حاليا ومن 
يزوره يالحظ أن ما يقدم فيه من علم أو مادة علمية 
شــيقة البد ان تكون متوافرة للجميع دون ارتفاع 
في تكلفة التذاكــر )وخصوصا لألطفال( التي تقلل 

من زيارته وحتجب عنه الكثيرين.
ومن حبنا لهذه املؤسسة الرائدة نقترح على القائمني 
عليها تخفيض ســعر التذاكر أو تقدمي تذكرة عائلية 
تشــمل أكثر من قطاع داخل املركز، فالعلم مقترن 
بالفضيلة ال باملال وإن كان الهدف ماديا فإنني أعتقد 
أنه حتقق للمركز اإليراد الكافي لتغطية تكاليفه على 

مدى السنوات السابقة والبالغة 25 مليون دينار.
ففي أواخر عام 2017 أعلن عن وصول عدد الزوار 
للمركز العلمي الـ 10 ماليني زائر وبحسبة بسيطة لو 
أن كل زائر انفق فقط ســعر التذكرة وهي 3 دنانير 
للطفل و4 دنانير للكبير لغطى ذلك كل تكاليف البناء 
بالكامل وزيــادة، يعني 3 دنانير في 10 ماليني زائر 
يساوي 30 مليون دينار، هذا دون احتساب السينما 
واملقاهي واملواقــف طبعا، عموما ال اعتراض عندي 
على الدفع أبدا وال أحبذ أن تقدم املعرفة باملجان وهذا 
أجدى أن تستمر له الصيانة واالهتمام دون أن تتحمل 
الدولة أعباء ذلك، وال بأس من وجهة نظري أن يبذل 
املال من أراد أن يكون على اطالع أو اكتســاب جزء 
مهــم مما يقدمه املركز من مادة علمية ولكن بحدود 
قدرة الفرد العادي من املواطنني واملقيمني والسياح 
وخصوصا لألطفال، مــع كامل احلب والتقدير لكل 
العاملني والقائمــني على هذا الصرح اجلميل واملهم 

والرائع.

خاطرة تــوارد خواطر لإلعداد 
واالستعداد الفتتاح جامعات عندنا 
ومعاهد عليا تغطي احملافظات بكل 
التخصصات، وتكون فرصة للراغب 
في التعلم والتعليم احمللي بديال للغربة 
اخلارجية وهجر األهل واألحباب ما 
بني معالم أكادميية ومناهج وكتب، 
تعــود فائدته بعد التخــرج العالي 
البشــرية بحدود  للوطن وثرواته 
للواقع احمللي تغطي منه  متطلباته 

وإليه احتياجاته!
األفكار عن واقع  تلك  وتتراجع 
البالد  احلال بأخذ طموحات ثروة 
البشــرية للطموح  بتلك املصانع 
التالــي بعــد التخــرج واالنتظار 
لســنوات حتى إيجاد فرصة عمل 
تناسب ذلك اجلهد اجلامعي مبعاهده 
العليا وكلياته، بسبب تعثر التخطيط 
والتوجيه واملتابعة لتنفيذ ذلك الطموح 
بصاالت التخرج وسراب غياب تنفيذه 
وتفعيله لواقع »التخصص املناسب 
املناســب لكد وجهد  للمتخصص 
سنوات تعليمه وتخريجه لطوابير 
االنتظار الوظيفي كما هو واقع احلال 
بساحتنا الوظيفية! وأبدية حسمها 

ألجيالها!« 
لو متكنا مــن تواصل جاد مع 
تلك البالد املتقدمة علميا وأكادمييا 
تاريخا ومساحة  وصناعيا وتقنيا، 
التنني،  جغرافية كالصــني رمزها 
والكوريتــني واليابــان وماليزيا 
وسنغافورة وأوروبا املدمجة األوصال 
شــرقها بغربها، ودول أخرى مثل 
كندا وأســتراليا، ونيوزيلندا وما 
حولها كمثال، يحســم فيها احلال 
املتعثــر عندنــا لتوجيــه ثروتنا 
املتراكمة بعد  البشــرية وطاقاتها 
بنينهــا وبناتها،  كدها واجتهادها 
تــدرك إحباطها مع تقدير تخرجها 
بامتياز وما دونه بتخصصاتها! لتبدأ 
صيحات وآهات قهرها وأسرها ملا 
تعود عليه حالتها كما تناولناه من 
واقع ميادينه ما بني فلذات أكبادنا 
ومرارة حسم وحزم معضالتها.. يا 
أهل التشريع والتنفيذ طالت أعماركم 

لألفضل بثرواتكم البشرية.

مجلس األمة صرح معماري رائع 
ومنبر دميقراطــي يفتخر به أهل 
الكويت والذي ال يوجد له مثيل على 

مستوى الوطن العربي.
وحديثنا اليوم ليس تغزال بهذا 
املبنى وهذا الصرح، بل حديثنا عن 
الذيــن يعتبرون اجلنود  العاملني 
املجهولني فــي عمل مجلس األمة، 
سواء في األمانة العامة او االدارات 

األخرى.
ولكن اجلنود املجهولني الفعليني 
هم حرس املجلس وحتديدا احلرس 
النسائي من ضباط أو أفراد، هؤالء 
لهم دور واضــح في متابعة العمل 
في مجلس األمــة وترتيب دخول 
املوظفني واملراجعني، واألهم من ذلك 
هو تنظيــم العمل في قاعة عبداهلل 
السالم واحملافظة على النظام داخل 
القاعة، يضاف الى ذلك التعامل الراقي 
من ضباط وأفراد احلرس النسائي 

مع جميع العاملني واملراجعني.
وبذلك تكون املرأة الكويتية اثبتت 
جدارتها في العمل وميكن االعتماد 
عليها في خدمة الوطن، واثبتت انها 
اخت الرجال في جميع مجاالت خدمة 
الوطن وأنها ال تقل شأنا عن الرجل 

في رفعة شأن البلد.
كل الشــكر جلميع العاملني في 
مجلس االمة وكل الشــكر حلرس 
املجلس رجاال ونســاء، والشــكر 
موصول لضابطتي حرس املجلس 
اول اميان املسفر واملالزم  املالزم 
اول ضي املال وبقية الضابطات على 
الراقي، والشكر موصول  تعاملهن 

لبقية افراد الشرطة النسائية.
وآخر كالم.. املرأة الكويتية أخت 
الرجال في حــب وازدهار وطننا، 
وجتربة ادخال املرأة في هذا الصرح 
احليوي واحلساس وهو مجلس األمة 
لهي داللة على اهمية دور املرأة.. كل 

الشكر لهن.

جديدة وبهذا احلجم أن يكون بهذا 
الغموض ولألســف من األعضاء 
واجلهاز اخلاص مبدينة احلرير على 
حد سواء واإلشاعات كثيرة حوله 

وخاصة حول السماح باخلمور؟
وال شك أن مجرد التفكير في 
السماح باخلمور وغيرها فيها أو 
جزء منها جلذب املستثمر األجنبي 
سينســف كل املزايا املتوقعة من 
االستثمار فيها جتاريا وامنيا من 
املشــروع العمالق الذي نســمع 
عنه ومميزاته وندخل في سجال 
نحن في غنى عنه وهذا ما يتطلب 
توضيحا جازما وليس تلميحا حول 

هذا املوضوع.
وال شــك أن حتقيق األهداف 
التجاريــة واألمنيــة املرجوة من 
إنشاء وتطوير املنطقة الشمالية ال 
يعني بأي حال من األحوال مخالفة 
الشرع، وهذا ما نأمله من القائمني 
على اجلهاز املعني بتطوير املنطقة 

الشمالية. 

واليوم نحصد معكم ثمار ما قمتم 
بغرسه من فكر جديد، وغدا نأمل أن 
يكون قطاع األخبار قناة منفصلة 
لها هيكلها واســتديوهاتها حتت 
مسمى قناة األخبار الكويتية.. كفيتم 
ووفيتم يا عيال الديرة.. ومنا إلى 
وزير اإلعالم نقول له: نتمنى أن 
تكون لنا قناة إخبارية على تلفزيون 

الكويت وعساكم على القوة.
٭ شكرا للعديد من رجال الداخلية 
على ما قاموا به من تنظيم وتسهيل 
انتخابات مجلس األمة  في عملية 

التكميلية.. كفيتم ووفيتم.
٭ مسك اخلتام: شــكرا لكل من 
يضع الكويت وشــعبها في عينه 
وقلبه وعقله ويعمل من أجلهم ومن 
أجل عروس اخلليج.. »لئن شكرمت 

ألزيدنكم«.. شكرا لكم.

يختلط احلابل بالنابل.
 ولذلك، ال بد من التصدي ملن 
أنواعها  للمنشطات بكل  يلجأون 
املختلفة لسلب إجنازات وبطوالت 
أكبر من مستوى قدراتهم احلقيقية، 
وهذا قــد يؤدي إلى التصادم مع 
أصحــاب املصالح الذيــن عاثوا 
فســادا واســتفادوا من غياب 
التي تكافح  القوانني واإلجراءات 
املنشــطات، بالرغم من أن الدول 
الشــقيقة تفوقت علينا في هذا 
املجال الــذي ال يتعلق بالرياضة 
فقط ولكن بصحة وحياة الشباب 
وبقيم املجتمع واألمن االجتماعي 

ومحاربة الفساد.
وأمتنى للهيئة اجلديدة أن يتم 
اختيار الرئيس القوي األمني النزيه 
البعيد عن املجامالت أو الترضيات، 
ألن اختيار املواقع القيادية يجب أال 
يكون ألي اعتبارات سوى املصلحة 

العامة. 

عنها احد ويذهب الطالب الى البيت 
ويخاف ان يخبر والديه ألنه حتت 
التهديد ويبدأ ذلك بالتأثير ســلبا 
عليه ليس فقط بتراجع مســتواه 
الدراسي في املدرسة بل حتى قد 
يؤثر في شخصيته ويدفعه أحيانا 
لالكتئاب وهناك حاالت انتحار متت 

في دول أخرى. 
لذا يجب ان تكون هناك سياسة 
صارمة في املدرســة ضد التنمر 
لتأمــني بيئة تعليمية كما يجب ان 
تصاحب ذلك حمالت إعالمية لزيادة 
الوعي حول هذه القضية. وفي كل 
مدرســة اخصائي اجتماعي يجب 
ان يقــوم بحصر حــاالت التنمر 
وعمل دراسة لها مع املختصني ثم 
وضع السياســة املثلى. وال ننس 
دور الوالدين فــي مراقبة أبنائهم 
عند مالحظة تغيير في سلوكيات 
الطفل جتاه املدرسة وأيضا بعدم 
تشجيعهم على التنمر حيث البيت 

هو األساس لتشكيل الطفل. 

ولنا احلق أن نتساءل: ملاذا هذا 
الطرح من األعضاء  الغموض في 
أنفسهم أو حتى من اجلهاز املعني 
بالتطوير؟ ملاذا ال يتم التفكير في 
إنشاء شركات مساهمة مع أو من 
دون املستثمر األجنبي في مجاالت 
إيجابا  اقتصادية متعددة تنعكس 
علــي املواطنني؟ وهــل يعقل ان 
مشــروع مدينة احلرير وما فيه 
من خلق بيئة حضرية واستثمارية 

٭ شكرا لكل املسؤولني والعاملني 
في قطاع األخبار لتلفزيون الكويت 
على قاموا به مــن عمل إخباري 
مميز في االنتخابــات التكميلية، 
باألمس القريب، كتبت ســطورنا 
من أجــل أفكاركم اجلديدة وضخ 
الكويت،  أبناء  الدماء اجلديدة من 

قاعدة عريضة من املتخصصني 
والوزارات واملجتمع املدني.

وال ننسى أن تعاطي املنشطات 
قد يؤدي إلى بطوالت زائفة على 
غير احلقيقة ويعصف بالتنافس 
الشريف بني املتسابقني ويخل بكل 
القيم التربوية النبيلة التي تستند 
إليها الرياضة بل إن املنشطات تفتح 
أبواب الفساد على مصراعيه، حيث 

من شجار نشهده بني الشباب على 
أمور تافهة مثل »ليش تخز؟« وقد 
ينتهي الشجار بالقتل أحيانا فاملسألة 
تتفاقم منذ الصغر ان لم يتم وضع 

حد لها.
وان كان هناك تصوير لفيديو 
ينتشر حلاالت التنمر ويتفاعل معها 
انتشر مؤخرا ولكن  الناس مثلما 
التنمر  ماذا عن العديد من حاالت 
الذي يتعرض لها الطلبة وال يعلم 

من وجهة نظرنا انه على الرغم 
من تبني الشيخ ناصر صباح األحمد 
لهذا املشروع وهذا ما يدعونا للتفاؤل 
إال أن اجلهاز املعني بتطوير الشمال 
أو ما يسمى مبدينة احلرير لم يوفق 
في تســويق الفكرة وهو اجلانب 
املهم، وهذا يتطلب اإلعداد اجليد 
ووضوح الصورة وكذلك الشفافية 
في الطرح لكسب التأييد الشعبي 
وهي األساس لنجاح أي مشروع.

أن جعلتم أبناءنا توضع أسماؤهم 
بني قامات أدبية وثقافية وفنية قامت 
ومازالت تعرض عروضهم في مركز 
جابر األحمد الثقافي... شكرا ألنكم 
جعلتم من أبنائنا يلتزمون بالوقت 
والزّي.. شكرا لكم بأن فتحتم أبواب 

ثقافتكم ألبنائكم الطلبة.

بشــفافية كاملة وبطريقة علمية 
مهنية دون صخب أو مجامالت أو 
شخصانية في العمل، وال بد من 
البداية أن يتم وضع استراتيجية 
وطنية ملكافحة املنشطات لها رؤية 
ورسالة وأهداف وغايات ومحاور 
لعــل من أهمها محــور التوعية 
النظم والتشريعات، مع  ومحور 
أهمية أن يشارك في هذه املسؤولية 

ونعتبره مجرد هــواش صبيان 
وينتهي األمر بالصلح وكل واحد 
يروح صفه وألن األمر أكبر من ذلك 
ويجب وضع حد ملعاجلته، التنمر 
اصبح ثقافة في الكويت حيث يجتمع 
عدد من الطلبة إما اصدقاء او من 
لكــي يتنمروا على  العائلة  نفس 
طالب واحد ويتم تهديده واحيانا 
القيام باالعتداء اجلنسي. ويصاحب 
سلوك املتنمر معه حتى يكبر فكم 

من تابــع نتائج اجتماع اللجنة 
املالية مع النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر 
صباح األحمد حول مدينة احلرير 
الشــمالية من  املنطقة  أو تطوير 
البالد يجــد أن هناك أمورا كثيرة 
لم يستطع أي من األعضاء اإلفصاح 
عنها مباشــرة أو تعارض مصالح 
وهناك من قام بشرح تفصيلي عن 
إيجابيات هذا املشروع ولكن هناك 
بطئا في اإلجراءات، وهذا ما يتضح 
من التصريحات املتعددة من عدد 
من األعضاء واإلشارة إلى التمسك 
بالثوابت وان اخلطة غير واضحة.

 وفي املقابل أشار النائب األول 
إلى أهمية التمسك بالدستور وإلى 
أهمية هذه الرؤية لتطوير الشمال 
في جذب االســتثمارات األجنبية 
وخلق فرص عمل وما يتطلب ذلك 
من إصدار قانون لالستثمار حلماية 
وتشجيع املستثمر األجنبي وذلك 

بالتنسيق مع مجلس األمة.

ما أجمل أن نسلط الضوء على 
كل ما هو إيجابي في مجتمعنا! تلك 
اإلضــاءة اليوم، وما هي إال األمل 
الذي ينتظره كل مجتهد لنعطي له 
قوة دفــع لتطوير أدائه في العمل 
واالرتقاء بالتعامل مع اآلخر ونقاء 
التســامح، ومن  النفس من أجل 
هنا وهناك عندما نقوم بجمع تلك 
العوامل اإليجابية ودوافعها تكون 
احلصيلة لنا مجتمعا إيجابيا وجب 
عليه الشكر لكل من يعطي له تلك 

النتيجة.
٭ شكرا لكل املسؤولني والعاملني 
الثقافي  في مركز جابــر األحمد 
إلعطاء الفرصة للمعهد العالي للفنون 
املسرحية لعرض عملهم »مسك« 
الذي يتناول حياة األديب إسماعيل 
فهد إسماعيل، رحمه اهلل... شكرا 

طالعتنا وسائل اإلعالم بخبر 
عن تشكيل مجلس إدارة الوكالة 
املنشــطات،  الكويتيــة ملكافحة 
والتــي تختص بإعــداد اللوائح 
والنظم األساسية وقواعد مكافحة 
املنشطات وتنفيذ برنامج الرقابة 
على املنشطات في البطوالت احمللية 
واإلقليمية والدولية وعمل برامج 
التوعيــة والتثقيــف والترويج 
لرياضة نزيهــة وعادلة من دون 
تناول املنشطات، وإجراء الدراسات 
العلميــة واالجتماعية  والبحوث 
والســلوكية واألخالقية والطبية 
املنشــطات،  املتعلقــة مبكافحة 
والتنسيق مع املنظمات ذات الصلة 
التي تعود بالنفع العام على الوكالة 
وضبط املخالفات، ويصدر مجلس 
اإلدارة القرار بتعيني املنوط بهم 

سلطة الضبط.
وال بد أن يتولى املســؤولية 
الشخص األمني حتى يتحقق اإلجناز 

الســلوكيات  التنمر أحد  يعد 
العدوانية التي حتدث في املدراس 
للطلبة والطالبات منذ الصغر ملا لها 
من أثر سلبي على نفسية املتعرض 
له وأيضا يشجع املتنمر على املزيد 
من هذا السلوك ويحمله معه حتى 
يكبر اذا لم يتم ردعه ثم اصالحه.

قد يعتبر البعض ان التنمر مجرد 
عنف جســدي ولكن هناك أنواع 
أخرى للتنمر، فهناك تنمر نفسي 
مثل الســخرية من الطالب بسبب 
شــكله او معايرته بأمور محرجة 
عنده، وأيضا هناك التنمر االجتماعي 
الذي يتم بواسطة عزل الطالب عن 
املجموعة وعدم قبوله للعب معهم 
ومشاركتهم في األنشطة. وقد تطور 
األمر الى ان أصبح هناك نوع جديد 
من التنمر يسمى التنمر االلكتروني 
ميارس من خالل وسائل التواصل 
تأثير سلبي  له  االجتماعي والذي 

أيضا على املتعرض له.
يجــب أال نصّغر مــن التنمر 
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