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ال تزال قوانني اخلدمات الهندسية واإلنشائية املعمول بها في 
وزارة التربية تعود إلى العهد القدمي، إذ إن هذه القوانني حتمي غير 
الكويتي وحتول الكويتي وأمواله إلى جســر للعبور ويخرج من 

املشروع صفر اليدين ويكون أول اخلاسرين باملشروع.
ولتوضيح الصورة أكثر جند أن أغلب الشــركات التي تعمل 
حتت مظلة مناقصات وزارة التربية هي شركات مؤجرة بالباطن 
لغير الكويتيني و(خصوصا شــركات الصيانة اإلنشائية) وهذه 
الفئة وبســبب طول األمد في غياب الرقابــة امليدانية والقانونية 
عنها تغيرت القوانني لصالح شــركات غير الكويتيني وتضخمت 
أرصدة أصحابها املستأجرين لها بالباطن من كويتي نامي في بيته، 
أمــا املقاول الكويتي الذي لديه أعمال صيانة بالوزارة فإن موقفه 
ضعيف جدا وفقا للقوانني املعمول بها حاليا فهي ليست لصاحله 
إطالقا بعد أن حتورت حتورا جينيا فأصبحت مشــابهة لڤيروس 
كورونا، ان جاز التعبير، والذي يدمر كل مقاول كويتي يحاول أن 
يقترب من وزارة التربية من خالل عمله بالباطن مع شركات غير 
الكويتيني والتي يتزعمها أشــخاص غير كويتيني اذ يتعامل معه 
املقاول الرئيسي بأسلوب استفزازي ويهدده بالقوانني املعمول بها 
بوزارة التربية وبالعقد وأنه سيتحمل كل املسؤولية القانونية اذا 
لم يكمل عمله في املشروع بعد توقيع العقد فيضطر ألن يدفع من 
جيبه اخلاص لكي يتحاشى العقاب القانوني الذي صنعه أسالف 

هؤالء لصاحلهم في الكويت.
وعندمــا يطالب الكويتي بأتعابه وأجور عماله يقول له املقاول 
الرئيسي من يعطوني الوزارة دفعة أعطيك وينتهي املشروع ومتضي 
سنة كاملة وهو يقول الوزارة لم تعطني وال دفعة ويكتشف بالنهاية 
ان الوزارة قد صرفت له كل حقوقه في املشــروع وعندما يطلب 
املقاول بالباطن حقه يقول له املقاول الرئيسي غير الكويتي روح 
اشــتكي باحملكمة وبالنهاية يدعي املقاول الرئيسي ان احملاسب 
ســرق الدفعة األخيرة وهرب (احلبايــب متفقني) ويقوم بالتذمر 
منه وسبه وهو يعلم أن القانون لصالح املقاول غير الكويتي، أما 
املقــاول الكويتي فإنه طلع من املولــد بال حمص وحقوقه ذهبت 
في مهب الريح ولن يســتطيع أن يفعل شيئا لتحصيل أتعابه من 

املقاول الرئيسي.
وعلى سبيل املثال ال احلصر هناك شركة تعمل مع وزارة التربية 
كمقاول رئيسي وتدعى باسم شركة «دجل» وكل العاملني فيها دجالون 
بامتياز، أما رئيس الشركة فهو كبيرهم الذي علمهم السحر وهو 
سوري اجلنسية ويحمل جنسية إحدى الدول األجنبية، وأغلب وقته 
يكون خارج الكويت ويتولى إدارة الشركة موظفون عرب شغلهم 
الشاغل هو النصب واالحتيال على املقاولني الكويتيني، ويختارون 
مواد خاما ذات جودة متدنية لتنفيذ أعماله اإلنشائية وكل املسؤولية 
في هذه األعمال يلقونهــا على كاهل املقاول الكويتي، إذ يعلنون 
عن حاجتهم ملقاولني كويتيني بالباطن من خالل شركة جانبية لهم 
فيستدرجون ضحاياهم من املقاولني الكويتيني ويوهمونهم بأن 
الدفعة األولى بعد أسبوعني ويقدمون له العقد مع الشاي والقهوة 
والنكات ثم يقطعون االجتماع من أجل صالة اجلماعة وبعد الصالة 
يوقعون العقد واملثل يقول «اللي يخاف من اهللا ال تخاف منه»، وفي 
البداية الكل بالشركة مهندس، الفراش مهندس، والسكرتير مهندس، 
والسائق مهندس، وقس على ذلك حتى سياراتهم مهندسات وكأنك 

تعيش معهم بإحدى حلقات مسلسل رأفت الهجان.
وبعد توقيع العقد وبدء املقاول الكويتي العمل في املشــروع 
تنقطع عندهم صالة اجلماعة وتكتشف أن هذا فراش وهذا سائق 
وهذا سكرتير وليسوا مهندسني، وقد حاول بعض املديرين الشرفاء 
في وزارة التربية جاهدين رفع مذكرات لتعديل القوانني املعمول 
بها حاليا والتي تفتقر الى حماية حقوق مقاولي الباطن لكن دون 
جدوى، اذ ان املستشارين القانونيني املعتقني وغير القابلني للتقاعد 
والذيــن يعملون بالوزارة قبل ميالد املســيح يرفضون التعديل 
املقترح لهذه القوانني املعتقة ألنها ال تصب إال مبصلحتهم ومصلحة 
أبناء جلدتهم، ويساندهم بهذا الطرح بعض الوكالء املساعدين في 
الوزارة لالســتمرار في قمع املقاول الكويتي وإخراجه من دائرة 

عمل الهوامير اإلنشائية املستوردة.
ومما ســبق أعاله، فإننــي أرى أن ما يحدث عبارة عن حرب 
صامتة يشنها املقاولون املســتوردون ضد املقاول الكويتي ألن 
القانون اإلنشائي والهندسي في وزارة التربية جير بالكامل حلفظ 
حقوق املقاول الرئيسي املغترب ولم يجير بالصدفة بل من خالل 
خطة قانونية طويلة األمد متــت صياغتها في ليل أظلم من قبل 

مستشارين مستوردين.
٭ ختامــا.. معالي وزير التربية هذا الظلم يحدث في وزارتك وال 
أعلم إذا كنت تعلم أو ال تعلم، وإذا استمر احلال كما هو عليه فإنك 
لن جتد من يقوم بأعمال الصيانة بذمة وضمير في وزارة التربية 
ألن من يقوم بها اآلن ال يتبع معايير اجلودة وبالتالي ستســتمر 
الصيانة العرجاء ويستمر معها حلب ميزانية الوزارة بسبب تدني 
اجلودة، ولن يكون هناك مجال آمن لعمل املقاولني الكويتيني وأصحاب 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة بوزارتكم املوقرة.

تغير الزمن ولم تتغير معه الكثير من األشياء، بل الزمها الكم 
األكبر من الوقاحة، فقد كان الناس عند مخاطبتهم لعضو املنطقة 
يقدمون الطلب العام على الطلب الشخصي، وان كان هناك طلب 
شخصي يكون باملعقول ودون تراكم للطلبات املستمرة دون خجل 
وكأن هــذا العضو خاص برجل واحد أو ببيت واحد فقط، فليس 
مــن املعقول أن يطالب أحد ما العضــو حاليا مبنصب في إحدى 
الوزارات، وفي نفس الوقت يريد أن يكون عضوا معينا في مجلس 
إدارة إحدى اجلمعيات - احملال بعــض أعضائه للنيابة - ويوجه 
هذا الطلب للعضــو اآلخر في املنطقة دون علم األول وال يخجل 
أيضا باإلحلاح مطالبا مببلغ مالي من (املعازيب) كدعم له وحتسني 
ظروفه املعيشــية كهبة خاصة مبعية العضو طبعا، واملشكلة أنه 
يقدم نفســه كمعارض ميتلك وجهة نظر ونفس وطني حر وهو 

في نفس الوقت ضد التيار املعارض بكل شيء! 
واملصيبة األكبر أنه يريد املشاركة في االنتخابات الفرعية - التي 
سيحلف ميينا انه لم يشارك فيها!، وهو في الوقت نفسه مستعد 
ان ينسحب منها مبقابل مادي غير مرتفع!، (انت مني؟) (انت عاوز 

ايه؟)، حدث العاقل مبا ال يعقل فإن صدقك فال عقل له.
عزيزي الناشط، عزيزي مؤسس املواقع الوهمية، عزيزي عضو 
املستقبل، عزيزي (أقوى واحد بالعالم) عزيزي محور الكون، اعلم 
أن الــكل يعلم من أنت، والقليل منهم من يهتم بوضعك فال أجمل 
من أن حتدد مهمتك و(تعقل) وتختار لك موقفا، واعلم ان الرجل بال 
مروءة كالدابة بال سيد وإن للمروءة خوارم من استهان بها ضعف 
قدره واهتزت قيمته.. وانكى الرجال من أحصاها عددا وبذل لها 
مددا دون حياء، يقول الشاعر مدغم ابو شيبة في وصف الرجال:

واهللا ما يكبر في عيون الرجاجيل
اال مواقيــف الرجــال العظيمــة

وال الــردي دامي ردي مثل ما قيل
الراس ادمي والي تشــيله بهيمه

عنز على اهللا ثم على صفوة اجليل
الغنيمة يا مــال  الطيــب  الطيب 

كان املغفور له بإذن اهللا الشيخ صباح 
األحمــد، ذا نظرة استشــرافية للقضية 
الفلســطينية تتحقق كل يوم ويرى طمع 
احملتــل يتحقــق بتدرج مخيــف، يُطرد 
الفلسطينيون وتُستباح أمالكهم ومزارعهم 
علــى مــرأى كل دول العالم دون حتريك 
ســاكن، إلى أن متكنوا من إعالن القدس 
عاصمة لهم، وهذا األمر لم يثر شعور كثير 
من املسلمني حيث ماتت قلوبهم وانشلت 
عقولهم وأصبحوا كما قال املثل (مع اخليل 

يا شقرا).
«أبو الديبلوماســية» رحمه اهللا وكأنه 
يرى هذه الوقائع تتحقق وقف وقفة الفارس 
املقدام أمام العالــم ورفض التطبيع بقوة 
الشجاع ألنه يرى من خالل خبرته أن التطبيع 
ذل وهوان وخضوع لعدو جبان، متســك 
بهذا القــرار الذي أيده غالب أهل الكويت، 
فأصبح العالم يقول كيف هذا البلد الصغير 

يتحدى خارطة الطريق العاملية.
لنستدرك نشأة إسرائيل وما هي عنا 
ببعيد فقد اجتمعوا في بداية القرن العشرين 
في فلسطني، عاشوا بذل وهوان ومتكنوا 
حتى اصبحوا أصحاب حق واحتلوا جزءا 
كبيرا من فلســطني عام ١٩٤٨ ثم الضفة 
الغربية عــام ١٩٦٧ حتى اعلنوا إن القدس 

عاصمة لهم. 
تدعمهم قوى وانظمة، ونحن ينصرنا 
اهللا القوي العزيز، حتيط بهم دول اإلسالم 
والعرب وهم يقتطعون قلبها ال يحرك ذلك 
من ضميرها ساكنا حتى أصبحت إسرائيل 

ذات شأن.
كيف نرضى التطبيع ونحني رؤســنا 
ونحن األعلون؟ كيف حتكمنا القلة ونحن 

غثاء كغثاء السيل... واهللا إنه لعار عظيم.
هذه النظرة االستشــرافية التي رآها 
سمو األمير الراحل الشيح صباح األحمد، 
طيب اهللا ثراه، تدل على حكمة بالغة وقلب 
صدوق وإحساس املسلم احلق في حقوقه 

والدفاع عن إخوانه وممتلكاته.
إن التمسك مبثل هذه املبادئ هو منبع 
العز والقوة حتى يرى العدو ذلك اإلصرار 
والهيبة التي توقفه عنــد حده، رحم اهللا 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد، وجعل 
ذلك في ميزان عمله، وأعان خلفه صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا، في إكمال املسيرة وحتّمل املسؤولية.

فور االنتهاء من قراءة أي كتاب، كبيرا 
كان أم صغيرا، نشــعر بنشوة تتملكنا 
ومبجرد االنتهاء من رحلتنا القرائية نكون 
قد سافرنا الى عوالم ساحرة للخيال آسرة 
للفكر مغذية للعقــل وكأننا فرغنا لتونا 
من مشــاهدة فيلم سينمائي ممتع مليء 
أو قضينا ساعات  باحلبكات والتشويق 
مع حكيم نســتقي منه عصارة خبراته 
في احلياة، إال أنه قد تعترينا فترات من 
الفتور عــن القراءة تقل معها لياقتنا في 
القراءة حتى وإن كنا قراء نهمني، فنضطر 
للبحث عما يلهمنا ويحيي فينا شــغف 

القراءة من جديد.
ثمة أدوات بسيطة ومفيدة تعتبر مفتاحا 
الستئناف قرار القراءة مجددا، شخصيا 
إذا فقدت لياقتي في القراءة أجلأ إلى كتب 
د.غازي القصيبي - رحمه اهللا - بأسلوبه 
الكتابي اجلاذب والذي اعتبره أهم األدوات 
الستعادة لياقتي في القراءة وإعادة ترميم 
عالقتي بالكتب، كذلك تنويع خياراتك في 
القراءة تعمل على حتريك مياهك الراكدة، 
باإلضافة إلى اختيار مكان مناسب للقراءة 
كالكافيهات وما زلت أذكر وال أنسى تلك 
اجللسة في شتاء ممطر في أحد الكافيهات 
املتاخمة على شارع احلمراء في بيروت 
حيــث تقطن األســطورة فيــروز على 
امتداده، فرغت من قراءة كتاب «بيكاسو 
وستاربكس» للكاتب ياسر حارب كامال، 
وفي رحلــة ملاليزيا بالطائرة انتهيت من 
قراءة كتاب «صنعة العظماء» لروبن شارما. 
انتِق مكان يلهمك أن تقرأ أكثر وأكثر 
وبدد فتور القراءة لديك، اصنع لك مكتبة 
ولو صغيرة في منزلك جتد فيها شغفك 
للقراءة، تهيأ جللسة  وتروي تعطشــك 
القراءة كما لو انــك ذاهب في موعد مع 
من حتب، اســتل قلما فسفوريا وأوراقا 
صغيرة الصقة خطط واعمل خرائط ذهنية 
التي تواجهك  الثرية  لألفكار واملعلومات 

في رحلتك.
فتش عما يلهمك ويشبع شغفك للقراءة، 
نّوع خياراتك، تواصل مع محبي القراءة، 
كّون لك مجموعة قراءة تناقش معها ما تقرأ، 
زر املكتبات، وفكر بروعة ما قاله األديب 
الرافعي «ليكن غرضك من القراءة اكتساب 
قريحة مستقلة، وفكر واسع، وملكة تقوى 
على االبتكار، فكل كتاب يرمي إليك إحدى 

هذه الثالث فاقرأه».

مرشــحني يبحثون عــن نصف 
الصوت، خاصــة أولئك املدفوعني 

بأموال ليست لهم.
< < <

هناك شريطي سياسي من نوع 
آخر، وهو ميثل فرقة حسب اهللا، 
املرشــح يدور معه ويروج له بني 
الدواوين خاصة الدواوين القبلية، 
وبالطبع هو اآلخر منا شــريطي 
السيارات االفتراضي بدوره دخل 
عالــم اإلنترنت وعنده حســاب 
وحسابان وال يعرف مكاتب لرفع 
الهاشتاقات للمرشح الذي يروج له 

ويلمعه ويكشخه وينظفه.
< < <

غالبيــة ضحايــا الشــريطية 
السياسيون هم من يحصلون على 
مراكز باملنتصف بعيدة عن النجاح 
وبعيدة عن الفشل، فتجده بني املركز 

١٦ وما وراءه.
< < <

نوع ثالث أخطر من الشريطية 
السياســيني، هم سماسرة توجيه 
األصوات لصالح مرشحي احلكومة، 
هؤالء يربحون من كل اجلهات وال 
يخسرون شــيئا، وهم سماسرة 
أكثر من كونهم شريطية، ولكنهم 
يستخدمون أسلوب الشريطية ولكن 

على «كبير أوي».

باذلني كل ما نستطيع من أجل رفعتها 
واخلير ألبنائها، بعيدا عن املصالح 
اآلنية والضيقة فمصلحة البالد هي 
األسمى واألبقى، وكويتنا تستحق 

منا األفضل دائما.
ونحن نبايع صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي 
عهده األمني الشيخ مشعل األحمد 
على الســمع والطاعة، فإننا نعاهد 
ســموهما على أن نبقــى األبناء 
املخلصني ألميرنا وولي عهده، وأن 
نكون األوفياء الساعني دائما للعمل 
أمانة وإخالص كل  واالجتهاد بكل 
من موقعه ومكان عمله وأن يكمل 
الواحد منا اآلخر للوصول إلى كويت 
متقدمــة مزدهرة محليا في جميع 
املجاالت، ومضيئة خليجيا وعربيا 
ودوليا مببادراتها اإلنسانية وأعمالها 
اخليرية خلف قيادة حكيمة تقود 

شعبا معطاء مخلصا.

الكويت وإعالء شــأنها وتقدمي كل 
مــا لديهم من أفكار أو ابتكارات أو 
إبداعات أو مشاريع لتحقيق الصالح 

العام وخدمة البشرية.
ما تأكدت منــه أيضا، هو أنهم 
فعال مازالوا يعانون من افتقار تبني 
أفكارهم وابتكاراتهم ومشاريعهم 
ألســباب عديدة، تتعطل مبادرات 
متميزة ألسباب بسيطة جدا تتعلق 
بدورة مستندية أو شرط تعجيزي، 

أو غير ذلك.
ختاما: هؤالء املبدعون واملتميزون 
ثروة قومية يتم إهدارها والتخلي 
عنها، وعدم دعمها واحتضانها يكبدنا 
خسائر كبيرة جدا، وقد حان الوقت 
ألن يتم االهتمام بهم بشكل أكبر، 
واالستماع إلى أفكارهم واقتراحاتهم، 
لذلك قررت أن أكتب هذه السطور، 
على أمل أن تصل إلى أصحاب القرار، 
املتقدمة  الفئة في املجتمعات  فهذه 
تعامل على أنها صفوة املجتمع وداعم 
لديهم  للدولة واقتصادها، ملا  كبير 
من أفكار متميزة قادرة على إحداث 

تغييرات إيجابية كبيرة.

أبلغهم أنه رحل، «اجلمادات» أخبرت 
الرصيف فبكى، وأخبرت الشارع 
فتصدع، وأخبــرت أعمدة اإلنارة 
فانطفأت قليال ثم اشتعلت كي ال 
أشعر باخلوف والوحدة، وساورني 
اخلوف بأنني قد ال أراهم جمادات 
احلي مرة أخرى، هل سيكون وداعا 

قريبا أم بعيدا؟
أنــه كلما زاد  علمتني احلياة 
قربك من شخص وحبك له، صار 
التعبير لك عن حبه وامتنانه أصعب، 
فليسامحني «البصمة» على كلماتي 
التي لم توفه حقه، زرعت محبتك في 
قلوب الكثير التي انفجرت باكية حني 
سمعت باخلبر، النبأ احلزين، أدعو له 
بالرحمة واملغفرة فهو يستحق ذلك، 
وهناك كثير سيفعل أكثر من الدعاء 

دون احلاجة بأن نخبرهم بذلك.
رحمك اهللا يا عمي رحمك اهللا 

بوخالد.

يدفع أكثر فــي الدوائر االنتخابية 
وال يختلــف كثيرا عــن النوعني 
اآلخرين سوى في نوع البضاعة، 
األول والثاني يبيعان حديدا، وأما 
النوع الثالث فيبيع بشراً، غالبا هذا 
الشريطي يدعي أمام املرشحني انه 
يحمل وراءه ١٠٠ و١٥٠ واحيانا يدعي 
انه ميتلك وراءه ٢٠٠ صوت، وهو 
في احلقيقة رمبا ميتلك ٢٠ أو ٢٥ 
فقط من أبناء عائلته ليحكم توجيه 
تصويتهم ولكنه بوصفه شريطي 
املرشــح  ســيجعلهم ٢٠٠، طبعا 
الغشيم سينجر وراء هذه اخلدعة 
الدميوقراطية القدمية، أحيانا مبقابل 
مادي وأحيانا مبقابــل معامالت، 
وهؤالء الشــريطية يتكاثرون أيام 
االنتخابــات ويجدون ضالتهم في 

قوية، إال أن ثقتنا الكبيرة بقيادتنا 
ممثلة بصاحب السمو األمير وسمو 
ولي عهده األمني جتعلنا مطمئنني 
إلى أن الكويت بخير، وستبقى بخير 
بإذن اهللا، وستستمر مسيرة تقدمها 
وازدهارها بتعاون أبنائها وإخالصهم 
في العمل وبحرصهم على أن يكونوا 
صفا واحدا خلف قيادتنا احلكيمة 

ابتكاراتهم وإبداعاتهم في مختلف 
املجاالت.

التفاعــل الكبير الــذي مت مع 
موضــوع امللتقــى، وما شــهدته 
واستمعت إليه من حماس وطموح 
واحلديث من القلب من املتحدثني أو 
امللتقى، سواء كانوا  املشاركني في 
مخترعني أو من املهتمني بهذا املجال، 
أكد قناعاتي السابقة بتهافت الكويتيني 
بشتى الطرق على أن يقدموا شيئا 
لهذا الوطن العزيز، واستشعرت فعال 
في حديثهم رغبتهم اجلادة في خدمة 

املقبرة يوم اجلمعة في عز الصيف 
دون أن يلقي للحرارة باالً أو أهمية، 
أذكر أول لقاء لي به، ال أخفي هذا عن 
أحد فقد أحببته قبل رؤيتي البنته 
والتي هي زوجتي وأم أوالدي، أذكر 

وأذكر وأذكر.....
عندمــا خرجت لتحريك قدمي 
في ذلك اليوم شعرت بأنني كنت 

في الواقع يحلف لك بأغلظ األميان 
أن السيارة نظيفة وأنها استعمال 
مطوع ال يستخدمها سوى من البيت 
إلى املسجد، رغم انك لو فكرت فيها 
لوجدت أن مساجدنا جنب بيوتنا ال 
حاجة أن تذهب إلى مسجد بسيارتك، 
الشريطي االفتراضي يصور  فإن 
السيارة من زوايا تشبه زوايا األفالم 
األميركية االوسكارية،  السينمائية 
يصورها كما لو أنه يصور عارضة 
موديل شقراء حتت أبراج الكويت.

< < <
الشريطية ثالثة أنواع: شريطي 
تقليدي وشــريطي يبيع بضاعته 
في العالــم االفتراضي عبر مواقع 
التواصل والتطبيقات، وشــريطي 
سياسي يبيع مجاميع لألصوات ملن 

سالســة وأريحيــة وبرضى أبناء 
الشعب جميعا، وهذا األمر قد عاشه 
األجداد واآلباء ونحن نشهده مع تولي 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد مقاليد احلكم، وتزكية سمو 

الشيخ مشعل األحمد وليا للعهد.
ومهما تكون األنواء شــديدة 
واألزمات من حولنا كبيرة وعواصفها 

واملتوســطة، ستساعدهم بال شك 
في إجناح مشاريعهم واختراعاتهم 
وحتقيق أكبر استفادة منها مبا يعود 

بالنفع عليهم وعلى الوطن.
ومن خالل املشــاركات الرائعة 
التي متت خــالل امللتقى، واألفكار 
النيرة التي طرحت، تذكرت ما سبق 
وحتدثت عنه فــي إحدى مقاالتي 
السابقة، واملتعلقة بضرورة اإلسراع 
باالســتعانة باملخترعني وتبنيهم 
من قبــل اجلهات املعنية في الدولة 
واملؤسسات احلكومية لالستفادة من 

منزل لــه ذكريات عديدة، معه 
حفرت ذاكرتي ومخيلتي، فقد تعودت 
على الوصول قبله وانتظاره، أذكر 
خياله الطيب كذكراه حني مير من 
يساري الذي أراه من خالل نافذة 
أذكر حني كنت  الكبيــر،  املجلس 
أنتظره خارج املســجد حتى يأتي 
ونذهب معــا، أذكر ذهابنا معا إلى 

الشــريطي هو الشخص الذي 
يتاجر بالسيارات املستعملة، وخدعته 
التجارية بسيطة أن يشتري السيارة 
منك بأبخس ثمن ممكن، فإذا كانت 
تساوي متوسط سعر ١٠٠٠ دينار في 
السوق يحاول انتزاعها منك بأقل من 
٣٠٠ دينار بعذر أنها لن تباع بسهولة 
وستحتاج إلى تعديل وتصليح، وبعد 
أن ينسج خيوط لعبته عليك يأخذها 
بالثمن الذي يريده، ثم يذهب بها إلى 
احلراج ويحاول بيعها بسعر أكبر بعد 
أن يعدلها وينظفها ويلمعها مبواد 
رخيصة جدا، وهناك يبيعها بسعرها 
املتوسط في السوق أي ألف دينار.

< < <
الشريطي ال يخسر فهو سمسار، 
باألصح هو سمسار نفسه يخدع 
اآلخرين لينتزع منهم ســياراتهم 
بأعلى ثمن،  بأبخس ثمن ويبيعها 
اآلن ظهر شــريطية السيارات في 
مواقع التواصل االجتماعي الذين ال 
يكتفون بتلميع السيارة وتنظيفها 
و«تكشــيخها» لدى محل دايخ في 
صناعية اجلهراء أو الشــويخ، بل 
تعلموا فن التقاط الصور للسيارات 
التي يريدون بيعها من زوايا سينمائية 
احترافية حتى تبدو أجمل ويكون 
ُطعما أشــهى في عيون املشترين 
الشريطي  أن  احملتملني طبعا، كما 

من نعــم املولى عــز وجل أن 
مّن علينا باالستقرار ونعمة األمن 
واألمــان في ظل قيادة أســرة آل 
الصباح الكرام، وهذه األيام ورغم 
حزننا على فقيد الكويت واإلنسانية 
أميرنا الراحل الشيخ صباح األحمد، 
طيب اهللا ثراه، إال أننا نعيش مرحلة 
تاريخنا بتولي صاحب  مميزة في 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
مقاليد احلكم أميرا للبالد، ونيل سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ثقة 
صاحب السمو األمير وإجماع مجلس 
األمة ومحبة الشعب الكويتي الوفي 

لسموه بوالية العهد.
إن من يتابع تاريخ الكويت يعرف 
معنى العالقة األبوية واألخوية الوثيقة 
بني احلكام والشــعب، ويوقن أنها 
عالقة غير عادية وفيها جتسيد ملعاني 
الدستور  الواحدة، يحميها  األسرة 
ويضمن انتقال سلطة احلكم بكل 

نهاية الشهر املاضي، استمتعت 
كثيرا خالل مشــاركتي في إدارة 
جلسة ملتقى االختراعات واملشاريع 
الصغيرة املتميزة الذي أقامته جمعية 
الكويتيــة، عبر احدى  املخترعني 
املنصات اإللكترونية، والذي شهد 
مشاركة نخبة من املختصني في مجال 
اإلبداع واالبتــكار وتنمية املواهب 
ومهارات إدارة والتعامل مع االختراع 

أو املشروع الصغير وإجناحه.
مناقشــات مهمة أثرت محتوى 
هذا امللتقى املهــم الذي هدف إلى 
بيان أهم السياســات لدعم االبداع 
وريادة األعمال خالل جائحة كورونا، 
وتوضيح الفارق بني مفهومي اإلبداع 
واالبتكار، والتعريف بخطوات جناح 
املشروعات الصغيرة، والتطرق إلى 
األسباب اجلوهرية ودوافع اإلبداع 

واالبتكار واالختراع.
وعلى الرغم من أن هذا امللتقى 
عقد على مدى يومني فقط، إال أنه 
العريضة  النقاط  العديد مــن  قدم 
واإلرشادات للمخترعني واملبادرين 
وأصحــاب املشــاريع الصغيرة 

مرت األيام الثالثة، أيام العزاء، 
لكن لم ينته احلــزن في داخلي، 
سيستمر طويال ال أعلم إلى متى، 
خرجت للمشي في األرجاء احمليطة 
للمنزل فهي من عاداتي التي أمني 
فيها عالقاتي مــع املكان ذاته قبل 
البشر، بدأتها في هذا املوقع منذ أكثر 
من عقد من الزمان، يأتي اجلماد أوال 

في حياتي ومن ثم البشر.
أحببــت الشــارع والرصيف 
واألتربة وكل شيء في ذلك احلي، 
أحببت ذلك املنزل ومحطتي األخيرة 
التــي أضع فيها رحالي بعد التعب 
في آخر الشارع الواحد واألربعني.

لكن في ذلك اليوم كانت خطواتي 
حزينــة ألن صاحب املنزل لم يعد 
موجودا فيه، ازداد األســى عندنا 
اقتربت من الوصول الى ذلك املنزل، 
رفعت رأســي فكان ينتظرني في 

زاوية الطريق.
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