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لطاملا شنف أسماعنا اإلعالمي أحمد سالم - رحمه اهللا - بصوته 
اإلذاعي املميز من خالل إذاعة الكويت قائال: وعند جهينة اخلبر 
اليقني، فكنا نتابع هذا البرنامج بشغف، وقد جنح جناحا كبيرا 
ونال جوائز عدة، ومن خالل ســماعنا لهذا البرنامج كنا نظن 
واهمني أن جهينة هذا رجل فاضل تكاملت فيه األخالق احلميدة، 
فضرب به املثل في صدق العبارة واخلبر اليقني، هكذا تخيلناه 
ونحن في شــبابنا األول، ولكن الواقع خالف ذلك متاما، كأن 
تســمع باملعيدي خير من أن تراه، لقد اتضحت لنا أمور كانت 
خافية علينا، فمن هو هذا الرجل جهينة صاحب اخلبر اليقني؟ 
وما حكايته؟ ال شك أن كثيرا من الناس ال يعرفون جهينة الذي 
يضرب به املثل بصدق اخلبر، رمبا يكون ذلك لقلة االضطالع 
ومشاغل الدنيا التي ال تنتهي، وقد وردت قصته في كتاب األمثال 
للميدانــي وكتاب الفاخر في األمثال للمفضل الضبي، واتضح 
لنا مبا ال يدع مجاال للشك بعد معرفتنا القصة واستيعابها أننا 
أمام صعلوك من صعاليك العرب في اجلاهلية، ولص من أشهر 
لصوصها، قاطع طريق منبوذ من قبيلته ومن القبائل األخرى، 
مثــل املجرم الذي تطارده العدالة، لكثرة جرائمه، ومع ذلك كان 
شاعرا فاتكا خاربا، واســمه األخنس بن كعب اجلهني، عرف 
بالشر والغدر وهو مشــهور في وقته ولم يكن لهذا الرجل إال 
وال ذمة، ولكثرة شروره هرب من قومه ألنهم أهدروا دمه، ثم 
صاحب رجال مثله بالصعلكة وقطع الطريق فوافق شن طبقه، 
وهــذا الرجل يدعى احلصني بن معاويــة الكالبي فعاهده على 
الوفاء والصفاء وتقاسم الغنيمة، إال أنه غدر به كعادته وقتله على 
حني غرة، وأخذ كل ما معه، والعجيب أننا ومنذ خلقنا نستشهد 
بجهينة هذا، وكأنه من الصاحلني، وقد قال لزوجة احلصني بعد 
أن أعياها تطلب زوجها واختفاءه املريب، وطول غيبته وحزنها 

الشديد عليه في أحد أسواق اجلاهلية:
تســائل عــن حصــني كل ركــب

اليقــني اخلبــر  جهينــة  وعنــد 
فمــن يــك ســائال عنــه فعنــدي

املســتبني البيــان  لصاحبــه 
فجاءهــا باخلبر اليقني، والناس بطبيعتهــا لها الظاهر وما 
خفــي تكله إلى اهللا، ومبا أن النــاس ضربوا املثل بصدق خبر 
جهينة فيؤســفني القول ان جهينة هذا لم يعد بيننا، لقد ذهب 
إلى حيث حلت رحالها أم قشــعم، وال نعلم أين توجه وال أخاله 
إال وقد مات وقبر وعفى أثره، وما أعنيه الصدق، فالصدق اليوم 
صار مثل العملة النادرة، نسمع به وال نراه! صار أثرا بعد عني، 
ولعمري إنه أمر عجيب للغاية، حتى اننا نندهش إذا وجدنا رجال 
صادقا في هذا الوقت لقلة الصدق، بل ونبحث عن الصادق في 
كل مكان، وال جنده إال بشــق األنفس، لكثرة الكذب والكذابني، 
وانتشار األخبار امللفقة، حتى وصل األمر إلى التباهي والتفاخر 
بالكذب، فما السبب في ذلك؟ ما سبب موت الصدق؟ وما سبب 
انتشار الكذب؟ األسباب كثيرة، وأهمها على اإلطالق ابتعادنا عن 
قيمنا وأخالقنا وعاداتنا وتقاليدنا، وموروث أجدادنا املبني على 
شريعتنا السمحة، وبذلك نكون ابتعدنا عن خالقنا، وإذا ابتعدنا 
عن اهللا ابتعد اهللا عنا، فيموت الصدق في أنفســنا، ونستمرئ 
الكذب ويحلو لنا، لذلك يؤســفني القول ان جهينة مات وشبع 
موتا، لقد أصبح جهينة كأن لم يكن، تغلبت مواعيد عرقوب على 
خبر جهينة، وهزمته هزمية نكراء، ولو عدنا إلى اهللا تعالى لعاد 
الصدق وألمتنا الكذب، وفي النهاية ال أنفي وجود الصدق ولكن 
إذا قارنــاه بالكذب وجدنا الكذب أضعافا مضاعفة، فال مانع أن 
أتظاهر بالغنى وأنا مفلس، والتظاهر بالشــجاعة وأنا أجنب من 

نعامة، فاللهم أحسن خامتتنا.

ال يعني احلديث عن صناعة «الصف الثاني» أن جميع املوظفني 
سواء، وأنهم مؤهلون ليكونوا منه، فهناك من تؤهلهم خبراتهم 
وقدراتهم لذلك، وهناك أيضــا من هم غير مؤهلني حتى للبقاء 
في املؤسســة ألنهم عبء عليها، وما بني هؤالء وهؤالء آخرون، 
وعلينا أن نحســن االختيار وتبقى عيوننا على صناعة الصف 

الثاني ومن يخلفنا.
طلبت من أحد املوظفني اجلدد، واملأمول أن يصبح من قيادات 
املؤسسة، إدارة اجتماع، وعشت وقتها سعادة واعتزازا وفخرا 
بأن أكون ســببا في تطوير زميل بهذه السرعة في إدارة املهام 
وحتمل قدر أكبر من املسؤوليات، أكثر مما كان هو نفسه يتوقع 

بل وأكثر مما ميليه عليه وصفه الوظيفي املباشر أحيانا.
يصبح املوظفون عبئا على مدرائهم وعلى املؤسسة مستقبال 
إذا لم يتطوروا، وقد نكون نحن السبب إذا لم نهتم مبرحلة صناعة 
«الصف الثاني» واإلعداد واستشراف املستقبل ملا ستكون عليه 
املؤسسة بعد عشر سنوات مثال، حينما يغادر املنتمون إلى جيل 

املديرين احلالي متقاعدين أو متوفني.
لصناعة «الصف الثاني» أدبياتها وأدواتها ومراجعها، وحتى 
حتدث هذه الصناعة بطريقة ذكية، هناك بعض اخلطوات البسيطة 
التي ميكن االستفادة منها، والتي عادة ما يتم تطبيقها في املؤسسات 
بغض النظر عن نوعها، ومنهــا: التفويض والتمكني والتحفيز 
والتقييم املستمر والتدريب والتثقيف على رأس العمل والترقية.

ومن املمارسات التي تسهم في صناعة «الصف الثاني» والتي 
شهدتها في إطار عملي، انخراط املوظف مع املدير في األمور التي 
تصنف على أنها خاصة وال تطلع عليها عادة إال اإلدارات العليا، 
فهذا يعطي املوظف دفعة قوية جدا ملعرفة املعلومات، وأذكر في 
مشروع مع إحدى اجلهات البحثية، حني طلب مني عقد اجتماع، 
أنني طلبت أن يكون معي فالن وفالن، فكان رد اجلهة باستغراب 
أننــا هذه املرة نريدك وحدك فقط ألن هناك أمورا خاصة نريد 
مناقشتها، وقد ولد موقفي انطباعا لديهم بأنني أرغب دائما أن 
يصاحبني فريقي في أدق األمور، وهو بال شك قد يعتبر نقطة 

ضعف ولكني ما زلت أرى اجلانب املضيء فيه.
وإذا كانت هناك مهام من املمكن أن يشــترك فيها أكثر من 
شخص، أو كانت املهمة تدريبية أو تعليمية، فإنني أصر على تواجد 
الفريق حتى ولو كان األمر شــكليا، أو نظر أحد من الفريق إلى 
األمر كمضيعة للوقت أو أنه بعيد عن تخصصه، ومن ذلك، تلك 
التجربة املميزة في مشروع استطالعي كبير مع إحدى اجلامعات 
العاملية، حيث كان من الضروري لرصد اإلجناز وضبط اجلودة 
مراقبة أنظمة جمع البيانات، وفي العادة يتاح لشــخص واحد 
فقط الدخول واالطالع على البيانات واالستماع إلى التسجيالت 
الصوتيــة، ولكني أصررت مرارا أن يشــارك في ذلك أكثر من 
شــخص من أعضاء فريقي املتواجدين في دول مختلفة، وكل 
ذلك بهدف االطالع والتعلم ونقل التجربة واإلعداد ملن يخلفهم.
كذلك، مما يسهم في صناعة الصف الثاني، الثناء على أعمال 
املوظف في بداياته أمام اإلدارات العليا ومساندته ليعرف أكثر عن 
أهميته ودوره وأن املؤسسة كانت تنتظره وأعدت له ما يصنعه 
ويســهل مهامه قبل أن يأتي أصال، وأذكر هنا أنني توقعت أن 
يكون معي مستقبال موظف في موقع معني، فقمت بإنشاء إمييل 
له وداومت على مراسلته، على أمل أن يأتي املوظف يوما ويعتبر 

مراسالتي أرشيفا له وملن سيأتي بعدي وبعده.

بعد انقطــاع أكثر من عام 
ونصف العام عن انتظام الدراسة، 
يعود أبناؤنا الطالب والطالبات 
إلى مقاعدهم الدراســية وسط 
ترقــب أولياء األمور واخلوف 
على أبنائهم، وكذلك االستعدادات 
احلثيثة من قبل وزارة التربية 
التي أشــك فــي قدرتها على 
االنتهاء مــن الصيانة املطلوبة 
للمدارس، ونحن أمام حتديات 
كثيرة جدا مع بدء العام الدراسي، 
منها النقص الشديد في العمالة 
لعدة  املنازل،  املنزلية وسائقو 
أسباب، منها األسعار اجلنونية 
لطلــب هذه العمالــة من قبل 
أصحــاب املكاتب اخلاصة بهم 
أنهم أقوى نفوذا  أثبتوا  الذين 
من احلكومة، ناهيك عن اإلفشال 
املتعمد لشركة الدرة الستقدام 
العمالة املنزلية، ومن ثم فكيف 
تذهب املعلمة األم إلى مدرستها 
ولديها أطفال صغار أو رضع؟ 
هل فكر مجلس الوزراء في هذا 
األمر؟ هل يعلم أن أسعار العاملة 
املنزلية املسترجعة وصلت إلى 
١٥٠٠ دينار وأكثر، واملؤقتة راتبها 
٢٥٠ دينارا أو أكثر، ويقتصر 
عملها فقط على تنظيف الشقة 
الصغيرة، وهي ليســت آمنة، 
ســواء بالهروب أو الســرقة، 
وكذلك املشكلة ذاتها في عدم 
توافر ســائقي املنازل، وأدنى 
راتب يتقاضونه ١٥٠ دينارا مع 

شروط تعجيزية.
إن هذه املشــكلة تؤرق كل 
بيت كويتي، فاألسر ال تتحمل 
هذه املبالغ، ملاذا ال تكون هناك 
مؤازرة حقيقية لشــركة الدرة 
من خــالل جلب طلبات كثيرة 
لعامالت املنازل وفتح فروع لها 

في احملافظات؟
وأيضا اإلغالق املتكرر الذي 
طال العديد من الدول التي جتلب 
منها العامالت يؤدي على ارتفاع 
األســعار، وكذلــك البطء في 
بالسفارات  التصديق  إجراءات 
الكويتية في اخلارج، والتأخير 
في الفحوصات الطبية، كل ذلك 
يفاقم املشكلة، فما العائق الذي 
مينع اســتقدام العاملة بعد ١٥ 
يوما - مثال - من اســتخراج 

التأشيرة؟!
هل شاهدنا وزارة الداخلية 
أو اجلهات املعنية قامت بدورها 
وأغلقت مكاتب استقدام العمالة 
بالعامالت  تتاجر  التي  املخالفة 
املسترجعة وتشــجعهن على 
الهروب، فهي بحسبة بسيطة 
يستقدمها املكتب بـ ٨٩٠ دينارا، 
وخالل شهرين أو ثالثة تعود 
لــك األموال  للمكتب ويرجع 
ويحولهــا لشــخص آخر بـ 
١٥٠٠ دينار، وهنا يربح ضعف 
املبلغ! ملاذا ال جتبر املكاتب إذا 
رفضت العاملة العمل العودة إلى 
بالدها وال يسمح لها بالتحويل 
إال بعد سنتني من الكفيل األول؟ 
وحلماية العاملة من سوء املعاملة 
يكون هناك خط ســاخن في 
وزارة الداخلية، واآلن الهواتف 

بيد كل إنسان.
الداخلية متام  تدرك وزارة 
اإلدراك أن املواطنني لن يبلغوا 
عن العامالت املؤقتات أو بنظام 
الساعات، فاملواطنون محتاجون 
للعامالت، ويضعون الكاميرات 
في منازلهــم لتطمئن قلوبهم 
على أبنائهم، وإذا قلت ألحدهم: 
كيف تأمن على أوالدك؟ يجيب: 
التعاون  إن  «احلافظ هو اهللا»، 
الدولة وقيام  بني مؤسســات 
اإلقامة بعملها، وإدارة  مباحث 
العمالة املنزليــة الدقيق بينها 
وبني املواطنني سيأتي بالنتيجة 

املرجوة، إن شاء اهللا تعالى.
ميثل نقص العمالة املنزلية 
أمرا شــديد اخلطورة، فكيف 
تريد مــن معلمة أو موظفة أن 
تؤدي عملها بإتقان وقلبها معلق 
بطفلها عند العاملة املؤقتة، أو أن 
تلك املعلمة أو املوظفة أرسلت 
أطفالها ألمها املسنة التي ال تقوى 
على متابعة هؤالء األطفال، أو أن 
تتركهم عند أم زوجها (حماتها) 
واملسنة أيضا، وقد يدخلنا هذا 
األمر في مشكالت أسرية كثيرة 
ال تنتهــي نحن في غنى عنها، 
وكثير من األسر لديها العديد من 
االلتزامات املادية وال تستطيع 
أن ترسل أطفالها إلى احلضانات 
الغالية جدا، فلو أن معلمة لديها 
طفالن هــذا معناه ١٢٠٠ دينار 

للحضانات فقط!
نتمنى من حكومتنا املوقرة 
ومجلسنا الهمام أن يضع هذه 

املشكلة في بؤرة اهتماماتهم.
نكشة: نقول ملكاتب العمالة 
اتقوا اهللا  املنزلية واملسؤولني: 

في املواطنني.

اخلدمات التي تقدمها املوانئ البحرية 
وزيادة قدرتها االستيعابية، وزيادة 
املوارد االقتصادية، ورفع معدالت 
النمــو االقتصادي، وإنعاش حجم 
التجارة اإلقليمية، ورفع مؤشرات 
األداء للكويت، وأن تاريخ اإلجناز 
املقرر في عام ٢٠٢٤، إال أن وزارة 
األشــغال أعلنت منذ شهرين عن 
طرح أربع مناقصات ضمن إجراءات 
إكمال املشروع، مع العلم أن هناك 
مشروعات لم تنجز إلى اآلن، لذلك 
أتطلع كما جميع املواطنني إلى إجناز 
املهمة واحليوية،  هذه املشــاريع 
ونتطلع أيضا إلى أن تكون الشراكة 
بني القطاعني العــام واخلاص في 
إجناز هذه املشاريع التي تقع على 
أجنــدة البرنامج اإلمنائي الكويتي 
لـ (كويت جديــدة)- كويت ٢٠٣٥ 
تنطلق بسرعة تتناسب مع احترافية 
الشركات األجنبية التي ترسى عليها 
املناقصات.. لتنطلق قاطرة البرنامج 
اإلمنائي الكويت وتصل في الوقت 
الذي حددته احلكومة أمام املواطن 
الذي يتطلع بتفاؤل لـ (كويت جديدة) 
وحتى ال يتكرر الســؤال.. قاطرة 
البرنامج احلكومي اإلمنائي إلى أين؟.

الســعادة ملواطنيهم واستثمار تلك 
املشاريع الضخمة التي تدر على الدولة 

اإليرادات املالية الهائلة.
فاليوم بعد أن كنا في املقدمة في 
كل شــيء أصبحنا بال شيء، وهذا 
ما جعلنا نشــعر باليأس واإلحباط 
ورمبا العجــز ألننا بالفعل أصبحنا 
عاجزيــن عن النهوض فــي بلدنا، 
من جديــد أصبحنــا عاجزين عن 
إسعاد شعبنا، أصبحنا عاجزين عن 
حتقيق اقل املطالب للناس من سكن 
ووظيفة وتعليم مميز، هل سنبقى 
نقارن ونتأمل ونتمنى أم أن عروس 
اخلليج ستخرج وتنهض من جديد 
وتبهر العالــم بجمالها مثلما كانت، 
وتخلط املاضــي اجلميل باحلاضر 
وتستشرق املستقبل وتبحر سفينتها 
رافعة أشرعتها عاليا على شواطئها 

احلاملة.. هذا ما نتمناه.

طائرة احلكومة ألن مركب احلكومة 
يجــب أن تكون رحلتــه آمنة وأن 
الزائدة أوال  يتخلص من احلموالت 
بأول سواء بإلقائها على اليابسة في 
أقرب محطة توقف له أو بإلقائها في 
قاع البحر أو احمليط شــرط تطبيق 
املســاواة والعدالة على اجلميع وال 
التسلل من فتحات  مجال حملاوالت 

خلفية إلى مركب احلكومة.
والسؤال الذي يطرح نفسه: ملاذا ما 
زالت احلكومة تستخدم املركب حتى 
اآلن بينما حولنا الصواريخ ومركبات 
الفضاء؟ وملاذا ال تخلق احلكومة في 
اآلفاق بدال مــن التوقف عند عصر 
املركب فقط؟ ألسنا في حاجة ملا هو 
أكثر تطورا من املركب التراثي التقليدي 
الذي ال يليق بعصر التقنيات احلديثة 
والتقــدم التكنولوجي؟ وهل مركب 
احلكومة يستطيع أن يحقق طموحات 
الشعب بينما من حولنا يستخدمون 
مركبات الفضاء ويصنعون بأيديهم 
بالعلم واملعرفة  املتدثرة  وبكفاءاتهم 
العديد من الصور الناجحة في القيادة.

إال وتذكرني بحلــم حكي لنا 
التي رأت  الفتاة  باألساطير وتلك 
فارس أحالمها على حصان أبيض 
جميل، وسرعان ما استيقظت منه! 
رمبا لينتهي بها املطاف على زواج 
مسيار فاسق! في وقت لم يعد لها 
حيلة وخيار سوى أن تقبل بإيواء 

والصرف على رجل بال قوامة!
حياتنا لها أن تكون أفضل لو 
أدرناها بسلوك آخر، سلوك الفكر 
والعزمية واإلصرار، وحتدي الذات 
واملسؤولية وابتعدنا عن الشبهات 

والتقليد!
وقمنا باســتغالل ما منلك من 
عقول وطاقات وأدرنا أموالنا بحكمة 
ووفــق حاجتنا لتغيــرت حياتنا 
لألفضل، ال أن نســتمر بالعيش 
على الهامش حتى يلفظنا الهامش 

نفسه!
الدولة  تبنيه  املجتمع ال  وضوح:  ٭ 
لوحدهــا وال الفــرد لوحده، هي 
مجموعة من السواعد يجب أن تكون 
أهدافها سامية أوال ومسؤولة ثانيا!

للمواطن  املهمة  ومن املشاريع 
واملواكــب للتطــورات العاملية في 
الكهربائية  الطاقــة  مجال توليــد 
الصلبة  البلدية  النفايــات  معاجلة 
«موقع كبد» وهذا املشروع كان قد 
تعثر تنفيذه في ٢٠١٦ وفي تفاصيل 
الصلبة  النفايات  املشروع معاجلة 
عن طريق استخدام احملارق تقدر 
بـ ٣٫٢٧٥ طنا  طاقتها االستيعابية 
يوميا مبعدل (١٫٠٥٠٫٠٠٠ طن سنويا)، 
وأما عن مشــروع توســعة ميناء 
مبارك الكبير فكما ذكر في تفاصيل 
البرنامج احلكومي اإلمنائي أن الهدف 
زيادة حجم االستثمارات وتطوير 

في دول مجلــس التعاون والتطور 
والتقدم السريع الذي تواكبه دولهم 
من خالل املشاريع الترفيهية اجلبارة 
التي افتتحوها ويزورها البشر من 
مختلف دول العالم إضافة إلى التوسع 
في كل املجاالت اإلدارية والفنية وكل 
ما من شــأنه أن يسهم في حتقيق 

أنه يجب  والسؤال املشروع هو 
معرفة آلية ومنهجية محاسبة القياديني؟ 
وهل ميكن إنزال غير الناجح منهم من 
مركب احلكومة بضمير مرتاح؟ إنني 
أمتنى من كل قيادي حضر اللقاء أن 
يســتعد لتلك التحديات إما بتطوير 
قدراته أو باالســتعداد للهروب من 
مركب احلكومة الذي لم يعد يتحمل 

أكثر.
وبالطبع، فإن من لن يأويه مركب 
احلكومة فلن يجد له مكانا بديال في 

تشــابهنا معه واجتهنــا معا إلى 
املجهول..!

بعد أن تبــدل العيب إلى عادة 
والنزاهة إلــى غباء والتجاوز إلى 

شطارة!
هذا اجليل يعيش بال حلم حقيقي 
ومعظم أحالمه تتبخر وتذهب مع 

أدراج الرياح!
وما صعوبة احلياة التي أراها 
في الوجوه من حولي وفي كل مكان 

وبرغم إمكانياتها وترفها!

مدينة املطالع يشتمل على ١٢ ضاحية 
سكنية باإلضافة إلى ضواح خدمية، 
ويتضمن املشروع أيضا.. قسائم 
ســكنية يقدر إجمالــي الوحدات 
بأكثر من ٢٨،٠٠٠ وحدة  السكنية 
للقسيمة  سكنية مبساحة ٤٠٠م٢ 
مخصصة ملستحقي الرعاية السكنية، 
وحتوي الضواحي اخلدمية مساحات 
جتارية وصحية وتعليمية باإلضافة 
إلى خدمات أخرى مخصصة خلدمة 
قاطنــي املدينة، إال أن هناك بعض 
املناطق البعيدة عن العاصمة الكويت 
ال تزال املشــاريع اخلدماتية قيد 

التنفيذ فيها.

كانت تقدم كثيرا مــن األمور التي 
اليوم شبه مفقودة، وهذا  أصبحت 
ما أدى إلى االنتقال من مرحلة التذمر 
والشكوى إلى مرحلة املقارنة اليوم.
جميعنا يذهــب بأنظاره إلى من 
حوله ويتحسر ويتألم على حالنا وما 
وصلنا إليه عندما نشــاهد أشقاؤنا 

وسالمة املنتسبني إليه. وهناك العديد 
من التحديــات التي تواجه احلكومة 
في ملف القياديني يقع في مقدمتها 
الباراشوت لإلنزال  حظر استخدام 
البهلواني في مركب احلكومة وسرعة 
التعامل اجلــاد واملوضوعي مع من 
ألقت بهم الباراشــوتات إلى مركب 
املنصب  احلكومة فتمتعــوا مبزايا 
وضربوا عرض احلائط املسؤوليات 
بسبب أنهم يفتقدون أبسط املهارات 
وتسلقوا وصوال إلى مركب احلكومة.

والبحث عن األناقة والتجديد حتى 
نظر أبو كشرة ألسنانه وابو متبة 

جلسمه والعصلة لعضالته!
عيــادات األســنان واألندية 
الصحية في األســواق وكراسي 
البديكيــر واملنيكير ال حتصى! 
وعمليات التكميم والنحت باحلجز 

والسفر باألقساط!
خضعنا لرغبات جيل ال يبالي 
بشــيء وال يهتم ألمر، وأصبحنا 
الداعم الرئيسي له على ذلك حتى 

نشــطت ملتقيات سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
على مستوى القطاع التنموي القادم 
في البالد، وتأتي امللتقيات ببارقة أمل 
وتفاؤل بنهضة تنموية شاملة، ينظر 
إليها املواطن الكويتي بعني التفاؤل 

ملستقبل أفضل ولكويت جديدة.
إنها.. رؤية كويت ٢٠٣٥ - كويت 
جديدة كما أرادها قائد اإلنســانية 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، طيب اهللا ثراه، مركزا ماليا 
عامليا جاذبة لالستثمارات األجنبية 
وذلك عبر املشاريع اجلديدة وفقا 
الســنوية  لبرنامــج عمل اخلطة 

للمشاريع اإلمنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١.
املنتظرة،  إليك بعض املشاريع 
ومنها مدينة املطالع السكنية واملقرر 
االنتهاء من هذا املشروع في عام 
٢٠٢٣، ولعلي هنــا أدعو احلكومة 
إلى تأمني املشروع من خالل خطة 
هندسية شاملة تقوم على اختيار 
التصاميم املتطورة للمدن احلديثة 
السكنية  والذكية، كما املشــاريع 
واملناطقيــة في الــدول املتقدمة، 
https:// ووفقا للــوارد على موقع

www.newkuwait.gov.kw/، مشروع 

منذ فترة والناس عندنا في الكويت 
تتذمر من األوضاع كافة ألنهم يرون أن 
كل شيء جميل عندنا تالشى وأصبح 
في عالم الذكريات، البعض يرى أن 
املاضي كان جميال رغم بساطته، ونحن 
هنا باملناسبة ال نتحدث عن املاضي 
البعيد وإمنا عما يقارب العقدين من 
الزمن، فاجلميع يرى أن تلك الفترة 
وما ســبقها لم يكن الفســاد فيها 
بالشــكل الذي رأيناه في السنوات 
احلالية، وكانت تلك املرحلة يصاحبها 
نوع مــن الهدوء والرضا عن معظم 
ما تقدمه الدولة ملواطنيها سواء كان 
على مستوى الوظائف ومدى توافرها 
التعليم وجودته،  أوعلى مســتوى 
التي تقدم،  وعن مستوى اخلدمات 
الترفيه وتنوعها، وعن  أماكن  وعن 
مستوى الشوارع ومدى صالحيتها 
لالستخدام، واخلدمات الصحية التي 

كلمات مهمة أطلقها سمو رئيس 
مجلس الــوزراء فــي اجتماعه مع 
املتعلقة  تلك  بالدولة وهي  القياديني 
مبركب احلكومة الذي لن يأوي إليه 
أي قيادي ليست لديه مهارات وقدرات 
قيادية وأن تأتي متأخرا خير من أن ال 
تأتي أبدا، وهذه الصراحة والشفافية 
الوظائف  في طرح سموه ملوضوع 
القيادية ومعايير االختيار واالستمرار 
والتجديد هو مربط الفرس إلصالح 
األداء احلكومي وبناء كويت املستقبل 
التي يحلم بها اجلميع، حيث إن اجلميع 
وبال شك ينتظرون االنتقال إلى مرحلة 
التنفيذ مبنظومة جديدة حتمي مركب 
احلكومة وحتمي اجلهاز احلكومي من 

غير األكفاء.
ومن ثــم تضع حــدا الختيار 
القياديني والتجديد لهم دون معايير 
تعكس الكفاءة والقدرة على القيادة 
تتوافر  لم  الواضحــة وإن  والرؤية 
اإلرادة بإصالح هذا امللف فإن مركب 
احلكومــة قد يجد من الصعب عليه 
أن يبحر أو أن يحافظ على سالمته 

تغيرنا ومــا قدرنا نغير!
عشنا حياتنا على الهامش
افتقدنا أشياء كثيرة كانت لها 
أن تغير، ليس حياتنا فقط، ولكن 

كفيلة بتغيير املجتمع بأكمله!
آباؤنا والرعيل األول عانوا ما 
عانوا من حياة صعبة، لذلك اهتموا 
بتربيتنا وتعليمنــا، وأي اهتمام 
وتفاخروا مبا حصدناه وحصلناه!

والدولة تكفلت بكل شيء تقريبا 
وبقى أهم شيء لك أن تتخيله!

وهو السلوك، نعم السلوك هذا 
املفقود بني واقعنا وأحالمنا، باتت 
املسافة بينهما شاقة وصعبة في 
أن نتجاوزها وتكاد أن تتحطم معها 

الهمم إن لم تكن حتطمت فعال!
ومع كل هذا الرفاه والعيشــة 

الرغدة لم تعد للعزمية داع!
حتى الدولة أصبحت ال عزمية 

لديها!
لقد وقعنــا في الفخ وبات كل 

شيء سهال أو في املتناول!
حتى استهوتنا املاركات والسفر 
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