
محطات السايرزم بال قناع

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
مطربة بريطانية تعزز ثقتها بنفسها بـ »التنويم« المغناطيسي.

ـ لو كان التنويم ينفع لنفع شعوب الشرق األوسط التي تنام منذ 50 عاما.
بلديات بريطانية تدفع نقودا للسكان للتجسس واإلبالغ عن مخالفات جيرانهم.

ـ احنا بهالديرة نتجسس ونشتكي ونبلغ »ببالش« وما أحد يرد علينا.
أبواللطفواحد

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

أتفق متاما مع ما ذكره الزميل العزيز 
فيصل الزام����ل في مقاله باألمس من دور 
اإلعالم السالب في مأس����اة الشاب حازم 
البريكان حتى ان دمه غطى على اجلرائد 
التي تناثرت في غرفة نومه، وأذكر في هذا 
الس����ياق حادثتني حدثتا مؤخرا، األولى: 
دعوتي من قبل شخصيات اقتصادية بارزة 
للشكوى من تقّصدهم الشخصي من قبل 
أحد الكّتاب الوافدين القادمني جديدا للبلد، 
والثانية: قدمت أخت فاضلة وزوجها لي 
صحيفة زميلة أظهرت صورة والدها الطاعن 
في السن وهو من أسرة كرمية كبيرة بشكل 
غير الئق، وفي كلتا احلادثتني نصحتهم 
مبخاطبة القائم����ني على اجلريدة املعنية 
مباشرة ليقيني بانهم ال يرضون قط مبا 
حدث وان سبب اإلشكال اختالف الثقافات 
بني املجتمعات فما هو مقبول في بلدنا قد 

يكون له اثر سالب في بلد آخر.
> > >

بعيدا وبش����كل غير متصل مبا حدث 
مؤخرا، هناك ظاهرة عامة متفشية في البلد 
لدى بعض املؤسسات والهيئات والشركات 
وهي الطلب من الش����باب مدراء احملافظ 
حتقيق أرباح عالية دون السؤال عن النهج 
أو الطريقة، فل����و حقق مدير ما ربحا في 
نهاية العام قدره 20% عن طريق التحليل 
الفني والعالي للشركة وحقق مدير آخر 
50% عن طريق االشاعات ونفخ األسعار 
واستئجار األقالم وتسريب املعلومات ألثني 
على الثاني ومت  � لرمبا � لوم األول، لذا يجب 
إعادة النظر في ذلك السلوك الذي يشجع 

على االنحراف بدال من االحتراف.
> > >

عملت طيارا في »الكويتية« ما يزيد عن 
الثالثة عقود ولم أتقدم قط بإجازة مرضية 
أو عارضة رغم اس����تحقاقي املشروع لها 
وكنت إذا مرضت اطلب استبدال رحلتي 
برحلة زميل حتى يبقى امللف نظيفا من 
اإلجازات املرضية والعارضة، لذا أستغرب 
مما أورده ديوان اخلدمة املدنية من وجود 
716 ألف إجازة مرضية للموظفني خالل 6 
أشهر فقط مما يعني اننا إما أمام مجتمع 
مري����ض او مجتمع نص����اب او بالطبع.. 

االثنني معا!
> > >

وس����ط ظلمة قلة الق����درة ومحدودية 
الكفاءة املتفشية في البلد تسطع شموس 
وجنوم تضيء الطريق ألجيالنا الصاعدة، 
فالشكر اجلزيل للشيخ فواز خالد األحمد 
مدير إدارة اجلنسية بوزارة الداخلية على 
قدراته اإلداري����ة املتميزة ووجوده طوال 
الوقت بني املراجع����ني واملوظفني لتذليل 
العقبات وانهاء املعامالت بأسرع وقت، فأكثر 
اهلل من أمثاله وجعلهم قدوة لآلخرين في 

العمل واإلجناز.
> > >

لقاء ش����ائق ملدير أمن الدولة السابق 
اللواء فهد الفهد مع الزميل محمد املال على 
قناة الشاهد فند وكّذب فيه دعاوى صدام 
وتابعه هيكل حول الرسالة املزعومة التي 
ادعى انه أرسلها لوزير الداخلية آنذاك والتي 
قيل انها تثبت تآم����ر الكويت مع أميركا 
لإلض����رار بالعراق. ومما قاله أبوأحمد ان 
العراقيني استولوا على مكتبه فأصبح من 
السهل عليهم التزوير الذي من دالالته ان 
املخاطبة لوزير الداخلية كانت بلقب »سمو« 
بينما نستخدم في الكويت لقب »معالي« 
للوزير، حيث كان لقب »سمو« محصورا 
آنذاك في األمير وولي العهد، كما ان رسائل 
املسؤولني كان يكتبها أبوأحمد بخط اليد ال 
باألوراق املطبوعة، كما ادعوا في الرسالة 
الزائفة ان����ه اصطحب معه ضابطا يعمل 
في محافظة األحمدي بينما ال يسافر في 
رحالت عمل إال بصحبة ضباط أمن دولة 

ال ضباط محافظات.
> > >

آخر محطة: يذكر أخ فاضل من منضوي 
ديوان اخلدمة املدنية ان لدينا ما يسمى ب� 
»بطالة الرفاهية« حيث ان األغلبية املطلقة 
م����ن البطالة تقوم عل����ى معطى »كراهية 
العم����ل« اجلاد والوظيف����ة املصاحبة له، 
وتضيف زميلة له أن هناك من اإلناث من 
يأتني بشهادات تدريب طويلة على وضع 
املكياج، وبدال من فتح الصالونات يقدمنها 
كشهادات وحيدة للبحث عن عمل »مناسب« 

في الوزارات احلكومية!

قضايا األربعاء مالت علّي
والدمع م����ن عينيها 
ينهم����ل، مال����ت عل����ّي 
تش����تكي لوعة العشق. 
فكلما اقتربت من حبيبها 
زاد بعدا وابتعادا. تغسل 
الكلمات  مسامعه بأعذب 
ويسوطها جالفة وقسوة. 
تذكر تاريخ انتهاء تأمني 
سيارته! وينسى تاريخ 
ميالدها. تهاتفه في اليوم 
الواحد مرات وهو بالكاد 
الش����هر مرة  يهاتفها في 

يتيمة.
انتظرتها حتى جفت 
دموعها وفرغت حنجرتها 
الكالم. وبعد »البكي  من 
واحلك����ي« مال����ت علّي 
فسألتها السبب، ولم الصبر 
على كل هذا العذاب؟! قالت: 
انها تخشى فراق احلبيب 
ففيه شقاء وهالك اكيد، فال 
ليلى احتملت بعاد قيس 
وال عبلة صبرت على فراق 

عنترة بن شداد.
اعتدلت في جلس����تها 
ثم ع����ادت ومال����ت علي 
فحاول����ت ان اذكرها بأن 
قيس العاشق جن واصابه 
اخلبل بسبب فراق ليلى، 
وان عنترة العبسي حاول 
تقبيل السيوف في ساحة 
الوغى الن السيوف ملعت 
كبارق ثغر عبلة املتبسم. 
فأين محبوبك من كل هذا؟! 
فال هو باملجنون وال هو 
الف����وارس عنترة.  اب����و 
فأرج����وك ان تفكري في  
نفس����ك وحترصي على 

كرامتك يا سيدتي.
مالت علي وطالعتني 
بنظ����رة ازدراء، وقال����ت 
)وي.. مالت عليك.. صج 

ما عندك سالفة(! 
صالح الساير
www.salahsayer.com

في كل مكان في العالم السياس����ة تخدم االقتصاد، اال 
في بالدنا، االقتصاد والرياض����ة والفن واألدب والثقافة 

تخدم السياسة!
عال����م حتكمه االقتصادي����ات، وحتركه السياس����ات 
املالية وعاملنا يريد ان يؤكد للعالم أنه خطأ ونحن على 

صواب!
نريد توظيف من ال يعمل، بل نرقيه ونتعارك ملاذا لم 
يعني كمدير وه����و في بيته او في الديوانية طوال عمره 

الوظيفي!
مؤسساتنا حتترق ألننا نريد مجتمعا ال يعمل وال ينتج 

وتصله  املزايا والقروض والهبات الى البيت!
اآلالف تسافر في الصيف، معظمها لم يقدم إجازة من 

دوامه، ألن دوامه أصال في إجازة!
نش����عر بالضائقة املالية ال ألننا ال منلك قوت يومنا 
ولك����ن ألننا نريد اكثر مما منل����ك، ونعيش خارج نطاق 

احلسابات!
اجلميع مشغول رغم انه ال يعمل، واجلميع مستعجل 

رغم انه غير مرتبط بأي التزامات!
اذا كنا نريد ان نحرك البلد، فعلينا التركيز على تنمية 
املوارد البش����رية، ودعم االقتصاد، ال أن نصور الشعب 
بطوائفه وأس����ره بأنهم حيتان وذئاب تريد أكل الصغار 

والعامة من الناس!
ال يوجد كويتي فقير وهلل احلمد، ولكن هناك حاالت 
شاذة آلباء أو أمهات أو أبناء تخلت عنهم أسرهم ولألسف 

او حتملوا ديونا هم في غنى عنها.
السعي وراء زيادة الثروة يبدد الثروة احيانا، والسعي 

وراء الغنى دون تنمية بشرية حقيقية أمر من اخليال.
علينا ان نطالب باقتصاد قوي تخدمه السياسة، وتعمل 
من أجله ال أن نعمل على خلق جو من التوتر بني الناس 

لقتل االقتصاد من اجل السياسة.
ملاذا نتعاطى الشأن السياسي، وال نركز على خلق جيل 

جديد على قواعد جديدة من بعد األفق واإلبداع.
جيل خالق ال يقف عند وصول الفرص، بل يس����عى 

من أجل خلقها.
بصراحة، أعتقد اننا مطالبون بإعادة النظر في طريقة 
تفكيرنا ونظرتنا الى املس����تقبل، اليوم هناك فرصة من 
اجل مستقبل افضل لهذا البلد، وأخاف ان نلتفت بعد حني 

فال جند فرصة وال جند من أمل.
عل����ى اجلميع ان يعي ان من يس����رق الوقت واجلهد 
ويبدد كل إمكانيات اإلصالح للمستقبل هو ايضا ضليع 
في س����رقة املال العام للدولة، ألني أعتقد ان مفهوم املال 
العام يندرج حتته بكل تأكيد تبديد طاقات هذا الش����عب 

في مواضيع تافهة من اجل بطوالت معظمها كاذبة.

ُسّراق المستقبل العام
تضييق دائرة البحث في القضايا العامة، يغّيب احللول 
الت����ي قد تكون ناجعة، فيما لو وس����عنا الدائرة، وطالبنا 
اصحاب الش����أن واملتصلني بالقضية املطروحة، بضرورة 
ايجاد احللول واملشاركة الكاملة في ايجاد تصور يخرجنا 

من األزمة التي تواجهنا.
وفيما يخص ما سمي بقضية املسّرحني، جند ان اصحاب 
الشأن واملتصلني مباشرة بالقضية، ورمبا هم اطراف مباشرون 
فيها، قد غابوا عن مس����رح القضية وتواروا واختبأوا ولم 
يس����مع لهم احد صوتا، واقص����د الفعاليات االقتصادية او 
القائمني على الشركات واملؤسسات اخلاصة من الشركات 
الكبرى والبنوك وشركات االستثمار واملؤسسات االقتصادية، 
ولوال التصريحات الواضحة والشفافة لعلي الغامن رئيس 
غرفة التجارة والصناعة، ملا كنا عرفنا حقيقة الوضع وأبعاد 
القضية ومسبباتها، حيث اقتصرت مواقف اصحاب الشأن 

واملعنيني على ذلك املوقف الواضح لرئيس الغرفة.
ميلك املسؤولون في تلك املؤسسات والشركات الكثير 
من احلقائق التي قد تساهم في اجالء الصورة وازالة الغبش 
الذي يعتليها، ما يس����اهم ايجابيا فيما ل����و ادلوا بآرائهم 
وقدموا احلقائق للرأي العام، وليساندوا بذلك رئيس الغرفة 
في موقفه وفي حتديده ألبعاد القضية، في توطئة اليجاد 
احللول الواقعية والفعلية لقضية واضحة وليست مفتعلة، 
ولكن احتماءهم بجدار الصمت واللوذ وراء داء الس����كوت، 
الذي يعتبرونه سالمة لهم، حتى ال يخسروا مواقعهم لدى 
الرأي العام، يؤثر س����لبا في مواقفهم الوطنية ويؤشر الى 

خلل في فهم او حتمل املسؤولية بشكل ايجابي.
ليس من اتهام عن مسؤوليتهم في خلق تلك املشكلة او 
االزمة � واقصد ازمة املسرحني � الن طبيعة العمل اخلاص 
وتنمي����ة رأس املال تقتضي البحث ع����ن االجود ثم اجليد 
من الكفاءات الوظيفية، وبالتالي فإن من مت تسريحهم اثر 
االزمة االقتصادية العاملية من بني موظفي هذه الش����ركات 
واملؤسسات املالية والبنوك، ال يعني اتهاما او جناية ارتكبتها 
تلك املؤسسات، الن عنصر الربح هو الذي يجب ان يطغى 
في خطط تلك املؤسسات، وليس من لوم عليهم لو اتخذوا 
قرار تس����ريح بعض موظفيهم من ناقصي الكفاءة او ممن 
يشكلون عبئا ماليا على تلك املؤسسات، ولكن اللوم او العتب 
يكمن في عدم مش����اركة تلك اجلهات بشخوص مسؤوليها 
في وضع احلقائق للرأي العام، ومواجهة القضية بشجاعة 
وعدم االختباء والتستر وكأمنا هم غير معنيني بالقضية، 
او ان هذه االزمة واقعة في بالد اخرى، وليست في الكويت 

التي تضم مؤسساتهم وترعاها!
ان االستمرار في حالة الصمت واالصرار على عدم املواجهة، 
قد تصل اخطارهما الى تلك املؤسسات التي حتاول ان حتمي 

نفسها بالصمت والسلبية!

داء الصمت!

واضح

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

سـارة راشـد عبدالرحمن اجلليــبي، زوجة يوس����ف 
إبراهيم عبدالرحم����ن اجللي����بي � 74 عاما 
� ال����رجال: الس����رة � ق5 � ش األول � م24 
� ت: 66359333 � 66348455 � الن���س����اء: 
الس����رة � ق5 � ش23 � م41 � ت: 94477791 � 

.25315541
هـادي عايض هادي العتيبـي � 62 عاما � الرقة � ق2 � 

ش21 � م181 � ت: 65713564.
علي حسن محمد أبل � شهران � صباح السالم � ق7 

� ش2 � م1 � ت: 99070170.

صقـر محمد اجلمهور � 79 عام����ا � الفروانية � ق2 � 
ش79 � م15 � ت: 24748541 � 99491725.

أحمد راشد جاسم األستاذ � 63 عاما � الرجال: الدعية 
� مسجد البحارنة � ت: 94477717 � النساء: 

الدعية � ق4 � ش44 � م10.

عبدالرحمـن شـنان عايد العنـزي � 25 عاما � اجلهراء � 
قسائم العثمان � ق5 � ش1 � م5 � ت: 99878853 

.99405888 �
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مواقيت الصـالة 
والخدمات

  ص 10

تس���تضيف 
»األنب���اء« ف���ي 
ديوانيتها اليوم 
رئيس قسم الطب 
في  الطبيع���ي 
مستشفى الطب 
الطبيعي د.وليد 
البصيري  احمد 
ورئيس مجلس 
الط���ب  امن���اء 
وذلك  الطبيعي 
على مدار ساعة 

ونصف الساعة للرد على استفسارات القراء 
حول امراض اجلهاز العصبي واجلهاز احلركي 
وعالج آالم العمود الفقري واعاقات االطفال. 
د.البصيري سيكون معكم اليوم بني الساعتني 
ال� 5.30 وال�7 مس���اء على هواتف »األنباء«: 
24830514 � 24830238 � 24830322، داخلي: 

.318 � 131

د.وليد البصيري اليوم وياكم

فاطمة عبدالرحيم:
 نمت في ثالجة  الموتى 

بعد ما  شّرحوا جثتي!
ص18 و19

نايلة و مكتبي دخال القفص الذهبي »مدنيًا« في قبرص
بيروت ـ ندى مفرج سعيد 

دخل االعالمي مالك مكتبي االحد املاضي القفص الذهبي، 
حيث عقد زواجه مدنيا في قبرص على النائب االصغر في 
البرملان اللبناني نايلة تويني، بعد أن كانا مهدا لالعالن 
عن عالقتهما »بطريقتهما الرومانسية« غير التقليدية من 
خ���الل حلقة »أحمر باخلط العريض« التي يقدمها مالك 
على شاش���ة »املؤسسة اللبنانية لالرسال« والتي بدأت 
عندما تلقى هدية من »مجهولة« كانت عبارة عن ورود 
حمراء وخامت خطوب���ة، وقيل وقتها إن صاحبة الهدية 
ه���ي اإلعالمية والنائب نايلة تويني، وقد وضع مكتبي 
»اخلامت« مبتس���ما، والتزم مبوضوع احللقة. وبذلك لم 
ينف مكتبي اخلبر، وإن دل فحوى احلديث على صحته، 
خاصة ان مالك أكد وجود حب في حياته لكنه قال: لكن 

أموري الشخصية أحمر باخلط العريض.
وكان مكتبي استضاف في حلقة حتت عنوان »الفتيات 
املس���تقالت« نايلة تويني بصفتها املدير العام املساعد 
في جريدة »النهار« لتتحدث عن استقالليتها، حتدياتها، 

مسؤولياتها اجلديدة، وعن حياتها الشخصية.
لكن إط���الالت نايلة االعالمية من خ���الل العديد من 
املقابالت أكدت العالقة واخلطوب���ة ليهزم مالك مكتبي 
قلب الفتاة الشابة ويفوز به، وليقررا الزواج مدنيا في 
قب���رص دون أن يغير أي منهما دينه حيث حتافظ فيه 

على ارثوذكسيتها وهو على شيعيته. 
وهكذا تتحول قبرص الى ملجأ اللبنانيني راغبي الزواج 
املدني باعتبار ان لبنان ال يسمح بعقد هذا الزواج على 
أراضيه، اال انه »يعترف« به ويسجله في دوائر األحوال 

الش���خصية. ليسجل زواج آل تويني وآل مكتبي أحدث 
الزيجات التي اقتصر حضورها على املقربني من الطرفني 
وسيكون خاصا جدا وبعيدا عن كاميرات املصورين من 
الباباراتزي. وسيذهب العروسان في رحلة عسل اليام 
بعيدا عن لبنان، كما أكد مالك في اتصال مع »األنباء« التي 

سيخصها بحديث مباشر بعد عودته من شهر العسل.
فالنائب االصغر التي دخلت البرملان اللبناني، ستنهي 
حياة العزوبية لتتحول الى »عروس البرملان«، ولتحدث 
»ابنة دار النهار االرثوذكسية« بزواجها من »الشيعي« 
مالك مكتبي أول خطوة نحو التغيير الذي لطاملا نادى 
به الشباب اللبناني، أي بأن يكون احلب فوق الطائفة، 

حب اآلخر وحب الوطن. 
هكذا تتوج ابنة ال� 27 عاما )مواليد 31 اغسطس 1982( 
عالقتها باالعالمي مالك مكتبي بعد قصة حب غير معلنة 

وقد خرجت الى العلن في 7 يونيو املاضي .
يذكر ان مالك احلائز اجازة في ادارة االعمال في القطاعني 
املالي واملصرفي، من اجلامعة اللبنانية � األميركية في 
بيروت وعلى ماجستير في الدراسات والعالقات الدولية 
من جامعة لندن. والذي دخل حقل التلفزيون من خالل 
جتربته االعدادية في برنامج »كالم الناس«. سيدخل الى 
استديو »أحمر باخلط العريض« في موسمه اجلديد بعد 
شهر رمضان املبارك عريسا بعد ان كان احتفل مع فريق 
عمله منذ أيام بإس���دال الستار على املوسم املاضي من 
البرنامج، وقد ودعه فريق عمله بجمعة عائلية وبقالب 
حلوى حمل عبارة: »نهايتها لذيذة ويبقى أحمر باخلط 

إعالن زواج مكتبي وتويني وسط حضور أقربائهما ويبدو النائب مروان حمادة خال والد العروس الصحافي الراحل جبران توينيالعريض«.

العروسان يتوسطان ضيفني من احلضور العروسان يقطعان كعكة الزفاف

مكتبي وعروسه نايلة في حفل الزفاف


