
السايرزم

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
علماء يبدلون خاليا البنكرياس إلنتاج األنسولين.

ـ ومتى يبتكرون وسيلة لتبديل خاليا مخ بعض الساسة العرب إلنتاج 
»الحرية«؟!

البلدية تحذر من شراء المواد الغذائية مجهولة المنشأ.
ـ تحذيركم حلو بس السؤال منو اللي دخلها البلد؟!

أبواللطفواحد

شجاعة نادرة

»الطفولة كفيلة بتحقيق 
اكبر قدر ممكن من احلياة بكل 
عفويتها، فان تكون طفال هو 
ان تعيش متعة التصورات 
دون رقيب حي���ث ال تأثير 
لثقافة، وه���ذا كان مينحنا 
اقامة عالقة من نوع خاص 
مع الكائنات ومع اجلمادات 
حيث كل ش���يء كان ينطق 
ويعرفنا بنفسه كما نشتهي 
حني كنا نعيش لذة األسئلة 

املطلقة«.
انق���ل ه���ذه العب���ارات 
من مقدمة كت���اب »تقديس 
إبراهيم  الش���هوة« للكاتب 
محم���ود، الذي يش���ير الى 
الطفول���ة ويصفها  مرحلة 
»بالقوة« التي كانت متنحنا 
القدرة على االنطالق صوب 
الالمتناهي قبل الوصول الى 
مرحلة التردد أو اجلنب العقلي 
حس���ب تعبير الكاتب الذي 
يضيف: »ان جبننا العقلي او 
غياب او ضعف تلك »القوة« 
هو املسؤول عن بؤسنا في 
وجودنا حيث نستهلك بأسئلة 
مؤطرة، وبإجابات اجترارية 
وبسلوكيات قطيعية. فثمة 
عداء للمختلف، وانتش���اء 
بالعطالة الذهنية وبالرتابة 
الفكري���ة، وله���ذا ف���إن ألد 
الذين  خصوم اجلدي���د هم 
يعتبرون أنفسهم رموز ثقافة 

ومرجعيات عقل املجتمع«.
من الواض���ح ان الكاتب 
يس���تنهض فينا ش���جاعة 
عقلية تساعدنا على الوقوف 
في وجه رم���وز الثقافة في 
املجتمع. فمن ميتلك مثل هذه 

الشجاعة النادرة؟!

صالح الساير
www.salahsayer.com

حضرت والكابنت حس���ام الش���مالن ليلة أمس حفل 
زواج مالك ابن الصديق فؤاد حالوي س���كرتير حترير 
جريدة »القبس« في منتجع »اجلنة« الساحر الواقع على 
شواطئ منطقة الدامور جنوبي بيروت وقد كان احلفل، 
وبحق، أسطوريا في تنظيمه وترتيبه وما تضمنه من 

استعراضات أبهرت احلضور.
> > >   

فقد ابتدأ احلفل بظهور غير عادي للعريس تاله وصول العروس في قارب 
وس���ط األضواء امللونة واأللعاب النارية التي انارت البحر وتوالت الفقرات 
اجلميلة مع حترك العروسني لتحية جميع املدعوين، فمبروك ألبي عالء وحرمه 

زواج االبن مالك وعقبال الذرية الصاحلة.
> > >

وفي مقابل احلبور والفرح والس���رور الذي مأل ش���واطئ الدامور نلحظ 
باملقابل اختفاء الفرح عن حفالت الفرح والزواج في الكويت التي يطغى عليها 
في كثير من األحيان العتب والزعل أكثر من الرضا والسعادة وقد يكون أحد 
األسباب الرئيس���ية لذلك هو اختفاء اجلهات املختصة واحملترفة التي تقوم 
بتنظيم حفالت الزواج من األلف إلى الياء كاحلال في لبنان وبقية دول العالم 

حتى ال يشوبه القصور ويزعل احلضور أو حتى من لم يحضر.
> > >

فكل زواج في الكويت هو بداية صفرية ملن يقوم به حيث يكتشف الداعي على 
سبيل املثال عدم وجود قوائم معتمدة ومجددة ألسماء رواد الدواوين كي يتم 
دعوتهم او حتى عناوين دقيقة لتلك الدواوين، كما تبدأ اإلشكاالت اللوجستية 
في كيفية احلصول على كروت الفرح واخلطاطني واملراسلني للتوصيل والورود 

والزينة واملصورين واملأذون ونوعية الوجبات وإعدادها.. الخ.
> > >

واحلل األمثل ملثل تلك اإلشكاالت التي حتدث كل يوم هو عبر وجود وكاالت 
مختص���ة، تتصل بها منذ اللحظة األولى فتقوم بتزويدك بأس���ماء وعناوين 
حديثة للمدعوين ثم تعرض عليك انواع الكروت وأسعارها واالعداد املطلوبة 
وتتكفل بتوصيلها، ومثل ذلك توفير جميع املتطلبات اللوجس���تية س���الفة 
الذكر، ودون ذلك سيصاحب كل حفل زواج كويتي أخطاء متكررة تتسبب في 
عدم وصول الدعوات ألصحابها كما يتسبب اجلهل وعدم اخلبرة في مضاعفة 

كلفة تلك املناسبات.
> > >

وقد يكون من األفضل استبدال الدعوات الورقية املكلفة - والتي ال تصل 
ع���ادة 60-70% منها الى أصحابها وهو أمر يلحظه من يزور الدواوين حيث 
 »SMS« جتد بش���كل دائم مئات بطاقات الدعوة باقية دون تس���لم – بدعوات
مضمونة الوصول كحال استبدال بطاقات املعايدة الورقية هذه األيام بتهنئة 
الرس���ائل الهاتفية، ويحتاج األمر لتقسيم مش���تركي الهواتف املتنقلة طبقا 
للمحافظات واملناطق الس���كنية وحتى إن أمكن طبقا للرواد احلقيقيني لكل 
ديواني���ة بدال من االعتقاد اخلاطئ ب���أن ديوانية أي عائلة يتواجد بها جميع 

رجالها وأبنائها.
 > > >

آخر محطة: 1- مما يزيد من صعوبة التحضير ملناسبات األفراح في الكويت 
عدم وجود كت���ب ومؤلفات تتحدث بالتفصيل عن النه���ج األمثل للقيام بها 

مصحوبة بعناوين اجلهات الالزمة الكتمال األفراح.
2- وفقت خالل التحضير لفرحنا األخير مبساعدة الصديق اخلبير سيد 
أن���ور الرفاعي الذي خفف عني 90% م���ن العناء عبر معرفته الدقيقة بالنهج 

الصحيح لكيفية امتام تلك املناسبات السعيدة، فأكثر اهلل من أمثاله.

»عسى أن يكون االنتصار 
النساء أس���هل نواال  على 
وأقل مش���قة من االنتصار 
على اليهود املالعني الذين 
سيمكننا اهلل ذات يوم قريب 
من االنتصار عليهم وإلقائهم 
في البحر«! »وحتى يتم ذلك 

فلننشغل باحلرب على النساء، لنسجل انتصارنا 
األول، وحتى نكتسب ش���رعية النصر ونرفع 

بيارقه خافقات في العال«!
ذلك ما تهجس به أو هجست حركة »حماس« 
وما وسوس لها شيطانها به، فأصدرت فرمانها 
بإلزام النساء باحلجاب او غطاء الرأس، تشبها 
بسياس���ة نظام »ماللي« طهران الذي »انتصر« 
بقتله فتاة نصف محجبة قالت »ال«، ولم تكمل 
عبارتها، فكان »عزرائيل« أقرب اليها مما بقي في 

لسانها من كلمات تكمل العبارة الالئية!
القاعدة االزلية تقول انه ليس من حق املهزوم 
ان يفرض ش���روطا او ان ميلي طلبات ويصدر 
أوامر، وليس له سوى اخضاع رأسه الى االسفل، 
اطراقة املهزوم املنكسر، حتى ال يرى عيني هازمه! 
ولكن »حماس« الفلسطينية او »الغزاوية« حتاول 

قلب القاعدة، فتتصرف تصرف »املنتصر«!
ف���ي احلروب هي نعام���ة، ال تكتفي باخفاء 
رأسها في الرمال، بل تختفي بكلها في السراديب 
واالقبية واالنفاق املظلمة خشية املوت! ولكنها 
»أسد« على النساء، وليس على كل النساء، بل 
على شعورهن، فتأمر بجزها حتى يكن مجردات 
من تاج اجلمال وما تتباهى به املرأة! حتى ان » 
القرعة تتباهى بشعر بنت خالتها«، كما يقول 

املثل الشعبي!
اولويات »حماس« مرتبك���ة مذبذبة، كحال 
العرب أجمع���ني الذين تختلط عندهم اخليوط 
البيض باخليوط الس���ود، لذل���ك راح »ماللي« 
حماس و»شيوخها« باالكتفاء ب� »اجلهاد اللفظي« 
واعتالء منابر اجلمع���ة ليحولوها الى خطاب 
يجمع الغيبي بالسياسي، حتى يقضي اهلل امرا 

كان مفعوال!
هي صور كرتونية متحركة، ولكنها بدل ان 
تضحك صارت تبعث على البكاء، اغمدت »حماس« 
سيف »خالد« واوقفت صهيل خيل »صالح الدين« 

لتهتدي بأوامر »الولي الفقيه«!

توجيه سمو نائب األمير الشيخ نواف األحمد، لوزير 
األشغال، نحو أهمية التعريف باملشاريع املطروحة على 
أوسع نطاق هو لفتة كرمية من »سموه« ودعوة إلشراك 
سائر القطاعات العامة واألهلية في القضية التنموية، 
فمشاريع املستشفيات في الكويت فقط تتأهب حلركة 

إعمار ضخمة، هذه بعض مالمحها:
� مستشفى تخصصي جلراحة املخ واألعصاب، 600 
سرير، يبدأ العمل 2013، مبيزانية 132.100.000 دينار.

� مستشفى تخصصي للعظام والطب الطبيعي، 1000 سرير، يبدأ العمل 
2014، مبيزانية 127.100.000 دينار.

� مستش����فى عام في منطقة مستش����فى اجلهراء احلالي الفسيحة 1000 
سرير، يبدأ العمل 2014 مبيزانية 125.400.000 دينار.

� مستشفى جابر األحمد، جنوب السرة - الزهراء، 1100 سرير يبدأ العمل 
2014 مبيزانية 121.500.000.

� مستشفى تخصصي للوالدة، 800 سرير، يبدأ العمل في 2014، مبيزانية 
.94.100.000

� مستش����فى تخصصي لألمراض السارية، 600 س����رير، يبدأ العمل في 
2013 مبيزانية 71.000.000.

� مستش����فى ملدينة اخليران السكنية، 1000 سرير، مبساحة 100.000م2 
مبيزانية 121.500.000.

هذه احلركة القوية حتتاج إلى تدعيم قطاع املقاوالت في البالد، فهو الذي 
سيباشر التنفيذ وليس � مع االحترام � موظفي الوزارات، هذا القطاع حظي 
باهتمام دول اخلليج، فقد أعرب سمو أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة عن 
اعتذاره للمقاولني الذين نفذوا مشاريع في قطر »ألن التعويضات التي حصلوا 
عليها من الدولة ملواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء على املستوى الدولي تقل 
عما حتملوه من أضرار بسبب ذلك االرتفاع الذي حدث في السنوات الثالث 
املاضية« بينما في الكويت النزال نحن نستفيد من تلك االرتفاعات لالضرار 
باملقاول وكأننا تعاقدنا مع شركة استثمار، في حني أن تأهيل املقاولني يكون 
على أساس قدراتهم الفنية من عمالة ومعدات وسجل أداء جيد، وليس بسبب 

قدرتهم على املضاربة بأسعار السلع واملواد األولية.
أهمية هذه املس����ألة تزداد مع التوجه النشط في البالد نحو دفع قطاع 
املشاريع بقوة، فالدولة اهتمت بإنعاش س����وق األوراق املالية واستنفرت 
إلنقاذ بنك ت����ورط في مضاربات ما أدى الى حتم����ل اخلزينة العامة مليار 
دوالر إلنقاذه، ولم تطل املتس����ببني فيما حدث مقالة انتقاد واحدة لتصرف 
عصف بالبنك الثاني في الكويت من حيث األصول، بل حتى البنوك أخذت 
في االعتبار وضعية سوق العقار في الشهور العشرة املاضية فلم تلجأ الى 
تسييل األصول املرهونة ملستثمرين بعضهم من النوع املضارب، وتعاملت 
مع هذه القضية بأس����لوب مرن في حني التزال جهات حكومية تضيق على 
مقاولني ملتزمني بالتنفيذ وفق املواصفات، وليس لهم يد في ارتفاع أسعار 
املواد األولية على املستوى الدولي، غير أنهم ال يجدون من اجلهات احلكومية 
سوى ممارسة الضغوط عليهم ودفعهم لالقتراض للسداد لبنوك ال تكترث 

مبا يحدث لهم من خسائر ليست من صميم عملهم.
> > >

كلمة أخيرة:  مطلوب من املس����ؤولني في املصارف احمللية ممارسة دور في 
دعم املشاريع وعدم االكتفاء مبطالبة الدولة بإطالقها، وبالتحديد فيما يتعلق 
بشركات البناء اجلادة واملجتهدة، مثلما تضعون حوافز لتشجيع املوردين 
ومن����ح أفضلية وجوائز..إلخ، املقاولون هم أيضا ركيزة اقتصادية تنفعكم 

في تدوير األموال وتنميتها في االقتصاد احلقيقي.

أن تشهد فرح »مالك بالجنة« تحركت الدولة وبدأت في طرح المشاريع ال سيف »خالد« وال خيل »صالح الدين«!
محطات بال قناع

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com الوفيات ص39

كالم مباشر


