
البقاء هلل
سبيكة عبدالرحيم حسني الزنكي، ارملة خالد ابراهيم 
حسني الزنكيـ  94 عاماـ  الرجال: الشامية 
ـ ق7 ـ ش75 ـ م6 ـ ت: 24817613 ـ النساء: 
الفيحـــاء ـ ق6 ـ ش اإلدريســـي ـ م1 ـ ت: 

.22571022
مب�ارك فهيد ب�داح احلج�رف ـ 62 عاما ـ الرجال: 
اجلهراء ـ ديـــوان احلجرف ـ القصر ـ ق3 
ـ ش نصر بن ســـيار ـ جـــادة 2 ـ م1 ـ ت: 
24571084 ـ النساء: اجلهراء ـ القصر ـ ق1 

ـ ش4 ـ جادة 3 ـ م10 ـ ت: 24560303.
ياقوت سعيد سلمان مطرـ  60 عاماـ  الرجال: صالة 
دســـمان ـ منطقة الروضة ـ ت: 99061195 
ـ النســـاء: صباح السالمـ  ق7ـ  ش األولـ  

ج6 ـ م52 ـ ت: 25515096.
رباب جاسم أحمد املهنا، أرملة علي عبداهلل العباد 
ـ 88 عاما ـ الرجال: الرميثية ـ ق3 ـ ش37 
ـ م1 ـ حســـينية اإلمام املهدي )املهنا( ـ ت: 
25619595 ـ النساء: الرميثية ـ ق2 ـ ش24 

ـ م6 ـ ت: 25614725.
بدر يعقوب يوسف أبوغيثـ  82 عاماـ  الرجال: قرطبة 
ـ ق4ـ  الشارع األولـ  م11ـ  ت: 99592080ـ  
99552258ـ  99054329ـ  النساء: اليرموك 
ـ ق4 ـ الشارع األول ـ م18 ـ ت: 99706849 

ـ 99728242.
فاطمة عبدالكرمي قاس�م البالم، زوجة اســـماعيل 
غريب النكاسـ  54 عاماـ  الرجال: الساملية 
ـ احلســـينية الهاشمية ـ شارع عمان ـ ت: 
99820028 ـ النســـاء: العمرية ـ ق3 ـ ش7 

ـ م5.
غدير غازي صباح مرزوقـ  4 أشهرـ  القيروانـ  ق1ـ  

ش114 ـ م6 ـ ت: 65088859 ـ 66575335.
حمود س�الم عبدالرب الراش�د ـ 84 عاما ـ الرجال: 
جنوب السرةـ  السالمـ  ق5ـ  ش515ـ  م16ـ  
ت: 99299300ـ  97922773ـ  النساء: الفيحاء 
ـ ق8 ـ ش88 ـ م20 ـ ت: 22522038 ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
زهرة جاسم محمد، زوجة درويش صالح درويش 
ـ 68 عاماـ  سلوىـ  ق2ـ  ش8ـ  م17ـ  حسينية 
درويش صالح درويش ـ ت: 97961006 ـ 

25627476 ـ الدفن التاسعة صباحا.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية تتابع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

� المفروض ان تسموها »منطقة التجارة العربية الخيالية الكبرى« عندها 
يمكن ان نصدقكم.

»البلدية« تتلف 34 الف ليتر زيت طبخ غير صالح لالستهالك اآلدمي.
� مشكورين وما قصرتوا بس.. اموت واعرف شلون دشوا البلد؟!

أبواللطفواحد

مواقيت الصالة والخدمات  ص 18

ان  ثمـــة مـــن يعتقـــد 
التي مارستها  الوحشـــية 
النازية ممثلة باجلرائم التي 
ارتكبها اجليش االملاني في 
الى  الهتلرية تعود  احلقبة 
طبيعة الشخصية العنصرية 
االملانية غير ان الذي جرى 
في املانيا بعد سقوط هتلر 
يشير الى واحد من امرين، 
اما الى خطـــأ ذلك االعتقاد 
او ان طبيعة  العنصـــري، 
الشخصية االملانية تطورت 
وتصاحلت مـــع متغيرات 

العصر.
النـــاس عرضة  طبائع 
للتغيير والتطور، فبعض 
الشـــعوب تبدلت سماتها 
وصفاتهـــا وطبيعتها التي 
عرفتها البشـــرية عنها في 
املاضي، فالعرب الذين نقرأ 
عـــن منجزاتهم القدمية في 
الكتب التاريخية يختلفون 
العـــرب فـــي عصرنا  عن 
احلاضـــر، وكذلـــك صفات 
اخلجل والهدوء لدى املغول 
في وقتنا الراهن جتعل من 
الصعب تصديق انهم احفاد 
جنكيزخان وهوالكو اللذين 
التاريخ قســـوتهما  شـــهد 

ونزعتهما الدموية.
ليس كل تغيير تطويرا، 
فاالخير لالفضل، اما التغيير 
فقد يكون لالسوأ، وبعض 
الشـــعوب تتقدم وتتطور 
لالفضل، وبعضها يتراجع، 
امجاد سادت ثم بادت، ففي 
املاضي عرفت موانئ املنطقة 
الكويتيـــني على انهم مثال 
يحتذى في االتقان واملهارة 
والقدرة على التحمل، واليوم 
يطالب بعضهم باســـقاط 
القروض والنوم فوق وسادة 
الكسل في فراش من عسل!

انتقدنا في حينه استجواب وزير النفط 
الشيخ علي اجلراح القائم على الشخصنة، 
وقلنا بعدم عدالة لوم الوزير على رحلة 
عمل يقوم بها احد موظفيه، وقد أتى في 
صحف امس حكــــم براءة موظفي مكتب 
طوكيو وتساءل احملامي جنيب الوقيان 
عمن سيقوم برّد مظلمة هؤالء املوظفني 
وكذلك مظلمة وزير النفط الذي ابتعد عن 
الوزارة بســــبب تلك التهم الباطلة ومن 
ثم فقدت الكويت كفاءة كان بإمكانها ان 

تضيف الكثير لذلك القطاع الهام.
> > >

بإمكان كثير من التجمعات ان حتارب 
»مع« احلكومة قوانني افالس الدولة اجلائرة 
القادمة ســــريعا علــــى الطريق، ولكن ال 
احد يستطيع ان يحارب »عن« احلكومة، 
نعلم ان هناك كثيــــرا من النواب وحتى 
الكّتاب يأكلون حتى الشــــبع من عطايا 
احلكومة، فكيف يصــــح وقوفهم ضدها 
باملوقف والقول واملقــــال في العديد من 
قضايا الدغدغــــة؟! حركوا هؤالء قبل ان 
تكر السبحة وتفلس الدولة، وقدميا قيل 
»من يأكل من صحن الســــلطان يضرب 
بسيفه« ولم يقولوا »... يضربه بسيفه« 

عبر مناكفته في كل مشاريعه.
> > >

هل الكويت ثالث أغنى الدول العربية 
كما أتى في صحف أمس؟! اي هل يصح 
اعتبار الدخل فقط داللة الثراء دون النظر 
للمعطيات األخرى؟! مبعنى انه لو كان 
هناك فقير ال ميلك شــــروى نقير حصل 
بشــــكل مفاجئ على راتب »مؤقت« قدره 
20 ألف دينار، فهل يجوز القول انه اكثر 
ثراء من شخص آخر يبلغ راتبه 5 آالف 
دينار اال انه ميلك مصانع ومزارع وعمارات 
وغيرها من مقومــــات الثراء احلقيقية؟ 
ان تلك املقــــوالت ومثلها مقوالت فائض 
امليزانية »املؤقتة« تسيل لعاب الطامعني 
وتضر أكثر مما تنفع فلنتوقف عن القول 

بها.
> > >

ومادمنا في سيرة الرواتب فّند رئيس 
اللجنة املالية في لقائه مع قناة »سكوب« 
مقولة د.روال دشتي عن وجود مسؤولني 
في الدولة رواتبهــــم 4 ـ 5 آالف دينار ال 
يجوز شراء املال العام لفوائد مديونياتهم، 
بالقول انه كان وزيــــرا وراتبه لم يتعد 
ألفني ومائتي دينار )!(، ماذا يا دكتور عن 
مكافأة الوزير السنوية وقدرها 100 ألف 
دينار والتي ان قســــمت على 12 ألصبح 
راتب الوزير الشهري 10.500 دينار عدا 
مخصصات السفر واللجان، فهل لم تكن 
تعلم بتلك املكافأة أو لم حتصل عليها؟!

> > >
قالــــه  وممــــا 
الزلزلة  د.يوسف 
ضمن نفس املقابلة 
ان كل ما يعمله هو 
بر وتنفيذ لقسمه 
الدستوري ثم ذكر 
القسم  كلمتني من 

وتوقف كونه تذكر على األرجح تبعات 
ذلك القسم العظيم، ونذّكر الدكتور الفاضل 
ونذكر بقية النواب األفاضل بالنص الكامل 
لذلك القسم وهو »أقســــم باهلل العظيم 
أن أكــــون مخلصا للوطــــن ولألمير وان 
أحترم الدســــتور وقوانني الدولة وأذود 
عن حريات الشــــعب ومصاحله وأمواله 
املادة  وأؤدي أعمالي باألمانة والصدق« 

91 من الدستور.
> > >

ونسأل الفاضل رئيس اللجنة والسؤال 
موصول لبعض النــــواب األفاضل، أين 
اإلخالص للوطن عندمــــا نبدد املليارات 
من ثرواته في قضايا غير شرعية وغير 
دستورية وغير عادلة جتعلنا أضحوكة 
لألمم كقانون شراء فوائد القروض؟! وأين 
اإلخالص لألميــــر من قبل من يطعن في 
صندوق املعسرين الذي هو بادرة انسانية 
جميلة من صاحب السمو، ال مثيل لها في 
الدول األخرى اضافة الى جتاهل مطالب 
الوحدة  املتكررة باحلفاظ على  ســــموه 
الوطنية؟ وأين احترام الدستور وقوانني 
الدولة وكل ما في مقترح اللجنة قفز على 
مواد الدســــتور التي حتض على العدالة 
واملساواة بني املواطنني وتخص 1 من كل 
4 مواطنني باملنح والعطايا؟ وأين الذود 
عن مصالح الشعب وأمواله ولن يبقى بعد 
طوفان املقترحات املدغدغة فلس أحمر في 

خزائن الدولة نحفظه ألجيالنا املقبلة.
> > >

آخ�ر محط�ة )1(: وصلني صباح األمس 
هاتف من مسؤول سعدت به كونه يستفسر 
عن أمر ما، لو قام كل مسؤول باالستفسار 
املباشر بدال من االعتماد على كالم البطانة 
الكاذبة الختفت علــــى الفور الكثير من 

مشاكل البلد.
)2( ظاهرة مدمرة أخرى بدأت باالنتشار 
وهي استخدام ســــالح دعاوى الطائفية 
والفئوية حملاربة اإلصــــالح في اجلهاز 
الوظيفي املترهل، فما ان يعاقب موظف 
ـ حاله كحال اآلخرينـ  إلهماله في عمله او 
لتجاوزه على األموال العامة حتى يصرخ 
بدعاوى االضطهاد واالســــتقصاد، كيف 
ميكن تطبيق دعاوى اإلصالح في أجواء 

موبوءة كهذه؟!

قضايا األربعاءعسل يا كسل
محطاتالسايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

 فـــي عام 1966 حتولت األمطار في الكويت إلى 
سيول في بعض املناطق، ومنها منطقة املسيلة وأذكر 
أن املياه قد جرفت في تلك املنطقة سيارتني دفعتهما 
من شارع الفحيحيل إلى عرض البحر، وعندما مّت 
تخطيط املناطق الســـكنية احلديثة احلالية هناك 
مّت أخذ مجرى السيول في االعتبار بتمريرها حتت 
الطرق الســـريعة احلديثة عبر مجرور ضخم مير 

حتت كل منطقة ليصرف مياه السيول باجتاه البحر، هذا االجناز لم حتظ 
به مع األســـف مدينة جدة، وهي من أجمل مدن اجلزيرة العربية، إال أن 
إغفال هذا األمر تســـبب في كارثة آملتني وتسببت في مقتل 138 شخصا 
وتشريد املئات من األسر، وتلفيات في املمتلكات، ما دعا خادم احلرمني 
إلى توجيه التعليمات بفتح حتقيقات واسعة في املخالفات التي تسببت 
في تعميق تلك املأســـاة عبر جتاهل التقارير املختصة وإنشاء مناطق 

سكنية في األودية بغير اتخاذ االحتياطات الالزمة.
 لقد تسبب ضعف شبكة تصريف األمطار في مدينة جدة وعدم توافر 
فتحات في الشوارع متتص تلك املياه في حتول املدينة إلى بحيرة ضخمة 
قبيل يوم عيد األضحى املاضي، وتكرار املشاكل مع كل هطول لألمطار، 
رغم أن هذه السيول معروفة منذ زمن طويل في مدينة جدة، وقد سمعت 
من أصدقائي هناك عن مسير تلك املياه ملئات الكيلومترات قبل 40 عاما 
واقتحامها املدينة، فاألمر ليس بجديد، ما يجعل غياب شـــبكة تصريف 
األمطار في الشـــوارع أمرا ال يتناسب مع النهضة الشاملة التي شهدتها 
مـــدن اململكة في العقود الثالثة املاضية، وميكن تفهم حجم الطلب على 
مشـــاريع البنية التحتية في بلد شاسع املساحات، وليس بحجم بقية 
دول املنطقة، ما تسبب في الضغط على مشاريع استحقت دفعة واحدة 
في السبعينيات والثمانينيات، كما قال األمير سلمان بن عبدالعزيز قبل 
خمس ســـنوات في ندوة عن هذا املوضوع: »بدأنا بناء املدن، وصار كل 
شيء مطلوبا وكل شيء له نفس األولوية، الطرق، املستشفيات، املساكن، 
املدارس، املباني، احلكومية، املطارات، طرق بآالف الكيلومترات، في هذا 

االزدحام العمراني البد أن حتدث أخطاء«.
هذا صحيح، وقد تســـببت أمطار جدة في انزعاج شديد لدى قيادة 
اململكة، نقلها ســـمو ولي العهد األمير سلطان قائال: »لن يهدأ بال خادم 
احلرمني الشـــريفني ونحن معه حتى نعالج األســـباب التي أدت إلى ما 
حدث في مدينة جدة، بإذن اهلل«.. وقد أصابني من االنزعاج شيء مماثل 
فـــي آخر زيارة لي إلى هذه املدينة، كنت أنظر من الطائرة قبل هبوطها 
وأتفحـــص البحيرات هنا وهناك في قلق شـــديد علـــى املدينة وأهلها، 
صحيح أن األمر ليس مدمرا رغم حجم اخلســـائر البشرية واملادية، إال 
أن سبب االنزعاج هو األسباب التي كان ممكنا تفاديها، وذلك بالسماح 
للسيول بأخذ طريقها الى البحر عبر عدة وسائل، بل حتى قنوات املياه 
اجلوفية التي تهبط الى باطن األرض، والتي تسبب دفن أطراف املدينة 
لتوسعتها في السبعينيات في إغالق تلك املمرات، فانحبست مياه كثيرة، 
وصارت األرض الســـبخة هي املشهد الســـائد في املدينة بسبب ارتفاع 

منسوب املياه اجلوفية.
إنها مادة دراسية للمتخصصني في هذه األمور من مهندسي تخطيط 

مدن وخبراء مياه وبيئة ودفاع مدني، وغيرهم.
 إلى مدينة جدة، وأهلها الكرام »خطاكم السوء.. إن شاء اهلل«.

كلم�ة أخيرة: نتمنى أن تتخلص جدة من »بحيرة املســـك« وهي جتمع 
كبير ملياه الصرف الصحي في منطقة مكشوفة خارج جدة، حيث تنجح 
محطات معاجلة مياه الصرف في املدن احلديثة في حتويل تلك املياه إلى 
مصدر نافع للزراعة واخلدمات، وال ترمى حتى في البحر، وذلك أفضل 

من أن تترك متجمعة بشكل يهدد البيئة، واألمن السكاني.

جدة
كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com


