
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية تفتتح ندوة دولية لخفض معدالت الفقر وتحقيق األمن 

الغذائي.
ـ الحقيقة أن الجامعة لم تقصر يوما في عقد الندوات!

استحداث مكتب بالمجلس لتخليص معامالت النواب.
ـ وأقترح تخصيص وزارة خاصة لمعامالت النواب وتعيين وزير لشؤون 

أبواللطفواحدالمعامالت!

خطة الدولة بالنسبة لي كمواطن تعني:
< منو الناجت احلقيقي مبعدل 5.1% سنويا، 

ومنو القطاع اخلاص مبعدل 8.8% سنويا.
< منو القطاع النفطي مبعدل 2% س���نويا، 

وغير النفطي مبعدل %4.4
< تس���تثمر الدولة سنويا داخل الكويت 7 
مليارات دوالر، يعني حتريك قطاعات متعددة 

تفتح فرص عمل لكثير من املواطنني.
< خفض حصة ايرادات النف���ط في إجمالي إيرادات الدولة من 

12% الى 9.8%، ما يعني تنويع مصادر الدخل.
< زيادة نسبة السكان الكويتيني الى إجمالي السكان في الكويت 

من 31% الى %35.
< تغطية التأمني الصحي للمواطنني واملقيمني بنسبة 100% مع 

نهاية فترة اخلطة اخلمسية.
< إجمالي البيوت التي توزع مع نهاية اخلطة 12.635 والقسائم 

32.199 والشقق 3.255.
هذه الرؤية احملددة تس���هل احملاسبة مع مرور الوقت، وتساعد 
مختل���ف قطاعات الدولة على تنظيم خطواته���ا وفق إيقاع واحد، 
ونتخلص م���ن مقولة »ما ندري إحنا وي���ن رايحني«، وهي تعني 
االهتمام باملشاريع اإلستراتيجية التي توفر فرص عمل وتنعكس 
على مستويات الدخل للمواطنني، وهذه األهداف لم توضع في يوم 
وليلة، بل تضافرت للتوصل الى أرقامها جهود أجهزة متعددة في 
وزارات وهيئ���ات الدولة، ولن تتحول الى واقع ايضا بغير تعاون 
السلطتني التنفيذية والتش���ريعية، ودعم وسائل اإلعالم املقروءة 
واملسموعة، بالنظر الى عموم فوائد النجاح في حتقيقها، وأي ارتباك 
في بلوغ الهدف س���ينعكس على اجلميع، فليس من مصلحة أحد 

وضع العصي في دواليب هذه املسيرة الوطنية الشاملة.
لقد أدى تأخر اقرار اخلطة الى حتولها الى خطة رباعية بدال من 
خمسية، وهي ليست إال جزءا من رؤية طويلة األمد متتد الى عام 2035 

وال يوجد سبب لعدم حتقيق ما ورد فيها إال اخلوف والتردد.
ليس من اخلطأ أن تتم املناقش���ة املفصلة ملا ورد في اخلطة غدا 
ولكن بهدف تدعيمها وليس اإلبطاء من س���يرها، وس���نتعرف من 
مناقش���ات االخوة األعضاء على أي مسار يريده كل منهم علما بأن 
الكمال املطلق غير متوقع في أي عمل، والتطبيق وحده هو الكفيل 
ببيان مستوى قدراتنا على التنفيذ وبالتالي استدراك ما ينقصنا مع 
مرور فترة كافية على التطبيق، مع ثقتنا أن اجلميع يريد صالح هذا 
الوطن، ولن يجعل من املساجالت التقليدية مادة لتعطيل استرجاع 

الكويت ملكانتها وطموح أبنائها.
وفقكم اهلل وسدد خطاكم.

> > >
كلمة أخيرة: بدأت األزمة االقتصادية العاملية في الواليات املتحدة، 
ومع ذلك فقد خرجت هي من األزمة بينما التزال دول كثيرة تعاني 
من التعثر، من بينها الكويت رغم انها األقل تضررا باألزمة، السبب 
هو توافق اإلرادة اجلماعية في مختلف مستويات القرار في الواليات 
املتح���دة على اعتماد خط���ة اخلروج من األزم���ة، وهو درس مهم 
لدول كثيرة، وفي مقدمتها الس���لطتان التنفيذية والتشريعية في 

الكويت.

< رغم الوضع البائس جدا للقضية الفلسطينية فال يوجد 
في األفق أي بوادر حل للخالف املستش���ري بني فتح وحماس 
على السلطة، فهناك عدم ثقة بني الطرفني، إضافة الى عدم ثقة 
بني الطرفني وأي وس���يط يتدخل بينها، حيث ُيتهم عادة بأنه 
منحاز للطرف اآلخر وحتى خيار االنتخاب واالحتكام للشعب 
أصبح خيارا مرفوضا ويشترط ان يسبقه توافق بني األطراف 

التي ال ترضى قط بأن.. تتفق..!
> > >

< »من شاف ليس كمن سمع«، لوال املعابر الرسمية وسكوت السلطات املصرية 
ورضاها عن األنفاق الستسلم ومات القطاع، حيث ال زراعة وال صناعة وال عمل وال 
مال هناك عدا ما تدفعه السلطة من رام اهلل من رواتب متر عبر البنوك اإلسرائيلية 
لعشرات اآلالف من املوظفني في غزة، البضائع القادمة من مصر مدعومة ورخيصة 
بعكس البضائع القادمة من املعابر اإلسرائيلية حيث يباع لتر البنزين اإلسرائيلي 

ب� 6 شيكل واملصري املهرب ب� 1 شيكل.
> > >

< أس���ّر لي احد الزمالء إبان زيارتنا لغزة بأن القياديني الثالثة الذين التقيناهم 
من »الدكاترة« وكانت مالحظتي هي اإلعجاب بقدرتهم على التفكير والتنظير وتناغم 
أقوالهم، حيث ال تناقض بني ما يقوله هذا املس���ؤول أو ذاك، اال انني ذكرت الزميل 
ب���أن من أضاع غزة والقدس باألمس � مع الف���ارق الكبير بالطبع � هم للمصادفة.. 

ثالثة دكاترة!
> > >

< ففي فبراير 1966 حدث انقالب في س���ورية أوصل للحكم ثالثة دكاترة أطباء 
جمع بينهم اش���تراكهم في حرب حترير اجلزائر هم د.نور الدين االتاس���ي رئيس 
اجلمهورية ود.يوس���ف زعني رئيس الوزراء ود.ابراهيم ماخوس وزير اخلارجية، 
وقد زايد ودغدغ وتشدد الثالثة وأعلنوا بدء احلرب الشعبية لتحرير كامل التراب 
الفلسطيني وحتويل دمش���ق الى »هانوي العرب« ورفضوا احللول االستسالمية 
وصمت الرئيس عبدالناصر على مرور السفن اإلسرائيلية عبر مضائق تيران مما 
جعله يأمر بإغالقها وبدء حرب حزيران 67 التي أضاعت ما تبقى من فلسطني إضافة 
الى احتالل أراضي 3 دول عربية أخرى، والغريب ان تلك احلرب الشعبية التي يفترض 

ان يؤججها احتالل تلك األراضي لم تبدأ بعد ذلك قط ولم يسمع بها احد.
> > >

< استغرب كثيرون مما ذكرناه من وجود جسر ضخم فوق قناة السويس متر 
من حتته الس���فن العابرة وقالوا انهم لم يعلموا بوجود ذلك اجلس���ر الذي انشئ 
بدعم ياباني ويربط قارتي آس���يا وافريقيا، وقد مت افتتاحه دون ضجة في اكتوبر 
2001 بعكس ما كان يحدث ابان احلكم الثوري وطنطنته الكبرى جتاه مشروع السد 
العالي الذي هو في النهاية س���د عادي يقام العديد م���ن امثاله وأكبر منه في دول 

العالم الثالث كالهند والبرازيل وكازاخستان.. إلخ.
> > >

< واحلقيقة ان عدم االجناز في مرحلة الثوريات التي تفرغت للحروب والنكسات 
جعلها تطبل وتزمر ملش���روع الس���د غير العالي حيث ال يعد من األعلى أو األكثر 
تخزينا للمياه في العالم كما أتى في كتاب »Top 10« املوس���وعي الشهير، اما حقبة 
االنتص���ار واالجناز القائمة فال جتد لديها حاجة للتهليل والتطبيل لكل اجناز يتم 
حتى لو كان بحجم ذلك اجلسر الرائع، وقدميا قيل »من يتكلم ال ينجز ومن ينجز 

ال يتكلم«.
> > >

< آخر محطة: من األمور املستغربة هذه األيام ان كثيرين مازالوا يلبسون الدشاديش 
البيضاء ونحن في عز الشتاء.

»التنمية المستدامة« هو هدف رؤية الكويت 2035 قضايا االثنين
كالم مباشر محطات

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com
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محمد حسـن علي سـعد املشـوط � 44 عاما � 
الرجال: ابوحليف���ة � ق2 � ش فيصل 
املالك � م4 � مقابل دوار كويت ماجيك 
� ت: 66622373، النساء: جابر العلي � 

ق2 � ش21 � م17.
منيرة عبدالكرمي محمد املنصور � ارملة مشاري 
عب���داهلل احلماد � 80 عام���ا � الرجال: 
جنوب السرة � الشهداء � ق1 � ش109 
� م33 � ت: 99626393، النساء: جنوب 
السرة � حطني � ق2 � ش209 � م9 � ت: 

.99826084
ابراهيم محمد حسـن حسـن كمال � 52 عاما � 
الرجال: الدسمة � حسينية آل عمران 
� ق4 � ت: 99040656 � 99735779، 
النساء:  مبارك الكبير � ق8 � ش10 � م2 

� ت: 25421018 � 66696449.
محمد عبداحملسن علي بن رزق � 47 عاما � الرجال: 
مبارك الكبي���ر � ق2 � ش12 � م5 � ت: 
99605908 � 99374491، النساء: جابر 
العلي � ق2 � ش11 � م3 � ت: 23839175 

� الدفن التاسعة صباحا.
عبدالهـادي بخيـت أبورقبـة العتيبـي � 72 عاما � 
الظه����ر � ق2 � ش6 � م28 � ت: 99994980 

.97611196 �
شـيمة صالح عطاهلل، أرملة عبدالرحمن عبيد 
الشريف � 78 عاما � الرجال: عبداهلل املبارك � 
ق7 � ش713 � م6 � ت: 99019999 � 55019999 
� النس����اء: النهضة � ق3 � ش308 � م175 � 

الدفن التاسعة صباحا.

كاميرا رقمية تحاكي العينين
طرحت ش���ركة »فوجي فيلم« كاميرا جديدة 
اللتقاط الص���ور واألفالم املتحركة املجس���مة، 
الرقمية مجهزة بعدس���تني حتاكيان  والكاميرا 
العينني، وتعطي الشاش���ة إذا ما نظر اليها من 

زاوية معينة صورة ثالثية األبعاد )أ.پ(

الدوسري باچر الثالثاء وياكم
للتحدث عن قانون العمل الجديد

تستضيف »األنباء« 
الثالث���اء في  باچ���ر 
ديوانيته���ا الوكي���ل 
املس���اعد للش���ؤون 
القانوني���ة في وزارة 
جم���ال  الش���ؤون 
الدوس���ري لش���رح 
وتوضيح بنود قانون 
الذي  العم���ل اجلديد 
مت اق���راره، وس���يرد 
عل���ى  الدوس���ري 
تساؤالت قراء »األنباء« 
من الساعة السابعة 

حتى الساعة الثامنة على الهواتف: 24830322 � 
24830238 � 24830514 داخلي: 131 � 318.

مواقيت الصالة والخدمات  ص 44

مبوافقة مجلس االمة على 
مشروع قانون اسقاط الفوائد 
على القروض يكون البرملان 
قد فقأ عينه باصبعه، ووضع 
نفسه على مذبحة النقد، فهذا 
القان���ون اش���به برصاصة 
انطلقت الى قلب الدس���تور 
الذي ولد البرملان من رحمه، 
وكأنه االبن العاق الذي قال 
لوالدي���ه: أف ولم يقل لهما 

قوال كرميا.
ان قانون اس���قاط فوائد 
القروض رخص���ة مجانية 
وفره���ا البرمل���ان خلصوم 
الدس���تور، ذلك ان املوافقة 
على قانون غشوم يتناقض 
م���ع العدالة التي ينادي بها 
الدس���تور توفر شاهدا آخر 
على اعجوبية القوانني التي 
تسنها مؤسسة التشريع في 
الكوي���ت، وكأن البرملان في 
بالدنا ينتح���ر وينزلق في 

مهاوي الردى.
ف���ي ضجي���ج س���وق 
احلراج ل���ن يتمكن احد من 
القاء محاض���رة عن فوائد 
الصمت، وعندما تتش���ابه 
املمارس���ة البرملانية مع ما 
يفعله »االكلة« وهو اجلمل 
الذي يتوحش فيأكل صاحبه 
سيتضاءل االمل بوجود برملان 
مسؤول يترفق بالقوانني كي 
تخرج بصورة اقرب للعدالة 

واملنطق.
قان���ون اس���قاط فوائد 
الق���روض اخت���راق موجع 
لش���عار »اال الدستور« فما 
الذي تبقى من الدستور حني 

تنحر العدالة؟!

رفقًا بالقوانين
السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

عائلتا احلماد واملن�صور
تنعيان ببالغ احلزن والأ�سى فقيدتهما الغالية 

املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

منرية عبدالكرمي حممد املن�صور
اأرملة املرحوم/ م�صاري عبداهلل احلماد

تقبل التعازي

للرجال: ال�سهداء - قطعة )1( - �سارع )109( - منزل )33( - ت: 99626393

للن�سـاء: حـطـني -قطعة )2( - �سارع )209( - مـنــزل )9( - ت: 99826084

)مالحظة: عزاء الن�ساء اليوم وغداً فقط(

عن عمر يناهز 80 عامًا

وقد ووري جثمانها الرثى يوم اأم�س الأحد املوافق 2010/1/10


