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كالم مباشر السايرزم

م���ن األمور التي س���تعترض تنفيذ خطة الدولة 
»املوظف السيئ« وبالعكس بالنسبة للموظف  »اجليد« 
وس���نعرض أمثلة للنوعني، النوع األول متثله تلك 
املوظفة التي قالت للمراجع الذي يبحث عن ملفه في 
بنك التسليف � قبل سنوات � »امللف مو عندنا، راجع 
اإلدارة القانونية« ومبراجعته تلك اإلدارة أعادوه الى 
نفس املكان، وبعد تكرار الصعود والنزول، وكان الوقت 

صيفا، فقد املراجع األمل فقال للموظفة وهو يتصبب عرقا »أختي، لو سمحت 
ممكن أرجع بكرة؟ الصراحة تعبت« فقالت بكل ثقة: »شنو االسم؟« فنظرت 
على ميينها وهي جالسة نحو ملف ملقى على األرض ثم رفعت امللف قائلة: 
»ه���ذا ملفك، وده لهم« بغير اعتذار لهذا اخلطأ والتقصير ليس في البحث 

فامللف ملقى على ميينها ولكن في كثرة صرف املراجع بخطأ منها.
حادثة فقدان امللفات شيء روتيني في املعامالت احلكومية، وهذا يعني 
توقف جميع إجراءات املراجع لبناء منزل، أو عمارة، وتراكم الغرامات على 
املقاول، ودفع إيجارات من املس���تأجر، عن عقود غير قابلة للتنفيذ بسبب 
عدم اس���تكمال اإلجراءات لتراخيص من كل لون  )بلدية � جتارة � مطافئ 
� ش���ؤون.. الخ(.. ه���ذا القطار ميكن أن يتوقف عن���د إحدى تلك احملطات 
فال تس���تقبله اجلهة التالية حتى ينتهي م���ن األولى، املزعج في املوضوع 
ه���و تلك الالمباالة من »املوظف« بهذا كله، بل حدثني من عانى األس���بوع 
املاضي من حكاية »امللف مفقود« من معاملة موظف حاول استفزازه بغير 
مراعاة لألدب الشديد الذي مارس���ه املراجع ملدة ساعتني بالضبط: »ليش 

داخل املكتب؟«.
اجلواب )برفقة رئيس القس���م الذي يبحث عن امللف( بغير أن يذكر له 
»هذا مكتب عام ولم يقل أحد »ممنوع الدخول« وال هو مكتوب«!  ثم وجه 
كالمه الى رئيس القس���م رغم أنه أعلى من���ه في الرتبة الوظيفية: »جايب 
ربعك تس���ولف معاهم عندنا؟« س���كت املراجع، وكذلك رئيس القسم، فال 
توجد معرفة س���ابقة بني املراجع ورئيس القسم، سوى أن املوظف يحاول 

افتعال »خناقة«.
انتهى األمر بخروج املراجع بغير نتيجة، تالحقه إهانات نفس املوظف، 
أمام املراجعني  »إحنا املوظفني كلنا مو قادرين نش���تغل علش���ان معاملة 
واحدة«، يقول املراجع »خفضت رأسي وبلعت اإلهانة، رغم ان معاملتي لم 
تنجز، ابتعدت تالحقني نظرات املراجعني، كل هذا بغير سبب من أي نوع، 

لم أزعجه وال بنظرة فضال عن الكالم«.
في املقابل، الحظ أحد املس���ؤولني في املطار تصرفات اس���تفزازية من 
موظف جتاه املراجعني، ومحاولة لفت األنظار نحو املوظف بطرق ال تليق 
بتصرفات موظف عام، فأبعده عن االحتكاك مع اجلمهور قائال: »إنت جيد 
ونافع لنا، بس مو كل إنس���ان يتحمل ضغط التعامل مع اجلمهور« حاول 
املوظف العودة الى املوقع الذي يتلذذ من خالله بعرض قدراته العجيبة في 

اإلزعاج، رفض املسؤول تدخالت من مسؤولني كبار وحتى من أقارب له.
الفارق بني احلالتني هو معاجلة املس���ؤول األول في هذا املرفق أو ذاك، 
واعتبارهم أن املراجع على حق حتى وإن كان مخطئا، كما يقولون في البالد 
الناجحة )عامليا وخليجيا( هذا االنتباه نحو دور اجلهاز الوظيفي هو حجر 
األس���اس في جناح خطة الدولة التي دخلت الى عالم تسيطر عليه ثقافة 
»املوظف املتضايق« س���واء بس���بب أمور بيتية أو وظيفية، فينثر ضيقه 

وينفس خلقه في التحرش باآلخرين والتنكيل بهم!
كلمة أخيرة: مسؤول في شركة أميركية: »زرنا الكويت واستشرنا السفارة 
األميركي���ة بالكويت في فتح مكتب لنا هنا، كان الرد أن اذهبوا إلى دبي أو 

البحرين، انسوا الكويت حاليا«.

»الموظف« هو حجر األساس في نجاح خطة الدولة أو فشلها

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة أميركية: الغذاء الشرق أوسطي يحمي الدماغ.

ـ صحيح فلوال »الفول« و»المجبوس« و»المجدرة« لكانت أدمغة المواطنين 
العرب قد ضربت منذ زمن.

تقرير: البريطاني يتعرض لـ 6 آالف وعكة صحية في حياته.
 ـ عندنا زيارة واحدة لمستشفى حكومي تصيبك بـ 5 آالف وعكة

أبواللطفواحد و3 آالف علة وفوقهم شوية حساسية.

يهدف »مؤمت����ر املواطنة 
االول« الى »تشخيص معوقات 
املواطنة«، وذلك حسب الوصف 
املنشور على موقع املؤمتر في 
ش����بكة االنترنت. وبتقديري 
الش����خصي فإن أول معوقات 
املواطنة احلق����ة يتجلى في 
اإلصرار على التمترس الفئوي 
والتمسك بالنزعات العصبوية، 
واالرتهان ألوهام اخلصوصيات 

الثقافية واالجتماعية.
غي����ر أن األخ فارس مطر 
الوقيان )عضو اللجنة العليا 
لهذا املؤمتر( ال يذهب في ذلك 
مذهبي. ففي اللقاء الذي أجرته 
معه صحيفة »الراي« يصف 
الوقي����ان زمالءه املش����اركني 
معه في هذه املبادرة الوطنية 
بأنهم ميثلون كل ألوان الطيف 
االجتماعي في الكويت ومنهم 
»البدوي واحلضري والسني 

والشيعي«.
ف����إذا كان عض����و اللجنة 
املنظمة يص����ف »مواطنيه« 
بهذه التوصيفات العصبوية 
واملذهبي����ة، فكيف ميكن لهذا 
املؤمتر ان يسعى الى حتديث 
مفه����وم املواطنة في الكويت 
التي ال أل����وان فارقة للطيف 
االجتماعي فيها، وال فروقات 
»اجتماعي����ة« ب����ني الس����ني 
والشيعي، وال وجود للبداوة 

أو الريف فيها؟!
اذا كان اس���مك »واح���د« 
فلم���اذا تطل���ق على نفس���ك 
اس���م »نصني«؟! أم نحن أمام 
مشهد عبثي يشبه لعبة »الفك 
والتركيب« حني يصر البعض 
على توهم التجزئة ثم يدعو الى 

جتميع األجزاء االفتراضية؟

اسمك »واحد« يا »نصين«

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

98% من الكويتيني يعملون موظفني 
في القطاع احلكومي، و2% يعملون في 
القطاع اخلاص ال كمالك للش���ركات بل 
اغلبهم كموظفني كذلك في ذلك القطاع 
العام الذي تغطيه نفس املؤسس���ة لذا 
ف� 99% من الش���عب الكويتي سيحتاج 
الى راتب التقاعد بشكل أساسي لتوفير 
حياة كرمية له عند وصوله للسن التي 
يتوقف فيها عطاؤه وال تسمح صحته 

له بالعمل.
> > >

ومنتلك كمواطنني بشكل مباشر اموال 
تلك املؤسسة الرائدة عبر االستقطاعات 
التي ندفعه���ا، لذا يهمن���ا كثيرا امرها 
فافالسها، ال سمح اهلل، سيكون له وقع 
وضرر »دائم« على الكويتيني يزيد رمبا 
على ضرر الغزو »املؤقت«، لذا يجب ان 
نتوقف عند اللغ���ط الذي يدور حولها 
هذه االيام كي نضع االمور في نصابها 
الصحي���ح دون االنحي���از لهذا الطرف 
او ذاك وبعيدا عن عمليات التس���ييس 
التي اصبحت تدمر كل شيء جميل في 

البلد.
> > >

وقد قرأنا ما كتب وقرأنا الردود ولم 
نقرأ بعد ال����ردود اي تعقيبات مما يعني 
صحتها، ومن ذلك اكتشفنا ان ما قيل انه 
خسائر مبقدار 90% بسبب االستثمار في 
كبرى الشركات الكويتية املساهمة هو في 
احلقيقة ارباح مت حتصيلها بشكل مسبق 
فال� 6 ماليني دينار التي استثمرت حصدناها 
8 ماليني دينار ومازال اخلير لقدام مع تعافي 

تلك الشركات الكويتية الكبرى.
> > >

كما ان خسائر اس���تثماراتنا )غير 
التي  العاملية  ف���ي االس���واق  احملققة( 
انهارت بشكل كامل لم تزد على 12% وهي 
استثمارات قابلة كذلك للعودة لتحقيق 
االرباح في حال حتس���ن تلك االسواق 
العاملية كما هو متوقع، اما احلديث عن 
طول مدة بقاء املسؤولني في املناصب فهو 
حديث يحتاج الى وقفة عنده، فبعض 
املديرين قد ال يس���تحق ان يبقى على 
مقعده حتى 3 دقائ���ق والبعض اآلخر 
يستحق البقاء 30 عاما وأكثر فاملقياس 
هو الكفاءة والقدرة على االبداع والتجدد 

وقلة االخطاء.
> > >

ان مؤسس����ة 
هي  التأمين����ات 
اش����به بتانك����ي 
مياه ممتلئ يوفر 
الح����دى الق����رى 
حاجيات الشرب 
ال����خ،  وال����ري.. 

واالش����كال هو ان هناك انبوبا )واحد 
ان����ش( يصب في ذل����ك التانكي اال ان 
سكان القرية وبعض ممثليهم اصبحوا 
يتسابقون على خرق التانكي ووضع 
انابيب 3 و5 و7 انش لسحب املياه منه، 
لذا فالقضية ال حتتاج خلبراء اكتواريني 
للتنبؤ والقول ان ذلك التانكي سينقضي 
مخزونه خالل كذا سنة، وان احلكمة اال 
نعتمد على وعد مستقبلي بأن هناك من 
سيزوده حينذاك باملياه من االمطار غير 
املضمونة، ان فائض امليزانية العامة قد 
ال يكون به فائض عندما يقارب املخزون 
على اجلفاف، واحلكمة ان نتوحد إليقاف 

تلك االنابيب الظاملة اخلارجة منه.
> > >

ان انابي����ب الهدر تل����ك تتمثل في 
املبكر  بالتقاعد  الش����عبوية  املطالبات 
)نس����اء، موظفني، عس����كريني، فنيني، 
خصخص����ة، أهالي معاق����ني، اصحاب 
شهادات طبية كاذبة.. الخ(، فاملرأة التي 
متثل نصف املجتمع سمح لها بالتقاعد 
بع����د 15 عاما اي تعط����ي الصندوق ما 
يقارب 4 آالف دينار )انبوب انش( ثم 
تأخذ منه ما يقارب 200 ألف دينار حسب 
دراس����ات التأمينات )انبوب 50 انشا( 
فكيف ستبقى مياه في التانكي؟ ان على 
جميع مالكي ذلك اخلزان كبارا وصغارا 
ان يحاربوا من يستبيح محتوياته عبر 
الدعاوى املدغدغة حتى ال يصحوا ذات 
يوم ويكتشفوا ان التانكي قد جف ولم 
يبق الهل القري����ة إال الهجرة او املوت 

عطشا.
> > >

الش����عبوية »احلقة«  آخـر محطـة: 
واحلكمة تقتضي����ان ان ينفرد بعض 
النواب بايض����اح احلقائق وطلب دعم 
املواطنني لرفض املطالبات الشعبوية 
الزائفة التي زادت على حدها والهادفة 
الفالس الدولة ومؤسساتها العاملة وعلى 
رأسها »التأمينات االجتماعية« حفظها 

اهلل ملالكيها.

تانكي التأمينات والموت عطشًا

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

غالب العصيمي اليوم وياكم

د.أحمد علي حسن اليوم وياكم

تستضيف »األنباء« 
اليوم االثنني اإلعالمي 
غال����ب العصيمي من 
الساعة السادسة إلى 
الثامنة مساء، ليتحدث 
عن جديده وأس����باب 
الفترة  ف����ي  توقف����ه 

املاضية.
العصيمي سيكون 

معكم للرد على استفساراتكم عبر هواتف »األنباء«: 
� داخل����ي:   24830805 �  24830193 �  24830322

.318 � 131

تستضيف »األنباء« 
اليوم االثنني د.أحمد 
علي حسن استشاري 
جراح���ة جتميل من 
الى  الرابعة  الس���اعة 
الس���اعة السادس���ة 
مساء ليرد على اسئلة 
واستفس���ارات قراء 
اجلريدة عبر هواتف 

 24830805 �  24830193 � »األنب���اء«: 24830322 
داخلي 131 � 318.

سالمات 
بوخالد

النائب  تع����رض 
اهلل  د.ضي����ف     
أبورمي����ة حل����ادث 
مروري قرب منطقة 
الناصر ولم  صباح 
يص����ب ب����أذى عدا 
اضرار مادية بسيطة 
بس����يارته،  حلقت 
 س����المات بوخال����د

د.ضيف اهلل أبورميةوما تشوف شر.


