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خبران تصدرا مانشيتات الصحف قبل يومني، 
األول عن مشروع إنشاء 200 ألف منزل خالل 3 
سنوات، واآلخر حتذير من أحد مسؤولي الكهرباء 
بأن الكويت قد تتع���رض لنقص كبير في املاء 
والكهرباء مع حلول عام 2012 )بعد عامني فقط( 
ومن ثم يطرح تساؤل منطقي عمن سيزود املدن 
واملساكن واملشاريع واألبنية اجلديدة بضرورات 

احلياة من ماء وكهرباء!
> > >

واضح من كالم املسؤول ان هناك حاجة ماسة إلنشاء املزيد من 
محط���ات التقطير ومولدات الكهرباء اجلديدة لس���د النقص، إال أن 
اإلش���كال في هذا اخليار هو تسخيره مئات آالف من براميل النفط 
»اإلضافي���ة« يوميا خلدمة هذين املتطلبني مما س���يقلل من كميات 
النفط املصدرة وس���يكون له بالتبعية أف���دح الضرر على امليزانية 
العامة للدولة خاصة ان الكهرباء واملاء يباعان بأسعار مدعومة من 
الدولة، إضافة إلى األضرار الفادحة بالبيئة بسبب محطات تقطير 

املياه ومولدات الكهرباء.
> > >

املس���تغرب ان تلجأ الوزارة لتوفير املزيد من الكهرباء واملاء كي 
يتس���لى اجلميع بهدرهم قبل التفكير فيم���ا تقوم به »جميع« دول 
العالم األخرى مع ترش���يد الهدر بق���وة القانون وضمن فرض دفع 
املس���تهلك ثمن ما يستهلكه عبر شرائح س���عرية يزداد فيها ثمن 

الوحدة بازدياد االستهالك.
> > >

إن الكويت بلد فريد في تعامله غير املسؤول مع هاتني السلعتني 
االس���تراتيجيتني اللتني ال تقوم ال���دول وال حتيا دونهما، فرغم 
اننا بلد ال أمطار وال أنهار فيه إال اننا األكثر استهالكا للمياه في 
العال���م كما تثبت األرقام الدولية، وما على املراقب إال مش���اهدة 
آالف األنه���ار من املياه العذبة التي تصب في املجاري العامة كل 
صباح بعد أن تس���تخدم خراطيم مياه الضغط العالي في غسل 
الس���يارات واألحواش واحلدائق واألرصفة والشوارع ومطاردة 

حبات الرمال...
> > >

إن أول ما يجب على الوزارة القيام به هو تركيب عدادات كهرباء 
وماء على كل وحدة س���كنية في الكويت حتى يحاسب كل شخص 
على ما يستهلكه ضمن شرائح متصاعدة، وإصدار تشريعات صارمة 
متنع الهدر كحال قان���ون »اجلفاف« البريطاني، فدون تطبيق مثل 
تلك اخلطوات الهامة س���تبقى مشكلة الكهرباء واملاء إلى أبد اآلبدن 
بعد أن نصرف املليارات على إنش���اء احملطات ونخسر عوائد مئات 

آالف البراميل يوميا دون فائدة.
> > >

آخر محطة: )1( اتصال من الصديق د.عادل اليوسفي يطلب ان أكتب 
على لسانه إعجابه الشديد باملنظومة األمنية املتطورة في دبي التي 

كشفت قتلة محمود املبحوح في وقت قياسي... )طبق األصل(.
)2( تقوم بعض الدول اخلليجية باس���تخدام اخلاليا الشمسية 
لتوفير اإلضاءة في الش���وارع وتنظيم عملية سقي املزروعات في 

الدولة.. )جتربة تستحق الدراسة والتطبيق(.
)3( كما أتى في الصحف... مواطنون يرفضون ترك املستشفى بعد 
انتهاء ساعات الزيارة ويقومون باالعتداء على الطبيب واملمرضني 
ورجال األمن، سبب التسيب هو وساطة النواب في كل حادثة والتنازل 

عن الدعوى في وقت الحق واألحكام املخففة..!

صرف الكهرباء وضرب األطباء

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

كالم مباشر

انطالق قطار تخصيص مؤسسة اخلطوط الكويتية 
خطوة حتس���ب للشيخ أحمد الفهد بعد توقف طال 
وزاد عن اللزوم بسبب تس���ييس التعامل مع هذه 
املؤسس���ة � ميزانيات رايح���ة وميزانيات جاية في 
اللجان � وإذا أخذت الدولة باحلصافة في الفصل بني 
القضايا التي حتتاج الى متابعات قانونية ألطراف 
مقص���رة وبني متابعة التقدم في اخلصخصة، فإنها 

ستحقق اجنازا كبيرا، فاملس���تثمر احمللي الذي جنح في إدارة شركتني 
وطنيتني، وفي متلك ش���ركات طيران أجنبية ف���ي دول عربية وأخرى 
للتأجير وثالثة تبني وتدير مطارا في األردن، هذا املس���تثمر قادر على 
حتويل »الكويتي���ة« الى قصة جناح تنتقل من ملكية 17 طائرة الى 30 
طائرة في عام واحد، وال معنى للتأخر إال في زيادة املواطنني من تراجع 
مس���توى »املؤسس���ة« التي صارت هدفا مستباحا لش���ركات خليجية 
يس���تأجر ممثلوها غرفتني في فندق كراون بالزا ليقابلوا الطاقم الفني 
ف���ي »الكويتية« الواحد تلو اآلخر ثم بزيادة 200 دينار مت نقل 40% من 
خيرة الفنيني في »املؤسسة« الى دول خليجية، رغم أن تكاليف املعيشة 
مرتفعة وتشفط ضعف تلك الزيادة، ما مينح »الكويتية« فرصة كبيرة 

الستعادتهم بسهولة إذا انتظمت أمورها. 
صحيح هناك من يس���تفيد من بقاء »املؤسسة« ضعيفة � إضافة الى 
املنافسني � مثل بعض النواب للحصول على اخلصومات وترفيع التذاكر 
وتعيني احملاسيب، وسبب ضعفها أن مترير ميزانيته السنوية يتطلب 
إرضاء هذا وذاك، ولم يعد البعض يتحرج من تس���طير طلباته بسبب 
الضعف واإلرهاق الذي تعيشه »املؤسسة« بينما ال يستطيع هؤالء ابتزاز 

طيران اجلزيرة وال الوطنية � كمثال � كونهما غير مملوكتني للدولة.
فيما يتعلق باحملاسبة القانونية فيجب أن تشمل إلغاء صفقة شراء 
الطائرات وفارق الس���عر الذي فات حتقيقه على املؤسس���ة، هذا القرار 
س���بقته تهديدات من نائب ميارس حاليا أس���لوب الضربة االستباقية 
إلبعاد الش���بهة عن نفس���ه، بينما يعرف معظم أفراد املجتمع الكويتي 
املتسبب في تلك العرقلة والوزير املتعاون معه، وأي محاسبة تتغاضى 
عن ه���ؤالء وتركز على حارس أو حتى موظف مه���م ال صلة له بإلغاء 
الصفقة، هي جرمية متكاملة األوصاف، فهؤالء املتسببون يبحثون عن 
بديل ليحملوه وزر ما فعلوه، مثلما يحدث في القضايا اجلنائية الشائكة 
حينما يتم سحب ش���خص مت تعيينه مؤخرا في موقع حادث واتهامه 
بأمور متت قبل تعيينه في وظيفته، هذا بالضبط ما يحدث اآلن مع رئيس 
»املؤسس���ة« الذي لم يكمل السنتني في موقعه احلالي، وهو أسلوب لن 
يساعد املتس���ببني في اإلفالت من قبضة العدالة، طال الزمان أو قصر، 
وعندما يتأفف الركاب من س���وء خدم���ات أي رحلة فيجب أن يتذكروا 
من »خّوف« أصحاب القرار ودفعهم إللغاء حتديث الطائرات في صفقة 
رائعة � بسبب خلوها من الوسطاء � يجب أن يتذكر الركاب املساكني أن 
40% من الطاقم الفني املمتاز قد رحل بس���بب تعليق امليزانيات وإرغام 

»املؤسسة« على االقتراض املكلف لتسيير أمورها.
ال يهمنا األش���خاص أيا كان موقعهم بقدر ما يهمنا املواطن الذي كان 
يفاخر مبؤسسته الوطنية األولى في اخلليج منذ نصف قرن واآلن هي 
األخيرة، ولهذا فإننا نش���عر بالسعادة للحركة التصحيحية التي يقوم 
بها الش���يخ أحمد الفهد، ونطالب كل من له دور في دعم هذا التصحيح 
ب���أن يقوم بواجبه وفق »أجندة« واحدة فق���ط هي »الصالح العام قبل 

اخلاص«.
كلمة أخيرة: طائرة هيوسنت لم تعتبر عمال إرهابيا رغم أنها استهدفت 
مقرا حكوميا ولدوافع شخصية بحتة وكاد ذلك يتسبب في ازهاق أرواح، 
أال يطرح هذا احلادث احلاج���ة إلعادة تعريف »حادث ارهابي« بدال من 

اسقاطه على الشعوب العربية واإلسالمية كأنه ماركة جتارية؟

شكرًا لمن أطلق مسار خصخصة »الكويتية«.. توكلوا على اهلل

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

برد العجوز هذا األسبوع لن يضر

فنا مبچر ولن نعود للشتوي العجيري: صيِّ

شابان مّكنا ألمانيًا مطلوبًا لإلنتربول من الهرب
وإطالق سراح 21 متسكعًا مرهون بتعهد

ضبط مليوني حبة مخدرة قبل وصولها إلى دولة خليجية

هاني الظفيري
احتجز شابان من غير محددي اجلنسية بتهمة متكني 
ش����قيقهما احلاصل على اجلنسية األملانية من الهرب، 
وقال مصدر امني ان إدارة االنتربول الدولي توجهت إلى 
منزل مبنطقة الصليبخات لضبط وافد أملاني مطلوب 
الدارة االنترب����ول الدولي، ولدى قيام رجال االنتربول 
بضبط املتهم تعرضوا ملقاومة ش����ديدة، وخالل فترة 
املقاوم����ة متكن املتهم من الهرب وه����و ما حدا برجال 
األمن الى ضبط ش����قيقه بتهمة متكني متهم من الهرب 
فيما لم يوضح املصدر االمني اسباب ادراج اسمه على 

قائمة املطلوبني دوليا.
عل����ى صعيد آخر ألقى رجال ام����ن اجلهراء بقيادة 
العميد محمد طنا القبض على 21 شابا في عدة مجمعات 
جتارية من مختلف اجلنس����يات ومت احتجازهم حلني 
توقيع ذويهم على تعهدات بعدم تسكعهم في املجمعات 

بدون سبب.
من جهة أخرى تقدم مواطن إلى مخفر الواحة وأبلغ 
عن سرقة 580 دينارا من داخل مركبته عن طريق الكسر، 
كما ضبط رجال امن املطار وافدا مصريا قادما من موطنه 

وعثر معه على أصبعني من مادة احلشيش.

 أبوظبي � أ.ف.پ: ضبطت شرطة ابوظبي اكثر من 
مليون����ي حبة مخدرة مجهزة للتهريب الى احدى دول 
اخلليج، وذلك بالتعاون م����ع وزارة الداخلية في تلك 
الدولة اخلليجية التي لم يكشف عنها. واوضحت الوكالة 
ان شرطة ابوظبي »ضبطت حدادا عربيا وبحوزته 10 

جواالت وحقيبة ممل����وءة بكميات كبيرة من احلبوب 
املخدرة بلغ اجماليها نح����و مليونني و236 الفا و985 
حبة كانت مخبأة في احد املنازل في مدينة العني وعزم 
احلداد على تهريبها وترويجها وبيعها ملهربي مخدرات 

من خالل وسيط الى احدى الدول اخلليجية«.

د. صالح العجيري

هو األس����بوع االخير من ش����هر فبراير ومعه سندخل 
فيما يعرف ب� »برد العجوز« ولكنه لن يكون ش����ديدا، 
وعامة لن يش����عر به أو يتأثر به سوى كبار السن، اما 
الشباب فلن يؤثر عليهم، وفي املجمل برد الربيع الذي 
يسيطر على األجواء في الليل برد ال يضر على عكس 

برد اخلريف املضر بالصحة.

محمد الدشيش
»من لبس صيفي خالص.. لن يعود الى الش����توي 
مرة اخرى« و»صيفنا مبچر هالسنة« بهاتني اجلملتني 
بدأ العالم الفلكي د.صالح العجيري حديثه ل� »األنباء« 
امس، موضحا انه من ارتدى املالبس الصيفية البيضاء 
فعليه أال يعود الى الش����توي بل لن يضطر الى لبس 
املالبس الش����توية الداكنة مرة اخرى ألن الصيف هذا 
العام بدأ مبك����را، وقال العجيري: »نحن اآلن في فترة 
الربيع بحسب تقس����يم فصول السنة إمنا في الواقع 
ان الفترة االنتقالية في الكويت بني الش����تاء والصيف 

قصيرة جدا لذا نقول »صيفنا«.
وأضاف العجيري: »شتاء هذا العام كان في املجمل 
من أدفأ الشتاءات التي مرت في تاريخ الكويت وسجلت 
أرقاما قياسية في درجات احلرارة سواء في شهر يناير 
املاضي او فبراير اجلاري، والسبب هو كما سبق ان ذكرت 
ان املنخفضني »السيبيري« و»القبرصي« احتدا وشكال 
جبهة صد منعت وصول رياح املرتفع السيبيري الذي 
عادة ما يس����يطر على أجواء البالد في مثل هذا الوقت 
وهو ما أحسسنا به فعال خالل فترة الشتاء التي وإن 

كانت مواسمها التزال نعيشها إال انها دافئة«.
وأوضح العجيري ان األولني كانوا يقولون »س����نة 
اخلير دافية« وهذا يعني ان سنة هذا العام عام خير ألنه 
فعال أحسسنا بالدفء ورزقنا مبطر أكثر من السنوات 

املاضية.
وح����ول برد العجوز قال العجيري: هذا األس����بوع 


