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كالم مباشر السايرزم

قال: »تنمية، تنمية، ماذا تقصدون بهذه الكلمة؟«. 
قلت: »كانت الكويت حترق الغ���ازات املصاحبة إلنتاج 
النفط، ألنها س���امة والبد من احلرق، الي���وم يتم حتويلها 
الى خمس���ة ماليني طن متري من املنتجات البتروكيماوية، 
وأصبح���ت مصدر دخل للكويت بلغ خالل 14 س���نة أربعة 
مليارات ونصف املليار دوالر، يعني حولنا التلوث الى مصدر 

هام للدخل، غلط؟«.
قال: »ال، شيء زين«.

قلت: »مشروع ايكويت أفلت بأعجوبة من صيادي املشاريع الناجحة، املتخصصني 
في اإللغاء، وحقق عائدا على رأس املال املس���تثمر يعادل س���ت مرات املبلغ الذي 
وظفناه، تبلغ نسبة العمالة الكويتية فيه 55% وهي تفوق ما عليه احلال في بنوك 

يتجاوز عمرها نصف القرن، غلط؟«.
قال: »ال، صح«.

قلت: »التنمية تعني القضاء على التلوث الصناعي عندما تشارك معنا جهات 
عاملية ذات خبرات فنية متقدمة مثلما حققت لنا شراكتنا مع »الداو« في ايكويت، 
حيث يتم اس���ترجاع األدخنة الصادرة عن املصنع � ثاني أكس���يد الكربون وغاز 
الكبريت � وتتم إعادة تدويرها كمواد أولية نافعة للصناعة، وأظهرت أجهزة الفحص 
املستقلة خلو املناطق احمليطة وحتى مسافة 20 كيلومترا من أي آثار للتلوث من 

مصانع ايكويت، هذا زين واال مو زين؟«.
قال: »ال باهلل فوق الزين«.

قلت: »املس���تفيد من ربحية املشروع ليست الدولة فقط ولكن 20 ألف مواطن 
في ش���ركة بوبيان ومثلهم في شركة القرين، هل فتح فرص استثمار طويل األجل 
للناس وفي مجال حيوي مس���تقر بدال من مضاربات البورصة التي خربت بيوت 

اآلالف، هل هذا الشيء مطلوب تكراره، واال غلط الزم ما يتكرر؟«.
قال »ليش ما يتكرر؟ ليش ما تتضاعف أعداد املواطنني املس���تفيدين وحتقق 

الدولة عوائد عالية وحتمي البيئة، منو قال موزين؟«.
قلت: »الدولة بأجهزتها املتخصصة درست تكرار التجربة وقررت حتقيق طموحات 

الناس، ولكن نائبني اثنني جنحا في قلب الطاولة، وحرمانا من هذه املنافع«.
قال »واحلكومة ماشية بأمر اثنني؟«.

قل���ت: »هذا اللي حصل، والطرفان، احلكومة واملجلس من صوب، ونائبان من 
صوب، جميعهم ش���ركاء في حرمان املواطن م���ن مضاعفة قصص النجاح، الذي 

ستحتفل ايكويت غدا ببدء املرحلة الثانية منه«.
نعم، مناسبة هذا احلديث هي االحتفال باالفتتاح الرسمي للمرحلة الثانية من 
مشروع »ايكويت« برعاية وحضور صاحب السمو األمير يحفظه اهلل، عند افتتاح 
املرحلة األولى بحضور سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد يرحمه اهلل، قالوا 
له: »طال عمرك في مطر وطني، نقترح انك ما تروح احلفل«. فقال »هذا مشروع هام 
وأساسي لن أتخلف عن حضوره، املسألة ليست قص شريط ولكن إظهار اهتمام 

الدولة مبثل هذه املشاريع«.
غدا يكمل صاحب الس���مو األمير مسيرة شقيقه الراحل، واألمل كبير في عودة 
صفاء التفكير لدى البعض، وتكاتف الس���واعد في سائر مرافق الدولة لتكرار تلك 

النجاحات.. النادرة!
كلم�ة أخيرة: زرت السيد الفاضل هاني حسني، رئيس الصناعات البتروكيماوية 
في عام 1989 وأخبرته بأنني سمعت عن مشروع ضخم � لم تكن تسمية »ايكويت« 
معروف���ة � وكنت أعمل في بيت التمويل الكويتي، عرضت عليه الدراس���ات التي 
اطلعت عليها عن سوق االثيلني واجلاليكول الذي سيشهد انخفاضا في 1997، قال 
»اطلعت على هذه الدراسات، ولكننا نحن سنكون من القالئل الذين يتجاوزون فترة 
الركود لألس���باب التالية«.. اقتنعت وسعيت ملشاركة »البيت«، والبنك اإلسالمي 
للتنمية في دعم املشروع، ثم حدث الغزو، استأنفنا املسيرة بعد التحرير، ونعتز 

بتواجدنا »املبكر« في متويل هذا املشروع املهم والناجح.

افتتح جابر »إيكويت -1« عام 1997 وسيفتتح صباح »إيكويت - 2« غدًا

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: العالج ب� »الوهم« يساعد في الشفاء من األمراض.

� لو كان هذا صحيحا لكان الشرق األوسط منطقة خالية من األمراض!
تقرير إخباري: 65% من البضائع الموجودة في البلدان العربية مقلدة.

 � أموت وأعرف »التجارة« عندنا تقرأ مثل هالتقارير واال تسوي روحها
أبواللطفواحد ما شافتها؟!

ص����رح »األس����تاذ حمام« 
الناطق الرسمي باسم مؤمتر 
املطيرجية بأن املؤمتر سينعقد 
الشهر املقبل في سوق اجلمعة 
حتت ش����عار »يا ذه احلمام 
اللي لعى بغصون«، واضاف 
االستاذ حمام ان االستعدادات 
جتري على »جناح« السرعة 
بانتظار الرياح املناسبة للحمام 

القالبي.
وع����ن جدول اجللس����ات 
اكد السيد »أشعل أبوريشة« 
عض����و املؤمتر ان اجللس����ة 
االولى ستنعقد في منطقة كبد 
البروفيسورة  وتشارك فيها 
»هديل ميام« مبحاضرة عنوانها 
»يا طي����رة طيري يا حمامة« 
ويعقب عليها الدكتور »دشي 
الوقواق« اما اجللسة الثانية 
الورقة  فستخصص ملناقشة 
املقدمة م����ن االعالمي الكبير 
»عصف����ور رف����رف« بعنوان 
»الطير املناس����ب في القفص 

املناسب«.
من جه����ة اخرى صرحت 
مصادر مطلع����ة بأن املؤمتر 
يأتي استجابة للمقولة املصرية 
الش����هيرة »اللي عندو قرش 
محيرو يشتري حمام ويطيرو« 
وذلك بهدف حتويل س����وق 
اجلمعة الى مركز استراتيجي 
للطي����ور الداجنة واحملافظة 
التقاليد وتعزيز هواية  على 
»كش احلم����ام« لدى االجيال 

الصاعدة.
ام����ا عن احلف����ل اخلتامي 
للمؤمت����ر فس����تحييه فرقة 
»الزغالي����ل« بأغني����ة »كم����ا 
الريشة« التي كتبتها الشاعرة 
»ناه����د حمام����ة« وحلنه����ا 

املوسيقار »زاجل عاجل«.

مؤتمر المطيرجية

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

شاركت أمس وأش����ارك اليوم في فعاليات 
منتدى هام يعقد في فندق املارينا بالساملية حول 
رؤى تطوير العاصمة واملخطط الهيكلي لكويت 
عام 2030 ضمن مشروع مشترك بني بلدية الكويت 
وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
والذي يديره الدكتور املهندس طارق الش����يخ 

واخلبيرة الكويتية رقية سعود احلسن.
> > >

وكان جميال حضور الدكتور الفاضل فاضل صفر جميع فعاليات 
ونقاشات املنتدى بدال من االكتفاء بافتتاح الفعاليات واملغادرة كما 
يحدث في العادة، وقد طرحت ونوقشت قضايا محورية ومفصلية 
تهم كل مواطن كويتي مثل مصير عاصمته بعد انشاء مدينة احلرير، 
وهل ستصبح مدينة الكويت عاصمة سياسية وادارية ولرمبا مالية 

مقابل اعطاء املدينة اجلديدة صفة العاصمة االقتصادية للدولة؟!
> > >

ثم هل ستخلى العاصمة مستقبال من املواطنني مع انشاء املدن 
اجلديدة والبعيدة واألخذ بالتمدد السكاني األفقي بدال من العمودي 
بع����د جتربة مجمع الصوابر املرة؟ ومدى خطورة ذلك اخليار على 
األمن القومي، وهل من احلكمة األخذ بنظام املدن التخصصية كحال 
املدن الطبية والتعليمية والصناعية.. الخ، أم يترك األمر للحاجات 

املستقبلية املتغيرة؟!
واضح ان اسئلة كهذه يجب ان تطرح ويجاب عنها ملعرفة املسار 

الصحيح لكويت 2030.
وقد طرحت املهندس����ة أشواق املضف قضية هامة هي ضرورة 
احلفاظ على املباني التراثي����ة القدمية التي لم يبق منها اال القليل 
متسائلة: هل نحن خجولون من ماضينا املجيد حتى نحاول اخفاءه؟ 
كما انتقدت طريق����ة ترميم البيوت القدمية الت����ي تفقدها طابعها 
التراث����ي ومتنت اال يصدر املخطط الهيكلي مبرس����وم حتى ميكن 
تعديله وتغييره طبقا للحاجات املس����تقبلية، فيما طرح املهندس 
أحمد املنفوحي ورقة ممتازة لكيفية فك تشابك االختصاصات بني 
البلدية وبعض اجلهات احلكومية كوزارة الصحة والتجارة وهيئة 

الزراعة للتسهيل على املواطنني.
> > >

من ناحية أخرى التقيت قبل ايام بصحبة الزميل قيس األسطى 
بالدكتورة املهندسة رنا عبداهلل الفارس مديرة البرنامج االنشائي 
جلامعة الكويت حيث اوضحت لنا امورا عدة تدعو للتفاؤل وتدحض 
بعض ما قيل بحق مشروع جامعة صباح السالم )الشدادية( حيث 
اليزال هناك 4 س����نوات على انتهاء االعم����ال الضخمة كما أتى في 

عقودها، وللموضوع عودة.
> > >

آخ�ر محطة )1(: متنياتنا القلبية بالشفاء العاجل ملدير عام بلدية 
الكويت املهندس احمد الصبيح الذي هو قدوة في أخالقه وكفاءته 

وأمانته ووطنيته، و»ما تشوف شر يا بوعبداهلل«.
)2(: للمعلومة.. لو قسمت الكويت عند خط منتصفها الى جزأين 
ش����مالي وجنوبي لوجدت ان 98% من املواطنني واملقيمني يقطنون 
في اجلزء اجلنوبي من الدولة مما يظهر خطأ جسيما في التخطيط 

واحلاجة ملستوطنات بشرية كويتية في الشمال.

المستوطنات البشرية الكويتية

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

ال يوجد أكثر وال أكبر وال أعتى 
من مدرس����ة السيد وليد جنبالط 
في فن »االنقالب« السياس����ي في 

وطننا العربي.
مرة في أقصى اليمني ومرة في 
اقصى الشمال، ومرة تظنه درزيا 
بفكر السنة، وأخرى تظنه شيعيا 

بفكر املسيح!
ومن يعتقد ان »وليد جنبالط« اس����م لبناني فقط، 
او مفهوم سياس����ي لبناني فقط، او شخصية قيادية 

لبنانية فقط فهو مخطئ.
هناك أكثر من جنبالط في أكثر من دولة، وفي الكويت 

هناك اكثر من صورة ل�»جنبالط« كويتي!
جنبالط لبنان سيزور سورية احلبيبة قريبا بعد ان 

كال لها الشتيمة والسباب قبل فترة بسيطة فقط.
والقالبي جنب����الط الكويت لديه اكث����ر من مفهوم 
عن االنتماء والوالء الوطن����ي! ولديه اكثر من طريقة 
ل�»التجنبل����ط« م����ن موق����ع ال����ى موقع )نس����بة الى 

جنبالط(!
نعم، من احلماقة السياسية ان تعتقد أنك قادر على 
شرح االمور العدائك، ولهذا فاالفضل ان تكون جنبالطيا 

وفي كل يوم لك ساحة وملعب.
جنبالط احلقيقي قدم موروثا فكريا جديدا للسياسة 
العربية افرغها متاما، هو و»ميشيل عون«، من مفاهيم 

العهد والوعد واالخالص واالستمرار.
كلما قرأت جلنب����الط او عون تصريحا وجدت في 
سيرتهما الذاتية ما هو خالفه ونقيضه، ولهذا وجدنا 

جنبالط الكويت كذلك بل يزيد!
شخصيا تعبت وانا اتابع تصريحات جنبالط الكويت، 
وتعبت من متابعة انقالباته املصلحية البحتة، وتعبت من 

االشارة اليه بني احلني واحلني وبني الفينة واالخرى.
ان تك����ون »جنبالطي« او »قالب����ي« اكثر من وليد 
جنبالط نفس����ه، فهذا فن بارع ال ش����ك في أنه بحاجة 

للبحث والدراسة.
وللتذكير، جنبالط لبن����ان انقلب على »احلكومة« 

بانقالبه على سعد احلريري!
وجنبالط الكويت ال تهمه احلكومة وال الوطن بشكل 

اساسي بل تهمه مصلحته دون سواها.
ومن كان يشتمه جنبالط الكويت قبل اقل من سنة 

جتدونه يرقص »العرضة« معه قبل فترة بسيطة!
ومن حتالف معه ملصلحة قبل سنة انقض عليه اآلن 

ألن مصلحته اقتضت ذلك.
وفي العم����وم، حكومة بعقلية حكومتنا ال تفهم اال 
لغة »اجلنبالطي����ني« دون ان تدري أنهم مجرد فقاعة، 

ستزول وان طالت.
وأعتقد ان »وليد جنبالط« نفسه سيعاتبني بقسوة 

ان علم أنني اشبهه بجنبالط مجلس االمة الكويتي.
نهاية.. »اهلل يهني سعيد.. بسعيدة!«

جنبالطي

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

واضح


