
املوضوع ال عالقة له بشخوص االستجواب احلالي، 
بل هي قضية متكررة تتناقلها الصحف من قيام طرفي 
االس���تجواب بعمل »بروڤات« له )!( أحتدى أن توجد 
دميوقراطية أخرى في التاري���خ تقام بها »بروڤات« 
لالستجوابات حيث إن »البروڤات« أمور تختص عادة 
بها املسرحيات واألعمال الفنية ودور األزياء، فصارت 

دميوقراطيتنا وبحق »طماشة« للعالم.
> > >

اخلصخصة عل���ى الطريقة الكويتية ال مثيل لها في العالم كذلك وقد 
كتبنا عنها في السابق وسنكتب عنها الحقا، وإمنا يشغلنا هذه االيام ما 
يطرح عن مصير 1.2 مليار دوالر دينا ل�»الكويتية« على »العراقية« في حال 
خصخصتها، والسؤال الساذج والبسيط: هل هذا دين استجد هذه األيام أم 
انه كان موجودا عندما قرر وزير املواصالت األسبق عبدالواحد العوضي 
إنهاء عملية خصخصة الكويتية في 10 أش���هر حسب تصريحاته؟ وملاذا 
لم يناقش هذا األمر الهام وغيره من قضايا عظام قبل صدور املرسوم ال 
بعده؟ وملاذا لم يسأل أحد أهل االختصاص في جتربة اخلصخصة األولى 

بالكويت حتى ال نصبح مرة اخرى »طماشة« للخلق؟
لقد كتبنا عبر الس���نوات الثالث املاضية العديد من املقاالت املختصة 
احملذرة من االستعجال بهذا املشروع احليوي الكبير ولكن »على من تقرأ 

مزاميرك يا داود؟« ولنا عودة مفصلة في القادم من االيام.
> > >

يؤدي األطباء واحملامون والطيارون واملهندسون واملدرسون خدماتهم 
اخلّيرة للناس ثم يتقاعدون بعد سن معينة تاركني املجال لألجيال الشابة 
وأفكارهم اجلديدة ليأخذوا دورهم، وأغلب فتاوى التشدد ومثلها احلروب 
الدينية التي قامت في املنطقة صدرت عن رجال دين أفاضل طاعنني في 
السن لم يغادر البعض منهم داره أو يعلم مبتغيرات واحتياجات العصر 

وحتى تبعات ما يصدره من فتاوى وقرارات.
> > >

الس���ؤال: ملاذا ال تفرض سن معينة لتقاعد بعض شيوخ الدين كحال 
اآلخرين إلتاحة الفرصة للدماء الش���ابة )انظر افكار السيد حسني حفيد 
اإلمام اخلميني ود.احمد ابن الشيخ عبدالعزيز بن باز(، وفي هذا السياق 
كتب محمد عبداللطيف آل الشيخ مقاال في جريدة »اجلزيرة« السعودية 
تس���اءل فيه إن كان من يفتي بحرمة االختالط ويس���تحل دم من يبيحه 
يطب���ق هذا القول في بيت���ه ومنزله حيث يختلط اه���ل الدار من رجال 
ونساء بالس���واقني والطباخني واخلادمات من النساء، فهل جميع هؤالء 
»ديوثون« مستحلة دماؤهم؟ وأعاد بوعبداللطيف لألذهان جتربة والده 
مفتي اململكة عندما حرم دخول التلفزيون للبيوت وطبق ذلك األمر على 
أهله قائال البنه »تبيني احرمه على الناس واحلله لنفسي؟« كما لم يكّفر 
والده رحمه اهلل من يبيح اقتناء التلفزيون الذي لم يعد هذه االيام يخلو 

بيت سعودي أو مسلم منه.
> > >

آخر محطة: )1( العزاء احلار آلل السميط واحلميضي الكرام على مصابهم، 
للفقيدة الرحمة واملغفرة وألهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا هلل وإنا 

إليه راجعون.
)2( العزاء احلار آلل اجلبالن من قبيلة مطير الكرمية في وفاة شيخهم 
اجلليل صاهود بن المي، فللفقيد الرحمة واملغفرة وألهله وذويه الصبر 

والسلوان، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

»البروڤة« االستجوابية ودين »الكويتية« على »العراقية«

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

والش���مس تشتعل في 
كبد السماء وقت الظهيرة، 
وال احد يجرؤ على مواجهة 
الهجير، ملح مبارك الكبير من 
شرفة القصر لصا يتسلل 
الى السفن الراسية في امليناء 
احملاذي لقصر السيف، فنزل 
خلسة وامسك باللص الذي 
راح يبكي ويبرر فعلته بأنه 
النواطير  ان  كان يعتق���د 
يرتاحون في القيلولة، فرد 
علي���ه احلاكم زاجرا »وانا 

شنو شغلي«؟
قصة ترويها ذاكرة الوطن 
اهديها الى »س���ليل مبارك 
الكبير« وزير االعالم الشيخ 
احمد العبداهلل الصباح الذي 
يواجه استجوابا في البرملان 
يدور ح���ول التقاعس عن 
الواردة  تطبيق االح���كام 
في القانون، والتراخي عن 
مراقبة بعض وسائل االعالم 
املثيرة للفنت رغم املناشدات 
الكثي���رة  والتحذي���رات 
الت���ي اطلقته���ا الصحافة 

والبرملان.
لم يركن الشيخ مبارك 
الصب���اح، طيب اهلل ثراه، 
الى االس���ترخاء في غرفة 
القص���ر والتقاع���س عن 
أداء دوره القي���ادي، فق���د 
القايلة وقت  ان  كان يعلم 
قيلولة النواطير، لذا ش���د 
عزمه وصار يراقب امليناء 
حتى أمسك باللص، وسجل 
للتاريخ عبارة تنطوي على 
حكمة قرن فيها مسؤوليته 
العظيمة باحلراسة ومراقبة 

ما يجري في االمارة.

القايلة المجيدة

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

كالم مباشر

عندما يستفسر املواطن عن موضوع يتعلق بالزراعة، 
يأتي���ه اجلواب: »عقدنا مع مقاول الزراعة انتهى وحاملا 
يتم التجديد تصلكم اخلدمة بش���كل أفضل، سنضيف 
ش���روطا جديدة على املقاول... الخ« وإذا واجه املواطن 
مشكلة في وصول املياه الى منزله جاءه جواب موظفي 
الطوارئ: »و ال يهمك يا احلبيب أحلني أتصل بالشركة، 
راح يصلحون الكسر، حتى لو في نص الليل«.. مشكلة 

مش���رف كلها تدور حول »الشركة املنفذة سوت، وما سوت«، مثل ذلك يقال 
عن خدمات االنترنت: »انقطع بسبب الكيبل البحري، ولكننا لم نتأثر بسبب 
وجود خطوط بديلة«، تفتش عن اجلهة التي وفرت اخلطوط البديلة جتدها 
ش���ركات االنترنت التي تعمل بجد واجتهاد لتوفير خدمة مهمة يستخدمها 
املواطنون والوزارات والبنوك وشركات الطيران واملستشفيات، ولوال هذه 

الشركات لتوقف أحد أهم مرافق احلياة احلديثة.
باختصار، بند رواتب املوظفني يس���تهلك 95% من إيرادات النفط بينما 
تنفيذ اخلدمات يتم عبر شركات، ودورنا نحن املوظفني هو إجراء االتصال 
الهاتفي بتلك الش���ركات - وما ف���ي داعي من الزعل - فهذه احلقيقة بحجم 
قرص الش���مس، ومناس���بة الكالم فيها هي اإلش���ارة الصائبة من الزميل 
العزيز سامي النصف يوم األحد املاضي، حيث كتب حتت عنوان »رواسب 
االش���تراكية« ما نصه »لو كان األمر بيدي ألقمت متثاال في س���احة الصفاة 
لكل رجل أعمال س���واء كان صاحب بقال���ة صغيرة أو وكالة كبيرة، كونهم 
استقلوا بأنفسهم ووفروا لنا احلاجيات التي جندها باألسواق«.. وقد أردت 
إضافة جانب اخلدمات الى جانب الواردات، ملا لهذا القطاع من دور رئيسي 

في حياتنا اليومية. 
 بهذا املعنى فإن تخصيص املس���ؤولني وقتا كافيا ملعرفة العقبات التي 
تعترض قطاع األعمال والسعي ملعاجلتها بنفس القدر الذي يخصص لتلبية 
مطالب »زيادة الرواتب، وزيادة بدل املواليد وزيادة بدل التقاعد... الخ« يعود 
علينا بألف وس���تني عافية، وعسى اهلل يوس���ع على الناس زيادة وزيادة، 
ولكن الذين يعملون حتت الش���مس ب�»القوايل« وفي »منتصف الليل«، بل 
في وس���ط النهار تراهم يلهثون بني بنوك تلهب ظهورهم بالس���ياط حتى 
يحصلوا على خطاب الضمان، وموظفني يهيمنون على معاملة الشركة، التي 
تضط���ر إلى التفاهم )....( مع املوظف بعيدا عن نظريات محاربة الفس���اد، 
فال���وزارة ال تعرف ملاذا تأخرت، ورمبا ال يهمه���ا أن تعرف، عندها خطاب 
ضمان وعقد فيه غرامات تأخير، وهذا ما لم يتم إرضاء موظف عنده مخيم 
يحتاج جتهيزا وس���يارات نقل أغراض، وثان انتهى من بناء بيته ويحتاج 
تأثيثا.. الخ، هؤالء يعرفون نقاط ضعف املقاول فهو عند كبار املس���ؤولني 

»تأخررررررت، حتمل الغرامات«.
أقول هذا وليست لي عالقة بهذا القطاع غير ما نحصل عليه كمواطنني، 
ونتمنى أن يتولى قسم في ديوان احملاسبة رصد تلك املعاناة، فالوقاية خير 
من العالج، وهي ال تعني فق���ط وفرا ماليا بل احملافظة على املرافق العامة 
وخفض تكلفة التجديد بس���بب التلفيات ألشياء نفذت بشكل سيئ، ومثلما 
نرصد التنفيذ السيئ فعلينا أن ندعم اجليد وأن نحميه من االستغالل، وفقا 

لقاعدة »الثواب والعقاب« معا.
كلمة أخيرة: انقطعت خدمة االنترنت يوم اجلمعة بسبب قطع أصاب األلياف 
الضوئي���ة قرب جبل علي في دولة االم���ارات � على بعد 130 كلم بحريا من 
الكويت � إال أن معظم شركات االنترنت متلك خطوطا بديلة عبر السعودية، 

األمر الذي مت معه جتاوز تلك املشكلة بسهولة.
مشكورين، وعساكم على القوة.

من الذي يخدم المواطن.. فعليًا؟

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
لجنة المبادرة العربية تبحث »الطرح« األميركي بشأن عملية السالم.

ـ ال »طرح« وال »جمع«.. السالم في الشرق األوسط ال ينفع معه إال.. »الضرب«.
رئيس تحرير سابق في السعودية يدعو لسجن الصحافيين!

ـ هذا ربعنا لو يدرون عنه يستدعونه ويعينونه رئيس لجنة تعديالت قانون 
أبواللطفواحد»مطبوعاتهم«.

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

البقاء هلل

مواقيت الصالة والخدمات ص36

المدير الطبي لمستشفي الراشد 
 د. حسن حسين

 لـ »األنباء«: أكثر حاالت 
العالج  في الخارج 

يمكن عالجها
 في الكويت  ص17

خلـف ابراهيـم خلـف الربيعـة � 26 عاما � 
الرج���ال: كيف���ان – ق6 – ش عمار 
بن ياس���ر – م 24 – ت: 24812650، 
النساء: مبارك الكبير – ق6 – ش24 

– م6 – ت: 25440252.
سـامي ابراهيـم احمـد املبـارك � 19 عاما 
� الرج���ال: اخلالدي���ة – ق3 – ش 
الفردوس – م7 – مقابل اجلامعة – 
ديوان املبارك. النساء: كيفان – ق4 
– ش منى – م46 – ت: 24848175.

عبداحملسن عبدالرحمن سعود البابطني � 75 عاما 
� الرجال: النزهة – ديوان البابطني 
– خلف املطاف���ي – ت: 99388863،  
النساء: قرطبة – ق4 – ش االول – 

ج5 – م23  ت: 25313518.
فالح عبـداهلل الدلق � 94 عاما � العمرية 
– ق3 – ش8 – م57 – ت: 99560338 

.24714058 –
جهيم غزاي مقيعيس عيد املطيري � 70 عاما � 
صباح الناصر اجلديدة – ق5 – ش105 
– م5 – ت:66075005 – 99437037 

– الدفن بعد صالة العصر.
ثامر اعقيل سعود بن مطيع العازمي � 28 عاما 
� الظهر � ق2 � ش6 � ج1 � م14 � ت: 

.99402610 � 99864676


