
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير إخباري: قمة ليبيا »فرصة« إلنهاء الخالفات بين الدول العربية.

 ــ كل قمة نقول »فرصة« وباآلخر تكون التسديدة خارج المرمى.. 
ألن العرب ال يمكن ان يعيشوا دون خالفات!

علماء يتوصلون لجهاز يمكنه قراءة أفكار اآلخرين.
ــ يا ريت حكومتنا تشتريه.. يمكن يساعدها في مواجهة االستجوابات!

أبواللطفواحد

البقاء هلل
صقير صنهات حسني الشقفي ـ 71 عاما ـ 
الرجال: جابر العلي ـ ق 4 ـ ش 11 
ـ م 27 ـ ت: 99765222 ـ النســــاء: 
الظهــــر ـ ق 4 ـ ش 1 ـ ج 2 ـ م 17 ـ 

ت: 66729663.
ضحوي ونس سـالم الشمري ـ 64 عاما ـ 
اجلهراء ـ العيون ـ ق 2 ـ ش 6 ـ م 
244 ـ ت: 99513994 ـ 66263011.

طـالل حمد مبارك املباركي ـ 54 عاما ـ 
الرجال: ضاحية عبداهلل الســــالم 
ـ ق 1 ش نصف اليوســــف ـ ج 16 
ـ ديــــوان املباركي ـ ت: 2571330 ـ 
النساء: ضاحية عبداهلل السالم ـ 
ق 1 ـ ش نصف اليوسف ـ ج 15 ـ 

م 3 ـ ت: 22575303.
ناصر فالح عبـداهلل الهاجري ـ 65 عاما ـ 
األحمــــدي ـ ق 1 ـ ش 20 ـ م 637 ـ 

ت: 99622728.
موزة أحمد محمـد صالح اخلميس، أرملة 
داود سليمان القصار ـ 66 عاما ـ 
الرميثية ـ ق 6 ـ ش شاهني الغامن 
ـ ج 63 ـ م 23 ـ ت: 99072296 ـ 
النســــاء: مشرف ق5 ـ ش14ـ م6 ـ 
ت: 25380402 ـ الدفن بعد صالة 

العصر.
سميرة صبري محمد النعيمي، أرملة خميس 
سعيد سعيد العجمي ـ 60 عاما ـ 
الصباحيــــة ـ ق 3 ـ ش 2 ـ م 512 
ـ ت: 99146000 ـ الدفن التاســــعة 

صباحا مبقبرة صبحان.
هـادي كاظم زيادة الفضلـي ـ 80 عاما ـ 
الرجال: الفحيحيل ـ شارع املخفر 
ـ شمال مســــجد سالم العلي ـ ت: 
97308308 ـ 66127517، النســــاء: 
الفحيحيــــلـ  ق3ـ  ش1ـ  م53ـ  ت: 
66060453ـ  الدفن الثامنة والنصف 

صباحا.
ـ زوجة  وداد سـعيد خضيـر العبيـدي 
عبداهلل عبدالعزيز املســــلم ـ 64 
عاماـ  الرجال: االندلسـ  ق9ـ  ش10 
ـ م49ـ  ت: 67737757ـ  97800018، 
النساء: االندلس ـ ق9 ـ ش1 ـ م87 

ـ ت: 67737747.
جريدة رشيد مسلم البذاليـ  ارملة مبارك 
النومان البذاليـ  71 عاماـ  الرجال: 
اجلهراء ـ القصر ـ ق1 ـ ش3 ـ م49 
ـ ت: 66011863، النساء: اجلهراء ـ 
العيــــون ـ ق1 ـ ش5 ـ م71 ازرق ـ 

ت: 66207237.

مواقيت 
الصالة 

والخدمات  
ص36

دخل األمير املبدع خالد الفيصل قبل مدة عامه 
السبعني فكتب الرائعة »الســـبعينية« وإليكم 

بعض أبياتها:

> > >
ودخـــل املبدع د.غازي القصيبي عامه الســـبعني قبل أيام فكتب 

رائعته »سيدتي السبعون« نقتطف منها:

> > >
لصغار السن، وملن كانوا داخل الكويت ابان الغزو الصدامي 
الغاشــــم معزولني عن العالم، لألمير خالــــد الفيصل قصيدة 
مجحفلة بألف قصيدة عنوانها »نحن العرب يا مدعني العروبة«، 
أجلمت ألســــن الصداميني في حينها، كمــــا ان للدكتور غازي 
القصيبي سلسلة مقاالت في جريدة الشرق األوسط سخرها 
للدفاع عن احلق الكويتي أسماها »في عني العاصفة«، فجزى 
اهلل االثنــــني خير اجلزاء وأطال اهلل فــــي عمريهما حتى نقرأ 

قصائدهما »املئوية«.
> > >

آخر محطة: نعيش هذه األيــــام أياما ربيعية جميلة قبيل 
وصول لهيــــب الصيف احلارق فلنســــتمتع ونفرح باحلياة 
ولنفــــرح اآلخرين كذلك معنا، فالعمر ســــريع االنقضاء ومن 
الغباء الشــــديد بعثرته فيما يهّم ويغّم... وتفاءلوا وافرحوا 

ومتتعوا بالهواء العليل.. قبل الرحيل.

 تط��وي الراي��ات ع��ن س��احاتها
 وف��ي زمان��ي عرب��دت راياته��ا
 وحتس��ب إني ش��ارب كاس��اتها
 إن��ي اجم��ع بعده��ا حلظاته��ا
 حاف��ي االق��دام ف��ي رمضاته��ا
 فرح��ة اآلم��ال ف��ي بس��ماتها
حالته��ا حلمه��ا  حتق��ق   وان 
 والهوام��ش ف��ي احلي��اة امواتها
وفاته��ا حياته��م   وبعضه��م 
 انس��دح وارت��اح ف��وق فتاته��ا
 صانع��ن املج��د ف��وق ش��تاتها
حياته��ا إجنازه��ا   والرج��ال 

بأي شيء من األشياء نحتفل
أبالشباب الذي شابت حدائقه

أم باألماني التي باليأس تشتعل
أم بالرفاق األحباء األلى ذهبوا

وخلفوني لعيش أنسه ملل؟
تبارك اهلل قد شاءت إرادته

لي البقاء.. فهذا العبد ممتثل!

الس��بعن ع��ن ملهاته��ا غاب��ت 
ف��ي حيات��ي غزوها ح��ل ورحل
كي��ف عاش��تني وانا ما عش��تها
 بعث��رت حلظ��ات عمري م��ا درت

وسيرتني في عسيرات الدروب 
الس��بعن واحالمي بقت راح��ت 
احلي��اة ب��دون حل��م ضايع��ة
تاريخه��ا واحلي��اة مل��ن صن��ع 
 بعضه��م يعي��ش من بع��د الوفاة 
واهن��ئ من هم��ه فت��ات احلياة
م��ا ورث حم��ل الرج��ال األولن
أيام وس��نن العم��ر  يحس��بون 

ماذا تريد من السبعن يا رجل؟!
ال انت انت وال ايامك االول

جاءتك حاسرة االنياب.. كاحلة
كأمنا هي وجه سله األجل

اواه سيدتي السبعون معذرًة
اذا التقينا ولم يعصف بي اجلذل

أواه سيدتي السبعون معذرة

خالد الفيصل وغازي القصيبي..
140 عامًا من اإلبداع

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

كالم مباشر

اقتراح األخ النائب أحمد السعدون برفع رأسمال 
الصنـــدوق الكويتي للتنمية من 2 الـــى 10 مليارات 
دينـــار، هو اقتراح مهم ويعكـــس متابعة حثيثة من 
مجلس األمة لتنفيذ خطة الدولة للتنمية، هذا التوجه 
يحتاج الى االستمرارية الستدراك حقبة الشلل التي 
أوقفـــت الكويت متاما في مســـيرة التنمية، وواجب 
الصحافة هو رصد الســـلبيات وااليجابيات »معا« ، 

ســـواء في اجلانب احلكومي أو النيابي، وهانحن أمـــام ايجابية نيابية 
بدأت باملوافقة اجلماعيـــة على »خطة الدولة للتنمية« وهي حتظى اآلن 
بخطوات جديدة حتتاج الى نقاش فني متخصص، بالنظر الى أن حصر 
التنمية في بناء البيوت فقط يوصل املســـار التنموي الى نقاط اختناق 
في تكامل اخلدمات، ومن التوازن أن يشـــمل االهتمام مجموعة قطاعات 
حتقق التكامل في اخلدمات »اإلســـكانية ـ الصحية ـ التعليمية ـ النقل ـ 

القطاع التجاري االستهالكي واإلنتاجي«.
فيما يتعلق باآللية فقد يتطلب األمر دراسة معمقة حتقق االستمرارية 
في عمل »الصندوق« بالنسبة للمجاالت احلالية والتي تأسس من أجلها، 
مع قيـــام جهاز تابع يتم فرز كوادر مناســـبة له، وذلـــك للقيام باملهام 
املطلوبة بأفضل مستويات األداء، وتنظم عمله الئحة مستقلة تعينه على 
القيام باملهام اجلديدة بغير إرباك في ســـير عمله احلالي، ويتحول بذلك 
الى »مجموعة الصندوق الكويتي للتنمية« التي ســـتتعامل مع ميادين 
متنوعة يجمعها الغرض التنموي العام، بالنظر الى أن اخلبرة العريقة 
للصندوق في متويل املشاريع تفوق ما لدى البنوك الكويتية مجتمعة، 
ويتولى الكيان اجلديد التعامل مع تقييم املخاطر في اإلطار اجلديد الذي 
يختلف عن النطاق احملدود في حتمل املخاطر السيادية، وهو أمر قامت 

به مؤسسات دولية عديدة سواء على املستوى العاملي أو اإلقليمي.
إن املبادرة الى تطوير آلية تتعامل بجدية مع تنفيذ خطة الدولة للتنمية 
واجب مستحق في ضوء غياب أي آلية واضحة املعالم للقيام بهذا الدور الذي 

تكتنفه مصاعب ليست في نطاق اخلبرة التقليدية لوزارة األشغال.
لقد تأخرت احلكومة كثيرا في معاجلة هذه املســـألة على املســـتوى 
التنظيمي، واســـتمرت في التعامل مع املشاريع بالطريقة التقليدية لكل 
وزارة على النحو املعهود، ما يتطلب الفصل بني املهام، فالوزارات بالنسبة 
ألي مشروع تنموي متثل صفة »املالك«، واجلهاز اجلديد املقترح إحلاقه 
بالصندوق الكويتي ميثل »مدير املشروع« الذي يسهر على جودة التنفيذ 
بأقل قدر من التأخير أو التغيير في املواصفات الناجت عن أخطاء التصميم 
أو ســـوء تقدير االحتياجات، وأهم منه التعامل املالي املاهر مع املقاولني 
حتى ال تتكرر مشكلة »مستشفى جابر« الذي عجز فيه املقاول عن تقدمي 

خطاب ضمان حلسن التنفيذ.
لقد اكتسبت الكويت من وراء جودة أداء الصندوق الكويتي للتنمية 
سمعة دولية راقية بسبب جودة تنفيذ املشاريع وانتظام سداد االلتزامات 
وهو رصيد تعتز به الكويت، وتتطلع لإلفادة منه في مسيرتها الكبيرة 

نحو »كويت املستقبل«.. وفقكم اهلل.
كلمة أخيرة: املرجو من بعض االخوة النواب تهدئة هذا السخاء في الصرف 
على زيادات نقدية تلتهمها األسواق بشكل مضاعف ما يؤدي الى االضرار 
باملواطن، واإلسراع مبسيرة تطوير اخلدمات العامة وحتقيق االستقرار 
في اجلسم القيادي املنتج بعيدا عن الضغوط التي أرهقت الوطن واملواطن 
وشتتت تركيز اإلدارة احلكومية، فليس ممكنا حتقيق طموحاتنا الكثيرة 

في ظل قيادات مشوشة، فاقدة التركيز.

من سينفذ خطة الدولة من موقع »مدير المشروع«؟

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

وليد الشعيب اليوم وياكم

د.بدوي اإلثنين وياكم

يحــــّل وكيل وزارة 
األوقــــاف والشــــؤون 
اإلسالمية املساعد لقطاع 
املساجد وليد الشعيب 
اليوم األحد ضيفا في 
ديوانية »األنباء« وعلى 
مدى ساعتني من الساعة 
الـ 7.30 مساء حتى الـ 
9.30 مســــاء للرد على 
جميع آراء واستفسارات 
القراء األعزاء واحلديث 
القضايا  عن مختلــــف 
التي تهم الرأي العام في 

الكويت بخصوص قطاع املســــاجد وآلية تعيني األئمة 
واخلطباء وغيرها من األمور األخرى. لالتصال: 24830979 

ـ 24830322 ـ 24830805 ـ داخلي: 318 ـ 131.

تستضيف »األنباء« 
باچر االثنني استشاري 
اجللديــــة  األمــــراض 
والتناسلية مبستشفى 
السيف د.عزت بدوي 
بــــني الســــاعتني 7 و9 
مساء، للرد على أسئلة 
القراء حول كل ما يتعلق 
باألمــــراض اجللديــــة 
والتناســــلية، وذلــــك 
التالية:  الهواتف  على 
24830514 ـ 24830238 
ـ 24830322 ـ داخلــــي: 

131 ـ 318.

للإيجار باجلابرية

�صقق للعائالت غرفة و�صالة

يوجد �سرداب للإيجـار
مبوا�سفات مميزة

94085317


