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في حالة االستجواب 
املع���روض حالي���ا على 
البرمل���ان، ب���ات االمتناع 
ع���ن التصوي���ت موقفا 
مريبا يس���هم بتغميض 
وتعتيم صورة السياسي 
الن���اس حيث  في عيون 
ال مب���رر لالمتناع وعدم 
حتدي���د موق���ف واضح 
وصريح وشجاع، خاصة 
ان االستجواب ال ينطوي 
على تشكيك بالذمة املالية 
او نحو ذلك بل هو اقرب 
لرس���الة وطنية راش���دة 
يكتبها الش���عب الكويتي 

ويرسلها الى احلكومة.
ان  املع���روف  م���ن 
الواضح���ة  الش���خصية 
الش���خصية  افض���ل من 
الغامضة، واعضاء البرملان 
ليسوا اس���تثناء من هذه 
املعادلة، حيث ال سلعة او 
خدمة متداولة في املجال 
السياسي سوى »املواقف« 
التي حتتاج الى الوضوح 
والش���فافية  والصراحة 
كي يتم تظهيرها عالنية 
للرأي العام، وإال سيبقى 
السياس���ي موقفا  موقف 
مهزوزا وعرضة لالشاعات 

والتفاسير السلبية.
ليس االستجواب ملكا 
ال���ذي قدمه، فقد  للنائب 
اصبح االستجواب مسيرة 
وطنية ال ينبغي التخلف 
عن االلتحاق بركبها، بل هو 
انشودة كويتية يحرص 
السياسي احلصيف على 
الى منش���ديها  االنضمام 
التشويش عليهم،  وعدم 
ام���ا االحج���ام وخ���ذالن 
االس���تجواب والتلط���ي 
الواهية، فذلك  بالذرائ���ع 
انزالق في عتمة الغموض 
حت���ى ال نقول انزالقا في 

عتمة اخرى.

نشيد االستجواب

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

دعا األمير متعب بن عبداهلل وفود اجلنادرية حلفل 
غداء على شرفهم يوم اجلمعة املاضي، وكان اليوم شديد 
الغبار حتى تسبب في إغالق مطار الرياض وتأخر سفر 
الصديق د.محمد الرميحي، حال اجللوس ألقى األمير متعب 
كلمة قصيرة قال فيها »لقد حضرمت هنا لرؤية ومتابعة 
التراث السعودي، وال شك أن ما تشاهدونه من غبار هو 

جزء من هذا التراث«، وكانت لفتة ذكية وطريفة.
>>>

وتزامن هبوب الغبار مع فتوى أحد املتشددين بهدم احلرم الشريف فعلق 
أحد الزمالء في جريدة الوطن السعودية قائال: إن ذلك املتشدد قد فتح مخه 
املغلق منذ قرون في ذلك اليوم املبارك إلصدار تلك الفتوى فخرج معها ذلك 

الغبار املتراكم والذي غطى األرض والسماء.
>>>

ومن الغبار الى املطار واشكالية قائمة هذه االيام في مطار القاهرة الذي 
نقترح تس���ميته مبطار مبارك كونه الرئيس »الطي���ار« الوحيد في تاريخ 
مصر، تلك االشكالية بدأت عندما أضيف الى املطار القدمي )مبنى 1( املختص 
برحالت مصر للطيران مبنى جديد )مبنى 2( والذي خصص لشركات الطيران 

األخرى اخلليجية والعربية واألجنبية.
>>>

بعد م���دة جدد املبنى »1« فأصبح بالتبعية املطار اجلديد وأنش���ئ به 3 
صاالت أو مباني )1 و2 و3(، ثم تبع ذلك إنشاء صالة جديدة ملصر للطيران 
في املبنى اجلديد الذي أصبح قدميا بالتبعية وس���ميت بالصالة »3« اضافة 
ال���ى الصالت���ني »1 و2« املجاورتني لها في ذلك املبنى، ول���م يكن ذلك األمر 
تعقيدا بل مت هذه االيام نقل الش���ركات اخلليجية الى صاالت املطار القدمي 

الذي أصبح جديدا.
>>>

وعليك أن تتصور مشاكل الركاب في معرفة أي من املبنيني عليهم التوجه 
له، خاصة ان تعريفات »جديد، قدمي« لم تعد ذات جدوى، كما ان االستشهاد 
باالرقام )املبنى 1، 2، 3( ال قيمة له لتش���ابهها في املوقعني، لذا فاالفضل لو 
سمي أحد املبنيني ضمن مطار مبارك الدولي باسم رمسيس )فرعوني( على 
سبيل املثال والثاني باسم إسالمي )املعز( أو باسم أول طيار مصري حتى يتم 
التسهيل على املسافرين، فقد حزنت وأنا أستمع لزوج وهو يعنف زوجته 

القادمة الستقباله بصوت عال كونها لم تعرف أيا من املباني تتجه له.
>>>

رغ���م املليارات التي صرفت لتطوير مطار القاهرة بش���كل يدعو للفخر 
والزه���و، اال أن بعض املنغصات الصغيرة )غير املوجودة في أي مطار آخر 
في العالم( مازالت قائمة وإش���كالها انها مرتبطة بأول وآخر انطباع للزائر 
وهما االنطباعان املهمان، املنغص االول هو العس���كري الذي تنتظر بالدور 
في السيارة حتى يسألك بعد الوصول عن اسمك ومكان توجهك، الثاني هو 
تدخل رجل األمن عند املغادرة بطلب رقم حجزك وإحضار ورقة تثبت ذلك 
احلجز الذي هو عالقة مباشرة بني الراكب وشركة الطيران في عصر التذكرة 
االلكترونية والذي يفترض ان توفر الورق، اضافة الى حقيقة ان هناك كثيرين 
من رجال االعمال وغيرهم يعتمدون كثيرا، بسبب املتغيرات السريعة، على 

السفر دون حجز والرهان على الكراسي الفاضية في الطائرة.
>>>

آخر محطة: نشرت صحيفة »املصري اليوم« خبرا على صدر صفحتها االولى 
أنشره دون تعليق واليكم نصه: »عاقبت احملكمة االقتصادية النائب ياسر 
صالح عضو احلزب الوطني باحلبس س���نتني مع الشغل والنفاذ وتغرميه 
50 أل���ف جنيه بعد إدانته بتهريب 500 هاتف نقال، وقد رفض وزير املالية 
العض���و في نفس احلزب التنازل ع���ن القضية كما يحدث عادة مع املهربني 

اآلخرين وطالب بإحالة القضية للمحكمة االقتصادية« انتهى.

قال: »قامت بلدية احملرق ف���ي البحرين بتطوير 
منتزه في منطقة عراد قرب املطار على ش���كل حلقة 
قطرها اثنان كيلومتر يحيط بها ممر مش���اة دائري 
بطول 3.5 كيلومترات، وفي وس���طه بحيرة متصلة 
بالبحر عبر ممرات مائية تغذيها باملياه في فترة املد 
واجلزر، لفت نظري تناسق التصميم وجودة التنفيذ 
معا، املمر واس���ع ومعبد ببالط متداخل يساعد على 

املشي ومتعدد األلوان، الرصيف من اجلانبني محفوف بشجيرات قصيرة 
جميلة ومن ورائها صف من أشجار النخيل مع أرضية عشبية زاهية، تتنزه 
بينها األسر مع أطفالهم يسيرون بهدوء، وآخرون ميارسون رياضة املشي 
ليال بأمان في طريق انتشرت فيه أعمدة اإلضاءة الهادئة واملايكروفونات 
التي تبث أصوات الطيور في سائر مراحل السير في املمشى الدائري حول 
بحيرة شبه مغلقة مير من فوقها نسيم الليل، صوت املاء مع حركة املوج 

اخلفيف يعادل التدليك لألعصاب وليس للعضالت«.
سأله أحد احلضور: »هذا مشروع حكومي؟«

أجاب: »نعم، مت تنفيذه حتت إشراف بلدية احملرق التي يرأسها شخص 
نش���يط هو جاسم حمادة، وقد انعكس نش���اطه على طريقة التنفيذ التي 
شملت زراعة البحر بأشجار املانغروف التي تتحمل املياه املاحلة، مما زاد 

في جمال البحيرة«. 
علق أحد املستمعني: »املانغروف موجود عندنا في معهد الكويت العلمي، 
يجرون عليه أبحاثا من 22 سنة والى اآلن ما استفدنا منه، ومنطقة العاصمة 
في الكويت توقفت عن التطوير لسنوات طويلة ثم اندفعت بشكل عصبي 
نحو أبراج أسمنتية نحيفة مثل أقالم الرصاص تسببت في إرباك للسوق 
العق���اري بزيادة عرض املكاتب دفعة واحدة، وقد تكرر هذا األمر في أكثر 
من دولة خليجية بنفس اخلطأ في التخطيط ما دعا مهندسا أجنبيا مقيما 

في اخلليج الى إطالق تسمية »انتحار األبراج «. 
شارك صديق بحريني في احلوار قائال: »لقد متيزت الكويت سابقا بالتفوق 
ف���ي كل املجاالت، بالرياضة، الصحافة، املؤسس���ات اجلديدة كالتأمينات، 
شؤون القصر، الشعيبة الصناعية، كنتم أصحاب الريادة في كل شيء، ما 

الذي مينع عودة الكويت الى موقعها املعهود؟« 
أجابه أحد اجلالسني: »التزال الكويت تقدم مبادرات جيدة وأفكارا جديدة 

ومشكلتها هي البطء في التنفيذ أو عدم التنفيذ بتاتا«.
شخص رابع علق قائال: »قارن مشروع دوحة عراد اللي تكلم عنه األخ مع 
منتزه الساملية الذي طرح للمناقصة وفازت شركة باملركز األول، ثم بشكل 
غامض متت ترسيته على الش���ركة التي جاءت الثالث، وقالوا لألول بكل 

وضوح عندك احملاكم متشى فيها بدل السنة خمس من قضية ألخرى«.
احلقيقة أن البحرين قطعت شوطا كبيرا في التنمية العمرانية والسبب 
هو التخطيط اجليد حيث مت تقسيم املناطق غير السكنية الى قطاعات فهناك 
القطاع التجاري في السيف واقتصادي للمؤسسات في الديبلوماسية وصناعي 
في سترة وميناء سلمان وسياحي في الرفاع وصحي في البسيتني، وصدر 
بذلك مخطط هيكلي للبحرين حتى عام 2035 األمر الذي ساعد كل مسؤول 
على العمل في املسار اخلاص به، وكذلك اجلهات االستثمارية تعرف جيدا 
توجهات هذا البلد الذي يستضيف أكبر جتمع للشركات والبنوك العاملية 
في اخلليج بس���بب ذلك الوضوح الذي قطع التردد في اتخاذ القرارات أو 

تنفيذها، وهذا هو مربط الفرس.
كلمة أخيرة: سوق األسهم في البحرين هو األصغر في اخلليج، لهذا كانت 
معاناة الناس واخلسائر هي األقل في املنطقة، موارد الدولة أيضا هي األقل في 
اخلليج لهذا مت توجيهها بشكل سليم وبغير هدر تلتهمه »أسواق املشتقات«، 
مساحات األراضي في البحرين األقل في اخلليج ولهذا مت استصالح أراض 
كثيرة من السواحل الضحلة، وأخيرا هي األقل في الثروة النفطية، ولكن 
معاجل���ة موضوع »حوار« باحلوار العاقل أدخل البحرين في قائمة الدول 

املصدرة للغاز... قريبا جدا.

»دوحة عراد وبلدية المحرق«غبار ومطار

كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

5 ماليين دوالر ال تجد من يقبضها

مليونيرة سعودية تثير جداًل  الشتراطها »عريس مسيار«

إعادة محاكمة قاتل هبة ونادين..  مايو القادم

نفوق 28 قطًا و8 كالب
 في حريق مزرعة بالوفرة

وفاة غازي القصيبي.. إشاعة
لندن � يو.ب���ي.آي: لم جتد جائزة لوتو بقيمة 
تزيد على 5 ماليني دوالر أميركي من يقبضها في 
اسكوتلندا، لذا تقرر التبرع بها لصندوق األعمال 
اخليرية التابع للش���ركة الوطنية املس���ؤولة عن 
اللوتو. وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي 
س���ي( ان أحدا لم يتقدم لقبض املبلغ املالي الذي 
ربحته تذكرة لوتو في 23 س���بتمبر املاضي رغم 
م���رور 180 يوما على اإلعالن عن األرقام الرابحة. 

وتق���رر اآلن أن حتول اجلائ���زة التي تقدر ب� 5.4 
ماليني دوالر باإلضافة إل���ى كل الفوائد املتراكمة 
ملصلحة صندوق اللوتو الوطني للقضايا اجليدة. 
يش���ار إلى ان من اشترى البطاقة من »هايالندز« 
باسكوتلندا. وقالت متحدثة باسم اللوتو الوطنية 
»لسوء احلظ، أستطيع أن أؤكد ان حامل التذكرة 
الرابحة لم يتقدم خالل الفترة احملددة لقبض جائزته 

لذا خسر هذا املبلغ الكبير«.

دبي � العربية: تنافس آالف اخلطاب من جنسيات 
مختلفة على ماليني سيدة األعمال التي عرضت نفسها 
للزواج ونشرت قصتها في مجلة »رؤى« السعودية. 
وذك���رت صحيفة »عكاظ« أمس أن الطلبات تضمنت 
رجاال من مختلف الشرائح العمرية واملستوى التعليمي، 
مشيرة إلى أن األمر لم يتوقف عند البسطاء احلاملني 
بالثراء فحس���ب، بل امتد إلى بعض النخب، ومنهم 
كاتب معروف وصف نفسه بالرومانسية وأعلن أنه 
يريد الزواج من سيدة املاليني ويحلم بأن »يبقى معها 

طوال العمر«.

في املقابل، أثارت قصة املرأة التي متتلك خمس���ة 
ماليني ريال غضب وحنق مجموعة من النساء، وأعلنت 
مجموع���ة منهن أن على املرأة طالبة الزواج مراجعة 
طبيب نفساني ألنها رمبا تكون »مصابة بخلل وحتتاج 
إلى العالج«.وتأكيدا على صدقيتها في طلب العريس 
أعلنت سيدة األعمال عن رغبتها في زواج املسيار، وأنها 
جادة في االرتباط بالعريس الذي تختاره ولكن بشرط 
أن يقبل الرجل الذي تختاره الشروط التي وضعتها. 
ويعرف بعض علماء الدين زواج املسيار بأن يتزوج 

إنسان امرأة زواجا مستوفيا لشروطه الشرعية.

ليلى غفران وصديقتها نادين 
خالد جمال الدين أمام الدائرة 
14 مبحكمة جنايات اجليزة 
برئاسة املستشار محمد عبد 

الرحيم.
وجاء قرار اعادة محاكمة 
املتهم في اعقاب صدور حكم 
من محكم���ة النقض بنقض 
احلك���م الصادر م���ن احدى 
دوائر محاكم جنايات اجليزة 
والذي كان قد قضى بإعدامه 
شنقا في ضوء موافقة د.علي 
جمعة مفتي الديار املصرية 
بعد ان ثبتت للمحكمة ادانته 
بارتكاب جرمية قتل الفتاتني 
عمدا مع سبق اإلصرار املقترن 
بالس���رقة، إال انه قدم طعنا 
أم���ام محكمة  على احلك���م 
النقض والتي نقضت احلكم 
وقررت إعادة محاكمة املتهم 
أم���ام دائرة أخرى من دوائر 

محاكم جنايات اجليزة.

القاه���رة � أ.ش.أ: ح���دد 
املستشار انتصار نسيم رئيس 
محكمة استئناف القاهرة أمس 
جلس���ة 9 مايو القادم لبدء 
أولى جلسات اعادة محاكمة 
محم���ود س���يد عبداحلفيظ 
عيس���اوي 21 عام���ا )حداد( 
املته���م بقتل هب���ة ابراهيم 
العقاد ابنة املطربة املغربية 

أمير زكي ـ محمد الدشيش
اسفر حريق اندلع مساء امس داخل مزرعة وملجأ للحيونات 
الضالة في منطقة الوفرة عن نفوق 28 قطا و8 كالب، وقال مدير 
ادارة العالق���ات العامة في االدارة العامة لالطفاء املقدم خليل 
االمير ان بالغا ورد الى عمليات االطفاء في العاشرة والنصف 
من مساء االثنني عن نشوب حريق مبزرعة مبنطقة الوفرة فتم 
حتري���ك مركز اطفاء الوفرة وعند الوصول الى موقع احلادث 
اتضح ان احلريق كان في ملجأ للحيوانات الضالة مس���احته 
تقارب 1500 متر مربع داخل مزرعة بالوفرة، مش���يرا الى ان 
رجال االطفاء قاموا بالدخول الى امللجأ وانقاذ باقي احليوانات 

من احلريق ووضعهم في اماكن آمنة.
واشار املقدم خليل االمير الى ان اسباب احلادث جار معرفتها 
ومت التعامل مع احلادث بقيادة النقيب حامد السهيجان واملالزم 
اول فيصل شامخ والعريفني سعد احلرشا وعلي لطس وكان 

وقت احلادث 10 ليال.

الري���اض � وكاالت: نف���ى 
املتحدث الرسمي لوزارة العمل 
السعودية حطاب العنزي في 
تصريح خاص لصحيفة »سبق« 
اإللكترونية السعودية صحة 
األنباء التي مت تداولها صباح 
امس عبر املنتديات ورس���ائل 
اجل���وال عن وفاة وزير العمل 
د.غازي القصيبي الذي يتلقى 
العالج في الواليات املتحدة منذ 
عدة أشهر. وقال العنزي »األخبار 
الت���ي روجت امس إش���اعة، 
فالوزير غازي القصيبي بخير، 
وصحته تتحسن ويستجيب 
للعالج بشكل جيد وهلل احلمد«. 
وأكد العنزي ان عودة القصيبي 
للمملكة ستكون خالل الشهرين 

املقبلني بإذن اهلل.

الكالب النافقة بعد استخراجها من احد املخازن في املزرعة

عدد من الكالب التي مت انقاذها بعد حريق املزرعة

د.غازي القصيبي

هبة ونادين  وفي اإلطار املتهم محمود عيساوي


