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إحدى مش���اكلنا الكبرى ترديدنا كلمات مدمرة 
يقولها احد ساس���تنا فيردده���ا اجلميع بعده دون 
وعي او تفكير، كحال لوم الدولة على عدم انش���اء 
بنى أساسية بعد مشاريع أوائل الثمانينيات الكبرى، 
واحلقيقة ان ذلك أمر طبيعي جدا فعندما تقوم الدولة 
بإنشاء عدد من املستش���فيات والواجهات والطرق 
واجلسور كما حدث آنذاك فعليها ان تتوقف لسنوات 
بعدها كي »حتلل« ما صرف فيها وليس من احلكمة 
والفطنة ان تبادر في العام الذي يليه بإنشاء املزيد 
منها ناهيك ع���ن الظروف التي مررنا بها آنذاك من 
انهيار ألس���عار النفط وعج���وزات امليزانية وكلفة 
سوق املناخ واحلرب العراقية � اإليرانية واالنتهاء 

بالغزو وعمليات إعادة اإلعمار.
> > >

والدع���وات املجنونة قائمة إلنش���اء املزيد من 
املستش���فيات والطرق حتى تطفئ النار املشتعلة 
في قلوب بعض السياسيني واملواطنني ممن يريدون 
ان تتوافر أسّرة أو وسادات خالية تنعق فوقها البوم 
تنتظر زحلقة املواطن عند خروجه من حمام الهنا 
لتقول له »شبيك لبيك سريرك في املستشفى او عيادة 
اس���نانك فاضية امام يديك«، كما يحلم البعض منا 
مبدينة فاضلة يقود بها سيارته في شارع مخصص له 
وحده ويحمل اسمه، ان تلك األحالم وأوهام الفالسفة 
ستصرف لتحقيقها مبالغ، ولن تتحقق قط، قد جتعل 
دينارنا يعادل ف���ي قيمته عند انتهائها قيمة دينار 
جار الشمال فننجح في غفلتنا فيما فشل صدام في 
حتقيقه، وكم من احالم لن���ا في الليل حتولت الى 

كوابيس مرعبة عند سطوع شمس النهار!
ومن »الكليشيهات« التي صمت اآلذان الشكوى 
املريرة من توسع االنفاق في الباب األول )الرواتب( 
والطلب بتحويل أموال ذلك الباب الى الباب الرابع 
)املشاريع(، واحلقيقة ان الباب االول يعكس التسريب 
احلقيقي واملنصف واحلكيم لدخل النفط على مالكه 
من مئات اآلالف من الكويتيني، اما الباب الرابع فكل 
مبلغ يصرف فيه )في دولة مجانية اخلدمات( يعني 
ذهاب 90% من األموال للش���ركات األجنبية املنفذة 
و10% لعدد من املتنفذين ال يزيدون على اصابع اليد 

الواحدة مع السفك »املزدوج« 
النفط اي صرف أولي  لعوائد 
للبناء وصرف دائم على صيانة 

وإدارة ما مت بناؤه.
> > >

ومن األمور املستغربة الدفع 
باخلصخصة عبر حجية تزايد 

اعداد الش���باب الكويتي الق���ادم للعمل في األعوام 
املقبل���ة في وقت يعلم به الدافعون بتلك احلجة ان 
القطاع اخلاص لم يوظف عبر 50 عاما )نصف قرن( 
اال 2% من الكويتيني بينما وّظف القطاع العام الذي 
يحاربونه 98% من الكويتيني وّفر لهم سبل العيش 
الكرمي ومنحهم التدريب واخلبرة الالزمة للعمل في 
القطاع اخلاص، فأي من القطاعني يجب دعمه وتقويته 

لتوفير فرص العمل للشباب الكويتي؟!
> > >

ومن األمور املضحكة جدا ان جند من يعتبر ان 
»األرض عرض«، ويحارب بشدة توفير الدولة األراضي 
للمشاريع املختلفة التي يستفيد منها الشباب، يتباكى 
بش���دة على انعدام الفرص للمواطنني الكويتيني، 
وسؤالنا املستحق كيف توفر الفرص إلنشاء مشاريع 
ومصانع وكراجات وحرف صغيرة وأنتم من مينع 
الدولة من توفير األراضي العامة القاحلة الصفراء؟ 
اي هل ستقام املش���اريع في الهواء؟! وللموضوع 

صلة.
> > >

آخر محطة: أغلب منش���آت القطاع العام ليس���ت 
محتاج���ة لتحويلها للقطاع اخل���اص � الذي يجب 
ان يدعم بش���كل آخر � كي يكمل تدميرها وتفكيكها 
وبيعها بعد طرد املواطنني منها، ما حتتاجه الكويت 
كنوع من التغيير هو بدء عمليات تطهير وتغيير في 
الوزارات واملؤسسات واإلدارات والشركات احلكومية 
التي سادت عليها منهاجية »احلرمنة« و»احلمرنة« 
فدمرتها، ولو سلمت أليد كفؤة أمينة لتحولت حلسن 
األداء والربحية وتوسعت بالتبعية عمليات التوظيف 
فيها، فكبرى الشركات الرابحة في اخلليج مازالت � 

للمعلومة � ملكا لدولها ال لقطاعها اخلاص.

تبني لي أن ما تنشره الصحف احمللية من 
ترجمات حول التحرش اجلنسي لقساوسة 
من الكنيسة الكاثوليكية باألطفال هو غيض 
من فيض مما تنشره الصحف الغربية، بعد 
قراءتي للترجمات احمللية قمت بجولة في 
الصحف العاملية فوجدتهم هناك في حالة 
غضب غير مسبوق على بابا الڤاتيكان، في 
سائر زياراته ألستراليا والواليات املتحدة 
وكندا وأميركا اجلنوبية، املظاهرات الغاضبة 
تس���تقبل البابا على مدى عامني متواليني 
بسبب تسّتره على الشذوذ الذي تورط فيه 
أكثر من 200 قس���يس، وقد بدأت املشكلة 
الڤاتيكان بتعيني قساوسة شواذ،  بسماح 
باملخالف���ة لقرار صادر ع���ام 2005 يقضي 
بحظر تعيني الشواذ جنس���يا في املعاهد 

الدينية التي يوجد فيها الصغار!
احلقيقة هذا ش���يء مؤس���ف جدا، ففي 
املس���يحية يكتسب رجل الدين مكانته من 
اجلانب النفسي والسلوكي قبل العقلي كون 
الغرب قد قرر منذ زمن فصل الكنيسة عن 
إدارة ش���ؤون احلياة اليومي���ة منذ انتهاء 
العصور الوسطى وبدء الثورة الصناعية 
حتت شعار »ما هلل هلل، وما لقيصر لقيصر« 
بعد أن صار الدخول في اجلوانب العقيدية 
يزيد من الغموض وال يقلله، بقي اجلانب 
النفسي الذي يتحلى به رجل الدين للحفاظ 
على أواصر املجتمع وترابط األس���رة قدر 
اإلمكان، سواء عبر عقد الزواج وإثبات النسب 
أو في املناس���بات الدينية مثل عيد امليالد 
وقداس األحد واجلنائز، هذا الرابط النفسي 
أصيب مبقتل م���ع ازدياد أعداد املغتَصبني 
داخل املؤسسة الدينية من األطفال والفتيات، 
ومن لديه وقت لالطالع على ما في اإلنترنت 
من معلومات سيشعر بالغضب لوقوع هذه 
احلوادث أيا كان الدين الذي يتبعه مقترفوها، 
وقد شكلت أسر الضحايا احتادات في أكثر 
من دولة ويقودون مظاهرات الغضب أمام 

البيت األبيض من حني 
آلخر، حتى وصل األمر 
بالبابا حتاش���ي زيارة 
كنيس���ة بوسطن ابان 
زيارته األخيرة للواليات 
املتحدة بسبب إصرارها 
على حتميله املسؤولية 

ليس بسبب عدم إدانته ومحاسبته املتسببني 
فقط بل وانتهاك الڤاتيكان لقرار حظر تعيني 
من يس���مون قساوس���ة، وهم من الشواذ 

جنسيا!
كلم�ة أخيرة: وفاء قس���طنطني مهندس���ة 
زراعية خلوقة، وهي قبطية، عرفت بأدبها 
اجلم، تزوجت من كاهن يدعى »يوس���ف« 
يرعى كنيس���ة »أبو املطامير« في محافظة 
البحيرة.. أجنبت من هذا الكاهن ولدا وبنتا.. 
أصبح الولد مهندسا.. والبنت حاصلة على 
الس���يدة وفاء  بكالوريوس زراعة، قررت 
اعتناق الدين اإلسالمي، وبالرغم من أنها امرأة 
ناضجة إال أن الكنيسة طلبت من اجلهات 
املختصة ترحيلها إلى كنيسة النطرون ضد 
رغبتها عام 2004 واعتصم البابا في وادي 
النطرون حتى حتقق له ما أراد، وأسرتها 
ال تعلم اليوم ش���يئا عن مصيرها منذ ذلك 
الوقت، كانت السيدة وفاء قد حفظت 17 جزءا 
من القرآن الكرمي، وهي حتب قراءة سورة 
الكهف بشكل خاص، وقوله تعالى )إنهم إن 
يظه���روا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في 

ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا(.
وفاء قسطنطني ليست األولى، فقد نقلت 
الكنيسة العديد من السيدات املصريات إلى 
وادي النطرون لنفس السبب، هناك ماري 
عبداهلل زوجة الق���س لويس نصر والتي 
أعلنت إسالمها أمام شيخ األزهر، ثم اختفت 
عن األنظار، والقائمة طويلة يتابعها باهتمام 
أقباط مقيمون خارج مصر من املعارضني 

للكنيسة.

الغرب غاضب من بابا الڤاتيكانتأمالت في مرحلة قادمة

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
»االسكوا«: نصف النساء العرب أميات.

 � وثالثة ارباع الرجال العرب يجيدون القراءة ولكن ثقافتهم حدودها
 اما »كرة قدم« أو »كوت بوستة«!

الخروف في 2009 كان ب� 45 دينارًا، اليوم سعره صك ال� 100 دينار.
� يعني متوسط راتب الموظف العادي يساوي بالضبط 4 خرفان و25 

أبواللطفواحددجاجة و33 ربيانة »جمبو«!

البقاء هلل
حليمة حس�ن حجي قب�اش الش�طي � 78 عاما � الرجال: 
األندلس � ق9 � ش6 � م181 � ت: 66213038، النساء: 

الرميثية � ق1 � ش17 � م7 � ت: 25615198.
حص�ة مرزوق إبراهي�م علي اإلبراهي�م � 66 عاما � الرجال: 
الش���هداء � ق1 � ش110 � م12 � ت: 99251881، 
النس���اء: جابر العل���ي � ق6 � ش23 � م11 � ت: 

.23838595
ن�وري عبداهلل الن�وري � 80 عاما � الرجال: العديلية � 
ق2 � ش عبداهلل النوري � ديوان النوري � ت: 
22524881، النساء: الروضة � ق3 � ش32 � م19 

� ت: 22527424.
حصة عواض صالح جميل الديحاني � 64 عاما � العارضية � ق7 
� ش2 � ج8 � م5 � ت: 66667127 � 60070047.

عائشة محمد يوسف عبدالكرمي الكندري � أرملة عبدالغني محمد 
عبدالكرمي الكندري � 81 عاما � الرجال: الشعب � ديوان 
الكنادرة � ت: 99467885 � 99474625، النساء: 

السرة � ق4 � ش4 � م32 � ت: 25339948.
عائش�ة عيدان جمعة الس�تالن � 74 عاما � ضاحية فهد 
األحم���د � ق4 � ش403 � م26 � ت: 99580927 � 

.55557693
خلفان محمد كنعان � 80 عاما � الرجال: مبارك الكبير � 
ق8 � ش5 � م17 � ت: 66767221، النساء: سلوى 
� ق7 � ش6 � م307 � ت: 97222387 � الدفن بعد 

صالة العصر.
ف�راج محمد حس�ن الوطيب العجم�ي � 66 عاما � صباح 
الس���الم � ق13 � الشارع األول � ج7 � م26 � ت: 
99027850 � الدفن التاس���عة صباحا مبقبرة 

صبحان.
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حل ضيفًا 
على قراء »األنباء«
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عيد الرشيدي:
تلفزيون 
الكويت

 أسد نائم!
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لماذا ال يخصخص مجلس األمة؟!  بقلم: د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي
»المدارون من خارج القاعة« واألجنحة السياسية المتصارعة بقلم: ذعار الرشيدي

الكوميديا القرارية بقلم: د.نرمين يوسف الحوطي
شباب اليوم رجال الغد بقلم: م.هديل عيدان الخليفة

ص19

قبل التطرق للخصخصة في الكويت 
ينبغي احلديث ع���ن مراحل الوصوصة 
واحلصحصة والبصبص���ة واحملمصة 
واملصمصة والغصغصة.. وقد كان ذلك 

هو املوجز واليكم النشرة بالتفصيل:
ففي »تاج العروس« للزبيدي نقرأ ان 
البرقع الصغير، وقيل  »الوصواص هو 
وصوصت املرأة: ضيقت نقابها فلم ير منها 
اال عيناها«، واخلصخصة في الكويت بدت 
للناس وكأنها امرأة غامضة تَوْصَوَصْت ولم 

تتبني مالمحها للناس فابتعدوا عنها.
اما احلصحصة فاالمر يحتاج الى شحذ 
الهمم وحتديث التشريعات، فاحلصحصة 
حس���ب ابن منظور في »لسان العرب«: 
»االسراع في الس���ير او حتريك الشيء 
حتى يس���تقر«، واما مرحلة البصبصة، 
والكلمة تعني النظر في اللهجة املصرية، 
فاجلميع شاهد رابطة املشجعني البرملانية 
وهي تهتف »بص وش���وف اخلصخصة 

بتعمل ايه«.
االختصاصي���ون املتخصص���ون في 
خصائص اخلصخصة يخصصون احلديث 
اخلاص عن مرحلة »احملمصة« واخلشية 
من حتميص القوانني في االفران الكويتية 
املعهودة، كما يح���ذر املتخصصون في 
خصائص اخلصخصة من انتشار ظاهرة 

»املصمصة« ومص اصابع الندم.
سوى ذلك تبقى »الغصغصة« هي ام 
املراحل ف���ي الكويت حيث البالد تغص، 

منذ زمن، بالكالم الكبير.

خصائص الخصخصة

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

كّتاب صفحة آراء

ضبط مواطن استغل ترخيص أسلحة إلدخال رشاشات محظورة
أمير زكي � محمد الجالهمة

علمت »األنباء« ان وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون امن املنافذ 
بالوكالة اللواء ابراهيم الرش����يد امر بإحالة مواطن الى النيابة العامة 
بتهمة استيراد اسلحة محظورة واالجتار بها. فيما قال مصدر امني ان 
احالة اللواء ابراهيم الرشيد للمواطن جاءت بعد معلومات عن استغالل 
املواطن لرخصة استيراد اسلحة وقيامه بإدخال شحنات من األسلحة 
االتوماتيكية غير املرخص بها اال للقوات املسلحة والداخلية ومن ثم 
االجتار بها بصورة غير ش����رعية. ووفق مص����در امني فإن معلومات 

وردت الى رجال امن املطار بأن هناك مواطنا استغل حيازته لرخصة 
استيراد اسلحة حيث ميتلك محال لهذا الغرض ومن ثم قام باستيراد 
اس����لحة غير مرخص بها واالجتار به����ا. واضاف املصدر بعد التحري 
والتأكد من صحة هذه املعلومات قام رجال امن املطار بالتنس����يق مع 
النيابة العامة ومن ثم مداهمة شقة في الفروانية استغلها صاحب محل 
االسلحة في تخزين االسلحة ، مشيرا الى انه جرى ضبط كميات كبيرة 
من االسلحة، ولفت املصدر الى ان رجال امن املطار قاموا بالتحقيق مع 

املتهم والتحفظ على املضبوطات.
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