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أثير حوله  قانون اخلصخصة 
جدل كثير واليزال حديث الشارع 
الكويتي رغم محاولة احلكومة لفت 
األنظار عنه بافتعال واثارة موضوع 
املزدوجني وتعديل الدستور، ولكن 
كل هذا لم يجد ألن احلراك الشعبي 
كبير جدا وق���وي ومؤثر مما دفع 

الكثير من األعضاء الذين وافقوا على هذا القانون في 
مداولته األولى الى التراجع وتقييد موافقتهم بشروط 

إن لم تقر فهم في حل من هذه املوافقة.
إن قانونا بهذه األهمية ال يجوز االس���تعجال فيه 
وال ينبغي لنا ان نضيع البلد بقوانني مسلوقة تريد 
احلكوم���ة بها ان تثبت انه���ا حكومة إجناز ولو على 
حس���اب البلد واملواطنني، وكذلك يج���ب أال نتجاوز 
احملذور الدستوري في املادة 152 من الدستور، وحبذا 
لو راجع الس���ادة أعضاء مجلس األمة تقارير اللجنة 
املالية في املجالس السابقة التي عاجلت هذه املشكلة 

الدستورية.
إن االندفاع نح���و قانون اخلصخصة غير مفهوم، 
ويثير الشك لدينا من هذا التسرع مع ان هناك الكثيرين 
من أه���ل االختصاص واالقتصادي���ني وأهل القانون، 
أثاروا نقاط���ا وعيوبا هامة على ه���ذا القانون يجب 

عدم جتاوزها.
إن على مؤيدي القانون ان يضربوا لنا مثاال واحدا 
على جناح اخلصخصة في الكويت من حيث توظيف 
الكويتي���ني، وهو الهاجس األكبر ف���ي هذا املوضوع، 
فجمي���ع جتارب اخلصخصة س���يدفع ثمنها املوظف 
الكويتي الذي س���يعني بعد القانون ألنه ال توجد أي 
ضمانات له في هذا القانون، امنا الضمانات موجودة 

فقط للموظفني قبل القانون.
إن األمثلة الس���يئة للخصخصة جتعلنا نتخوف 
منها مثل جتربة االتصاالت، وكيف كانت تلك الشركة 
احملتكرة متتص دماء وأموال الناس بأس���عار باهظة 
لوال قيام مجلس األمة بس���ن تشريع لكسر االحتكار 

وانشاء شركة ثانية وثالثة.
إن األهم من كل ذلك أن قانونا بهذا احلجم موكل الى 
حكومة ضعيفة مترهلة، حكومة ترضيات ومساومات 
ومراكز قوى ال ميكنها ان تستمر في اإلصالح، وإال، باهلل 
عليكم، كيف نفهم أن حكومة تريد اخلصخصة واحلث 
على القطاع اخلاص، تقر 37 كادرا في جلسة واحدة؟! 
وكيف حلكومة ان تنجز وتطور وحتقق التنمية وهي 

جتبر خواطر النواب على حساب مصلحة الوطن؟!
إذا كان مجلس األمة لم يحقق الطموحات واآلمال 
ف���إن احلكومة هي ايضا كذلك، فهي املس���يطرة على 
املجلس وبالتالي الفشل احلكومي مزدوج. واهلل يحفظ 

الكويت.

قبل الخصخصة!

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة طبية: األحالم تساعد في تقوية الذاكرة.

ـ خطأ، فالعرب يحلمون بالسالم منذ 50 عاما ومع هذا يعانون من فقدان 
ذاكرة مزمن.

مخفر السالمية مسكرينه من سنتين وعذرهم »قاعدين نحدثه«.
ـ مو لو قاعدين تحدثون قاعدة »ناسا« چان خلصتوا وطيرتوا مكوكين 

أبواللطفواحدواحد للمريخ والثاني لعطارد.
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الهام القاسمي في القطب الشمالي

اإلماراتية إلهام القاسمي أول عربية تصل إلى القطب الشمالي
كانت تمشي 8 ساعات متواصلة يوميًا وتسلحت بروح اإلصرار والتحدي

واش����نطن � يو.بي.آي: أصبح����ت اإلماراتية 
إلهام القاسمي أول امرأة عربية تصل إلى القطب 
الش����مالي بعدما حتدت درجات احلرارة القارسة 
وحتملت جميع الظروف املناخية الصعبة لتحقيق 

حلمها.
وقالت القاسمي لشبكة »سي إن إن« اإلخبارية 
األميركية »أردت أن أقف على رأس العالم، وأردت 
أن أتواجد في منطقة تتناقض كليا من حيث املناخ 
واحلرارة مع ما عهدته طوال حياتي في إش����ارة 

إلى احلر القائظ في بلدها اخلليجية«.
وذكرت الشبكة انه ما أن وصلت القاسمي إلى 
القطب الشمالي حتى نثرت رماال أحضرتها معها 

من اإلمارات العربية املتحدة على جليد القطب.
وبدأت القاسمي رحلتها إلى القطب الشمالي 
في 16 ابريل اجلاري منطلقة من قاعدة روس����ية 
مؤقتة أنش����ئت عل����ى قطعة جليدي����ة منجرفة 
في احمليط املتجمد الش����مالي، بعد ذلك تزجلت 
ملسافة 128 كيلومترا وأنهت رحلتها في 23 أبريل 
بالوصول إلى الدائرة القطبية 90 درجة شماال وهي 
املنطقة املعروفة جغرافيا باسم الدائرة القطبية 

الشمالية.
وتعرضت القاس����مي خالل الرحلة ملا يسمى 
بقضمات الصقيع التي أصابتها في األنف واألصابع 
خصوص����ا ان درجات احل����رارة كانت 30 درجة 

مئوية حتت الصفر.
وقبل بدء رحلتها قضت القاسمي نحو 6 شهور 
في برنامج تدريبي حيث تدربت في جبال األلب 

الفرنسية واحتفظت خالل تلك الفترة بيومياتها 
مسجلة على أشرطة ڤيديو.

وذكرت »س����ي إن إن« انه خالل مغامرتها إلى 
القطب الشمالي احتفظت القاسمي مبجلة إنترنت 
لتسجيل خبرتها حيث وصفت فيها رؤية الكتل 

اجلليدية والسراب اجلليدي.
وقالت القاس����مي »لقد كانت قدماي وذراعاي 
وظهري على ما يرام.. ولكن مفاصلي كانت تؤملني 
من املشي الطويل فقد كنا منشي 8 ساعات يوميا 
من دون استراحة تقريبا لكن التحدي الذهني كان 

اجلزء األكثر أهمية في هذه الرحلة«.
ولفتت إلى انه عندما كانت معنوياتها تتهاوى 
كانت تقرأ الرسائل التي تتلقاها من كل الذين حتبهم 

فمنحوها التشجيع والقوة على املضي قدما.
وأكدت ان الدعم الذي تلقته من النس����اء في 
الشرق األوس����ط ألهمها املتابعة وحتقيق حلمها 
الطويل. وأضافت القاسمي وهي مصرفية سابقة 
ولدت في دبي وعاشت في الواليات املتحدة إلى أن 
بلغت الثانية عشرة من العمر »قبل الشروع في 
الرحلة، تلقيت بالفعل رس����ائل ملهمة ومشجعة 
من نساء من مختلف أنحاء الشرق األوسط، من 
السعودية وسورية واملغرب كن يردن مني حتقيق 

هذا احللم«.
وقالت القاس����مي انه لم تكن لديها فكرة عن 
أنها أول امرأة تسعى لبلوغ القطب اجلنوبي عند 
االنطالق بالرحل����ة ولكن معرفتها لهذه احلقيقة 

أعطت املغامرة أهمية أكبر.

تعجز السلطات التنفيذية 
املتعاقبة عن تنفيذ اإلجناز 
املأم���ول فتعلق عجزها على 
التشريعية  شماعة السلطة 
وتصفه���ا بالتأزميية، وفي 
املقاب���ل تفش���ل الس���لطات 
التش���ريعية املتعاقب���ة في 
حتقيق املطلوب منها فتضع 
اللوم على السلطة التنفيذية 
وتصفه���ا بالعاج���زة، وبني 
»حان���ا« احلكوم���ة و»مانا« 
مجلس األمة ضاعت حلانا. 

فما العمل؟
من أضاع مفتاح منزله في 
ش���ارع مظلم فلن يجده في 
الشارع املضيء، فمن احلكمة 
التوجه مباش���رة الى جذور 
املأزق واملرتبطة بالنصوص 
والنفوس معا، أما النصوص 
فتكمن في الدستور الذي آن 
له ان يترجل ويستلقي على 
سرير الفحص والتعديل من 
أجل تقليص قدرة البرملان على 
املشاغبة )ال املعارضة( فليس 
للمعارضة احلقيقية وجود 

في نظامنا السياسي.
وأم���ا النف���وس فتتجلى 
بشخصيات اإلدارة السياسية 
التشريعية  الس���لطتني  في 
والتنفيذية، وإذا كانت األولى 
)التشريعية( ال سلطان ألحد 
عليها ألنها تتشكل باالنتخاب 
العام، فإن السلطة التنفيذية 
التي تهيمن على مصالح الدولة 
العامة  وترسم السياس���ات 
وتتابع تنفيذه���ا )مادة 123 
من الدستور( ينبغي خضوع 
أعضائها ملعايير تكون أكثر 

صرامة.

فقد الوسط االعالمي والثقافي في البحرين أحد 
أبرز وجوهه برحيل وكيل وزارة الثقافة واالعالم 
محمد احمد البنكي عن عمر يناهز 47 عاما، وسيوارى 

جثمانه الثرى اليوم في مقبرة احملرق.
وللفقيد الراحل مس����يرة اعالمية طويلة بدأها 
في جريدة االيام البحرينية منذ عام 1989 واستمر 
فيها حتى عام 2000 كما كان محررا ملجلة العلوم 
االنس����انية بكلية اآلداب بجامعة البحرين من عام 
97 - 99، وشغل الراحل وظيفة مدير دائرة االعالم 
والعالقات العامة في جامعة البحرين من عام 97 
حتى 2002 ليتولى بعدها رئاسة حترير مجلة أوان 
الفصلية التي تعنى مبراجعات الكتب التي تصدر 
عن جامعة البحري����ن، باالضافة لعضويته بهيئة 
التدريس بقسم اللغة العربية والدراسات االسالمية 

بكلية اآلداب بجامعة البحرين.
في نهاية عام 2005 صدر العدد االول من جريدة 
الوطن البحرينية ليكون الراحل محمد البنكي اول 
رئيس حترير لها واستمر حتى عام 2008 ليصبح 
بعدها املستشار االعالمي لوزيرة الثقافة واالعالم 

ثم وكيال لوزارة الثقافة واالعالم البحرينية.
وحملم����د البنكي )رحمه اهلل( خبرات ووظائف 
عديدة اخرى كان أبرزها عضو اسرة االدباء والكتاب، 
وعضوا مبس����رح الصواري، وعضو مجلس ادارة 
للجمعية االسالمية، وعضو جمعية الثقافة والتراث، 

وعضو جمعية التعافي.
وحتمل مسيرة الراحل الثقافية واالدبية العديد 
من الكتب التي أجنزها منها »قراءة في التفكيك في 
الفكر النقدي العربي«، والرواية والتاريخ وغيرها، 
كما ش����ارك في العديد من املؤمت����رات وامللتقيات 

والندوات العربية واخلليجية.
وبهذه املناسبة تتقدم »األنباء« من أسرة الفقيد 
الراحل ومن أهلنا في البحرين بأحر التعازي، سائلني 
املولى عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والس����لوان 

ويسكنه فسيح جناته.

املرحوم محمد احمد البنكي

ما العمل؟
وكيل وزارة اإلعالم البحريني

محمد البنكي في ذمة اهلل

ألماني يسرق الكهرباء
 بـ »خطاف لحم«

شاكيرا تحارب قانون الهجرة في أريزونا

� رويترز: حتقق الشرطة  برلني 
االملانية مع رجل قام بسرقة الكهرباء 
باس���تخدام خطاف ع���ادي لتعليق 
التيار  اللحوم أوصله بخ���ط لنقل 
الكهربائي مي���ر بالقرب من منزله.  
وقالت الشرطة ان الرجل )36 عاما( 
وهو من سكسونيا السفلى دبر خطة 
سرقة الكهرباء بعدما قطعت شركة 
الطاقة االمدادات عنه لعدم س���داده 
الفواتير املس���تحقة، وق���ام الرجل 
بتوصيل كابل الى خطاف اللحم وقذفه 
الى خط الطاقة العلوي. ثم قام بسحب 
الكهرباء من اخلط العالي اجلهد الى 
منزله الواق���ع على بعد حوالي 150 
مترا. وقال مسؤول بشركة الكهرباء 
في املنطقة ل� »رويترز«: »لم أر قط 
شيء كهذا طيلة حياتي املهنية على 
م���دى 34 عاما... انه تصرف خطير 
بشكل ال ميكن تصديقه وغبي متاما«، 
والحظ موظف بالشركة خطاف اللحم 
اثناء فحص روتيني. وقال املسؤول 
إن الرجل محظوظ النه اليزال على 
قيد احلياة وحذر من تسول له نفسه 
أن يقلده من انه قد يتسبب في قتل 

نفسه.

إثبات أنهم في الواليات املتحدة شرعيا بشكل 
فوري.

كما ميكن القان���ون املواطنني من محاكمة 
ال���وكاالت احلكومية التي يرون أنها ال تطبق 
القانون، وكانت حاكم���ة والية أريزونا جان 
بريوير قد وقع���ت على قانون الهجرة األكثر 
صرام���ة في البالد ي���وم اجلمعة املاضي على 
الرغم من معارض���ة الرئيس األميركي باراك 

أوباما له.

� يو.بي.آي:  فينكس 
البوب  توجهت جنم���ة 
الكولومبية شاكيرا إلى 
والية أريزونا األميركية 
للمش���اركة في محاربة 
قان���ون الهجرة اجلديد 
الذي مت اعتماده، وذكر 
موق���ع »م���اي فوكس« 
األميرك���ي ان ش���اكيرا 
اليوم عمدة  س���تلتقي 
مدينة فينكس غوردون 
القيام بجولة فيها  قبل 

واالجتماع بعائالتها.
وأض���اف ان املغنية 
الكولومبي���ة س���تنهي 
زيارة في مبنى »سيتي 
هال« حيث تناقش قانون 

الهجرة وتعبر عن دعمها للمعارضني له الذين 
يجتمعون هناك منذ إقراره األسبوع املاضي، 
يشار إلى ان شاكيرا معروفة بعملها اخليري 

واالجتماعي.
ويذكر ان مئات األميركيني يتظاهرون في 
والية أريزونا احتجاجا على تش���ديد قانون 
الهجرة الذي يعتبر كل شخص ال يحمل وثائق 
هجرة صاحب جنحة ويخول الش���رطة إلقاء 
القبض على األشخاص الذين ال يتمكنون من 

شاكيرا

عنزة حتمل فوق ظهرها قردا وتسير على حبل مشدود خالل عرض بهلواني اقامته حديقة حيوان مبدينة فوزوهو الصينية 
أمس، وكانت احلديقة قد بدأت بعروض من هذا النوع لبعض حيواناتها جلذب مزيد من الزوار            )رويترز(

معزة وقرد 
لجذب الزوار


