
أعل���ن  القاه���رة � د.ب.أ: 
املوس���يقار منير الوس���يمي 
القائم بأعمال نقيب املوسيقيني 
املصريني عن رف���ض نقابته 
الس���ماح للمطرب اإلجنليزي 
إلتون جون  الس���ير  الشهير 
بالغن���اء في مص���ر في حفل 
أعلن عنه في 18 مايو اجلاري 
لصال���ح ش���ركة »اتصاالت« 

للهاتف احملمول.
وقال الوس���يمي إن إلتون 
جون غير مرحب به في مصر 
ولن يتم السماح له بالغناء فيها 
وبدأت إجراءات منعه بالتنسيق 

مع اجلهات األمنية والرقابية باعتبار أن النقابة اجلهة املخول لها 
السماح للمطربني األجانب بالغناء في مصر من عدمه.

وبرر الوس���يمي رفضه القاطع بأن املطرب اإلجنليزي الشهير 
يجاهر بش���ذوذه كما جاهر بالزواج من رج���ل مثله، إضافة إلى 
تصريحاته املتعددة التي يهاجم فيها األديان السماوية كلها ويدعو 
إللغائها. وأضاف »كيف نسمح لرجل اتهم السيد املسيح شخصيا 
بأنه شاذ وينادي دول الشرق األوسط بالسماح للمثليني مبمارسة 

حريتهم« على حد قوله.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
نائب عراقي: نريد »صدام« ثانيا ليؤدب الكويتيين.

ـ ذكرني بقصة ذيل الكلب.. وبالكلب!
»التربية«: غياب طالب »أم الهيمان« مو مقبول.

ـ يا مسؤولي التربية روحوا اسكنوا في أم الهيمان وشوفوا شنو راح يصير 
أبواللطفواحدفيكم انتم وعيالكم.

مواقيت الصالة والخدمات ص18 الصفحة األمنية ص 8 و9

البقاء هلل
ناصر بدر حسـن العدواني � 68 عام���ا � الرجال: العمرية ديوان 
العداوين � ت: 94470070 � النساء: سلوى � ق4 � ش2 � 

م297 � ت: 99770310.

ياسمن محمد جاسم شتيل � شهران � عزاء النساء فقط � العدان 
� ق2 � ش69 � م26 � ت: 99607709 � 25422992 � الدفن 

التاسعة صباحا.

ولينجتون � د.ب.أ: ذكرت صحيفة امس أن مدرسة نيوزيلندية 
للغة االجنليزية طردت من عملها الستخدامها صيغة حديثة لقصة 
امللك لير لألديب االجنليزي الشهير وليام شكسبير وصفتها ادارة 
الكنيسة التابعة لها املدرسة الثانوية بانها »محيرة ومفسدة وملوثة 
أخالقيا«. وقالت صحيفة هيرالد ان ادارة مدرس���ة ويستمونت في 

كيركيري في خليج اجلزر وجدت أن س���وزيت مارتني )49 عاما( 
»قد انتهكت أخالقيات املدرسة«.

وتعد هذه مدرس���ة خاصة ولكنها تتلقى أمواال حكومية وقالت 
مارتني ان تعاقدها منعها من تش���جيع الطالب الذين تخرجوا من 

مواصلة طريقهم الى اجلامعة.

كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

التحريض جرمي����ة نكراء يجب ان 
يعاقب عليها التشريع ويفرض على من 
يرتكبها اشد العقوبات بعد ان تفشت 
بشكل خطير في البلد، وإحدى وسائل 
التحري����ض القائمة بخبث ومكر ادعاء 
قضايا »لم يقل« بها احد ثم الرد عليها 
بشدة وجتريح اآلخرين وضرب الوحدة 
الوطنية عبر تلك الردود التي هي اشبه 
بحروب طواحني الهواء والتي س����ببها 
احلقيقي والوحيد رغبة القائل في أن 
ينتخب او يعاد انتخابه حتى لو احرق 
البلد بسبب الهواء الساخن اخلارج من 

حنجرته.
> > >

والتعميم جرمية اخرى ال تقل عن 
االولى تدميرا وتأجيجا للنفوس وضربا 
للوحدة الوطنية ودفعا بالبلد الى حافة 
الهاوية، وم����رة اخرى يجب ان تصدر 
تشريعات رادعة متنع من يقوم بإسقاط 
حاالت فردية عل����ى اجلموع، وكم من 

مون! اوطان احرقها احملرضون واملعمِّ
> > >

ان ما يقوله فرد اهوج على فضائية 
يجب ان ي����رد عليه ويلج����م باحلجة 
والقانون، وال يعمم م����ا يقوله وكأنه 
ميثل من لم يقولوا انهم عينوه ناطقا 
رسميا باسمهم، ان االميان � فعال ال قوال 
� بالدستور ودولة املؤسسات كفيل بردع 
كل من يسيء الى اآلخرين، واذا كانت 
هناك ثغرات قانونية فيجب تسكيرها 
باقتراح تشريعات جديدة كفيلة بعدم 
تكرارها مس����تقبال ال اللجوء الى نهج 
التحريض والتأجيج، فالقضية ليست 
قضية فردية بل قضية سالمة وطن يجب 
تعزيز الوئام االجتماعي والسياس����ي 

بني افراده.
> > >

ومما رأيناه وتابعن����اه من تعميم 
يهدف الى التحريض، االدعاء بأن تطبيق 
القانون فيما يخص ازالة التجاوزات، 
ومنع الفرعيات، واخلصخصة، وتعديل 
الدستور، واالزدواجية، يستهدف ابناء 
القبائل الكرام الذين قامت الدولة على 
اكتافهم وعبر تضحياتهم، وان القوانني 
ال تطبق في مناط����ق اآلخرين التي ال 
تبع����د اال كيلومت����رات قليلة، وميكن 
بسهولة التأكد من ان القوانني مطبقة 

على اجلميع فيها.
> > >

ويزداد االمر سوءا عندما يدعي تلك 
االزدواجية في تطبيق القانون احد نواب 

االم����ة كونه تلزم 
محاسبته الشديدة 
الناخبني  من قبل 
لفشله في استخدام 
ادواته الدستورية 
الوزراء  حملاسبة 
الذين  املعني����ني 

يدعي انهم طبقوا القانون في منطقته 
وتركوا املناط����ق االخرى، اذ ليس من 
احلكمة مبكان اشعال احلرائق وإيغار 
ص����دور االخوة بعضه����م جتاه بعض 
ألجل احلصول على الكراسي اخلضراء 

ماليينية املردود.
> > >

مثل ذلك ما قيل عن قضية اخللية 
التجسسية االخيرة التي علينا اال ننفخ 
في نارها قبل تكش����ف حقائقها كاملة 
والتأكد من صحتها، وهي قضية ان ثبتت 
ال متس في النهاية احدا غير القلة من 
املعنيني بها، واالنحراف كما هو معروف 
قائم في كل الشعوب واالعراق وامللل، وال 
نريد ان يتاجر احد بتلك القضية عبر 
القول ان بها اساءة الى احد، فالتهمة غير 
موجودة اصال حتى يتبارى املرشحون 

املستقبليون لدحضها.
> > >

اخر محطة: 1( نتحدث كمواطنني كثيرا 
عن حتسني اخلدمة الصحية والبحث 
ع����ن وزراء رج����ال دول����ة حازمني في 
قراراتهم، وعندما نحصل على احدهم 
نس����مح للبعض بعرقلة اعمال الوزير 
االصالحية عبر اسئلة وادعاءات كيدية 
كحال القول بتحويل اطفال السرطان الى 
املس����يحية في بيت عبداهلل الذي شهد 

اجلميع بعدم صحته.
2( ضمن تلك احملاربة التي ال تستهدف 
الصالح العام، تضمني »اسم« مسؤول 
في وزارة الصحة على انه املسؤول عن 
الهيئة التمريضية هذه االيام كما اتى في 
السؤال البرملاني الذي نشر في صحف 
امس، رغم ان ذلك املسؤول قد ترك ذلك 
املنص����ب قبل اكثر من عام وليس ملثل 
هذا خلقت االسئلة البرملانية يا.. نائب، 
وأين قبل ذلك اإلصالح التشريعي وجلنة 

القيم يا.. نواب؟!
3( حرص الزميل د.محمد الرميحي 
على ان يجعل للزميلة »أوان« رونقًا رزينًا 
وراقيًا يعكس طبيعة ُماّلكها، لذا نرجو 
أن يعاد النظر في قرار توقف اجلريدة 
بدءا من 2010/5/10، كي تبقى ش����معة 

مضيئة أخرى في دربنا اإلعالمي.

انتبه موظف في بنك دبي اإلسالمي الى 
تصرفات احدى الشركات املدينة للبنك، 
وقيامها باس����تخدام املخ����زون كضمان 
للتمويالت اجلدي����دة، فرفع تقريرا الى 
اإلدارة اقترح معه تخفيض حجم التعرض 
االئتماني معها واسترجاع 700 مليون 
دوالر منها بشكل هادئ، وبعدها بشهور 

قليلة أعلنت الش����ركة تعثرها، وتسابق الدائنون للتحصيل 
وبدأت مش����اكل كثيرة، غير أن بنك دبي لم يكن ضمن قائمة 
املتأثرين بتلك املشاكل، فقد استرجع أمواله بسبب حصافة 
موظف يقظ. أسوق هذه احلادثة لتذكير الذين يعلقون مشاكل 
شركاتهم على األزمة العاملية بش����كل مكثف للداللة على أن 
هناك كثيرين اس����تطاعوا أن ينجوا م����ن الوقوع في األزمة، 
ومن لم يكن ف����ي طاقم موظفيه مثل ذلك الش����خص النبيه 

فليتحمل النتيجة.
إن جناحي السوق املالي هما البنوك وشركات االستثمار، 
واملطلوب تصحيح مسار االثنني معا، ورمبا زادت أهمية يقظة 
البنوك نظرا ألن املستثمر في الشركات يتوقع ارتفاع نسبة 
املخاطر عن احلال في البنوك التي تعمل على أساس التحفظ 
باس����تمرار، وهي مؤمتنة على أموال املودعني، بل حتى على 
حقوق العمالء، فليس مقب����وال أن يتباطأ املوظف في اجناز 
معاملة عميل أليام وأسابيع فيما ميكن أن تنجز في فترة قليلة، 
بغير اكتراث بالنتائج التي تترتب على التأخير، وبالنتيجة 
ينعكس الش����عار املعروف »العميل دائما على حق« ليصبح 
»املوظف دائما على حق« مهم����ا تأخر، فالطرف اآلخر متلق 
للتمويل وعليه أن يخضع للطلبات وأن ينتظر عودة املوظف 
من إجازته وأن يقبل بتفس����يراته املتعسفة لإلجراءات، ولو 
أبدى أي اعتراض فإن املوظف يس����تطيع أن يوقعه في مطب 
ال يخرج منه، ألنه هو »دائما على حق«، مثل هذا السلوك ال 
تطول به األيام حتى ينقلب على صاحبه في »جائحة« تطيح 
به من عمله ورمبا وضعت����ه في دائرة االتهام بالتقصير في 
أمور كبيرة، والسبب هو ذلك التعسف وادعاء العصمة، هذا 
االدعاء الذي تصدقه بعض اإلدارات بس����هولة وتدخله ضمن 
الس����لوك املتحفظ في منح االئتمان، بينما الواقع أنه عميل 

جيد من هذه الناحية.
لقد رأين����ا أمثلة ملوظفني جيدين اس����تطاعوا أن يبعدوا 
مؤسس����اتهم املالية عن األزمة املالي����ة، إضافة الى مثال بنك 
دب����ي هناك أيضا قيام بيت التموي����ل الكويتي بالتخارج من 
استثمارات عقارية كبيرة قبيل انهيار األسواق بشهور قالئل 
في عام 2008، ورمبا كانت هناك أمثلة أخرى لدى بنوك كويتية 
أخرى ال أعلمها، ما يشير الى دور املوظف النبيه الذي تشكل 
يقظته سببا لنجاة البنك، ومن تلك اليقظة ابتعاده عن الظلم 
والتعسف وحرصه على حقوق العمالء بنفس احلرص الذي 

يحرص به على أموال البنك.
كلمة أخيرة: املبلغ املعلن لتنفيذ »املرحلة األولى« من ميناء 
بوبي����ان وهو 872 مليون دينار يجعله ثاني أكبر مش����روع 
ينفذ في تاريخ الكويت بعد »ايكويت«، األمر الذي يستدعي 
النظر في إشراك املواطنني الراغبني في استثمار أموالهم في 
ملكية حصة من رأسمال شركة متلك هذا امليناء، مع احتفاظ 
الدولة بالنسبة الكبرى وترك حصة لشريك فني يحقق كفاءة 

تشغيلية يستقطب بها حركة النقل الى آسيا وأوروبا.

»العميل دائمًا على حق«.. أم الموظف؟التحريض جريمة.. التعميم جريمة

يختصر املثل القائل »عنزة 
لو طارت« ح���ال الرافضني 
لتعدي���ل الدس���تور، فرغم 
السلبيات الطافحة على وجه 
البرملان، ورغم القوانني التي 
تشوبها املخالفات الدستورية، 
التشدد االجتماعي  وأجواء 
الت���ي فرضته���ا البرملانات 
ومقترح���ات  املتعاقب���ة، 
الن���زف املالي، والتدخل في 
اختصاص السلطة التنفيذية 
التي تنوء  العثرات  وسائر 
بحمله���ا اجلم���ال، اليزال 
هؤالء الرافضون يتمسحون 

بالدستور.
الدستور الكويتي ينطوي 
على غموض لم تبدده املذكرة 
التفسيرية، ورمبا تلمسنا 
الغموض باملادة  بعض هذا 
رقم 50 الت���ي تصف نظام 
احلكم بأنه يقوم على أساس 
»فصل السلطات«، في الوقت 
ال���ذي  تعتبر املادة رقم 80 
أعضاء الس���لطة التنفيذية 
)الوزراء( أعضاء في مجلس 
األمة الذي يتولى الس���لطة 

التشريعية.
الناظر للتجربة البرملانية 
في الكويت كالناظر للوحة 
تش���كيلية رس���مها فن���ان 
سيريالي، ال أحد قادر على 
فهمها س���وى الرسام نفسه 
)!( فالب���الد، ومبباركة من 
التش���ريعية  الس���لطتني 
والتنفيذي���ة، تختن���ق في 
أجواء التشدد وكبت احلريات 
واالجتماعي���ة  الثقافي���ة 
والشخصية، واملادة رقم 175 
من الدستور العتيد )شاطه 
عمره���ا( تكاد مت���وت بكاء 
ودفاعا ع���ن احلريات، فهي 
تصر على عدم جواز تنقيح 
األحكام اخلاص���ة مببادئ 

احلرية!

هل كيف؟

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

شكسبير طرد المعلمة النيوزيلندية

د.الحبيب اليوم وياكم للحديث عن كادر الصيادلة

الهاجري الثالثاء وياكم للحديث عن كادر المحاسبين

تستضيف »األنباء« 
الي���وم االثن���ني رئيس 
اجلمعي���ة الصيدلي���ة 
الكويتية د.طارق احلبيب 
الذي يتناول الكادر اجلديد 
وس���يكون  للصيادلة، 
معكم من الساعة السابعة 
وحتى التاسعة مساء على 
الهواتف: 24830322 - 
 24830805 - 24830979

داخلي 318 - 131.

تستضيف »األنباء« 
باچ���ر الثالث���اء رئيس 
جمعي������ة احملاس���بني 
واملراجعني محمد الهاجري 
للتحدث ع���ن تفاصيل 
كادر احملاس���بني وذلك 
من الس���اعة 7-9 مساء 
على هوات���ف »األنباء«: 
 24830979 �  24830322
� داخل���ي:   24830805 �

.318�131

إلتون جون ممنوع من الغناء في القاهرة

التون جون

فشل جميع المحاوالت الحتواء التسرب النفطي من خليج المكسيك.. وأميركا تستعد لألسوأ
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