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يا ألطاف اهلل خووش حچي
بضغط عربي.. وكالة الذّرة تنوي بحث »النووي اإلسرائيلي« الشهر المقبل.

ـ ومن اليوم أقول لكم: النتيجة شجب واستنكار!
نواب يعّدون قانون حماية المستهلك:

إغالق المنشأة وإيقاف الترخيص عقوبة رفع األسعار.
أبواللطفواحدـ ودي أصدق بس.. أشك إنه راح يطبق!

قيادة املؤسس����ات املالية تشبه قيادة السفن التي 
تقطع بحارا هائجة أحيانا وساكنة أحيانا أخرى، وتكمن 
اخلطورة في اطمئنان طاقم السفينة الى أحوال هدوء 
البحر فتنخف����ض يقظتهم، وفجأة يكونون مبواجهة 
جزي����رة أو جبل جليد عائم، أحيان����ا يكون القبطان 
محترفا فيتفادى االصطدام مبهارة، واألفضل منه هو 
الذي يكتشف وجود هذا اجلبل قبل االقتراب منه مبسافة 

كبيرة فيتفاداه بغير مش����اكل، الفارق هو الرقابة واليقظة واحلس املهني، 
وفوق ذلك كله الشفافية التي يهدي اهلل بها البصيرة قبل البصر.

في عالم السفن هناك من يبيع بضائع الناس في موانئ مير بها، ثم عندما 
يصل يدعي أنه تعرض لعاصفة هوجاء مما اضطره إللقاء احلمولة بالبحر، 
قدميا كانت العواصف فعال تتسبب في مثل هذا التصرف لهذا كان القبطان 
األمني يأتي ومعه شهود على احلادثة من سفن قريبة أو موانئ قريبة يرسو 
بها بعد جناة سفينته فيحصل على تقرير من السلطات هناك..الخ، بينما 
ال يفعل س����ارق البضاعة شيئا من هذا القبيل، لهذا كانت السفن املشهورة 
بأمانة أهلها مقصدا للتجار في مدن اخلليج يحرصون على نقل بضائعهم 

بها حتى ولو ارتفعت الرسوم قليال عن سفن ال يثقون بأهلها.
 شيء من هذا القبيل يحدث في عالم املؤسسات املالية، هناك من يختطف 
سفينة جميلة جيدة الصنع فيعبث بها، ويبيع محتوياتها ثم يشتري لنفسه 
يختا فاخرا ينقل اليه ما في الس����فينة من أشياء ثمينة ثم يتجه بها نحو 
جزيرة صخرية ويصدمها ثم يشعل النيران فيها ويفر باليخت مدعيا أنه 

حادث، و»أزمة االقتصاد العاملي هي السبب«!
عالم السفن فيه أنواع، ضخمة تعبر احمليطات وأخرى صغيرة لصيد 
األسماك والنقل احمللي، وهذه الصغيرة مفيدة للناس كما الكبيرة، فاملؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة هي التي تقدم للناس خدمات النقل وصيانة التكييف 
واملصاعد ومحالت األملنيوم والنجارة ومقاولي البناء، هؤالء ليسوا بحجم 
البنوك وال شركات االستثمار ولكن ال غنى عنهم لالقتصاد، ومصائب هؤالء 
ال تعم على غيرهم، بل يتحملها كل منهم منفردا، أما الس����فن الكبيرة التي 
حتمل بضائع – أموال الناس - فإنها إذا غرقت تسحب معها غيرها، ورمبا 
هزت اقتصاد دولة، أو العالم كما فعلت »ليمان براذرز«، واملالحظ أن القبطان 
األمني ال يقفز من السفينة إذا داهمتها املخاطر بل يكافح إلنقاذها، ويتحمل 
النتائج بشجاعة ينال معها احترام الناس، في حني يترك السفينة غيره رغم 
أنه الس����بب الرئيسي في مسارها اخلاطئ، وبدال من تصحيحه قبل وقوع 
االصطدام يغادرها وهي التزال متجهة نحو اجلبل اجلليدي، هو يعرف ذلك 
وال يفعل شيئا سوى إنقاذ نفسه، يسجل ما أمكنه احلصول عليه بأسماء 

أبنائه، ويترك الناس ملصيرهم بغير أن يرف له جفن.
كلمة أخيرة: زار وزير الصحة السابق د.عادل الصبيح معرضا لطب األسنان 
نظمته الوزارة، استقبله د.إبراهيم املهلهل وجتول معه في املعرض، أثنى 
الوزير على د.إبراهيم جلهوده في اإلع����داد لهذا املعرض، فقال د.إبراهيم: 
»أن����ا؟ ال يا بوصبيح« ثم نادى بصوت مرتفع عددا من العاملني باملعرض 
م����ن املديرين واملوظفني ف����ي الوزارة، فلما اجتمعوا ق����ال للوزير بصوت 
مسموع: »هؤالء هم الذين عملوا هذا االجناز، وهم الذين يستحقون الشكر 

والتقدير«.
حتية الى املسؤولني الذين يحفظون حق من بذل جهودا أوصلت املؤسسات 
الى النجاح، انهم بهذا الوفاء يستحقون دعاء الناس بأن يحفظهم اهلل من 
مخاطر البحر، واألسواق، والنفوس املتربصة بهم »رب جن املخلصني األمناء 

من جميع تلك املخاطر«. 
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اخلصخصة ليست برشامة دواء 
نأخذها مساء فنستيقظ على صباح 
مشرق جميل، تختفي فيه كل اشكاالت 
االدارة احلكومية وتزداد ضمنه كفاءة 
املوظف الكويتي وحبه للعمل فيصبح 
كح���ال االعالمية االميركي���ة جاكي 
سينروز التي فازت ليلة قبل االمس ب� 
266 مليون دوالر في اليانصيب الوطني 
فأصرت على ان تبقى في دوامها الليلي 
حتى الصباح ثم اعلنت بعد ذلك انها ال 
تستطيع العيش دون عمل لذا ستبقى 

في وظيفتها رغم اجلائزة.
> > >

في عام 1993 اقرت الدولة استراتيجية 
اخلصخصة، وكان يفترض في ذلك 
الزمن البعيد ان تدور حوارات جادة 
ومثمرة بني احلكومة ومجلس االمة 
لالتفاق على خطة طويلة املدى جتدول 
خاللها القطاعات املراد خصخصتها، 
فالبع���ض تتم خصخصته حتى عام 
2000 والبعض اآلخر في فترة 2000 
� 2010 وثالث 2010 � 2020.. الخ )بدأت 
اخلصخصة في مص���ر قبل 40 عامًا 

ومازالت مستمرة حتى اليوم(.
> > >

وكان من الضرورة مبكان ان يتفق 
على ن���وع اخلصخصة املطلوبة لكل 
قط���اع )للخصخصة اش���كال عدة(، 
فقطاع الطيران ميكن ان يبقى السباب 
استراتيجية ضمن ملكية الدولة على 
ان تخصص االدارة فيه عبر عقد ادارة 
مع ش���ركة طيران متقدم���ة، القطاع 
النفطي ميكن ان يك���ون ضمن نوع 
آخر من اخلصخصة وهي خصخصة 
ادخال الشريك االستراتيجي الكفيلة 
التي  التقني���ات احلديثة  باحض���ار 
نحتاجها الستخراج النفط من املكامن 
الصعبة في حقول الش���مال مع ابقاء 

امللكية للدولة.
 > > >

قط���اع ثالث ميك���ن ان يخصص 
بطريق���ة ال� »B.O.T« اي اس���تئجار 
واستثمار وتطوير حلقبة من الزمن 
ثم ع���ودة امللكية للدولة، قطاع رابع 
يتم بيعه بالكامل جلهة مختصة ترتقي 
بأدائه كحال اخلدمات البريدية، قطاع 
خامس عب���ر االكتتاب العام ومتليك 

في���ه  العامل���ني 
جزءًا من االسهم 
)القطاعات الرابحة 
فقط(، وس���ادس 
قد يكتفي بتغيير 
ادارت���ه املترهلة 
واستبدالها بدماء 

شابة مقتدرة متنح صالحيات كاملة 
الدارته بنفس منهاجية القطاع اخلاص 
حيث ان اخلصخصة هي »وس���يلة« 
لتحس���ني اخلدم���ة ورف���ع العوائد 
املالية للدولة وليست »غاية« بذاتها 
)جتربة طي���ران املصرية واالردنية 

واللبنانية(.
> > >

وواضح ان شيئا من هذا لم يحدث 
الس����لطتني االولى  انش����غال  بسبب 
والثانية بعمليات التسخني السياسي 
املس����تمرة حتى انتهى االم����ر بقرار 
تخصيص »الكويتية« في وقت ترفع 
فيه الدولة شعار كويت املركز املالي 
الذي احد متطلباته الرئيسية وجود 
شركة طيران وطنية حتضر املستثمرين 
والسائحني من مختلف اصقاع االرض 
حتى لو تعرضت خلسائر مالية حيث 
س����يتكفل ما يصرفه القادمون للبلد 
بتعويض تلك اخلس����ائر وهو امر ال 
ميكن ان تقوم به ش����ركات الطيران 
اخلاصة )ال مانع على سبيل املثال من ان 
تخسر »االماراتية« مئات املاليني مادامت 
تكفلت باحضار سائحني ومستثمرين 

يصرفون املليارات في البلد(.
> > >

آخـر محطـة: 1 - نرج���و اال تصبح 
اخلصخصة وسيلة الثارة االحقاد على 
املخلصني من جتار الكويت صغارهم 
قب���ل كبارهم ممن جل ذنبهم انهم لم 
يقبلوا بالركون للوظيفة املضمونة 

والراتب احلكومي.
2 - اخبرني احد كبار جتار املواد 
الغذائية في الكويت بأنهم غير مؤيدين 
للخصخصة حيث ان لهم جتربة مرة 
معها فقبل ان تخصص شركة املخازن 
العمومية كان س���عر مت���ر التخزين 
بدينار، اما بعد اخلصخصة فأصبح 
ب� 6 دنانير فلماذا نشتم حسب قوله 

على شيء لم نطالب به؟!

للسخونة السياسية أثمان تدفع!

البقاء هلل
سـكينة جنف محمد، زوجة علي حسني 
محمد اخلميس � 71 عاما � الرجال: 
ميدان حولي � حسينية اشكناني � 
ت: 66665111 � النساء: سلوى � ق3 

� ش6 � م10 � ت: 66566955.
نعيمة يعقوب يوسـف � 81 عاما � الرجال: 
العزاء في املقبرة � النساء: اجلابرية 
� ق7 � ش5 � م32 � ملدة يوم واحد 

� ت: 25392000.
نواف فهـد فالح مقطوف السـالم � 23 عاما � 

الرجال: الس���املية � ش���ارع سالم 
املب���ارك � ق4 � م9 � بجانب جامع 
الشيخ فهد السالم � ت: 99536064 
� 55333916 � النساء: اليرموك � ق3 
� ش3 � ج2 � م16 � ت: 99012543.

عبدالرحمـن مبـارك بادي بـداي املطيـري � 9 
سنوات � الرجال: الصباحية � ق4 
� ش8 � م258 � ت: 97555754 � 
النساء: مبارك الكبير � ق3 � ش12 

� م1 � ت: 99777289.

مواقيت الصالة والخدمات ص26

الفّعال لمشـاكل العالج 
األسـنان           وتباعد  اصفرار  ص16»اللومينيرز« 

»متعاٍط« يتعملق ويضرب 10 رجال أمن

م. محمد صفر متوسطا د. علي جمال ود. محمد دشتي

أمير زكي
اضطر رجال النجدة الى طلب اس����ناد إلحكام 
الس����يطرة على متعاط ولكنه متعاف وبصعوبة 
 بالغة اس����تطاع رجال األمن وحتدي����دا ما يفوق

 ال� 10 رجال أمن من السيطرة على املتعاط ومن 
ثم نقله الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات جتنبا 
لتكرار اعتدائه على رجال األمن في املقام األول ومن 
ثم التحقيق معه في قضية تتعلق بتعاطي املواد 

املخدرة الى جانب قضية اخرى استحدثت جراء 
ثورته وهي االعتداء على رجال أمن. ووفق مصدر 
أمني فإن احدى دوريات جندة حولي اشتبهت في 
مركبة متوقفة خلف احد املجمعات الشهيرة ليتم 
توقيف الش����اب وتبني انه كويتي ومتعاط حيث 
طلب من املتعاطي الصعود الى الدورية وبصعوبة 
بالغة مت ادخاله الى الدورية وذلك بعد ان اعتدى 

على نحو 10 من رجال األمن.


