
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
المهرجانات العربية ترحب بتنسيق مواعيدها خالل مهرجان كان.

ـ االخوة العرب متفاجئين ألن كلمة »تنسيق« أمر استثنائي ونادر في 
مناسباتهم!

مؤتمر المهندسين العرب أشاد بجهود الكويت بالتعليم الزراعي.
ـ يمكن معاهم حق تعليمنا الزراعي زين.. والفال للتعليم العام!

أبواللطفواحد

قالت الطفلة الصغيرة ذات الس���ت سنوات 
ألمها بعد عودتها من املدرس���ة: »ميه، باملدرسة 
بنت قالت ح���ق وحدة ثانية: انت���و من قبيلة 
كذا، واحنا من قبيلة كذا، وكذا وكذا.. ميه شنو 

يعني هذا؟«.
لقد انحصر الكالم املنمق حول الوحدة الوطنية 
بني الكبار في املقاالت واخلطب الرسمية، بينما 

على املستوى العادي ملختلف األعمار واالهتمامات »كل شيء على ما 
هو عليه«: النكت على بعضنا البعض، التنابز، التمثيليات التي تقوم 

على ثقافة ومنهج االستهزاء باآلخرين.. لم يتغير شيء، لألسف.
استصدار القوانني لم يعالج شيئا في هذا الشرخ اآلخذ باالتساع، 
والثقافة الدينية لم تتحرك بنفس س���رعة ذلك الصدع، تلك الثقافة 
»العظيمة« التي قالت ألحدهم »يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية« ألنه 
حتدث بلهجة عنصرية، فتمت معاجلته بطريقة اقتلعت اجلرثومة 
من أساس���ها، هذه األداة الفعالة لم نهتم بها كما ينبغي، علما بأنها 
أكثر فاعلية - بكثير - من تشريعات برملانية كثيرة ال يلتفت إليها 

الناس.
مبناس���بة احلديث عن البرملان والوحدة الوطنية، يؤثر أسلوب 
النواب في النقاش وتلك األلفاظ النابية املتكررة في خفض مستوى 
اخلط���اب بني فئات املجتمع وذلك حتت تأثير هذه القدوة الس���يئة 
لألجي���ال اجلديدة التي تنظر الى تل���ك احلوارات كمقياس ملا يجب 

عليه أن يكون أسلوب النقاش في هذا البلد.
البد من تناول هذا املوضوع بعيدا عن الفوقية اخلطابية، واالقتراب 
من املمارسات اليومية في كالمنا، اذا سمعت من يستهزئ ويقدم لك 
النكات املسيئة لآلخرين فقل له: »من يقول لك هذا، يقول عنك أسوأ 

منه، احفظ نفسك وأهلك من األذى«. 
يا س���ادة يا كرام، إن املش���احنة التي حتدث بني »الكبار« تنتقل 
الى »الصغ���ار«، وقد وصل األمر الى مش���اجرات جماعية وفردية، 
وتس���بب في جرائ���م قتل، وهذه األمور ما كان���ت لتحدث لوال ذلك 
الش���حن، ولوال وجود ش���عور باملؤازرة من هذه الفئة وتلك، وهي 
مؤازرة ش���يطانية ال تلبث أن تتبدد اذا وقعت الفأس بالرأس، وهي 
مؤازرة واهية متاما يوم احلس���اب األكبر، يوم يفر املرء من أخيه.. 

وفصيلته التي تؤويه! 
إن خطباء املساجد، ومرشدي املجتمع هم من يتحمل املسؤولية 
الكبرى كونهم قريبني من الناس، بينما خطباء »الفنادق« يتحدثون 
من أبراج بعيدة عنهم، إن الزاجر الديني أكثر أثرا من س���واه، كونه 
يالح���ق املرء في ضميره، وألنه يس���تبق احلدث، قبل أن يأتي دور 

احملققني واحملامني.
كلمة أخيرة: فيما يتعلق بتوجيهات خطباء املساجد، لقد فشت ظاهرة 
هدم املس���اجد وإعادة بنائها بحجم ضخم يتجاوز حاجة كثير من 
األحياء الصغيرة، بل يؤذي املصلني اليوميني بس���بب طول املسافة 
للوصول الى الصف، حتى أحجم كثيرون عن هذه املساجد وبحثوا 
عن الصغير الباق���ي منها، هل هذا جائز؟ هل الصرف هنا أولى من 
مجاالت احلاجة فيها أشد؟ ولو قارنت مصاريف اإلنشاء، ثم مصاريف 
الصيانة على مدى ثالثني عاما لوجدتها أكثر من مصاريف اإلنشاء، 

ما يجعل عبء الدولة أكبر من عبء املتبرع.
م���ن يصحح هذه املفاهي���م، إن لم يفعل اخلطب���اء، جزاهم اهلل 

خيرا؟!

مفهوم »الوحدة« عند أطفال المدارس.. غير!
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التشريعات كالدش���اديش يفترض 
ان ُتفّصل من قبل محترفني على مقاس 
مصلحة البلد كي يستفاد منها، كثر لدينا 
ترزية التشريعات والقوانني غير احملترفني 
فهذا يضيف للدشداشة الوليدة ذراعا وذلك 
ياقة وآخر جيبا، وهكذا حتى ينتهي األمر 
بلباس »مس���خ« أرضى اجلميع بقبول 
زياداته���م وتعديالتهم إال انه أصبح في 
الوقت ذاته دشداشة فريدة ال يستطيع 
ان يلبسها أو يستفيد منها أحد، ومبروك 
دشداشة »اخلصخصة« اجلديدة والفريدة 
من نوعها في العالم والتي يبيت القطاع 

اخلاص عريانا وال يلبسها!
> > >

وف���ي العال���م أجمع ال���ذي يفترض 
انن���ا ننتمي إليه، م���ا ان تختط الدولة 
نهجا إس���تراتيجيا كاخلصخصة حتى 
»تطوع« الدساتير والقوانني والتشريعات 
خلدمة ذلك الهدف، لدينا حدث العكس 
ومت تطويع مشروع اخلصخصة خلدمة 
التشريع الذي كتب إبان حقبة اشتراكية 
الستينيات والذي جعل القطاع احلكومي 
يترهل بالشكل الذي جعل اجلميع يؤمن 
باخلصخصة كوسيلة إلصالح أحواله، 
وكيف للوطن ان يقفز لألمام ويتقدم مادمنا 
نشد على رجله الوثاق واحلبال ممثلة 

بوثائق وتشريعات املاضي البالية؟!
> > >

قان���ون اخلصخص���ة وئ���د قبل ان 
يولد وطرد ضمن تعديالته العقالء من 
املستثمرين وجعل مفتوحا على قلة قليلة 
من مغامري االستثمار من الباحثني عن 
سيولة بأي ثمن، حاله كحال قانون ال� 
B.O.T الذي تكفل بقتل ودفن ذلك التوجه 
الطموح ثم وقف قاتلوه باكني يستقبلون 
املعزين بقتله، بعض القوانني تعدل باسم 
مصلحة الكويت وهي األكثر ضررا بتلك 

املصلحة!
> > >

التش���ريعات والتعديالت  وتطب���خ 
في العالم أجمع عل���ى نار هادئة بينما 
تس���لق التعديالت في الكويت على نار 
االس���تعجال احلارقة ثم نكتشف الحقا 
استحالة تطبيقها كحال فرض الضوابط 
الشرعية على الناخبات واملرشحات التي 
جعلت برملاناتنا املتعاقبة فاقدة الشرعية 
واألهلية الدستورية ملشاركة النساء في 
االنتخابات وهن غير ملتزمات بضوابط 

»آخر حلظة«. إضافة 
الش���رعية  ضوابط 
»من تان���ي« لقانون 
اخلصخص���ة قضت 
على ما تبقى من أمل 
الوليد املشوه،  لذلك 
بامتي���از  وتنج���ح 

العمليات التي يجريها هواة التشريع حتت 
قبة برملاننا العتيد ويتبادل اجلراحون 
عادة التهنئة وينس���ون ان املريض قد 

مات!
> > >

وجرت العادة على ان تبدأ اخلصخصة 
بالقطاع األسهل ثم األكثر صعوبة وهكذا 
حتى »تنتهي« بقطاع الطيران في نهاية 
الئحة مشاريع التخصيص كونه القطاع 
األكثر صعوبة ف���ي الكويت، وتصديقا 
ملسؤول سابق لم يعرف عنه قط الصدق او 
الكفاءة مت اختيار قطاع الطيران ألن يكون 
»أول« قطاعات التخصيص حتى اذا فشلت 
التجربة - وهي فاشلة ال محالة - صاح 
االشتراكيون والشيوعيون اجلدد: »ألم 
نقل لكم ان اخلصخصة غير نافعة؟!«.

> > >
آخر محطة: )1( قال لي عبر الهاتف وهو 
مواطن كويتي معروف كبير الس���ن لم 
يود ان نذكر اسمه، ان كثرة األخطاء في 
تشريعاتنا قد جعلت اإلصالح التشريعي 
في حكم املستحيل لوفرة املستفيدين من 
اجلمود، رغم ان إصالح السلطة الثانية 
كفيل بإصالح وحسن أداء السلطات الثالث 
األخرى )مبا فيها السلطة الرابعة(، لذا 
يرى املتصل أنه ال حاجة - كما يطرح - 
لتعديل محدود في الدستور الذي أصبح 
اخلصم واحلَكم - حسب قوله - بل ان 
احلل املؤسس���ي يكمن في خلق مجلس 
تأسيسي جديد يخلق تشريعات متطورة 
مواكبة للعصر تقفز بنا سريعا لألمام 
بع���د ان كاد ركب ومراكب األمم األخرى 
تختفي بعيدا حتت األفق في وقت اليزال 
فيه ركبنا ومراكبنا تراوح محلها وصراخ 

ركابها ميأل فضاء املدينة!
)2( ف���ي مجتمع���ات الدميوقراطية 
احلقيقية � ال الديكتاتوريات املستترة � 
ال يكفر سياسيا ووطنيا من يقول مبثل 
هذا القول، بل يعقب عليه بعقالنية وحكمة 
دون جتريح، سواء بالرفض او املوافقة، 

فأين نحن من تلك املجتمعات؟!

العجيري: الطقس اليوم صحو.. والغبار سمة صيف الكويت دشاديش التشريعات الكويتية العجيبة

»الفيسبوك«.. قتل الشاب الفرنسي!
باري���س � د.ب.أ: أعلن���ت وزارة الداخلية 
الفرنسية امس انه بعد وفاة شاب عقب حفلة 
مجون شهدت تناول مواد كحولية مت تنظيمها 
عبر موقع فيسبوك، ستبحث احلكومة الفرنسية 

تدابير للسيطرة على مثل هذه األنشطة.
ومن املقرر ان يعقد وزير الداخلية الفرنسي، 
بريس أورتوفو، اجتماعا األسبوع املقبل لبحث 

هذا احلادث الذي يطلق عليه في فرنسا »مقبالت 
الفيسبوك«، وسيتم بحث مثل هذه املشكالت مع 
ممثلني من وزارات أخرى ومسؤولي الشرطة 
ورؤساء البلديات املعنية. وجاءت تلك اخلطوة 
عقب وفاة شاب )21 عاما( خالل الساعات األولى 
من صباح اخلميس، بعد حفلة صاخبة شهدت 
تناول اخلمور في مدينة نانت قد مت تنظيمها عبر 

موقع التواصل االجتماعي الشهير »فيسبوك«، 
بحضور نحو 10 آالف شخص. وسقط الشاب على 
رأسه من ارتفاع خمسة أمتار، ولفظ أنفاسه متأثرا 
بجراحه في مستشفى مساء أمس. وقال املدعي 
العام ملدينة نانت اليوم إن نس���بة الكحوليات 
لدى هذا الشخص بلغت 240 ملليغراما لكل 100 

مليمتر من دمه.

الزامل: حركة الطيران لم تتأثر بسوء األحوال الجوية

هاني الظفيري
توقع اخلبير الفلكي د.صالح العجيري ان 
يطرأ حتسن كبير في الطقس اعتبارا من صباح 
اليوم، مشيرا الى ان الغبار الذي تأثرت به البالد 
امس واول من امس جاء نتيجة منخفض جوي 

ورياح جتاوزت سرعتها ال� 50 كلم/ ساعة.
 واضاف د.العجي����ري، في تصريح خاص

 ل� »األنباء«، ان موجات الغبار تعد من السمات 
االعتيادية لطقس الكويت صيفا، وان مثل هذا 
الغبار هو اخف وطأة م����ن الظروف املناخية 
االخ����رى التي تعان����ي منها ب����الد العالم مثل 

العواصف والبراكني وغيرهما.
واشار د.صالح العجيري الى ان مثل هذه 
االج����واء يتطلب من املرضى بأمراض صدرية 
جتنب الس����ير في هذه االجواء، مش����ددا على 
ضرورة جتنب االبح����ار في مثل هذه االجواء 
ايضا. هذا وتدنى مس����توى الرؤية يوم امس 
بصورة الفتة، خاصة في املناطق الصحراوية، 
حيث لم يتجاوز مستوى الرؤية ال� 100 متر، 

خاصة في فترة ما بعد منتصف الليل.
من جهة اخرى، قال مدير ادارة العمليات في 
االدارة العامة للطيران املدني عصام الزامل ان 
حركة االقالع والهبوط في مطار الكويت الدولي 
تسير بصورة طبيعية اليوم على الرغم من سوء 

االحوال اجلوية التي تسود البالد حاليا.
وذكر الزامل لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
ان الرؤية احلالية في مط����ار الكويت الدولي 
تبلغ 800 مت����ر، مبينا انها بلغت صباح امس 

500 متر.
واش����ار الى انه مت حتويل طائرة اخلطوط 
الوطنية القادمة من دبي الى البحرين ليلة اول 
من امس في الساعة احلادية عشرة والنصف، 
في حني عادت الرحلة القادمة من البحرين ايضا 
الى البحرين مرة اخرى وذلك بس����بب املوجة 

الغبارية التي تعرضت لها البالد يوم امس.
واض����اف الزامل ان رحلتي الوطنية اللتني 
مت حتويلهما الى البحرين قد عادتا الى البالد 

صباح امس.

الصفحة األمنية ص8 مواقيت الصالة والخدمات ص14

البقاء هلل
راشـد أحمد اليعقـوب � 86 عاما � الرجال: 
ضاحية مبارك العبداهلل )غرب مشرف( 
� ق1 � ش155 � م49 � ت: 99706708، 
النس���اء: الفردوس � ق7 � ش واحد � 

ج3 � م45 � ت: 24806299.
سـعد ملعان ناشي عبداهلل العجمي � 29 عاما � 
الرجال: املنقف � ق3 � ش6 � م22 ت: 
99519638 � 97110743، النساء: سعد 
العب���داهلل � ق4 � ش411 � م689 � ت: 

.55322302
حميد خالد زغير الشمري � 49 عاما � الرجال: 
املنقف � ق1 � ش149 � م12 � ت: 66609981 
� 66091900، النساء: الفحيحيل � ق1 � 

ش9 � م235 � ت: 66267273.
عبداللطيـف ابراهيم تقـي العوضي � 64 عاما � 
الرجال: العديلية � ق3 � ش عيس���ى 
العسعوس���ي � م44 � ت: 66811184، 
النساء: الظهر � ق2 � ش4 � م60 الدفن 

التاسعة صباحا.
بدرية عبدالرحمن الزيد احملمد � زوجة يوسف 
عبدالعزيز السعد املنيفي � 70 عاما 
� الرج���ال: النزه���ة � ق3 � ش عكا � 
ج31 � م29 � عل���ى الدائ���ري الثالث � 
ت: 99746705، النساء: النزهة � ق3 
� ش ع���كا � ج31 � م27 � على الدائري 
الثالث � ت: 99770091 � الدفن التاسعة 

صباحا.

د.عبدالمنعم اليوم وياكم
تستضيف »األنباء« اليوم د.حمدي عبداملنعم 
عبدو من مستشفى الراشد، اخصائي باطنية 
وقلبية وحاصل على ماجس���تير في أمراض 
القلب واألوعية الدموية بني الس���اعتني 7 و9 
مساء وذلك للرد على أسئلة القراء على الهواتف 
التالية: 24830514 � 24830238 � 24830322 � 

داخلي: 131 � 318.

)هاني الشمري(سوء األحوال اجلوية لم يؤثر على حركة الطيران أمس وفي اإلطار د. صالح العجيري

ابة بيوت«.. وشروطي زينب المعذبة: أنا لست »خرَّ
 لمعرس المستقبل أن يكون »كويتي.. أعزب.. ميسور.. وخلوق«

واتصلوا بي وهددوني بالذبح اذا فكرت في 
الذهاب اليها.

ملاذا؟
ألنه����م يخش����ون ان تكت����ب ل����ي جدتي 

امليراث!
لكن اين انت اآلن؟

انا اقيم اآلن عند احدى رفيقاتي التي كنت 
قد انقطعت عن االتصال بها في وقت سابق، 
لكن بعد ان قرأت قصتي في »األنباء« اتصلت 

بي وطلبت مني ان اقيم لديها.
اتصل نحو 10 مواطنني ووافد مصري، آخر 

خليجي، عارضني الزواج منك، ما ردك؟
هذا مره����ون باملواصفات، مبعنى انه البد 
ان يكون اعزب، كويتيا، ميس����ور احلال وذا 

خلق.
هذا واتصل على »األنباء« عدد من االشخاص 
عارضني تقدمي مساعدات مالية الى املعذبة زينب، 
كما تقدم بعضهم للزواج والبعض اآلخر اكتفى 

بنصحها بأال تتزوج بغير كويتي.
ومن بني املتصلني أمس وافد مصري يدعى 
احمد قال ان راتبه يفوق ال� 600 دينار، وانه 
من مواليد الكويت، ويرغب في الزواج، ومن 
املواطنني الذين عرضوا الزواج من زينب شخص 
يدعى مش����اري ويعمل في »الصحة«، وآخر 
يدعى حمد ويعمل في وزارة االشغال وثالث 

يدعى ابونواف.

الوافد اس����ماعيل وقلت كي����ف اقيم في ديرة 
غير ديرتي؟

وماذا عن تطورات حالتك اآلن واين تقيمني؟
ما ان نشرت قصتي في »األنباء« وحكاية 
الذئاب االربعة الذين كادوا يفترسونني حتى 
تلقيت اتصاال من جدت���ي وطلبت مني ان 
اذهب القيم معها، لكن بعض اقاربها عادوا 

تهاني عيد
بينما تواصلت االتصاالت الهاتفية على 
»األنب���اء« امس من مواطنني وغير محددي 
اجلنس���ية ووافدين عرب عارضني الزواج 
من الفتاة املعذبة زينب ومساعدتها ماليا، 
وضعت زينب التي قالت انها طردت من منزل 
اسرتها شروطا البد من توافرها فيمن يرغب 
في الزواج بها، واهمها ان يكون كويتيا لم 
يسبق له الزواج ويتمتع باخللق القومي وان 

يكون ميسور احلال.
واضافت: انا لست »خرابة بيوت« وال اقبل 
االقام����ة خارج بلدي الكوي����ت التي ترعرعت 
وعش����ت طفولتي وصباي فيها، وقد اتصلت 

»األنباء« بزينب وكان هذا احلوار:
زينب، بش��ري، ش��نو صار في اس��ماعيل 

املصري؟
رفيقاتي ذبحوني اتصاالت وقلن لي انهن 

سيتبرأن مني اذا تزوجته.
اذن، زواجك من اسماعيل مستبعد؟
نعم، لن اتزوج اال شابا كويتيا.

هل ميك��ن ان حت��ددي مواصف��ات معرس 
املستقبل؟

اوال، ان يكون لم يسبق له الزواج، وان يقدس 
احلياة الزوجية وان يتمتع بخلق طيب.

لكن وجهة النظر تلك مغايرة لرأيك باالمس؟
صديقات����ي ذبحون����ي وفك����رت فيما قاله 

رفضت فكرة الزواج من إسماعيل المصري بعد تهديد رفيقاتها بالتبرؤ منها.. والعديد من القراء اتصلوا للتقدم إليها

املعذبة زينب


