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أمير زكي
»الغبار سيهدأ خالل نهاية 
األس���بوع ولكنه لن يختفي 
متاما، حيث سيبقى مستمرا 
بدرجات متفاوتة طوال شهر 
يونيو اجلاري«، بهذه اجلملة 
ب���دأ العالم الفلك���ي د.صالح 
ل� »األنباء«  العجيري حديثه 
قائال: »ستستمر سيطرة األجواء 
املغب���رة تزامنا م���ع دخولنا 
البوارح، فأمس األول  موسم 
دخلنا موسم بارح الثريا وهو 
أشدها من حيث إثارة الغبار 
والرياح الشديدة املصاحبة له 

ولكن خالل عطلة نهاية األسبوع سيخف الغبار ويهدأ ولكنه لن 
ينقش���ع متاما وس���تظل األجواء املغبرة مسيطرة حتى منتصف 

الشهر املقبل.
موضحا ان في مثل هذا الوقت من العام تتسبب درجة احلرارة 
العالية في إثارة الغبار والرياح وتهدأ موجة الغبار ليال ثم تعود 

صباحا وهكذا يستمر الوضع حتى منتصف يوليو املقبل.
وكانت الرياح قد تس���ببت في س���قوط جزء معدني من لوحة 
اإلرشادات املرورية اإللكترونية الواقعة على طريق اخلليج العربي 
ما أربك حركة الس���ير لنحو الس���اعة قبل ان يقوم رجال املرور 
مبس���اعدة الفنيني بإعادة اجلزء املعدني دون أن يتسبب سقوطه 

في أي حوادث أو إصابات.
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اللعبة الدميوقراطية كغيرها من األلعاب الفكرية 
والرياضية يفترض أن يستفيد طرفا اللعبة )الرابح 
واخلاس���ر( من نتائجها. وواض���ح أن احلكومة قد 
اس���تفادت من جت���ارب املاضي عب���ر ابتعادها عن 
خيارات عدم الوق���وف على املنصة، أو اللجوء إلى 
احلل الدس���توري أو التأجي���ل أو الذهاب للمحكمة 
الدس���تورية، مفضلة املواجهة الس���ريعة املباشرة 

واألخذ بخيار الس���رية الدس���تورية ملنع إحراج بعض النواب ممن قد 
يتأثرون بوجود اجلمهور.

> > >
وأذكر في هذا السياق ما حدث إبان استجواب وزير التربية الراحل 
د.أحمد الربعي عندما وعده أحد النواب باحلديث والتصويت معه ضد 
ط���رح الثقة بعد أن اقتنع بصحة موقف���ه، إال أنه قام بالعكس من ذلك. 
وعندما استفسر الربعي من النائب عن سبب تغيير رأيه أجابه بأن األمر 
ارتبط بوجود اجلمهور الذي شاهد النائب يتكلم مع وزير الداخلية في 
قضية ال شأن لها باالس���تجواب فخشي النائب أن يقال إن ذلك الوزير 

قد أثر عليه.
> > >

وعودة إلى ما حدث أمس وطرح عدة أسئلة للحقيقة والتاريخ:
1 � من الذي أساء إلى تلك األداة الدستورية عبر إساءة استخدامها وجعلها 

وسيلة لتصفية احلسابات الشخصية ال خدمة املصلحة العامة؟!
2 � ومن الذي أحالها إلى أداة قضاء على املس���تقبل السياسي يقوم 
معطاها على »الهوية« ال على »القضية« فما يسمح به للوزير زيد يعاقب 

عليه في الوقت ذاته وبشدة الوزير عبيد؟!
3 � ومن الذي أحال االستجواب إلى وسيلة »قنص« يستقصد بها بعض 
الش���خصيات لذاتها تالحقهم أينما ذهبوا بقصد إظهار الكلفة الباهظة 

لالحتفاظ بهم مما جعل الكويت تفقد وزراء دولة من الطراز املمتاز؟!
4 � وملاذا كان يستقصد مسؤول ما على قضية ما يدعى أن بها جتاوزا 
على األموال العامة أو إهماال ف���ي أداء الوظيفة ولكن مبجرد أن يبتعد 
ذلك املس���ؤول عن موقعه متوت القضية وال حتدث مالحقة او محاسبة 
الحقة من قبل النواب أنفس���هم عن القضايا نفسها وكأن األمر ال يزيد 

على إبعاد أسماء وشخصيات لذاتها؟!
5 � وهل استردت قط أموال عامة بعد أي عملية استجواب؟ أال يعني 
هذا أن االستجوابات بشكلها السابق لم تكن قط تستهدف الصالح العام 

بل البحث عن انتصارات وهمية مزعومة؟!
6 � ألم توقف وبشكل ملحوظ تلك االستجوابات عمليات التنمية في 
البلد حتى س���بقنا اجليران بعقود بسبب انشغالنا باإلحماء السياسي 

وانشغالهم باإلمناء االقتصادي؟!
> > >

ف���ي النهاية نرجو أال ندخل البلد في دوامة الفائز واخلاس���ر بل أن 
نعيد االس���تجوابات إلى أهدافها اخليرة التي خلق���ت ألجلها، وجعلها 
كم���ا ذكرنا مرارا وتكرارا آخر العالج���ات ال أولها، فالتدرج مطلوب في 
احملاسبة قبل الوصول إلى مرحلة االستجواب، كما أن التدرج مطلوب 

فيمن يقدم له االستجواب.
> > >

آخر محطة: 1 � تعيني د.البصيري ناطقا رسميا للحكومة أزال كثيرا من 
اللبس والغموض وأجاب عن كثير من التساؤالت، وهذه حقيقة.

2 � ما يحتاجه الشعب الكويتي قاطبة في املرحلة القادمة هو الكثير 
من احلكمة والتعقل والقليل من التسرع والتأزمي.

االضرابات في اململكة املغربية هي جزء 
من الروتني اليومي الذي انتقل الى املغرب 
من فرنس���ا، وبالنظر الى اننا في الكويت 
امتداد للنظم القانونية الفرنسية فقد تشرفنا 
»...« بوصول هذه الظاهرة الى بالدنا، فقد 
كرت السبحة، وال يهتم القائمون بتنظيم 
هذه االضرابات باجراء مقارنة منطقية، ففي 

فرنسا وغيرها يدفع املواطن ضريبة على الدخل واملمتلكات 
بل وعلى عدد افراد االسرة، بينما نحن في الكويت في وضع 
مختلف، رواتبنا مرتبطة بسعر برميل النفط، ومثلما ظلمنا 
املواطن برفع قيمة القروض االسكانية بزيادات التهمها سوق 
العقار بشكل مضاعف اضطر معه املواطن الى حتويل بيته الى 
عمارة سكنية يسكن جزءا منها ويؤجر الباقي، كي يتمكن من 
سداد القروض االضافية التي حتملها لتغطية تكاليف البناء 
وسداد فارق قيمة االرض للبنوك التي اسهمت في نفخ سوق 
العقار السكني عبر تشجيعها املضاربني، هذا الظلم للمواطن 
� في قضية السكن � سيتكرر مع زيادة راتبه بشكل مضاعف 
تلتهمه االسواق االستهالكية )وجبات سريعة وغير سريعة، 
س���يارات، تغيير اثاث، توصيل منازل لكل شيء ..الخ( فاذا 
عجزت الدول���ة عن مواصلة هذا البذخ، كم���ا يحدث اآلن في 
دول غنية جدا مثل املانيا التي اعلنت عن ش���د احلزام، بقوة، 
هذا االجراء اذا اضطرت اليه الكويت مع تراجع سعر البرميل 
الى ما دون 63 دوالرا املعتمد في امليزانية فسيقع املواطن في 
ورطة كبيرة، س���واء من اقترض اعتمادا على املعاش املرتفع 
او من رتب التزامات طويلة االمد ال ميلك التراجع عنها عندما 

يحدث اخلفض القسري للرواتب.
لقد صار اس���لوب »اصرف ما في اجلي���ب، ويأتيك ما في 
الغيب« مقدما على التفكير الرش���يد في هذا البلد، ولهذا فقد 
تركزت جهود املضاربني على ضخ التمويل للعقار السكني ليس 
لتلبية حاجة املواطن بقدر ما هو تخليص هؤالء من ورطتهم 
بعد ان اعتادوا على لعبة س���داد 30% وانتظار التضخم ليحل 
لهم املشكلة، فلما تأخر التضخم تورطوا، وال حل بالنسبة لهم 

اال بعودة التضخم ليأتي لهم ب� ».. ما في الغيب«.
ان املواطن هو الضحية في احلالتني، وتضخيم املعاش���ات 
او اسعار العقار ليس حال رشيدا، بل هو توريط اكيد القتصاد 
الدولة بأكمله على املديني املتوسط والبعيد، وقدميا قيل »قليل 

مستمر خير من كثير منقطع«... فهل من مدكر؟
كلم�ة أخيرة: اس���تطاع الكاتب املميز عادل القصار ان يكسب 
احترام محبيه ومخالفيه من خالل موضوعية كتاباته، وهمته 
العالية في جمع الطرفني في منزله على مدى اعوام في شفافية 
ال تع���رف ضيق التحزب وال تضخم الذات املتفش���ي في هذا 

الزمان.
هذا الكاتب، والصديق، يصارع املرض في صبر نادر وقوة 
عجيبة يستمدها من اميان عميق، وجينات ورثها من اهله الذين 
واجهوا اهوال البحر س���واء النواخذة منهم أو البحرية، هذه 
القدرة الوراثية انتقلت اليه، وبها يتسلح بعد االميان في مواجهة 

االلم، ما نال به اعجاب االطباء واحملبني على السواء.
بوفيصل، قلوبنا معك، واهلل نسأل لك الشفاء واالجر اجلزيل، 

والسرتك الكرمية الثواب والصبر اجلميل.

تراجع سعر البرميل + زيادات رواتب = ورطة للمواطن!من شّوه أداة االستجواب؟!

افترضنا ان مهارتك  لو 
بالضرب على آلة العود تفوق 
او  ابراهيم املوصلي  مهارة 
منير بشير فان هذه املوهبة 
لن تنفعك وانت تعزف في 
س���وق الصفافير وس���ط 
املط���ارق حيث ال  ضجيج 
احد مبقدوره ان يس���معك، 
وكذلك ان كانت ريشتك اكثر 
براعة من ريشة بيكاسو فلن 
جتد في سوق احلراج أحدا 
يعجب بلوحت���ك، فالناس 
قد حضروا الس���وق للبيع 
والشراء ال ملتابعة لوحات 

الفنانني التشكيليني.
العزف على العود يتطلب 
وجود »َسمّيعة« يستمتعون 
بسماع هذه اآللة املوسيقية 
الوترية، كمثل الرسم الذي 
يس���تدعي جمهورا شغوفا 
بالفنون التشكيلية ومتابعا 
الرأي  لها، وهك���ذا رصانة 
بحاج���ة ملن يبح���ث عنها 
العاقلة  ويحترمها، فاآلراء 
تستدعي وجود بيئة مناسبة، 
واحلكمة سلعة تبور وتكسد 
على االرف���ف في حال عدم 

وجود طلب لها.
ان انحسار الرأي الرصني 
وندرة الطروحات الناضجة 
في س���احتنا احمللية رمبا 
يشير الى مرض هذه الساحة 
املرتهنة للضجيج واآلراء 
املس���تعجلة او املرتبكة او 
العاطفية او املتش���نجة او 
الس���اذجة، فف���ي مثل هذه 
الساحات لن جتد رأيا ناضجا، 
او جت���د فرصة تصغي بها 
حلكي���م، فاحلكماء صمتوا 
واآلراء الرصينة انزوت في 
القصية، واحلبل  االمكن���ة 

متروك على الغارب.

كساد الحكمة

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.comمتين غوزال(لوحة »املرور« بعد سقوطها(

جون اليس مع عروسه ساندرا

العجيري: الغبار يهدأ نهاية األسبوع
ولكنه لن يختفي تمامًا طوال يونيو

كلب نمر في الصين

الرياح أسقطت لوحة »المرور«

عروس ابن شقيق بوش العراقية.. هل ستصبح سيدة أميركا األولى؟
دبي � العربية: توج جون إليس بوش ابن شقيق الرئيس األميركي 
السابق جورج بوش غرامه بفتاة عراقية � أردنية بعقد زواجه رسميا 
منها في كنيس���ة كاثوليكية في مدينة ميامي وس���ط إجراءات أمنية 
مشددة. الفتاة التي تزوج منها جون وهو جنل احلاكم السابق لوالية 
فلوريدا األميركية، تدعى »س���اندرا الغدادي« في الثالثني من عمرها 
وتنحدر من أب أردني وأم عراقية وتعمل مديرة ملؤسسة »ستراتريل« 

اخليرية لدعم الشباب املهمش في الشرق األوسط وأوروبا.
هذا الزواج بني أسرة حتلق في سحاب السياسة األميركية ويطمح 
أبناؤها للوصول إل���ى منصب رئيس الواليات املتحدة بعد أن تواله 
جورج بوش األب وجورج بوش االبن، يكتنفه الكثير من الغموض، 
فمشاهير هذه األسرة مبن فيهم الرئيسان السابقان حضروه، وتخلله 
جو من املرح خصوصا عندما كان الصحافيون يلتقطون صور الرئيس 
السابق جورج بوش الذي كان ميازحهم ويطلب أن يبدو في الصور 

أكثر شبابا وتألقا.

 وف���ي هذه األجواء ل���م يجد بعض الذين حض���روا حفل الزفاف 
وينتمون لدوائر سياس���ية وصحافية مرموقة، مانعا في الربط بني 
حظوظ أسرة بوش مع منصب رئيس الواليات املتحدة وبني أن يكتب 
القدر للعريس جون هذا احلظ فتصير هذه الفتاة العراقية سيدة أولى 

للواليات املتحدة وتدخل البيت األبيض من أوسع أبوابه. 
انضمت »ساندرا« إلى املؤسسة في عام 2007 بعد قضائها عامني 
كباحثة في مكتب األمير احلسن بن طالل وولي العهد األردني السابق، 
كما سبق أن عملت أيضا لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني 
الفلس���طينيني )األونروا(. وحصلت على شهادة املاجستير في علم 
االجتماع من جامعة »ماكيل« في كندا. أما العريس واملعروف باس���م 
»جيبي« البالغ 26 عاما فهو يعمل في ش���ركة عقارية بوالية فلوريدا 
ويجسد طموح أسرة »بوش« في احلفاظ على إرث نفوذها السياسي في 
الواليات املتحدة األميركية وداخل هياكل احلزب اجلمهوري بشكل خاص 

رغم صورته السيئة جراء اعتقاله سنة 2005 في قضية سكر.

عريسها تم اعتقاله في 2005 بقضية »سكر«

بوش االب واالبن اثناء حضورهما العرس

د. صالح العجيري

احد الكالب في منتزه مبقاطعة هينان الصينية مت تلوينه بحيث 
يش��به النمر، وقد مت بيعه مع 4 كالب اخرى مت تلوينها، بحيث 
متاثل الباندا، وذلك جلذب الزوار.                        )أ.ف.پ(


