
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
أوباما: االقتصاد األميركي يسير ببطء ولكنه في االتجاه الصحيح.

 ـ يا سبحان اهلل! ونحن أيضا اقتصادنا العربي يسير ببطء..
 ولكن في االتجاه الخطأ.

تلفزيون الكويت: سنعلن عن نصف برامج رمضان اآلن ونترك نصفها مفاجأة.
ـ أنا أقول لو تفاجئونا صج وتصكون مبنى التلفزيون بالشمع األحمر وايد 

أبواللطفواحدأبرك لنا ولكم.

البقاء هلل
عبيد عبداهلل رشـود الرشيديـ  83 عاماـ  الرجال: 
الفردوسـ  ق6ـ  ش1ـ  ج11ـ  م6ـ  ت: 99981002 
ـ النســـاء: الفردوس ـ ق6 ـ ش1 ـ ج2 ـ م5 ـ 

ت: 99629626.
وسمية جابر السالم السعيدي، زوجة خلف ظاهر 
البرقا السعيدي ـ 45 عاما ـ الرجال: اجلهراء 
ـ القصـــرـ  ق2ـ  ش3ـ  م29ـ  ت: 97901860ـ  
النساء: اجلهراءـ  النسيمـ  ق2ـ  ش15ـ  م403 

ـ ت: 97444187.
مشـاري محمد عبداحملسـن اخلشـرم ـ 69 عاما ـ 
الرجال: الرميثية ـ ق2 ـ ش املسجد األقصى 
ـ ج23 ـ م6 ـ مقابل ســـلوى ـ ت: 66884000 
ـ النساء: ضاحية عبداهلل السالم ـ ق3 ـ ش 
عبداللطيف العثمانـ  ج36ـ  م3ـ  ت: 66711222 

ـ الدفن التاسعة صباحا.
حصة فاضل مهدي محمد علـي الوزان، زوجة حامت 
إبراهيم عيســـى الوزان ـ 32 عاما ـ الرجال: 
مسجد جاسم الوزان بالقرب من أرض املعارض 
ـ مشـــرف ـ ت: 25523670 ـ النساء: صباح 

السالم ـ ق7 ـ ش األول ـ ج6 ـ م38.

مواقيت الصالة والخدمات ص36

كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

اشتهر عن االخوة ماركس متثيلهم في الثالثينيات 
سلسلة أفالم كوميدية فاقعة اللون سميت بسلسلة 
)يوم في ...( أي يوم في األوبرا ويوم في السيرك ويوم 
في حلبة السباق ويوم في كازابالنكا.. إلخ، ظننت أن 
تلك السلسلة الفكاهية قد انتهت، حتى أمضيت قبل 
أيام أياما في مجمع الوزارات ظننت خاللها أن روح 
االخوة ماركس قد عادت لتنشر الكوميديا السوداء 

فــــي أروقة ذلك املجمع الذي هو كالقــــدر احملتوم البد أن يزوره ذات يوم 
كل مواطن ومقيم.

> > >
اقترحنا قبل سنوات ونقترح مرة أخرى البدء في إنشاء إما مجمعات 
وزارات مصغرة في كل محافظة )توســــعة وتعميم فكرة احلكومة مول( 
أو خلــــق مجمع وزارات جديد أكبر وأضخم مــــن القائم يبنى في منطقة 
جنوب السرة أو جنوب الدائري السادس، ولهذا املقترح فوائد عدة منها 
تخفيف االزدحام املروري، حيث ستنقســــم احلركة املرورية في الصباح 
ليتجه العاملون في القطاع العــــام الى خارج العاصمة والقطاع اخلاص 

الى داخلها والعكس صحيح عند الظهيرة.
> > >

ويجب أن يبنــــى بالقرب من املجمع املقترح مجمــــع صغير للتأهيل 
والتدريب على الكمبيوتر وعلوم اإلدارة احلديثة يرســــل إليه املوظفون 
اجلدد وحتى القدامى بني حني وآخر لتطوير العمل االداري احلكومي فال 
ميكن تصور قدوم مستثمرين ومطورين الى كويت املركز املالي في ضوء 
الترهل الشديد بالعمل اإلداري احلكومي وسيادة مقولة »راجعنا بعد شهر« 

في حني تنتهي مثل تلك املعامالت لدى اجليران في دقائق قليلة.
> > >

ومن الضرورة مبكان إنشــــاء عدة مواقف سيارات متعددة األدوار في 
املناطق احمليطة باملجمــــع اجلديد، فقلة املواقف القائمة جتعل من زيارة 
مجمع الوزارات احلالي ـ أو حتى العمل فيه ـ مشكلة ضخمة، وقد يقترح 
البعض في هذا الســــياق بناء فندق مالصق للمجمع ينام فيه املراجعون 
أليام وأســــابيع حتى انتهاء مراجعتهم أو حتى املوظفون عندما يغلبهم 

النعاس.
> > >

إن املنبع الرئيسي للتشاؤم والتذمر الدائم والشعور املعادي للحكومة 
أحيانا هو ما يجري في الوزارات واملؤسسات احلكومية، فإن أردنا تصحيح 
وتقومي ذلك الشــــعور التشاؤمي العام الذي تتهم به عادة الصحافة رغم 
أنها ال تخلق واقعا بل تعكس ما هو موجود، فعلينا أن نرتقي باألداء العام 

للدولة كي ندعم ونعزز روح التفاؤل. واحلديث ذو شجون.
> > >

آخر محطة: 1 ـ نرجو أن يقوم الوزراء والوكالء بتخصيص نصف ساعة 
ال أكثــــر لزيارة الطوابق الســــفلى من وزاراتهم لتكويــــن رؤية حقيقية 
وواقعية ملا يحدث يوميا لعشرات آالف املراجعني ممن يتعرضون للخطأ 
والكســــل واإلهمال وال نقول اإلذالل دون وجــــود إدارات حقيقية تتعامل 

مع شكاواهم.
2 ـ ميكن كذلك بناء متثال رمزي ضخم يعكس حقيقة املرحلة وميثل 
نائبا يلبس البشت ويجر خلفه عشرين مواطنا لتخليص معامالتهم، ويتم 
التعهد بهدم ذلك التمثال عند البدء احلقيقي مبشروع احلكومة اإللكترونية 

الذي أصبح كبيض الصعو الذي  يسمع به اجلميع.. وال يراه أحد.

كان مـــن عادة رئيـــس الوزراء 
العراقي نوري السعيد في األربعينيات 
من القرن املاضي أن يذهب الى مكتبه 
بالسيارة عبر شارع الرشيد في بغداد، 
كانت هـــذه فرصة بالنســـبة ألحد 
العراقيني الطموحني، كلما مرت سيارة 
رئيس الوزراء قفز صارخا »يسقط 
عميل االجنليز.. نوري الســـعيد«.. 
وفي إحدى املرات طلب السعيد من 
الســـائق أن يتوقف، ونادى الرجل 
»املصارخجـــي«، وقال له: »تريدني 
أعتقلك حتـــى تصير بطل عند أهل 
هالشارع، إي صرخ لي باجر، واهلل ما 

راح أسويك بطل« وأكمل طريقه.
وكان العراق في زمن نوري السعيد 
قد بلغ القمة في ثروته الزراعية من 
احلنطة والتمور والشـــعير واألرز 
العالم  الفاخر، وكان يتهيأ لصدارة 
العربي مع تفجر ثروة النفط، الى أن 
تولت األحزاب الشيوعية والقومية 
والبعثيـــة تفتيته وأوصلته الى ما 

نراه اآلن.
عندنا فـــي الكويت مـــن يعتبر 
الهجوم على رئيس الوزراء أســـرع 
العريضة  طريق للشهرة، والبوابة 
للدخول الى مجلس األمة والنيل من 
خيرات امتيازاته التي تقررت أثناء 
انتخابات رئاسة 1996، ولوالها لكانت 

مهنة شبه طاردة، ولكن!!
 أسلوب شـــريحة »أبطال نوري 
السعيد« يجعل الكالم عن سمو رئيس 
الوزراء يتكرر لعشرات السنني في ظل 
املنهج نفسه الذي سيوصلنا حتما 
الى النتيجة نفسها، أحزاب تتصارع 
مستخدمة يافطات ال حتصى، ووطن 
يتمزق ويتحول الى الفقر رغم غناه 
الذي ال يوصف، وهي نتيجة مؤملة 
يتحمل وزرها الصامتون، أكثر من 

الطامحني.
أداء رئيس وزراء احلكومة سيبقى 
بطيئا مهما تغيرت األسماء في ظل 
هذا املنهج الرديء الذي يعتمد على 
أسلوب »انهاك احلكم ومشاغلته« وهو 
مستمر قبل الرئيس احلالي وبعده في 
ظل نهج العمل )السياسي/ النفعي( 
الذي غاب عنه جيل يختلف مع احلكم 
وال ينتفع من ذلـــك االختالف، كما 

هو احلال اليوم 
مع األسف، وهو 
حـــال تتحمل 
الســـلطة فيه 
أكبر املسؤولية، 
التـــي  فهـــي 
فتحـــت بـــاب 

»االسترضاء« فتزاحم عليه عاطلون 
عن العمل حتولوا بسرعة الى أثرياء 
النشـــاط  وفي ســـنوات قليلة من 

)السياسي/ النفعي(.
جزء من املسؤولية يتحمله قادة 
الرأي الذين يستدرجهم الصياح في 
جزئية هنا وجزئية هناك ويغفلون 
عن الصورة الكليـــة، وفيما يتعلق 
بـــاألداء احلكومي فلـــن يتمكن أي 
»سوبرمان« من حتقيق طموحاتنا 
ما لم نوقف اعتبار »العمل البرملاني 
أسرع طريق لتجميع الثروة« كما كان 

يقول جاسم البحر، رحمه اهلل.
نعم، لقد مرت على الكرسي الوزاري 
شخصيات متميزة في األداء والعطاء، 
وهي وحدها التي استهدفها باملالحقة 
)السياسي/ النفعي( والناس تعرف 
عناصر دخلت الوزارة ألسباب غير 
مهنية، مت إقناع املسؤول بتعيينهم 
الى  النظر  التوازن« دون  »لتحقيق 
الكفاءة واألمانة، فكانت لها ممارسات 
سيئة، ومع ذلك فقد خرجت بسالم 
التـــي رتبتها مع  لتتفرغ للثـــروة 
آخرين، ومع ذلك لم يطلهم ســـؤال 
أو اســـتجواب.. هل هذه صدفة؟ أم 
أنه منهج إنهاك وإضعاف الدولة الذي 
يتابعه نفر شقي في هذا الوطن، ال 
أسعد اهلل له صباحا وال أراحه مساء، 
ال في نفسه وال في ماله، وجعله ممن 
يتحسر ذات يوم على ما صنعه بنا، 
ويقول )ما أغنـــى عني ماليه، هلك 

عني سلطانيه(.
كلمـة أخيـرة: فـــي لقـــاء كرمي مع 
شـــخصيات من هذا املجتمع حثهم 
املســـؤول علـــى تنبيـــه أبنائهم ـ 
املشتغلني في السياسةـ  فقال أحدهم 
»انتم فتحتم لهم اخلزائن واالمتيازات، 
والناس تبع ملن عنده هذه األمور«.

صدق احلكيم، واملرجو أن يستمع 
احلاكم.

»أبطال نوري السعيد« في الكويت يتزايدون!يوم في مجمع الوزارات

أفكر بصوت مسموع وحرف 
مقروء، وأتأمل حالنا الكويتي 
وأخـــص احلريـــة وقرينتها 
املسؤولية، ومراحل تطورهما، 
وهل ما يحدث في بالدنا من 
مالحقات قضائية يندرج في 
خانـــة التطور الطبيعي حني 
يتبع ارتفاع سقف النقد اتساع 
باملطاولـــة القانونية؟ فكلما 
أصبحت احلرية أكثر اتساعا 
أضحت املسؤولية أكثر صرامة، 
أم اننا حقـــا نعيش في زمن 
تكميم األفواه باسم القانون؟

فالبـــالد تعبـــر مرحلـــة 
حتوالت صعبـــة ولو بقيت 
املســـؤولية على حالها األول 
وانفلتـــت احلرية من عقالها 
وتوحشنت باسم الدميوقراطية 
فقد يجرفنا تيار الفوضى الى 
حيـــث ال نتمنـــى، خاصة ان 
االنفالت اإلعالمي وغياب الوعي 
الوطنية أصبحا  باملسؤولية 
سمة من سمات احلال الراهن، 
والتراشـــقات والتخندقـــات 
الفئوية واملذهبية والعرقية 
واضحة وال حتتاج إلى دليل 
و»كل من طـــق طبله قال أنا 

قبله«.
أفكر بصوت مسموع وحرف 
التفكر  إلـــى  مقـــروء وادعو 
فيما يحـــدث في بالدنا بعيدا 
العواطف والشعاراتية،  عن 
فهل تطـــور القوانني طبيعي 
حني جتعل املسؤولية تواكب 
احلرية؟ أم أن املشكلة تكمن 
في هذه القوانني أم في العجز 
عن املواجهة السياسية أم في 
هيمنة االنتهازيني على العقول 
أم في احلروب اخلفية الدائرة 

وراء الكواليس؟

التحوالت الصعبة

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

البدون السابق »لفتة«  سقط بربع كيلو هيروين
و بنغالي بـ 10 آالف حبة مخدرة في منفذ العبدلي

أمير زكي
متكن رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بقيادة اللواء الشيخ احمد اخلليفة من إيقاف 
نشاط وافد عراقي في االجتار باملواد املخدرة إذ 
متت مداهمة منزله في منطقة اجلليب وضبط 
نحو ربع كيلو من الهيروين اخلام فيما اعترف 
العراقي ويدعى )لفتة( بأن الهيروين يحضره 
له أقارب يحضرون لزيارته في الكويت، وذلك 
من داخل العراق، مؤكدا ان الكمية املضبوطة 
هي من أصل كيلو من الهيروين وصله مؤخرا 
ومتكن من بيع 750 غراما خالل 10 أيام. ووفق 
مصدر امني فإن معلومات وردت الى مدير عام 
املكافحة عن اجتار عراقي في الهيروين حيث 
كلف ادارة املكافحة احمللية بقيادة العميد احمد 

الشرقاوي ومســــاعده املقدم محمد العباسي 
واملالزمني أولني ناصر العجيمان وعلي عبداهلل 
ومتكن فريق العمل من استدراج العراقي لبيع 
50 غراما من الهيروين، وبعد تســــلمه املبلغ 
املرقم بعلم املباحث مت ضبطه وبالتحقيق معه 
اعترف بأنه يخزن كمية اخرى من املخدرات 
في منزله، حيث انتقل رجال املكافحة احمللية 
بصحبة املتهم الى مســــكنه الستكمال اإلذن 
النيابي بتفتيش مسكن املتهم وعثر بداخل املنزل 
على 200 غرام أخرى من الهيروين، واعترف 
بأنه متكن من تصريف 750 غراما خالل 10 ايام 
على متعاطني وجتار جتزئة ومروجني وقدم 
أسماءهم وأرقام هواتفهم لرجال املباحث، كما 
قدم أسماء أقربائه الذين كانوا يقومون بتهريب 

الهيروين لصاحله. من جهة اخرى، متكن رجال 
اإلدارة العامة للجمارك من ضبط وافد بنغالي 
حاول تهريب 10 آالف حبة مخدرة بعد ان وصل 
الى البالد قادما من العراق على شاحنة يعمل 
عليها. وقال مبارك القطان من مكتب مدير عام 
اجلمارك ان مدير عــــام اجلمارك بدر املدرس 
تلقى معلومات عن البنغالي وانه يعتزم جلب 
كمية من احلبوب حيث أوعز الى إدارة التحري 
اجلمركي برئاسة راشد البركة ومساعده سالم 
أشكناني وبالتنسيق مع مراقب منفذ العبدلي 
جديع املطيري فتــــم انتظار البنغالي وما ان 
وصل الى البالد امس حتى ألقي القبض عليه 
وبتفتيش الشاحنة عثر رجال اجلمارك على 

احلبوب مخبأة في الشاحنة.

حصل على الجنسية العراقية قبل عام

البنغالي وامامه اظرف احلبوب املخدرة »البدون« السابق لفتة وامامه كمية الهيروين املضبوطة بحوزته

اعترض على تفتيشه وشتم رجل أمن 
فتم منعه من السفر وحجزه في المخفر

أمير زكي
منـــع وافد مصري يدعى )أ.ع( من الســـفر واقتيد الى 
مخفر اجلليب وسجلت بحقه قضية إهانة موظف عام في 
أثناء تأديته عمله فيما اكـــد مصدر امني ان الوافد تلفظ 

على رجل امن املطار بعبارات خارجة.
وقال مصدر امني ان شرطيا من امن املطار طلب اخضاع 
الوافد للتفتيش نظرا لشـــكوك في وجود شيء غريب في 
امتعتـــه اال ان الوافد لم يرق له توقيفه وتفتيشـــه فأخذ 
يتلفظ بعبارات خادشة وهو ما دعا رجل األمن إلى إبالغ 
مسؤوليه الذين امروا مبنعه من السفر وإحالته الى مخفر 

اجلليب بتهمة إهانة موظف عام.

إبراهيم كيكي:
»باب الحارة« أزال
الحواجز النفسية
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