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السحب من المالية العامة أسهل في ظل »الخوف من التغيير«!حتى ال نصطدم بجبل الجليد
ال ميكن تصور أن تصبح الكويت 
مستقرا لرجال األعمال األجانب والعرب 
إذا لم نقم بتغيير جذري منذ اآلن لكثير 
من املفاهيم اخلاطئة التي نتعامل بها 
ومنذ اللحظة األولى مع ضيوف الكويت 
من وصوله���م للمطار حتى خروجهم 
منه م���رورا بكيفية التعامل معهم في 

الوزارات واإلدارات واملؤسسات والشركات احلكومية التي 
يشتكي منها املواطن فكيف بالغريب.

> > >
نرجو أال نعيد من خالل توقعاتنا العالية وتصرفاتنا 
اخلاطئة القصة التراثية الشهيرة ملن أعلن زواج ابنه من 
بنت السلطان ودفع األموال الهائلة حلفلة العرس املنتظر 
دون ان يعني نفسه سؤال العروس )ونعني املستثمرين 
والسائحني( فيما إذا كانت قابلة بذلك االقتران في منطقة 
تغص باملنافس���ني من العرسان اآلخرين الراغبني في تلك 

الزيجة املباركة.
> > >

وفي وقت يقدم فيه العرس���ان من اجلي���ران هداياهم 
ومغرياتهم للس���ائحني واملستثمرين عبر املعاملة الراقية 
واالحترام والقضاء على البيروقراطية احلكومية وضبط 
املرور وتوفير الطاقة واملياه وحتسني ظروف البيئة ورفع 
مستوى اخلدمات التعليمية والصحية والتركيز على االقتصاد 
بدال من السياسة، جند اننا لم نبدأ اخلطوة األولى في تذليل 
العقبات أمام الزائرين، كم���ا ان حياتنا االجتماعية تزداد 
انغالقا مع كل يوم مير بسبب بركات جلان الظواهر السالبة 

واملمارسات القراقوشية لبعض رجال األمن.
> > >

ومن استحقاقات املركز املالي فتح مجتمعاتنا وقلوبنا 
للزائرين وكس���ر االحتكار الترفيهي للكويتيني حيث من 
الضرورة مبكان ان يس���تبدل نظام الش���اليهات واملزارع 
واجلواخير واالسطبالت اخلاصة مبشاريع قرى سياحية 
تسخر من خاللها الشواطئ واألراضي العامة خلدمة املواطن 
والزائر واملقيم سواء بسواء فلن يأتي أحد إذا ما أبقيناه خارج 

أسوار وسائل الترفيه احملتكرة.. واحلديث ذو شجون.
> > >

آخ�ر محط�ة: 1- هل يصدق أح���د ان الفنادق الكويتية ال 
تكتفي برفض إس���كان العازب، ب���ل تفرض إحضار ورقة 
الزواج للمتزوج ومعها الزوجة بش���حمها وحلمها كشرط 
إلشغال الغرف التي ال يزيد متوسط ملئها طوال العام في 
الكويت الال سياحي على 10%، ماذا لو كانت الزوجة مسافرة 
أو هناك حالة زعل في العائلة فما العمل؟ قوانني بالية من 

»الداخلية« يجب إلغاؤها.
2- ما سبق هو قمة عوائق جبل اجلليد املختفي بأكمله 
حتت املاء والذي إذا لم نتعامل معه بطريقة ذكية وحكيمة 
فس���تصطدم به س���فينتنا وستغرق بأس���رع من غرق.. 

التايتنك.

 قبل سنوات، التقيت وزير النفط 
في مناس���بة، قلت له: »ف���ي مدينة 
األحمدي يتم استخدام الغاز في مطابخ 
البيوت، بينما يعتبر استخدامه غير 
آمن في بقية مناطق الكويت، ملاذا؟« 
قال »ال أعرف سببا محددا لهذا األمر« 
قلت »النتيجة، هي استمرار استعمال 
الثقيلة«  هذه العب���وات احلديدي���ة 
انته���ى، موضوع اليوم هو »اخلوف 
من التغيير« حتى لو كان الى األحسن، 
مث���ال آخر، يقول طالب ماجس���تير 
هندس���ة »قدمت مشروع البحث في 
جامعتي األميركية عن مواصفات بناء 
املنزل في الكويت، واندهش املدرس 
والطلبة من كمي���ات احلديد الهائلة 
التي نس���تخدمها في تسليح بيوتنا 
في الكويت، سأل املدرس: هل الكويت 
بلد زالزل؟« هذه املالحظة يعرفها كل 
املسؤولني في وزارة األشغال وبلدية 
الكويت، ولكنها مثل أختها »أنابيب 
الغاز«، ال يجرؤ أحد على تغيير شيء 
مستمر منذ س���نوات، رغم األضرار 
والتكالي���ف الباهظة واملرهقة لدخل 
املواطن بغير داع، واملس���تفيد منها 
مقاولو اله���دم الذين يأخذون أطنان 

احلديد مجانا!
اجلذور النفس���ية في آلية اتخاذ 
القرار في الكويت تعاني من »اخلوف 
من التغيير« وللتوضيح، فإننا اكتفينا 
بالتفرج على األزمة االقتصادية العاملية 
واعتبرناها »مشجبا« نعلق عليه كل 
تقصير بينما كسرت الواليات املتحدة 
واحدة من أهم قواعد النظام الرأسمالي 
وطبقت »التأميم« عندما اشترت حصة 
مؤثرة في أكب���ر مجموعة تأمني في 
العالم AIG ألنها توفر التأمني لكثير 
القدرة  من املصارف األميركية، هذه 
على اخلروج م���ن الدوامة في اتخاذ 
القرار كانت الس���بب في بدء مسيرة 
التعافي من األزمة هناك، ومع األسف 
لم تتوافر لدينا هذه القدرة، فالناس 
هنا يخافون من الشيء غير املألوف، 
ألنه سيلقى مقاومة ويحتاج الى شرح 
و...الخ، بينما تكرار املألوف - حتى 

وإن كان ضارا – هو األسهل.
خذ موضوع متويل مشاريع البنية 
الدولة  اندفعت نحوه  الذي  التحتية 

حالي���ا لتأكي���د 
ولكنها  جديتها، 
ركزت على متويل 
تلك املشاريع عبر 
العامة،  املالي���ة 
وهي تخشى فتح 
الباب للمواطنني 

للمشاركة في متويل هذه املشاريع - 
80 مليار دينار أموال مودعة في البنوك 
- السبب أن تلك املشاركة أصعب من 
الس���حب من املالية العامة، واذا كان 
هذا السحب مقبوال في مشاريع تبدو 
غير مالئمة لالستثمار، كما يقولون، 
فماذا ع���ن البقية؟ علم���ا بأن صيغ 
االستثمار لم تترك مجاال لم تقدم له 
صيغا مبتكرة تفيد الطرفني، الدولة 
تقلل من الس���حب واملستثمر يفيدنا 
في رفع كفاءة اخلدمات وإطالة عمر 
االصول املستثمرة، ويحقق عائدا بديال 
عن املضاربات في سوق االسهم، التي 
في النهاية ترت���د على املالية العامة 
في صورة »س���حب« أموال وضخها 
لتزيني املؤشر باللون األخضر لبضعة 

أيام!
»اخل���وف من التغيي���ر« يحتاج 
الى حركة مجتمعية واسعة، يشارك 
فيها قادة الرأي عبر وسائل اإلعالم، 
حتى يتشجع أصحاب القرار أيا كان 
موقعهم ومس���ماهم، فهم في نهاية 
املطاف مواطنون، لديهم أبناء يريدون 
تعليمهم ويصابون هم ومواطنوهم 
باألمراض، ولن يسرهم أن يبقى احلال 

على ما هو عليه.
كلمة أخيرة: تكرار ذهاب املستثمرين 
الى »الهيئة العامة لالستثمار« طلبا 
للتمويل رغم وجود األموال في البنوك 
يشير ليس الى احلاجة الى األموال، 
ولكن للمظلة احلكومية التي يفتقدها 
املس���تثمر، وبالتالي فهو عاجز عن 
تقدمي خبراته واختصاصه، واإلفادة 
التي  الوطنية  البش���رية  املوارد  من 
تستطيع تطوير املرافق سواء بقدراتها 
الذاتية أو باالستعانة بالشركاء الفنيني 
من اخلارج لتش���غيلها، ومن ثم نقل 
التكنولوجيا احلديثة الى البالد، أرجو 
قراءة هذا احلدث مبا وراءه من هذه 

الضغوط. 

أداة جديدة إلدارة سياسات المستخدمين في خدمة »غوغل«

ماليا وساشا أوباما تجالسان األطفال
من أجل توفير »مصروف الجيب«!

كاليفورني���ا � أ.ش.أ: أضافت ش���ركة »غوغل« 
األميركية، عمالق صناع���ة البحث على اإلنترنت، 
أداة جديدة إلدارة سياسات املستخدمني على خدمة 

»تطبيقات غوغل«.
وتسمح األدوات اجلديدة ملديري قطاعات تكنولوجيا 
املعلومات بإدارة حسابات املستخدمني وحتديد من 

يحق له الوصول إلى خدمة التطبيقات.

وقالت الشركة إن األدوات اجلديدة ستمكن املديرين 
من إنشاء دليل للمستخدمني، األمر الذي من شأنه 
أن يسمح لهم بإدارة استخدام التطبيقات بسهولة 

داخل شركاتهم.
كما أوضحت »غوغل« أن الشركات ستكون قادرة 
على اختبار التطبيقات بني عدد معني من مستخدمي 

املجموعات قبل نشرها وإتاحتها للجميع.

واشنطن � أ.ف.پ: مع ان ابنتي الرئيس األميركي باراك 
اوباما تعيشان في البيت األبيض، فهما لم تفلتا من التقليد 
األميركي الذي يقضي بأن تعمل الفتيات جليسات أطفال 

لكسب مصروف اجليب.
الرئيس اوباما، الذي يعمل جاهدا إلنهاض االقتصاد 
األميركي، أش����ار في مقابلة مع ش����بكة »ايه بي س����ي« 
التلفزيونية الى انه يعلم ابنتيه ماليا )12 عاما( وساشا 
)9 أع����وام( أيضا كيفية إدارة األموال. وقال الرئيس »ما 

افعله حاليا مع ماليا وساشا هو انني اعطيهما مصروف 
اجليب. أصبحتا كبيرتني مبا يكفي جلني بعض املال من 
خالل مجالس����ة األطفال« موضحا ان لكل منهما »حساب 
توفير باسمها«. وال شك في ان الطلب سيكون كبيرا على 
خدمات ماليا وساشا، ليس فقط ألن دخول ابنتي رئيس 
الواليات املتحدة الى املنازل هو ش����رف كبير لألهل، بل 
أيضا ألن وجودهما يوفر راحة البال، كونهما دائما برفقة 

حراس من وحدة النخبة األميركية.

مقاضاة نجمتي »ستار أكاديمي« بتهمة اإلساءة لتونس

السيول تقتل 14 شخصًا في السعودية

حاول إنقاذ الكلب.. فغرق معه!

األزمة المالية تحرم األميركيين من قضاء حاجتهم! 

التي ارتكب فيه���ا الفعل املذكور. 
وهو ما تطاب���ق فعليا مع قانون 
العقوبات اللبناني الذي جرم بدوره 
هذه األعمال. كما ارتكز نص الدعوى 
على أدلة سمعية وبصرية تظهر 
بش���كل علني تورط املشتركتني 
أسماء محالوي وبدرية السيد في 
ارتكاب مخالفات صريحة لنصوص 
القوانني اجلزائية التونسية وأحكام 
الصحافة التي تراوحت بني اإلخالل 
باآلداب العامة عبر األقوال من خالل 
التلف���ظ بعبارات نابية والس���ب 
والقذف والتهدي���د واألفعال عبر 
التشابك باأليدي والتي وقع تبويبها 

ضمن التجاهر مبا ينفي احلياء.
الناقلة  وفيما يتعلق باحملطة 
للبرنامج، يرى الشملي أنها خالفت 
التونسي وقانون  القانون  أحكام 
الصحافة، عبر التعمد وسوء النية 
الوطن والتكسب  لتشويه سمعة 
واالجت���ار باإلثارة على حس���اب 
املواطن التونسي، وهو ما يتأكد عبر 
متريرها للقطات مسجلة ومدروسة 

وتعمد تكرارها.

وس���المته واجب مقدس على كل 
مواطن، كما درس القضية من جميع 
القانونية بالتنسيق مع  جوانبها 
ثلة م���ن احملامني في لبنان وعلى 
الفصل 305 م���ن ملف اإلجراءات 
اجلزائية الذي يعطي احلق للمحاكم 
التونسية في النظر باجلرائم التي 
ارتكبت باخل���ارج وكان مرتكبها 
تونس���ي اجلنس���ية مع شرط أن 
يكون الفع���ل مجرما في األراضي 

وفعال«. وأضاف: »هاتان الفتاتان 
من املفروض أنهما متثالن تونس 
ولكنهما تعمدتا تس���ويق صورة 
مش���وهة ال متثل املرأة التونسية 
املثقفة والكادحة وال جتاري تطور 
جوانب األحوال الشخصية وحقوق 
املرأة«. واستند الشملي في دعواه 
القضائية إلى الفصل اخلامس عشر 
من الدستور التونسي الذي ينص 
عل���ى أن الدفاع عن حوزة الوطن 

تونس � العربية: في س���ابقة 
قضائي���ة، أق���دم محام تونس���ي 
على رفع دعوى قضائية موجهة 
إلى وكي���ل اجلمهورية باحملكمة 
االبتدائية بتونس ضد املشتركتني 
في النس���خة السابعة من برنامج 
»س���تار أكادميي« أسماء محالوي 
وبدرية السيد، إضافة إلى احملطة 
الناقلة للبرنامج، بتهمة اإلساءة الى 
سمعة تونس. وتأتي هذه اخلطوة 
غير املسبوقة على خلفية األحداث 
التي عرفتها النسخة األخيرة من 
 LBC هذا البرنامج الذي تبثه محطة
اللبنانية، والتي خلفت ردود فعل 
سلبية رافقتها ضجة إعالمية محلية 
وعربية بسبب سلوك املشتركتني 
التونس���يتني وأفعالهما »املنافية 
لألخالق«. احملامي لطفي الشملي 
أكد أن إقدامه على رفع القضية من 
هذا النوع تتعدى صفته كمحام إلى 
كونه »مواطنا تونسيا استاء كغيره 
من أفراد الشعب من السلوك غير 
السوي واملنافي لألخالق الذي ظهرت 
به املش���تركتان التونسيتان قوال 

الرياض � يو.بي.آي: تسببت السيول واألمطار التي اجتاحت 
جنوب وغرب السعودية خالل األيام املاضية في مقتل 14 شخصا 
وإصابة ثالثة آخرين. وذكرت صحيفة »اجلزيرة« امس أن األمطار 
الغزيرة والسيول التي هطلت على سكان قرى جازان وجنران 
وعسير )جنوب( ومحافظة الطائف )غرب( خالل األيام املاضية 

تسببت في مقتل وفقد 14، باإلضافة إلى ثالثة مصابني.
وأضافت أن »فرق الدفاع املدني جنحت في إنقاذ أكثر من 440 
ش���خصا. وأوضحت ان طيران الدفاع املدني شارك في إيصال 
املواد اإلغاثية والعالجية للمتضررين الذين احتجزتهم السيول 

في عدد من القرى املتضررة.

أملانيا � د.ب.أ: لقي رجل حتفه غرقا في أحد 
األنهار بأملانيا خالل محاولته إنقاذ كلب. كما 
غرق الكلب الذي كان يتولى رعايته الرجل حلني 

عودة صاحبه من السفر. وذكرت الشرطة اليوم 
السبت أن الكلب سقط في نهر فيسر بالقرب 
من مدينة بورتا فيستفاليكا غربي أملانيا عندما 

كان يشرب. وقفز الرجل )40 عاما( وراء الكلب 
إلنقاذه إال أنه لم يتمكن من مقاومة التيار ومات 

غرقا مع الكلب الذي حاول إنقاذه.

نيوآرك � سي.إن.إن: قررت مدينة 
نيوآرك األميركية )أركنس����اس( 
اللجوء إلى أساليب متطرفة وغريبة 
العجز في ميزانية بلديتها،  لسد 
واملقدر بأكثر من س����بعني مليون 
دوالر، وعلى رأس تلك األساليب 
وق����ف تزويد املراحي����ض العامة 
باملناديل الورقي����ة. وعقد كوري 

بوكر، عمدة املدينة، مؤمترا صحافيا 
عاجال أعلن فيه أنه سيقوم بإلغاء 
كل العقود التي ال تتصل بقضايا 
تأمني األمن في الشوارع أو الصحة 

العامة أو احلماية من احلرائق.
وتشمل هذه اخلطوات وقف 
شراء املناديل الورقية للحمامات 
العام����ة أو احلمام����ات املوجودة 

ف����ي املكات����ب البلدي����ة واملرافق 
العامة املوزعة في أنحاء املدينة. 
وذلك إلى جانب إغالق املس����ابح 
وخفض س����اعات عمل املوظفني 
غير الدائم����ني وإلغاء االحتفاالت 
والزينة املخصصة إلحياء ذكرى 
إنش����اء املدينة. ويأتي القرار في 
إطار الصراع بني العمدة ومجلس 

الواجب  املدينة على األس����اليب 
اتباعها لوقف عجز املوازنة، حيث 
يطلب بوكر تأسيس هيئة خاصة 
تقوم ببيع سندات جلمع األموال، 
بينما ي����رى املجلس وجوب رفع 
العق����ارات، وهو  الضرائب على 
ما يرفضه السكان بسبب األزمة 

االقتصادية بالبالد.

في سابقة قضائية تطول أيضًا الفضائية اللبنانية

أوباما وعائلته

أسماء محالوي بدرية السيد


