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في العام 2007 دفع تكتل سياسي نحو إلغاء صفقة حتديث 
أس���طول الكويتية عن طريق االدع���اء بخصخصتها خالل 
10 أش���هر وان املواطنني سيستفيدون من أسهمها املكتتبة، 
قاربنا الس���نة الرابعة دون تخصيص، وقاربت »الكويتية« 
على مرحلة التدمير الشامل بعد أن جتاوز عمر أسطولها 20 
عاما. والسؤال: ما فائدة ان يكتتب الشعب في شركة خاسرة 
فتتحول 100 فلس االكتتاب إلى 20 فلس���ا خالل عام ثم إلى 

»الصفر« الكبير خالل عامني أو ثالثة على األكثر؟
> > >

في العام 2008 ط���رح نفس التكتل القانونيني 8 و2008/9 بحجة الرغبة في 
إفادة الش���عب من متلكه 50% من مشاريع ال�  B.O.T وخلفض أسعار األراضي، 
وحدث مرة أخرى تدمير شامل ملشاريع ال� B.O.T حيث توقفت بالكامل وهاجرت 
املليارات الكويتية لتبني دوال أخرى، وارتفعت أسعار األراضي إلى الضعف مع 
توقف أدوات متويل الشباب بسبب ذلك التشريع املدمر الذي ال يفرض الضرائب 
عل���ى أصحاب العقارات واملجمعات املدرة للمال بل يفرضها بش���كل ال مثيل له 
في العالم على أصحاب األراضي غير املدرة، املنازل هي أكبر اس���تثمار لإلنسان 

وستنخفض أسعارها إلى النصف العام املقبل بسبب ذلك القانون األكتع.
> > >

في العام 2009 طرحت أو فرضت نفس املجموعة خلق شركات للقيام باألعمال 
اإلنشائية خلطة التنمية يكتتب بها الشعب بنسبة 50% )من تاني( ولم يقل لنا 
أحد كيفية استمرار العائد املالي لتلك الشركات احملدد عملها بإجناز مشروع ما 
كإنشاء مدينة ..إلخ، ثم يتوقف عملها بانتهاء املشروع، ولم يعطونا مثاال واحدا 
مش���ابها ملا اقترحوه في دول أخرى بها حركة عمران نشطة أكثر منا، دون مثل 
تلك األفكار املدمرة التي ظاهرها رحمة وباطنها عذاب، والتساؤل: كم سيستغرق 
إنشاء مثل تلك الشركات العمالقة ومدة االكتتاب بها؟ ومن سيقوم بإدارتها؟.. الخ، 
إن احلل األمثل هو بإعطاء تلك املشاريع للشركات الكويتية املختصة واألغلب 
منها ش���ركات مس���اهمة عامة قائمة، وما ال تستطيع عمله يرسى على شركات 
عاملية قادرة، إن جائزة ومكاس���ب الشعب الكويتي احلقيقية ليست باكتتابات 
مؤقتة خاسرة، بل بأن تنتهي تلك املشاريع بأفضل صورة وأقصر مدة حتى ال 

ميوت وهو ينتظر مشاريع ورقية تنتظر التنفيذ.
> > >

في العام 2010 طرح التكتل ذاته فكرة مدمرة ومدغدغة أخرى غير مس���بوقة 
في تاريخ الدول األخرى األكثر منا تقدما ورقيا وإجنازا، وهي إنشاء محفظة من 
10 مليارات دينار من أموال الشعب املتباكى على مصاحله تصرف دون رقيب أو 
حس���يب فيما سيدمر النظام املصرفي القائم )وقد يكون هذا بيت القصيد( وقد 
اعترض وزير املالية ومحافظ البنك املركزي و»جميع« املختصني دون استثناء 
على تلك احملفظة التي سيس���تفيد منها أصحاب النفوذ السياسي على حساب 
مصلحة البلد، إن احلل األمثل هو ما عمل به في السابق وآخره بعد التحرير عندما 
وضعت احلكومة أمواال في البنوك حلل إشكاليات املديونيات بضوابط حكومية 
ورقاب���ة تامة من البنك املركزي إال أنها كانت تعتبر OFF BALANCE SHEET. إن 
اخلطة اإلمنائية يجب أن متول بهذا الشكل الذي يحفظ حرمة املال العام وقوانني 

الدولة والتشريعات الدولية املعنية.. وللحديث تتمة في مقاالت الحقة.
> > >

آخ�ر محط�ة: هناك من يقترح ان تدفع احلكومة مبالغ االكتتاب في الش���ركات 
الوهمية الكبرى وينسى أن هذا األمر ال يوفر على شعبنا الطيب شيئا، فأموال 
احلكومة هي أمواله التي ستدفع في اكتتابات ستنتهي خالل سنوات إلى »الصفر« 

في حال الفشل أو إلى قلة من األفراد حال النجاح.. غير املتوقع!

قال لي صاحب فندق في الكويت قبل سنوات »كنت 
أفاوض شركة سجاد على سعر املتر وأحاول تخفيضه 
فقال لي: واهلل إنت مآخذه بأقل من نص س���عرنا ملجمع 
الوزارات«... نعم، أسعار مشاريع الدولة تنفذ بضعف 
التكلفة ولم يؤثر موضوع املناقصات في هذه احلقيقة 
كون املتقدم���ني الى اجلهات احلكومي���ة يتحركون في 
معدالت متقاربة، والس���بب الرئيسي هو اعتماد الدولة 

على الصرف من امليزانية وعدم أخذ مبدأ تكلفة املال في احلس���بان، ناهيك 
عن بقية عناصر التكلفة.

احلديث الدائر اليوم عن كيفية متويل مشاريع اخلطة التنموية يأتي في 
ظل عدم تعود األجهزة احلكومية على هذا األس���لوب الذي طبق في حاالت 
نادرة � الص���رف الصحي، الصليبية � حينها مت إدخال جهات استش���ارية 
للتأكد من س���المة النموذج املالي والفني، وسارت األمور على ما يرام، هذا 

األسلوب يحقق النتائج التالية:
� ترش���يد استخدام مداخيل الدولة، حيث ميكنها توظيف جزء كبير من 

فائض السيولة لديها بعائد أعلى من عائد التمويل.
� ترشيد تكاليف تنفيذ املشروعات.

� زيادة حجم الرقابة على التنفيذ بوجود أطراف التمويل، وأحيانا امللكية 
بالنسبة للمشاريع املشتركة.

� توجيه السيولة املتكدسة في البنوك في االجتاه الصحيح وخفض الضغوط 
التضخمية بسبب االستثمار املضاربي الناجت عن قلة فرص االستثمار.

للتوضي���ح، نفذت األمانة العامة لألوقاف برج الس���الم بتمويل تنموي 
تكلفت���ه 5% ووجهت أموالها املفترض اس���تخدامها لبناء البرج � 17 مليون 
دوالر � الستثماراتها التي كانت تدر عليها أكثر من %12 وهو تصرف سليم 
حق���ق لها باإلضافة الى العائد، التنفي���ذ اجليد وفي املوعد احملدد، ومتلكت 
برجا وفق صيغة املشاركة املتناقصة، بغير استخدام لسيولتها النقدية، وهو 
يدر عليها اآلن دخال مجزيا غطى حتى اآلن ثلثي تكلفة البناء مع حصولها 

على عوائد كبيرة حتى أثناء فترة السداد.
صيغ التموي���ل اآلمن كثيرة وهي لم تترك مجاال من مجاالت التنمية إال 
وتعاملت معه بشكل متوازن ال يعتمد على الفرضيات الطائشة التي رأيناها 
في سوق األسهم )اشتر ش���ركة بالتمويل برهن أسهمها وأدرجها وضاعف 
أرباحك( هذا األسلوب املدر يختلف عن »متويل املشروعات احلكومية« الذي 
حقق لتركيا نهضتها االقتصادية ونقل عددا من دول وس���ط آسيا خالل 15 
سنة فقط من احلالة السوفيتية املتخلفة الى وضع مختلف متاما يعرفه من 

زارهم في الفترة السابقة واحلالية.
إن االنطالق���ة احلالية في الكويت حتظى بتوافق سياس���ي قّل أن نراه، 
ومبجرد اجتياز منعطف »أس���لوب التمويل وآلياته« فإن الكويت ستضع 
قدمها على الطريق لالنتقال الى عصر جديد ستكون له انعكاسات اجتماعية 

وإدارية ال حصر لها، بإذن اهلل، سيروا على بركة اهلل.
> > >

كلمة أخيرة: حرص صاحب السمو األمير � حفظه اهلل � على التواصل املباشر 
مع املواطنني في كل املناسبات وبالذات في شهر رمضان، هو محل تقدير كبير 
لدى الناس، واملرجو أال ميثل ذلك إرهاقا له، وأن يتم تطوير أسلوب جديد 
يتالءم مع حجم البالد الذي يختلف عما كان عليه احلال في املاضي، حفظه 

اهلل والقيادة السياسية في البالد، ووفقه سبحانه ملا يحبه ويرضاه.

غيرنا نّفذ الخطة التنموية بطريقة ذكية.. كم من جرائم ترتكب باسم الشعب!
هل نستفيد من تلك التجارب؟

العودة: سقوط أميركا أمر مستبعد.. واعتمادها
على مؤسسات قائمة على العدل كفيل ببقائها

يغيروا ما بأنفسهم، فإذا 
كانوا في صالح واستقامة 
وغيروا، غير اهلل عليهم 
بالعقوب����ات والنكب����ات 

والشدائد واجلدب.
وأشار د.العودة إلى أن 
التفسير للمحدثني  كتب 
ف����ي احلديث  والقدام����ى 
التغيير يستخدمون  عن 
التي تقول  الكرمية  اآلية 
)له معقبات من بني يديه 
ومن خلفه يحفظونه من 
أمر اهلل( ألن فيها إشارة 
واضحة جدا إلى أن التغيير 
ليس عملية عشوائية أو 
اعتباطية، فهي عملية مدروس����ة ليس فيها 
مجال للصدفة، فإذا جاء القدر أسلموه إلى 
قدره، وم����ن الواضح جدا أن القدر ال يعني 
أن يستسلم اإلنسان، وإمنا البد أن يتحرك 

ويكون له دور في تلك العملية. 
ونبه د.العودة إلى أن رمضان فرصة كبيرة 
للتغيير، ويجب أن يتم استغالل تلك الفرصة 
بتغيير الكثير من أخالقنا وعاداتنا، فيمكن أن 
نتخلى عن الغش والظلم والفواحش، وذلك 
باللجوء إلى اهلل وق����راءة القرآن والتعبد، 
وه����ذه فرصة أن نصلح هذه األش����ياء وأن 
نسعى ألن يكون هذا التغيير دائما على األقل 
حتى بالنسبة لبعض األشياء، وقال: علينا أن 
نصطحب من رمضان هذا إلى رمضان املقبل 

بعض العادات اجلميلة التي اقتبسناها. 
وأكد العودة أن التغيير يبدأ من النفس 
ثم إلى اجلماع���ة، )إن اهلل ال يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم(، وهناك قوى كثيرة 
تش���ارك في تلك العملية، وهو يتم بصفة 
اجلماعة وليس بصفة الفرد، فتغيير الفرد ال 
يؤثر إذا لم يكن هناك استجابة جماعية، فكل 
أمة مث���ال كان فيها زعماء، ولكن إذا لم يكن 
هناك استجابة وروح جماعية عند الناس فلن 
تكون لزعامتهم أي أثر في تلك املجتمعات.

وفق����ا للداعية فإنه يفترض في التغيير 
املجتمعي أن يكون هناك عواطف وحب وود 
ومشاعر مشتركة بني اجلميع، واملشكلة في 
الوطن العربي أن تلك املشاعر غير موجودة، 
لذلك يرسم الغرب صورة سلبية عنهم، مشيرا 
إلى أنه حينم����ا يصل الناس إلى درجة من 
التخلف، رمبا يوجد من بينهم من يحاول أن 
يغير، ولكن يجد أن األمر أصعب منه ومن 
قوته، ويقع القوم كلهم حتت الصيرورة في 

النهاية، ويظلون بال تغيير.

وكاالت: خالف الشيخ 
الداعية د.سلمان العودة في 
الزاوية«  برنامجه »حجر 
عل����ى »ام بي س����ي« رأي 
الكثي����ر من  وتوقع����ات 
بس����قوط  اإلس����الميني 
الوالي����ات املتح����دة في 
املستقبل القريب، معتبرا 
أن اعتمادها على مؤسسات 
العدل كفيل  قائمة عل����ى 

ببقائها.
وق����ال إن ال����كالم عن 
س����قوط أميركا قريبا هو 
أمر مستبعد، وحتى الكالم 
بأنها ستصبح الدولة رقم 

2 في العالم ليس ورادا أيضا، ألنها تعتمد 
على األنظمة املؤسسية التي تعطي املواطنني 
حقوقهم كاملة، وتقوم على أساس العدل. 

وأضاف د.العودة -ف����ي احللقة الثالثة 
من برنام����ج »حجر الزاوية«، التي عرضت 
13 أغس����طس »إذا وجد الع����دل واملصلحة 
ومصال����ح الناس وما ينف����ع الناس.. وجد 
االس����تقرار والنمو واالنضباط، وإذا وجد 
الظلم والبغي والتف����اوت غير املنضبط.. 

وجد الضعف والتراخي«.
وأكد الشيخ في تفسيره لآلية الكرمية )فأما 
الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث 
في األرض( أن الفتوح اإلسالمية في املاضي 
لم تكن راجعة إلى قوة املسلمني وروحانيتهم 
وشجاعتهم وصدقهم مع اهلل فحسب، وإمنا 
أيضا بسبب هشاشة أعدائهم، فالروم والفرس 
أسرفوا في امللذات ولم يقيموا العدل، لذلك 

كانت إمبراطورياتهما مهيأة للسقوط. 
احللقة التي كان���ت حتت عنوان »كتاب 
اهلل هو كتاب التغيير«.. أكد فيها د.العودة 
أن القرآن الكرمي يهدف إلى التغيير ألنه هو 
كلم���ة اهلل إلى عباده، فه���و مصدر الدعوة 
واإللهام، وأس���اس التغيير فيه هو توحيد 
اهلل س���بحانه وتعالى، وجاء القرآن ليعزز 

هذا املعنى.
وأك����د أن هناك آيات كثي����رة مخصصة 
للتغيير، فمثال س����ورة الكهف محتش����دة 
باحلديث عن التغيير، وأيضا سورة الفاحتة 
فيها دعوات كثيرة، أما أشهر اآليات في كتاب 
اهلل فهي )إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم(، وتدل على أن اهلل تبارك وتعالى 
بكمال عدله وكمال حكمته ال يغير ما بقوم 
من خير إلى ش����ر، ومن شر إلى خير ومن 
رخاء إلى ش����دة، ومن شدة إلى رخاء حتى 

محمود سعد  عمرو اديب

الداعية د.سلمان العودة

مفيد فوزي

املخرج ياسر احليدري

مفيد فوزي: أنا أشهر »قفا« في التلفزيون المصري!

ياسر الحيدري: أمي بخير 
وموجودة في طهران

بعدما أعلن عن وفاتها قبل أسبوع

مفرح الشمري
بعدما اعلن عن وفاة والدته قبل اسبوع اكد املخرج ياسر احليدري 
ل� »األنباء« ان والدته بخير وبصحة وعافية وموجودة حاليا في 

طهران نافيا ما تناقلته األخبار بأن والدته توفيت.
وأضاف قائال: احلم���د هلل ان خبر وفاة أمي طلع غير صحيح 
خاصة عندما اتصلوا علي »خوالي« في طهران وأخبروني بأن أمي 
بخير وهي حية ترزق وما أشيع عن خبر وفاتها ما كان إال تشابه 
أس���ماء بينها وبني مريضة أخرى في مستشفيات طهران توفيت 

وبذلك أعلن عن وفاتها معتقدين ان التي توفيت هي أمي.

أحمد عفيفي
لم يتمالك املذيع وائل االبراش���ي نفسه وغرق في 
الضحك عندما قال له ضيف���ه االعالمي الكبير مفيد 
فوزي: انا اشهر »قفا« في التلفزيون املصري، وذلك 
خالل حلقة »اتنني في اتنني« على قناة درمي، موضحا 
انه عمل كمعد للبرامج 8 سنوات كاملة استفاد خاللها 
من التجربة قبل ان يظهر بقفاه كمذيع على الشاشة 
حيث لم يكن التصوير يتم اال من خالل كاميرا واحدة 
تخصص للضيف وال يظهر املذيع اال بظهره او على 
ح���د قول مفيد فوزي »بقفاه«  وقد انتقد مفيد فوزي 
اإلعالمي محمود سعد واصفا اياه بالنفاق وعدم املهنية 
والتمثيل على الناس البس���طاء وحرصه الدائم على 
إيرادات اإلعالنات، إذ أكد فوزي أن محمود سعد يتصرف 
في برنامج »مصر النهارده« كمن يجلس على القهاوي، 
غير مهت���م بالدور احلقيقي للمذي���ع والذي يقتصر 
على إيصال الرس���الة اإلعالمية بطريقة تعتمد على 

املوضوعية واحليادية.

بينما اكد سعد في نفس احللقة أن ما يقوم به في 
برنامجه يرجع إلى إحساس���ه باملواطن العادي الذي 
يرى في محمود سعد وسيلة حلل مشكالته الصغيرة، 
كما صرح قائال: »أنا تلميذ األستاذ مفيد فوزي وان لم 

يعجبه ذلك التعليق، إذن فانا ابن عاق«.
أما مفيد فوزي الذي أكد أن انتقاده لسعد نابع من 
حبه له، فاعتبر بساطة سعد التي تعجب املشاهدين 
وجتعله أعلى املذيعني أجرا وأكثرهم جلبا لإلعالنات 
ما هي إال عملية متثيلية ونفاق، مشيرا إلى أن محمود 
س���عد ال يهمه س���وى »تورتة اإلعالنات« التي تكبر 
كلم���ا زاد من االنتقادات املوجهة الى احلكومة أو الى 

الشخصيات العامة.
اما عن اعتذاره لعدم مشاركة عمرو اديب برنامج 
»القاهرة اليوم« فق���ال مفيد فوزي: رفضت ان اكون 
كومبارس او سنيدا لعمرو اديب، فال يليق بواحد مثلي 
له باع طويل في مجال الصحافة واالعالم بصفة عامة 

ان يكون رقم 2 في برنامج يتحكم فيه واحد فقط.

اتهم محمود سعد بالنفاق.. ورفض أن يكون »كومبارس« لعمرو أديب


