
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: عالقة الرجل بوالده تساعده على مواجهة التوتر.

ـ وعالقة المواطن العربي بالحكومات تجيب التوتر والضغط والسكري وشوية 
»رعاش«.

باجي 10 أيام ويدش علينا القرقيعان.
ـ ورأيي إن الشعب كله يبدا يغني للحكومة عشان تخلصنا من مسلسل 

أبواللطفواحدصندوق المتعثرين »عطونا اهلل يعطيكم بيت مكة يوديكم«.

محمد بن مريزيق العتيبيـ  94 عاماـ  الفحيحيل 
ـ ق1 ـ ش101 ـ م36 ـ ت: 99739085.

محمد حمد عبيد بولبقة ـ 42 عاما ـ الرجال: 
بيان ـ ق3 ـ الشـــارع األول ـ م30 ـ ت: 
99637622ـ  النســـاء: الرميثيةـ  ق6ـ  

ج66 ـ م5 ـ ت: 97100557.
فاطمة محمد املخيشم الشمريـ  44 عاماـ  اجلهراء 

القدميــــة ـ ق2 ـ ش9 ـ م5 ـ خلف القصر 
األحمر ـ ت: 66848786 ـ 66553465.

خديجـة حمزة إسـماعيل إبراهيـم ـ 74 عاما 
ـ الرجـــال: بنيد القـــار ـ ديوان االمام 
الشـــيرازي ـ ت: 66594477 ـ النساء: 
الساملية ـ ق12 ـ شارع أبوهريرة ـ ج5 

ـ حسينية بيبي علوية.
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تعرض هذه االيام اربعة مسلسالت تاريخية 
ضخمة اولها »اخوان مرمي« للكاتب التاريخي 
املميز شريدة املعوشرجي والذي يعرض حصريا 
على تلفزيون الكويت، وقضية حتويل التاريخ 
الى اعمـــال درامية امر مهم ويجب ان ميتد الى 
املسرح املدرسي حتى يسهل استيعاب تاريخنا 

السياسي املشرف من قبل الصغار والكبار.
> > >

ثاني املسلسالت »ملكة في املنفى«، ويتضمن سيرة امللكة نازلي 
والدة امللـــك فاروق، وقد بدت بعض الهنـــات والزالت واالخطاء 
التاريخية مع بداية احللقات، وملن يريد متابعة القصة احلقيقية 
ملأساة امللكة »الضليلة« وبناتها االميرات البريئات عليه ان يقرأ 
كتابا ضخما صدر بداية العام من دار الشـــروق في 637 صفحة 
مليئا بالصور والوثائق التاريخية للكاتب املصري صالح عيسى 

باسم »البرنسيسة واالفندي«.
> > >

»ســـقوط اخلالفة« مسلســـل تاريخي يتحدث عن الســـلطان 
عبداحلميد الثاني في عهد حتسن العالقة التركية ـ العربية هذه 
االيام، واحلقيقة ان الصورة التي عكسها املسلسل عن السلطان 
مراد اخلامس وخوفه الشـــديد على نفسه من القتل هي الصورة 
ذاتها التي نقلها االغاخان في كتاب ذكرياته عن وريثه السلطان 
عبداحلميد الثاني، حيث ذكر انه كان مهووســـا بنظرية املؤامرة 
واخلـــوف على حياته من القتل حتى انه امر بتفتيشـــه اكثر من 
مرة قبل لقائه اعتقادا منه انه من حشاشي قلعة املوت املشهورين 

باالغتياالت السياسية.
> > >

رابع املسلســـالت وآخرها هو »آخر امللوك« الذي يعرض على 
قناة »الشرقية« العراقية، ويحكي قصة امللك املظلوم فيصل الثاني 
الذي تتواجد على بعض مواقع االنترنت صور مؤملة له وقد ظهر 
عاريا معلقا ورجاله مقطعتان من شـــدة السحل، املسلسل يظهر 
الوصي عبداالله وهو يبكي حبا وشفقة على امللك فيصل الثاني، 
واحلقيقة هي ابعد ما تكون عن ذلك، فقد سلب عبداالله امللك من 
امللك فيصل الثاني وتســـبب برعونته وطيشه وطغيانه في قتل 

العائلة املالكة وضياع العرش.
> > >

آخر محطة: في العام 1952 استقل امللك فيصل الثاني وولي عهده 
االمير عبداالله ونوري السعيد اليخت »امللكة عالية« من البصرة 
وزاروا الكويت رســـميا ملدة 5 ايام، وقـــد جتمهر العراقيون في 
الكويت لرؤية امللك مما اغلـــق الطرق واضطر مدير االمن العام 
الكويتي الى ان يســـتخدم القوة لتفريقهم، وملا حان وقت خروج 
املوكب امللكي قام املتجمهرون بهوســـة تقول: يا فيصل احذر من 
خالك، واحدنا بعشـــر كويتية، وهي هوسة عجيبة اخرى كحال 
هوسة »صدام اســـمك هز أميركا« التي انتهت باختباء صدام كـ 

»الفار في الغار« خوفا ممن.. هزها اسمه.

 التمويل اإلمنائي ليس منفلتا كما 
يظن البعض، والتجارب القائمة خير 
شاهد في العديد من املؤسسات اإلمنائية 
التي حتصن قرارها بعدد من اخلطوات 
في دراسة املشاريع التي متولها من جهة 
اجلدوى، وأنشأ أكثرها إدارات لقياس 
املخاطـــر »Risk Department« رمبا ال 
تتوافر لكثير مـــن البنوك التجارية، 
كما حتيط تلك املؤسســـات اإلمنائية 
قرار التمويل بضمانات أحيانا حكومية 
وفي أحيان أخرى بضمانة الشركات 
الضخمة ذات التدفق النقدي سواء في 
القطاع النفطي أو صناعات راســـخة 

كاألملنيوم أو النقل.. الخ.
 عـــدم وضوح الصـــورة للبعض 
يدفعه إلى مقاومة الشيء الذي ال يعلم 
تفاصيله، ففي املؤسســـات اإلمنائية 
يتعاملون مـــع االحتياجات قصيرة 
األجل بتمويل الصادرات التجارية لسلع 
فعلية، وليس في سوق املعادن بالشكل 
املعروف، وقد أنشأوا مؤسسات لضمان 
مخاطر االستثمار حتى ميكنوا الدول 
عالية املخاطر من استقبال التمويالت 
بغيـــر ارتباك، ولهذا تبيع مؤسســـة 
البترولية املستقلة«  مثل »املجموعة 
املشتقات النفطية لدول شرق أفريقيا 
– اثيوبيا، كينيا، الصومال – منذ 25 
سنة بغير تعثر في السداد، ولم تتوقف 
املؤسســـات اإلمنائية عند التعامالت 
احلكومية حيث أنشـــأت مؤسســـات 
للتعامل مع القطاع اخلاص في جانبي 

التمويل واالستثمار.
من حـــق املصـــارف التجارية أن 
تخشـــى املزاحمة، ولكن من واجبها 
أيضا أن تدرك أن توقف عجلة متويل 
املشروعات يعود في شق كبير منه إلى 
الريبة والتشكك وتلك التشريعات التي 
يشتكون منها، وفي حال نشوء مؤسسة 
ائتمانية تفتح لهم األبواب بســـبب 
القبول الواســـع لها فإن ذلك سيقلل 
تلك الشكوك وســـيكونون هم أكبر 
مستفيد، ثم من قال ان متويل اخلطة 
اإلمنائية ســـيتم باألموال احلكومية 
وحدها؟ البد من مشاركة البنوك في 

التمويالت،  تلـــك 
يا سادة  فلنترك، 
ســـيدات،  ويـــا 
جانبا،  التشـــكك 
فلطاملا اشـــتكينا 
إذا جـــاء من  منه 
الشارع السياسي، 

ولنتعـــاون كي نتجـــاوز عقودا من 
التعثر في متويل االقتصاد، ودروسا 
مريرة كان لبعـــض البنوك دور في 
وقوعهـــا، بينما كانت للبعض اآلخر 
إشراقات جميلة، ومشكورة، في متويل 
مشاريع البنية األساسية النادرة في 

هذا البلد.
ان التطبيقات »اجلديدة« علينا في 
الكويت معروفة متاما خارجها، غير أن 
عدم حاجتنا لتمويل مشاريع الدولة 
على مر السنني أفقدنا خبرات وجتارب 
موجـــودة لدى غيرنا، ما دعا البعض 
للرفض بسبب نقص املعلومات املبنية 
على احتكاك مباشر، وليس من خالل 

السماع عن بعد.
لقد اســـتجدت صيـــغ املزيج بني 
   PPP))التمويل واالســـتثمار املشترك
Private & Public Partnership واستفادت 
قطاعات ضخمة من قيادة مؤسسات مثل 
»سابك« ملشاريع البد من وجود الدولة 
فيها بصيغة املستثمر، ثم جاءت زيادات 
رأس املال لترفع من حصة القطاع األهلي 
كي يشارك في النجاح ويدعمه، وهو 
ما حدث في مشـــروع ايكويت، حيث 
خصص للقطاع األهلي 10% ثم ارتفعت 
الى 20% واملرجو أن تتوالى مثل هذه 

التطبيقات الناجحة.
وفقكم اهلل.

كلمة أخيرة: أمتنى اســـتبدال عبارات 
التشكيك في سير تنفيذ اخلطة بغيرها، 
ألننا ببساطة أمام مسألة مصيرية، أن 
 ،Do Or Die ،نكون أو ال نكون، اقتصاديا
واجلميع متفق على أن أي تقدم يتحقق 
مقبول، املهم أن نرى شيئا جديا وهذا 
يتطلب زيادة الدعم املعنوي وخفض 
الطرح السلبي الذي عشناه لزمن طويل 

في صور متعددة، بغير طائل.

عجلة قطار التنمية تدور.. من يتأخر فستفوته الفرصةيا فيصل احذر من خالك..!

سعودية تشاهد ابنها متفحمًا فتسقط بجواره ميتة

» مبرقعة« وشريكها يسرقان »جاغوار 2010« في العاصمة

الرياض ـ د.ب.أ: توفيت سعودية في منطقة 
جازان، عندما شاهدت جثة ابنها الذي قضى نحبه 
محترقـــا في حادث مروري على طريق صبيا ـ  
جازان »جنوب« السعودية. وقالت مواقع انترنت 

سعودية أمس االحد ان األم لم تتحمل رؤية ولدهاـ  
الذي كان قادما من مدينة ابها حيث يعملـ  متفحما 
فسقطت بجواره وفارقت احلياة. وشيعت جثتا 

االبن واالم مساء السبت في جازان.

أمير زكي
فتح رجـــال إدارة بحث وحتـــري محافظة 
اجلهـــراء حتقيقا للوصول الى هوية شـــخص 
يرتدي املالبس الوطنية وســـيدة ترتدي برقعا 
قاما بسرقة سيارة جاغوار موديل 2010 من وافدة 
مصرية بطريقة مبتكرة، حيث اوقفاها وابلغاها 

ان دخانا كثيفا يخرج من عادم السيارة وعندما 
ترجلت منها لتســـتطلع األمر وجدت املبرقعة 
وشريكها ينطلقان بالسيارة ورجح مصدر امني 
ان يكون الرجل واملرأة وراء 4 سرقات ملركبات 
كانت في وضعية تشـــغيل قد سرقت ايضا من 

العاصمة بذات الطريقة.
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