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نهارًا :غائم جزئيًا والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة .ليال :غير مستقر والرياح
جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع فرصة لعواصف رعدية متفرقة أحيانًا.
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يوميــة ســياســية شــاملة

أزهري يعلم كوادر السفارة اإلسرائيلية اللهجة املصرية!
يـقــوم أزه ــري بتعليم الـلـغــة الـعــربـيــة بالعامية
امل ـص ــري ــة ل ـ ـكـ ــوادر الـ ـسـ ـف ــارة االس ــرائ ـي ـل ـي ــة فــي
الـ ـق ــاه ــرة رغ ـ ــم م ــا ي ـعــرفــه م ــن ص ـعــوبــة ق ـبــول
مجتمعه لهذا العمل الذي سيعتبرونه تطبيعا
مرفوضا ،فرغم وجود عالقات دبلوماسية منذ
توقيع اتفاقية السالم عام  ،1978إال أن السفراء
االسرائيليني العديدين الذين تناوبوا على مقر
سـفــارتـهــم فــي مـصــر ظ ـلــوا يـشـكــون مــن الـعــزلــة
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االجتماعية واالعالمية والدبلوماسية.
وي ـل ـخــص فـيـلــم «ال ـس ـفــارة فــي ال ـع ـمــارة» الــذي
قــام ببطولته املمثل الكوميدي عــادل إمــام هذا
الــواقــع الــذي تـمــرد عليه مترجم اللغة العبرية
ابراهيم عبدالرؤوف رغم ثقافته األزهرية ،فقد
قـبــل دخ ــول ال ـس ـفــارة بـعــد أن طـلــب مـنــه رئيس
جامعة حيفا البروفيسور يوسف جينات ،خالل
اح ــدى زي ــارات ــه مل ـصــر ،تــدريــس الـلـغــة الـعــربـيــة

لعدد من موظفيها .وأبدت صحيفة «معاريف»
االسرائيلية دهشتها من أن هذا األزهري يجيد
اللغة العبرية أفضل من االسرائيليني أنفسهم.
ويعرف عدد كبير من العاملني بالسفارة اللغة
العربية ،إال أن املصطلحات الـتــي تستخدمها
الصحافة ووسائل اإلعــالم املصرية ،خاصة ما
يتعلق منها باللهجة الـعــامـيــة «لـغــة الـشــارع»
ب ـم ـخ ـت ـلــف ثـ ـق ــاف ــات ــه وأط ـ ـيـ ــافـ ــه االج ـت ـم ــاع ـي ــة،

تصدر عن شركة دار
كــانــت كثيرًا مــا تحتاج إلــى تـفـسـيــرات ،مــا حدا
بــالـبــروفـيـســور اإلســرائ ـي ـلــي جـيـنــات إل ــى طلب
املساعدة من عبد الــرؤوف ،وكان األخير – على
حد قوله – حريصًا في تعامله مع اإلسرائيليني،
تـحـسـبــًا ملــا قــد ي ـن ـطــوي عـلـيــه ذل ــك مــن اإلي ـقــاع
بــه فــي ش ــراك فــخ اسـتـخـبــاراتــي ،وت ـفــاديــًا لتلك
االحتماالت ابلغ األجهزة املعنية املصرية بكل
خطواته وأهدافه.
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بروين حبيب :قصيدة مدح لصدام حسني
أغضبتني وانسحبت من مهرجان جرش

مراقب
أحمد عبدالمحسن المليفي

الخصخصة
كل دول العالم التي طبقت نظام الخصخصة عانت من سلبياتها على
امل��واط��ن ال�ع��ادي وأس��رت��ه فالخصخصة ضريبة أي��ا ك��ان��ت ال��دول��ة التي
تطبقها .وال �ه��دف ي�ك��ون دائ�م��ا لتخفيف اآلث ��ار السلبية للخصخصة
خاصة على الطبقة املتوسطة ومحدودة الدخل ،ولتحقيق ذلك البد من
توافر شروط محددة قبل تطبيقها.
أولها وج��ود نظام قانوني محكم يحد من أضرارها س��واء باملحافظة
على نسبة العمالة الوطنية في جميع مراحل تنفيذها وتحقيق اكبر قدر
من الجودة في األداء واملعادلة املنصفة بني التكلفة واألسعار.
كما ان من متطلبات الخصخصة قليلة األضرار ان يكون هناك جهاز
اداري حكومي يتميز بالكفاءة وال �ص��اح ليستطيع م��راق�ب��ة عمليات
الخصخصة وتنفيذ القوانني وحسن األداء .وثالث هذه املتطلبات وجود
قطاع خاص وطني مع سعيه للربح املشروع فهو
ال يغفل أو يتناسى دوره ال��وط�ن��ي ويعمل بكل
شفافية واستقامة.
ول ��و ط�ب�ق�ن��ا ه ��ذه امل�ت�ط�ل�ب��ات ع �ل��ى واق� ��ع ال�ك��وي��ت
لوجدنا ان املرحلة الحالية ليست موائمة لتنفيذ
برامج الخصخصة أو اقرار قوانينها.
فالجانب التشريعي للدولة سواء في مجلس األمة
أو الحكومة يعيش في أسوأ حاالته فالقوانني يتم
سلقها تحت وطأة الضغط الشعبوي أو املصلحي
دون النظر الى االعتبارات الفنية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية.
أما الجهاز االداري في الدولة فحدث وال حرج ،فاذا استثنينا القلة القليلة
ذات الكفاءة واالخاص التي ال يكاد يبني لها اثر أو يذكر لها اسم فان
الجهاز االداري تعم فيه الفوضى املنظمة التي خلقت أرضية مناسبة
للكسل وال�ب�ي��روق��راط�ي��ة وال�ف�س��اد ،فجهاز مثل ه��ذا ال�ج�ه��از وب��أح��وال��ه
املتردية لن يستطيع ان ينفذ قوانني الخصخصة بكل كفاءة ونزاهة.
أما القطاع الخاص وبسبب هذه األوضاع املتردية واألجواء املسممة فان
القلة القليلة منه الساعية نحو الكسب السريع بجميع الطرق املشروعة
وغير املشروعة أصبحت ذات حظوة وقرب من مصادر القرار السياسي
والنفوذ املالي ومن ثم فان أي خطوة نحو مشاريع الخصخصة التهامها
من قبلهم أمر سهل املنال والرقابة عليهم أمر صعب املراد.
أمام كل هذه املعطيات فان الدخول في برامج الخصخصة قبل معالجة
هذا االختال ستكون آثاره في الحاضر واملستقبل وخيمة واضراره ال
يمكن تافيها.
لذلك نأمل عدم االستعجال مع وضع خطة محكمة محددة ملعالجة هذا
الوضع ومن ثم البدء في عمليات الخصخصة املدروسة.

www.almelaifi.com

قالت الشاعرة البحرينية املتميزة بروين حبيب
انها اضطرت الى االنسحاب من مهرجان جرش
عام  2005عندما وجدت الشاعر خالد املحادي
يـلـقــي ق ـص ـيــدة ي ـم ـتــدح ب ـهــا الــرئ ـيــس ال ـعــراقــي
امل ـق ـبــور ص ـ ــدام ح ـســني ي ـص ـفــه ف ـي ـهــا بــاملـئــذنــة
ويضعه في درجه االولياء الصالحني ،واشارت
ال ــى ان انـسـحــابـهــا ج ــاء م ــن مـنـطـلــق انـســانــي
ولـيــس سياسيًا النـهــا شـعــرت بالظلم لوصف
الـشــاعــر ل ـصــدام بـتـلــك الـصـفــات بينما هــو في
حقيقة االمر انسان انتهك فئات كثيرة من البشر
وابادهم ووضعهم في قبور جماعية.
وتألقت بروين حبيب في مجال تقديم البرامج
الثقافية عـلــى قـنــاة دبــي مــن خــالل برنامجها
الـشـهـيــر و«ن ـل ـت ـقــي» ،واس ـت ـطــاعــت ان تضيف
لتلك البرامج املعروفة بمادتها الجادة والراقية
طــابـعــًا مـمـيـزًا يـمــزج بــني نـعــومــة امل ــرأة واب ــداع
ال ـشــاعــرة ،لـيــراهــا املـشــاهــد دائ ـمــا فــي حــالــة من
ال ـح ـفــاوة وال ـتــوهــج مــع ضيوفها مــن الـشـعــراء
واالدبـ ـ ــاء وع ـلــى الــرغــم مــن ات ـخــاذ ال ـعــديــد من
الـنـقــاد حــالــة الـتــوهــج تـلــك كــذريـعــة ضــدهــا .اال
انها صرحت في حوارها مع سلمان الهتالن في
برنامج «حديث الخليج» على قناة الحرة بانها،

تكون فــي افضل حالتها عندما تسمع الشعر
وتستضيف شعراء وادبــاء ،وعن مبالغتها في
الحفاوة بضيوفها قالت انها تستقبل ضيوفها
بالبرنامج بالطريقة ذاتـهــا التي تستقبل بها
ضيوفها في منزلها من حيث الترحيب واكرام
الضيف ،واكدت انها ال تجامل ضيوفها ولكنها
ال تفضل مبدأ االثارة من اجل االثارة او تسليط
ال ـضــوء عـلــى مـشــاكــل شخصية لضيوفها من
أجـ ــل اثـ ـ ــارة حــالــة م ــن الـبـلـبـلــة حـ ــول ال ـض ـيــف.
وأع ـل ـنــت ح ـب ـيــب ان ـه ــا خ ــذل ــت نـفـسـهــا عـنــدمــا
قــدمــت بـيــانــا فــي بــدايــة تقديمها لبرنامجها،
حيث قــالــت فــي الـبـيــان ان برنامجها سيسلط
الضوء على املواهب املغيبة التي ال تجد فرصة
للظهور والـشـهــرة ،بينما مــا حــدث فــي الــواقــع
انها قدمت مشاهير االدب والشعر والفن ،معللة
ذلك التناقض بني ما اعلنته وما تم تنفيذه بان
هذا هو نظام التلفزيون او ما اطلقت عليه لقب
لعبة التلفزيون ،حيث اندمجت هي االخرى في
تلك اللعبة مــن خــالل استضافتها فنانة مثل
لبلبة او اعــالمــي مثل جــورج قــرداحــي لتجذب
قــاعــدة مــن املـشــاهــديــن لبرنامجها ومــن خــالل
هــؤالء الضيوف تستطيع تسليط الضوء على

الشعراء واالدباء وتقديمهم ،واكدت حبيب على
دور التلفزيون في نشر الثقافة خاصة اذا كان
هناك ايمان باهميتها من القائمني على ادارة
القنوات الفضائية ،وشــددت على ضــرورة عدم
التعامل بسطحية مــع البرامج الثقافية ولعل
هــذا هــو الـسـبــب الــرئـيــس وراء استقالتها من
العمل في تلفزيون دبي في فترة سابقة ،ولكنها
قالت ،انها عادت مرة اخرى بعد أن استقطبها
امل ـســؤولــون فــي تـلـفــزيــون دب ــي واع ـطــوهــا حق
قدرها خاصة على الجانب املعنوي.

استمرار هطول األمطار خالل األيام الثالثة املقبلة
توقع خبير التنبؤات الجوية والبيئة في ادارة االرصــاد الجوية عيسى
رمـضــان اسـتـمــرار فــرصــة هـطــول االم ـطــار املتفرقة والــرعــديــة خــالل االيــام
الثالثة املقبلة.
وقال رمضان لـ «كونا» ان االمطار الرعدية التي شهدتها مناطق مختلفة
مــن الـبــالد أمــس تأتي ضمن فترة «سبق الـســرايــات» التي تنتهي فــي 14
ابــريــل الـحــالــي وت ـبــدأ بـعــدهــا فـتــرة «ال ـســرايــات» املـعــروفــة بـعــدم اسـتـقــرار
الطقس والتقلبات السريعة املفاجئة في أيامها .واوضح ان السرايات هي
مــن األسـمــاء القديمة املعروفة فــي املناطق الشمالية مــن الخليج العربي
والكويت وتسمى ب ـ «الــروايــح» فــي جنوب الخليج مثل االم ــارات وعمان
وهــي مصطلح لـعــواصــف سـحــب امل ــزن الــركــامـيــة الــرعــديــة وال ــذي يتكون
محليا احيانا حيث تتميز بعنفها وقوتها في ساعات معينة من اليوم
وهــي فـتــرات العصر وال ـغــروب وســاعــات الصباح األول ــى .واش ــار الــى ان
املنطقة تمر في منتصف شهر ابريل وهو الجزء األخير من فصل الربيع
بتفاوت كبير في درجات الحرارة السطحية املرتفعة ودرجات الحرارة في

طبقات الجو العليا املنخفضة واملصاحبة لرطوبة نسبية عالية تكون
سحب املــزن الركامية .وافــاد بــان منخفضات جوية عميقة تعبر مناطق
الجزيرة العربية وبالد الشام والرافدين تتكون معها سحب كثيفة ممطرة
أيضا ولكن ما يميزها بعد عبور هذه املنخفضات تكون السماء صافية
نـهــارا وتـكــون درجــات ال ـحــرارة منخفضة فــي طبقات الجو العليا وتبدأ
درجــات الـحــرارة باالرتفاع نهارا فتكون منخفضا جويا صغيرا بحجم
(امليكروسكيل) اي ال يتجاوز الكيلومتر او الكيلومترين .وقال ان سحب
املزن الركامية تتشكل بعدها وتتساقط األمطار الغزيرة املصحوبة بالبرد
وتتجاوز الفترة الزمنية من بداية التكون وحتى انتهاء السراية ما بني
نصف ساعة الى ساعة واحــدة وتمر بثالث مراحل أوالهــا مرحلة التكون
والـثــانـيــة مرحلة الـنـضــوج وهـطــول األم ـطــار وثــالـثــا مرحلة االضمحالل
والتفكك وانتهاء االمطار والعاصفة املطرية .وافــاد بــأن الفترات االخطر
لتكون مثل هذه السرايات هي فترات ما بعد العصر واملساء وفترات الفجر
وأول الصباح.

ساركوزي عاقب مستشاره
بسبب شائعة الخيانة الزوجية
اذا كانت كــارال ونيكوال ســاركــوزي قد طويا صفحة شائعات الخيانة
الزوجية بينهما ،فــان هــذه القصة بــدأت تتسبب اآلن فــي أضــرار داخــل
املكتب الــرئــاســي ،فقد قــرر ســاركــوزي معاقبة مستشاره بيير شــارون
نتيجة تصريحاته في الصحف بوجود «مؤامرة» ضد الزوجني ،حيث
ذكرت صحيفة «لوفيجارو» أن الرئيس ساركوزي قرر معاقبة مستشاره
بـيـيــر شـ ــارون بـسـبــب مسؤليته عــن الـعــاصـفــة االعــالم ـيــة ال ـتــي فجرها
مؤخرا من خــالل تصريحه بوجود «مــؤامــرة» ضد ســاركــوزي وزوجته
كــارال في قصة شائعات الخيانة الزوجية بينهما ،ومــن ثم فقد أعطى
تعليمات لألمني العام لالليزية العام كلود جيان في االجتماع اليومي
لهيئة األركان العامة الرئاسية.
وقــد أثــارت تلك التصريحات ضجة اعالمية اضـطــرت كــارال ســاركــوزي
الــى تكذيبها بنفسها على قناة «يــوروب  »1قائلة ان بيير شــارون قد
أعلن ذلك «مدفوعا باحساس الصداقة» .ولكن في واقع األمر ،كما تشير
الصحيفة ،فــان الــرئـيــس وزوج ـتــه غــاضـبــان ضــد هــذا املستشار املقرب
من ساركوزي والذي كان يحلم بأن يتم انتخابه العام املقبل سيناتورا
لباريس ،اال أن هذا الحلم على ما يبدو بات اآلن بعيد املنال.

إلى رحمة اهلل
¶ نــويــر عــايــد ال ــدرزي ال ـعــازمــي ،أرم �ل��ة س��ام��ة سالم
ال ��درزي « 87ع��ام��ًا» ش�ي�ع��ت ،ال�ق��ري��ن ،ق ،2ش ، 2م ،11ت:
.94444885 ،99032622
¶ رفـعــة مجبل رش ــود الـجـســار ،أرم �ل��ة م �ب��ارك م�ن��اور
الجسار « 69عامًا» شيعت ،الرجال ،الفروانية ،ق ،2ش،140
م ،15دي��وان الجسار ،النساء ،صباح الناصر ،ق ،6ش،42
م ،24ت.97250004 ،99222651 :
¶ ثــامــر مـ ــرزوق ال ـحــريــص « 85ع��ام��ًا» ش �ي��ع ،ص�ب��اح
الناصر ،ق ،3ش ،20م ،37ت.99034466 ،66044540 :
¶ غالية نهار جبيران العجمي ،زوج��ة خجيم سالم
خجيم العجمي « 36عامًا» شيعت ،صباح السالم ،ق،13
ش ،10ج ،2م ،32ت.99766366 :
¶ نــورة حمد الهاشمي العجمي ،أرم�ل��ة ف��ال��ح ناصر
العاوي العجمي « 78عامًا» شيعت ،الرجال ،جابر العلي،
ق ،3ش ،13م ،29م�ق��اب��ل م��دي��ري��ة أم��ن األح �م��دي ،ال�ن�س��اء،
ال�ق��ري��ن ،ق ،1ش ،11م ،22ت،99043187 ،99058076 :
.25435008 ،66282926
إنا لله وإنا إليه راجعون

الخالصة
زايد الزيد

بني «الرفلة» و«الرافال»!
املعلومات ح��ول صفقة ال�ط��ائ��رات الفرنسية «راف ��ال» ،تتوالى علينا
بشكل متقطع ،رغ��م ك��ل م�ح��اوالت التعتيم ال�ش��دي��د ،ال�ت��ي يفرضها
«ال�ج�م��اع��ة» ف��ي ال��دف��اع ،و ش��رك��اؤه��م م��ن خ��ارج ال� ��وزارة ،حتى على
أصغر التفاصيل املتعلقة بهذه الصفقة!
املعلومات الجديدة تقول :ان قيمة الصفقة مبالغ فيها بشكل كبير،
إل��ى درج��ة أن العمولة امل��أم��ول��ة ،بعد إن�ج��از الصفقة ،ستبلغ بحدود
ملياري دوالر! واملعلومات الجديدة تقول أيضا :أن «الجماعة» في
الدفاع ،وشركاءهم من خارج الوزارة ،احتفلوا قبل نحو أسبوعني ،في
منزل الوسيط الشهير «ذكرناه في مقال سابق» بقرب موعد توقيع
الصفقة! واملعلومات الجديدة تقول أيضا :ان شريط السهرة ،أرسل
عبر االنترنت ،إلى املعنيني بالصفقة في باريس! واملعلومات الجديدة
تقول أيضا -وه��ذا أخطر ما في امل��وض��وع -ان ه��ذا االحتفال ،تم في
ال�ي��وم ذات��ه ،ال��ذي خ��رج فيه التصريح الرسمي ع��ن الصفقة ،مقحما
فيه «املقام السامي» ،حتى يضمن أمرين :األول هو تمرير الصفقة،
والثاني ضمان الحماية من املساءلة السياسية! كما تقول املعلومات
أيضا :ان فكرة إقحام «املقام السامي» في الصفقة جاءت كنصيحة
من شخصية إعامية سياسية ،لها عاقة «استشارية» مباشرة مع
صاحب التصريح الرسمي!
وح �ق�ي �ق��ة ،إن امل� ��رء ل �ي �ح��ار ،وه ��و ي �ن �ظ��ر ،إل��ى
الطريقة التي تدار بها األمور في الدولة ! فنحن
ال ن �ع �ل��م ،ك �ي��ف ي�ت�س��ع ال �ح��دي��ث ،م��ن مختلف
مواقع املسؤولية ،في الدولة كلها ،عن الشفافية،
وم��ع ذل��ك ،وحينما تتعلق األم ��ور بالصفقات
املليارية ،ف��إن الشفافية تختفي ب�ق��درة ق��ادر،
إل��ى ال��درج��ة ،ال�ت��ي أص�ب��ح فيها ص�غ��ار السن،
م��ن ال�ش�ب��اب ال�ك��وي�ت��ي ،ي��درك��ون أن «م��اف�ي��ات»
الفساد ،باتت أق��وى من كل امل��واق��ع ،وم��ن كل املسؤولني ،وإال فكيف
نفسر «تطنيش» دي��وان املحاسبة من جانب «الجماعة» في الدفاع،
رغم تسجيل ،الشباب الشرفاء في الديوان ،احتجاجا رسميا ،يثبتون
فيه إخفاء «الجماعة» في الدفاع ،لكل ما يتعلق بالصفقة املليارية من
مستندات ،وأهمها تقريرا اللجنتني املكلفتني ،بدراسة الصفقة ،وإبداء
الرأي فيها ،واللتان أوصتا برفض الصفقة ،ومع ذلك تمر هذه املعلومة
على الحكومة ،وال يحرك بشأنها ساكنا!
ونتساءل :ما الرسالة ،التي تود الحكومة ،بهذا الصدد ،أن توصلها
أله��ل ال�ك��وي��ت؟ ه��ل ت��ري��د م��ن ال �ن��اس ،أن تقتنع ب��أن حكومتهم غير
مهتمة ،بالتجاوزات املليارية على أموالهم؟ إذا كانت هذه هي الرسالة،
التي ت��ود الحكومة أن تصل إل��ى الناس ،فكيف تريد الحكومة ذاتها
أن تقنع ال�ن��اس ،بجديتها ف��ي معالجة مشاكل ال�ن��اس وقضاياهم،
التي تقل كلفتها املالية بكثير ،عن كلفة الصفقات املليارية العبثية؟
بل كيف تستطيع الحكومة ،أن تقنع الناس بأن خطة التنمية ستمر
بنظافة ،إذا ك��ان��ت م�ل�ي��ارات م��ن أم��وال�ن��ا وأم ��وال أب�ن��ائ�ن��ا ،ف��ي صفقة
«ال��راف��ال» ،تعالج بهذا التكتم والعبث امل�ه��ني؟ مل��اذا تتبعون سياسة
اإلخفاء و التكتم؟ وعلى من؟ على الشعب؟ على صاحب امل��ال؟ من
ال��ذي قال لكم ،ان هذه األم��وال ،هي أم��وال خاصة بكم ،لكم الحق في
التصرف بها ،كيفما شئتم؟!
نقولها للمرة املليون :ال إص��اح ،من دون محاسبة ،وال إص��اح من
دون شفافية ،هذا ليس اختراعنا ،هذا ما سارت عليه األمم املتقدمة،
لذا ّفإن أمورها تسير من حسن إلى أحسن ،بينما نحن مازلنا غير
مسلمني بحق الشعب ،في إدارة الحكم ،وحقه في التصرف باملال ،كما
مازلنا غير مؤمنني بأن «الحكم في الكويت ديموقراطي ،السيادة فيه
لألمة ،مصدر السلطات جميعا»  -املادة « »4من دستور .1962
أما «الرفلة» ،ونصيحتها لصاحب التصريح الرسمي في إقحام املقام
السامي بموضوع الصفقة العبثية ،فنقول ملن استمع لنصيحتها« :إن
الرفلة ما ّ
سرت حالها ،علشان تسر أحوال غيرها ،ثم كيف تسمح لها
بأن تتجرأ على املقام السامي وتقحمه في أمور هو بعيد عنها».
Zayed.alzaid@gmail.com

