
عدم رغبة أعضاء املجلس األعلى للبترول 
ـ مـــن غير املعينني بحكم مناصبهم ـ جتديد 
عضويتهم هو مؤشر لشعورهم بالعجز عن 
تنفيذ املســـؤوليات التي ألقيت على عاتقهم 
بســـبب آلية اتخاذ القرار التي تتطلب منهم 
قضاء أشهر طويلة من الدراسة والتمحيص 
ملشـــاريع يتم إلغاؤها حتت ضغط نائب لم 

يعجبه شيء ما ـ شوف عاد شنو هالشيء! ـ وأصبح وضعنا مثل 
طبيب جراح يستعد إلجراء العملية بعد مراجعته التحاليل واألشعة 
وجلسات استشارية مع فريق كامل، كل ذلك ينسفه مدير الشؤون 
اإلدارية في املستشـــفى قائال: »ال أســـمح لكم بإجراء العملية قبل 
املوافقة على طلباتي الشـــخصية«.. لهذا ال ألوم األعضاء األربعة 
غير الراغبني في التجديد. تقول األخبار بأن شركة »داوـ  كيميكال« 
قطعت شـــوطا كبيرا في التفاوض مع »شركة أرامكو« السعودية، 
لدخول األخيرة في احلصة التي تراجعت الكويت عن شرائها، بعد 
أن أظهـــرت نتائج الربع الثالث من العـــام احلالي حتقيق »الداو« 
ألرباح مجزية في الفرع الذي جرى التفاوض عليه مع الكويت، ما 
شجع أرامكو على الدخول في تلك الشراكة، ولهذا ال نستغرب مقولة 
مدير شـــركة كورية فازت في صفقة املصفـــاة الرابعة امللغاة: »لم 
تعد الكويت ضمن قائمة األسواق التي تتجه إليها شركات الدرجة 
األولى في صناعة تكرير النفط بوجود أســـواق أخرى جاذبة مثل 
قطر والسعودية واالمارات والبحرين ومصر، واملقاولون العاملون 
حاليا في الكويت هم خمسة من آسيا وبريطانيا يعملون منذ 2005، 
بينمـــا يعمل في االمارات ما يزيد على 20 شـــركة كبيرة« جريدة 

القبس، ونشرة ميس االقتصادية.
 يا سادة، مقدراتنا االقتصادية في خطر، بعد أن مت إيقاف %86 
من املشـــاريع النفطية ألسباب سياسية ســـخيفة، ومن التفريط 
في مواردنا ومصائرنا البيئية أن نترك هذا القطاع أســـيرا للعبث 
السياسي، بل حتى أرواحنا إذا ما أدخلت قطاع الطيران وما تتعرض 
له »الكويتية« من هدم مبرمج، فقد حدثني أحدهم قائال: »السفر ألداء 
العمرة على اخلطوط الكويتية يتم عبر طائرتني مت اســـتئجارهما 
من شـــركة ايطالية، وهما »نص عمر« وقد ســـمعت املتحدث عبر 
امليكرفون في الطائرة وهو يذكرنا باسم الشركة املؤجرة، وتساءلت 
»لو أن شراء، أو استئجار الطائرات قد مت عبر شركة وطنية كويتية 
ـ أالفكو اململوكة من الكويتية وبيتك ـ هل كنا سنسمع اسمها عبر 
ميكرفون الطائرة، أم أنهم ســـيضطرون للتستر على االسم خوف 
الفضيحـــة في بلد العجائب هذا؟!« انتهى.. علما بأن صفقة أالفكو 
متـــت بعد موافقة جلنة املناقصات علـــى عرضها الذي تفوق على 

عروض 12 شركة أجنبية، ولكن!
كلمة أخيرة: من العبارات التي يرددها البعض »الشركات والبنوك 
واملصانع في الغرب تعلن إفالسها كل يوم، اشمعنى عندنا«؟! وهذا 
يتناسى أنهم هناك يستخدمون التفليسة إلعادة هيكلة الشركات 
واملصانع، وليس تصفيتها، بل حماية حقوق الدائنني واملوظفني من 
خالل إعادة تأهيل هذه املنشآت لتجاوز عثرتها وفق معايير رشيدة 
حتفظ األموال اجلديدة التي يتم توظيفها لإلنقاذ من سوء االستخدام، 
وهو ما رأيناه مؤخرا في الواليات املتحدة، وكان سببا لعودة التعافي 

إلى اقتصادها بسرعة قياسية، مقارنة بحجم األزمة.

مجلس البترول ـ الكويتية ـ معنى »اإلفالس« في الغرب
بدعوة كرمية من احتــــاد طلبة الكويت في 
اململكة املتحدة وايرلندا ورئيســــه االخ ناصر 
فدغوش الهاجري قمنا واالخ ناصر النفيســــي 
بتقدمي اوراق حول كويت املركز املالي للمؤمتر 
الذي ابتدأت انشــــطته اوائل االسبوع اجلاري 
في منتجع »بتلنز« الساحلي اجلميل في شمال 
شــــرق اجنلترا، ثم شــــاركنا واألخوان محمد 
السنعوسي ووليد اجلري في لقاء مفتوح مع 

ابنائنا الطلبة.
< وقد وجدت ان الطريقة املثلى للورقة التي 
اعددتها ان تكون على شكل امر اعتاده الطلبة، 
اي السؤال واجلواب ولغة االرقام واملعلومات 
لذا كانت البداية هي عبر طرح سؤال مهم هو: 
هل كويت املركز املالي خيار من اخليارات ام انه 
اخليار الوحيد لنا؟! وكانت االجابة اجلازمة هي 
انه اخليار »الوحيد« لكويت املستقبل لذا يجب 
عدم التهاون في التعامل معه كحال تعاملنا مع 

قضايانا االخرى.
< السؤال الثاني: هل تكفي الرغبة احلكومية 
الكويتية في ذلك املشروع حلتمية حتقيقه كحال 
ما يحدث لدى الــــدول اخلليجية االخرى التي 
ما ان تعلن عن مشروع حتى نراه قائما خالل 
سنوات قليلة؟! اجلواب الصريح هو عبر زيارة 
تاريخية سريعة لكثير من القرارات االستراتيجية 
التي صدرت في البلد وما آلت اليه االمور فيها، 
فمشروع كويت املركز املالي واملنطقة احلرة مت 
طرحه على اعلى املستويات عام 1963 وكرر في 

خطاب احلكومة عام 1970.
< حال ذلك املشروع كحال قرارات سيادية 
اخرى صدرت عام 1982 بتعمير جزيرة بوبيان 
وانشاء 7 مدن حدودية حلماية الكويت وجزرها 
من الغزو ومن تداعيات احلرب العراقيةـ  االيرانية 
املشتعلة آنذاك ولم يتحقق شيء على االطالق 
من تلك القرارات االستراتيجية الكبرى كوننا 
ال نخلق آليــــات التنفيذ واملتابعة كحال الدول 
االخرى كما اننا نسمح للقيادات الوسطى بعرقلة 
املشاريع الكبرى دون عقاب فاحملاسبة لدينا ـ 

ان وجدت ـ هي ملن يخطئ ال ملن يعرقل.
< السؤال الثالث: هل يعني التحول للمركز 
املالي البعد عن االنشــــطة االقتصادية االخرى 
كالصناعــــة والزراعة )االقتصاد احلقيقي( كما 
حــــدث لدينا حيــــث حتولت اموال الشــــركات 
الصناعيــــة والزراعية للمضاربة في البورصة 
بحجة ان ذلك احد متطلبات كويت املركز املالي؟! 
احلقيقة ان من ســــلبيات املراكز املالية سرعة 
االنهيار حيث يتسبب تخفيف القيود في الدخول 
السريع لالموال الساخنة واخلروج االسرع لذا 

تعمــــد دول املراكز املالية 
كسنغافورة وسويسرا.. 
الــــخ الى خلــــق قطاعات 
اقتصادية مساندة تخفض 
من تداعيات تلك االنهيارات 
وال تكتفي باالقتصاد الورقي 

كحالنا.
< السؤال الرابع: هل من الضرورة ان يصبح 
املركز املالي مركزا جتاريا وسياحيا؟! احلقيقة 
ان هنــــاك فارقا بني املراكز الثالثة، فمصر على 
سبيل املثال مركز ســــياحي ال مالي او جتاري 
لذا يفضل ان يصبح املركز املالي مركزا جتاريا 
وسياحيا دعما له وهو امر نقوم بعكسه متاما 
فقد تسببت املشاكل السياسية في منع حتولنا 
ملركز جتاري فاعل يصدر للعراق وايران، كما 
تسببت القرارات »القراقوشية« املتكررة وآخرها 
قرار »السندريال« املانع للتجول في البلد بعد 
الســــاعة 12 ليال في تطفيش القلة القليلة من 
الزائرين والسائحني السعوديني واخلليجيني 

و..عفارم!
< السؤال اخلامس: هل تظهر احلقائق واالرقام 
جناح مسارنا في التحول للمركز املالي؟! التقارير 
»احملايدة« الدولية تظهر تأخرنا الشديد بجميع 
املؤشرات التي تتابعها الدول والشركات العاملية 
كما ان االرقام »اجلامدة التي ال تكذب تظهر اننا 
اقل الدول جذبا لالســــتثمارات االجنبية »دون 
محاسبة« كما اننا اكبر دولة »مصدرة« لالموال 
واالســــتثمارات )انظر التقرير الفاضح االخير 
حلجم االستثمارات االجنبية في دول اخلليج 
العوام 2003ـ  2008 الذي اصدرته شركة جلوبل( 

و.. الشق عود!
< آخر محطة: 1 - عندما كانت الكويت مركزا 
ماليا حقيقيا كان لديها 10 آالف ســــفينة لنقل 
البضائع والبشر منها واليها كما يذكر املؤرخون 
وهو امر تقوم به سنغافورة وهونغ كونغ ودبي 
وابوظبــــي والدوحة والبحرين هذه االيام عبر 
انشــــاء شــــركات »حكومية« ضخمة للطيران 
والنقل فكيف تستقيم رغبتنا في التحول ملركز 
مالي وبيع »الكويتية« للقطاع اخلاص؟! ومن 
سيتكفل بالذهاب ملشارق االرض ومغاربها لالتيان 

باملستثمرين والسائحني؟! لست ادري.
2 - خيــــار املركز املالــــي ال نقرره نحن بل 
يقــــرره اآلخرون لنا كذلك فما الذي ســــيجعل 
الدول والشركات تختار بلدنا بدال من الدوحة 
او أبوظبي او دبــــي او البحرين كمركز مالي؟! 
االجابة سهلة وال حتتاج اال لقراءة قصة زواج 

جحا من بنت السلطان، وللموضوع عودة.

اتحاد الطلبة وإشكاليات المركز المالي
كالم مباشرمحطات

جتتمع األسرة في البيت 
وتطلب من األم زيادة كمية 
امللـــح في الطعام، وبعد أن 
تفرغ األم من الطبخ ويتناول 
األفراد وجبة الغداء املاحلة 
يبدأون بالشكوى من كثرة 
امللح. فهذا يعاني من ارتفاع 
ضغط الدم، وآخر يشـــكو 
الصـــداع، والثالث يواصل 
شرب املاء ليل نهار من شدة 

العطش.
ويجتمـــع مجلس األمة 
ويقر قانون رقم 17 لســـنة 
الذي يشـــترط على   2005
املـــرأة »وحدهـــا« االلتزام 
بالقواعد واألحكام املعتمدة 
في الشريعة اإلسالمية في 
الترشـــيح واالنتخابـــات. 
وبعدما جتري االنتخابات 
ويحتج البعض على سفور 
النائبات والوزيرات يكثر 
الهرج واملـــرج والضجيج 

في البالد.
هنا.. يحار العقل في فهم 
هذه األمة »اململوحة« هل هي 
تفضل زيادة امللح في الطعام 
أم العكس؟ وإذا كانت اإلجابة 
بال، فلماذا تصر على طلب 
امللح باستمرار؟ وملاذا تسن 
قوانني تتعارض مع الدستور 
وتشترط على املرأة، وحدها، 
االلتزام بالقواعد واألحكام 
الدينية والتي تشمل الزي 

الشرعي؟
إن انعدام احلق السياسي 
للمرأة في الكويت أو تأخيره 
كان أفضل للبالد من قوانني 
التـــي تصلـــح  الديكـــور 
لالحتفاالت والبهرجة لكنها 

تهتز عند أول هبة ريح.

كتابة على مملحة

د.العوضي اليوم األربعاء وياكم
تســــتضيــــــف 
اليــــوم  »األنبــــاء« 
األربعاء استشارية 
الكيماوي  العــــالج 
مبركز حسني مكي 
جمعــــة د.شــــفيقة 
العوضي التي تتناول 
القراء األمراض  مع 

السرطانية واالسباب التي قد تؤدي لالصابة 
بها وسبل العالج والكشف املبكر، وبخاصة 
ســــرطان الثدي وستكون معكم من الساعة 
اخلامسة والنصف حتى السابعة مساء على 
هواتف »األنباء«: 24830979-24830805-

24830322، داخلي: 131-318.

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

املتهمون وأمامهم املضبوطات

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
جائزة أفريقيا للريادة تذهب لـ »ال أحد«!
ـ وكذلك بالتأكيد جائزة العالم العربي!

مكافأة موظفي وزارة المواصالت لالنتخابات البرلمانية لم تصرف حتى اآلن!
ـ أخاف االتصاالت بين اإلدارات في المواصالت تكون مفصولة عن الخدمة!

أبواللطفواحد

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

البقاء هلل
خالد فرج علي بادي املطيري ـ 23 عاما ـ الرجال: صباح الناصر – 
ق7 – م14 – ش 53 ـ ت: 65555213، النساء: ضاحية علي 

الصباح – ق9 – ش26 – م1.
اياد يوسف علي البحرـ  38 عاماـ  الرجال: القادسية – ق4 – ش45 
– م11 مقابل ش املغرب السريع ـ ت: 66920089، النساء: 

السرة – ق2 – ش14 – م13– الدفن التاسعة صباحا.
هيـا محمد قـراش العجمي ـ 91 عاما – الرجـــال: ابوحليفة – ق2 
– ش23 – م7 – ت: 66046636، النســـاء: ابوحليفة – ش 
دبـــي – م26 – ت: 99666219 – الدفن التاســـعة صباحا 

مبقبرة صبحان.

حفيد يتاجر لحساب جدته ومواطن يبيع الهيروين »وفاءً« للتعاطي 
امير زكي ـ عبداهلل قنيص

احال مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد الشـــيخ 
احمد اخلليفة امس الى النيابة العامة 4 مواطنني منهم ســـيدتان، 
احداهمـــا جدة والثانية زوجة احد املتهمني بتهمة االجتار وتعاطي 

املواد املخدرة.
وكانت معلومات وردت الى العميد الشـــيخ احمد اخلليفة عن 
اجتار مواطن عاطل عن العمـــل في مادة الهيروين حيث طلب من 
ادارة العمليات بقيادة املقدم فيصل املطيري ومساعده الرائد محمد 
قبازرد مبعرفة حقيقة اجتار املواطن في املخدرات وعليه قام قبازرد 
بتشـــكيل فريق عمل من الضباط ومتكن فريق العمل من استدراج 
املواطـــن الى بيع 3 غرامات من الهيروين مبقابل 100 دينار وجرى 
ضبطه بعد تسليمه الهيروين وتسلمه الـ 100 دينار، وباالنتقال الى 
شـــقة يقيم بها في حولي وجد رجال املكافحة زوجة املواطن حتت 
تأثير املخدرات وبتفتيش املنزل عثر رجال املكافحة على 40 غراما 
من الهيروين، و3 اصابع من احلشـــيش وبالتحقيق معهما اعترفا 
باجتارهمـــا في املخدرات للوفاء باحتياجاتهم من املخدرات وانهما 
يشتريان املخدرات من مواطن شاب في كيفان، وانتقل رجال املكافحة 
الى منزل املواطن واملتهم الثالث في القضية وعثر بداخل منزله على 

كيلو حشيش واعترف بأن جدته هي من جتبره على االجتار لصالح 
ابنها اي عم املتهـــم الثالث كما اقرت اجلدة باجتارها في املخدرات 

حلساب ابنها النزيل في املركزي على ذمة قضية اجتار.

مواقيت الصالة 
والخدمات ص 33

أخبار الصفحة 
األمنية ص 9 

فريق برنامج »اللوبي«
باچر الخميس وياكم

تســـتضيـــــف 
»األنبـــاء« باچـــر 
اخلميس بديوانيتها 
مقدمـــي برنامـــج 
»اللوبي« على قناة 
جعفر  »العدالـــة« 
محمد ود.عايد املناع 
األنصاري  وحسن 
الســـاعة  وذلك من 

الـ 5 حتى الـ 7 مســـاء، حيث سيتحدثون 
عن البرنامج وأهم القضايا التي يناقشـــها 
والنجاح الكبير الذي حصده »اللوبي« عبر 
شاشة »العدالة« وأيضا خططهم املستقبلية. 
أعزاءنا القراء ســـيكون معكم على الطرف 
اآلخر من الهاتف فريـــق برنامج »اللوبي« 
الذي يعرض على شاشـــة قنـــاة »العدالة« 
ليجيبوا عن جميع أسئلتكم واستفساراتكم، 
وذلك من الساعة الـ 5 حتى الـ 7 مساء عبر 
هواتف »األنباء«: 24830805 ـ 24830979 ـ 

24830322، داخلي: 131 ـ 318.

لـلإيجار باجلابرية

94085317

�شقـق للعائـالت 
غـرفـة و�شالـة

مبوا�شفات مميزة

يوجد �شرداب لالإيجار

حسن األنصاريد.عايد املناع

جعفر محمد


