
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الفساد السياسي يكلف العالم 1.6 تريليون دوالر.

ـ .. واعتقد ان 1.5 تريليون منها بالعالم العربي!
أزمة مواقف سيارات شديدة في منطقة الشعب واغلب الشوارع عليها 

اشارات ممنوع الدخول.
أبواللطفواحدـ مو بعيد يكون المقصد تشجيع رياضة المشي!

جت���ري ف���ي مضامي���ر 
الصحافة الكويتية سجاالت 
قانونية حول مواد الدستور 
بني املتخصصني في القانون 
وغيرهم، وقبلها وبعدها جرت 
س���جاالت فقهية وسياسية 
أو تل���ك املتعلقة  وطبي���ة 
مبعاجلة االزمة االقتصادية 
واحلس���ابات االكتواري���ة 
والدي���ون املعدوم���ة. وبعد 
ذلك جاء دور القضاء الواقف 
او احملام���ني ليدلوا بدلوهم 
الصحافي وااللكتروني حول 
القضايا التي يترافعون عنها 

حتت قوس احملكمة.
لم يترك الكويتيون للغرف 
املهنية املغلقة واملتخصصة 
فرصة للعمل، فكل ما ميكن 
ان يق���ال ف���ي االجتماعات 
العالقة  او اجللس���ات ذات 
املباش���رة صار ينسكب في 
دروب الصحافة ليغرف منه 
القراء حسبما تشتهي قلوبهم 
او تستوعب عقولهم. واصبح 
كل ما ُيع���رف وما ال ُيعرف 

يقال جهارا نهارا.
لقد سطحنا املهن العريقة، 
وبسطنا املشكالت العويصة، 
الدائ���رة، وصار ما  وربعنا 
ينش���ر في الصحف او يقال 
في املؤمترات الصحافية او ما 
يكتب في املواقع االلكترونية 
يفوق ما ينشر في املجالت 
العلمية احملكمة او النشرات 
املتخصص���ة حتى أمس���ت 
الب���الد »جامع���ة مفتوحة« 
يتعل���م فيها الناس صنوف 
العلوم السياسية والقانونية 

والطبية والبيئية.
انها الشفافية املفرطة التي 

تفوق الوصف واخليال.

شوية معلومات غير مهمة تتعلق ببضعة 
مليارات خسرناها، ال تستحق سوى هذه 

األسطر:
- ارتفعت مبيعات شركة داو كيميكال 
إلى 12 مليار دوالر خالل الربع الثالث من 
ع����ام 2009 )كان االرتفاع متوقعا بحدود 

11 مليارا(.
- هذا األداء لم يكن مفاجئا، مسؤولو 
النفط في الكويت – على مختلف املستويات 

- كانوا على اطالع تام ومفصل به.
- أرباح الكويت بعد نقل األصول من 
الداو الى الش����ركة اجلديدة = 500 مليون 
دوالر )خمسة مصانع ستمتلكها الكويت 

مناصفة مع الداو(.
- تخطت الداو مشكلة التمويل بسهولة 
من خالل بيع وحدة موتون سولت ب� 1.68 
مليار إضافة الى قرض )ثالثة مليارات من 
شخص واحد، وارن بافت + مليار من الهيئة 
العامة لالستثمار بضمانات( ما جعلها تسدد 

التزاماتها قبل موعد االستحقاق.
- الفوائد التكنولوجية تفوق في األهمية 
املنافع املالية )اقرأ جريدة الراي 2009/11/4 

ص 50(.
- إضافة الى القدرات التشغيلية – وهي 
األهم – ارتفع السهم 19 دوالرا فوق سعره 
قبل إلغ����اء الصفقة، م����ا أدى الى ارتفاع 
قيمتها السوقية   ب� 20 مليارا بني مارس 
وأكتوب����ر، 20% من هذه الزيادة كانت من 
نصيب الكوي����ت في حال الدخول مبلكية 

الشركة بتلك النسبة.
هذه املعلومات غير ذات أهمية، شوية 
مليارات خس����رناها، عندنا بدلها، والنفط 
يرتفع، ملاذا القلق؟ لقد كنا جميعا ضحايا 
ملبدأ سياسي يقول »أين يقف فالن، أو اجلهة 
الفالنية؟ إذن الصواب هو في املوقع املخالف 
له« وهو شيء رأيناه في مواقف دول عربية 
أثناء احتالل الكويت، وفي مناسبات كثيرة، 
هذا املبدأ السقيم كلف الكويت خسارة نقلة 
تاريخية في صناعة النفط ومشتقاته، وفوت 
علينا توفير وظائف لأللوف من الشباب 
الكويتي داخل وخارج الكويت، واألدهى أننا 
شاركنا في متويل الداو بجسر متويلي - 
طبعا بضمانات كافية – ما يعني أننا كنا 
سببا في حتقيقها النجاح املذكور آنفا، إال أنه 
ليس لنا نصيب في عوائده املرتفعة، ألننا 
لم نتخذ القرار الصحيح املدعم بالبيانات 
الكاملة، وخضعنا لالبتزاز السياسي الذي ال 

هدف له سوى اللعب 
مبقدرات الوطن.

لقد تقدمت احملامية 
فوزي����ة الصباح في 
الى  2009/1/21 ببالغ 
النائ����ب الع����ام على 
خلفي����ة إلغاء صفقة 

الداو وطالبت بالكشف عن وجود تفريط 
في املال العام من عدمه، ومن حقها، وحق 
املوطنني كافة، معرفة احلقيقة، وأشارت 
الى أن الدولة أعلنت عن متسكها بالصفقة 
اعتمادا على الدراسات الدقيقة وأنها ستمضي 
قدما في إمتامها، ولكنها تراجعت عن قرارها 
دون اإلعالن للمواطنني عن السبب احلقيقي، 
بالنظر الى س����ابق إعالنها سالمة القرار 
من الناحية الفنية واالقتصادية.. والتزال 
احملامية بانتظار رد جهات التحقيق، ومعها 
املواطنون الذين يهمهم معرفة حجم اخلسارة 
التي تكبدها بلدهم، هذه املعرفة ليست من 
باب العبث، ألنها س����تتكرر مرات ومرات، 
ما لم يتم اإلعالن عن حجم اخلسائر، واال 
فما الفائدة من املادة 17 من قانون حماية 

األموال العامة؟!
نع����م، احلكوم����ة ضعيف����ة، وتخضع 
للضغوط بسهولة، والسبب هو مشاركة 
املاكينة اإلعالمية غير الرسمية في النفخ في 
تلك الضغوط وتهييج الشارع الغافل عن 
حجم األضرار، و»الناس لهم الظاهر«، نقل 
لي عن أحد الوزراء قوله »أقرأ الصحف مع 
طلوع الشمس لسبب رئيسي، وهو إخفاء 
التشنيع واإلهانات املوجهة لي عن أفراد 
أس����رتي، تكفي معاناتي الصحية بسبب 

رفضي اخلضوع للضغوط«.
نع����م، هناك حق عام متت إضاعته في 
صفقة الداو، وعلى اجلهات القانونية التي 
متثل املال العام الكشف عن املتسبب، وبنفس 
القدر يجب مالحقة املال السياسي – نقدا، 
عينا – أيا كان مصدره في السلطتني، والذي 
يركز على واحدة ويتغاضى عن الثانية فقد 

ظلم نفسه ووطنه.
كلمة أخيرة: مقولة »أن تصل متأخرا خير 
من أال تصل« تنطبق على تطوير صناعة 
البتروكيماويات،  على املخلصني في هذا 
البلد تشجيع إعادة التفاوض مع شركة داو 
كيميكال، واإلفادة من املتغيرات لصاحلنا، 

إن أمكن.
فاملكابرة شيء سيئ جدا، جدا، جدا.

هل منع تدريس املوسيقى باملدارس 
يعني ان الطالب والطالبات لن يسمعوا 
السيارة  املوسيقى من خالل مذياع 
او عل���ى الفضائيات او االنترنت او 
داخل املجمعات التجارية واملطاعم في 
الكويت وخارجها؟! وهل املوسيقى 
التي تشذب احلس االنساني وترتقي 
به هي امر سيئ؟! ثم هل شهد أو سمع 
احد مبوسيقار او محب للموسيقى 
قرر تفجير نفس���ه في األبرياء عبر 

عمل ارهابي متطرف؟!
> > >

لقد ُدرست املوس���يقى للفتيات 
في الكويت من���ذ عقود فلم تتحول 
الكويتيات إل���ى راقصات كما يدعي 
احد النواب بل حتولن الى محافظات 
وأصبحن محجبات، ثم هل سنصبح 
الدولة الوحيدة في العالم التي يقرر 
بها أي ولي أمر أو نائب نوعية املناهج 
الت���ي يجب ان ت���درس للطلبة في 
املدارس العامة، فيقرر األب العلماني 
عدم تدريس الدين، ويقرر اآلخر عدم 
الرغبة في تدريس الشعر العربي وما 
فيه من غزل، وثالث عدم تدريس علوم 
األحي���اء كونها تتحدث عن وظائف 
اجلسد.. الخ، وأين سنصل عبر النهج 

املضحك؟!
> > >

إن املساحة املمتدة من صوان اذن 
الشاب اليمنى حتى اليسرى إما ان متأل 
مبا يجعلها حتب احلياة وتخلص في 
عملها كما احلال في الدول املتقدمة، 
فتفيد ذاتها ووطنها وتفيد اآلخرين، 
او تترك ملن ميلؤها باألفكار الظالمية 
التكفيرية املتعصبة واملتطرفة التي 
تستبدل التعمير في األرض بالتدمير 
فيها وقتل النفوس البريئة كما هو 
متفش في محيطنا العربي واإلسالمي 

فأّيًا من اخليارات نود ونرغب؟!
> > >

قد زرت ضمن أنشطة حفل الذكرى 
العشرين إلنشاء مؤسسة عبدالعزيز 
سعود البابطني »دار األوبرا املصرية« 
واس���تمعت ألشعار نظمها الصديق 
أبوسعود، وشدا بها ثلة من املطربني 
واملطربات، كما حلق بنا املوسيقار 
سليم سحاب مبوسيقى وأغان جميلة 

طارت بنا فوق 
السحاب، حيث 
النفس  ترتاح 
من  وتصف���و 
عن���اء هم���وم 
اليوم وس���ط 
طيبة  صحبة 

من رجال الدين والثقافة والش���عر 
واألدب، وك���م نتمنى، مبا هو أقرب 
لألحالم، إنش���اء دور أوبرا ومجمع 
مسارح في الكويت كي نعود لعصرنا 

الذهبي.
> > >

وقد حضرت في نفس دار األوبرا 
حفل مهرجان املوسيقى العربية ال� 
18 ال���ذي أرجعنا للط���رب األصيل 
والزمن اجلمي���ل عبر اغان مختارة 
ألم كلثوم وعبدالوهاب وفريد األطرش 
وعبداحلليم وفاي���زة احمد ووردة 
اجلزائرية، كما اش���تريت من احدى 
زوايا األوبرا اش���رطة غنائية نادرة 
للحفل الغنائ���ي العربي االول الذي 
أقيم في القاهرة عام 1932 والذي مثل 
الكويت فيه املطرب الكويتي اليهودي 
صالح عزرا في أغنيته »يعاهدني أال 
يخونني«، كما حصلت على شريط 
نادر تشدو فيه أم كلثوم مبنلوجات 
وطقطوقات وأغان منذ بداياتها األولى 

لم نسمع بها من قبل.
> > >

آخـر محطـة )1(: فيل���م »ليلة في 
األوب���را« الذي أنتج ع���ام 1935 هو 
أحد أجمل أف���الم الكوميديا لإلخوة 
ماركس والذي أنصح باحلصول على 
مجموعة افالمهم التي »تفطس« من 
الضحك لتبديد سحب الكآبة السائدة 
هذه األيام، الغريب ان بطلة الفيلم 
كيتي هارت توفيت قبل مدة قصيرة 
عن عمر يقارب املائة، والظاهر انها 
كانت تشاهد ذلك الفيلم الذي يطّول 

العمر كل ليلة.
)2( سأل صحافي مايسترو كبيرا: 
»بصفتك عالمة وخبير مختص في 
املوس���يقى، فيك تقولن���ا رأيك في 
التاسعة لبيتهوفن؟«،  السيمفونية 
فأجابه املوسيقار الكبير: »بيت مني 

لو سمحت؟«.

تداول موضوع »الداو« بطريقة صحافية شيء وبطريقة مهنية.. شيء آخرمجتمع »المعرفة« هل سمع أحد بموسيقار إرهابي أو انتحاري؟

كالم مباشرالسايرزم محطات

صالح الساير
www.salahsayer.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

مواطن يطلق النار على شقيقه في النسيم

وافد يعتدي على رجل أمن في الجهراء

تأجيل قضية الجهاد في أفغانستان 
لجلسة 27 ديسمبر

هاني الظفيري
اقدم مواطن على اطالق اعيرة نارية على 
شقيقه في منطقة النسيم في محافظة اجلهراء 
مساء امس االول ليأمر على اثر البالغ العميد 
عايض العتيبي بحج���ز مطلق النار واحالته 
للتحقيق. وفي التفاصيل التي يرويها املصدر 
ان خالفا عائليا وقع بني ش���قيقني في منطقة 
النسيم ليتطور الى تشابك باأليدي، االمر الذي 
دعا احد الشقيقني الطالق النار على أخيه، اال 
انه لم يصب ليتم ضبط مطلق النار واحالته 
مع شقيقه الى املديرية متهيدا الحالته للنيابة 

العامة.

عبداهلل قنيص
ش���هد مخفر اجلهراء الشمالي اعتداء وافد 
أردني على رجل أمن صباح امس اثر مش���ادة 
على االنتظار لتخليص أمور حادثة تصادم. 
وفي تفاصيل احلادثة ان وافدا اردنيا جاء الى 
مخفر اجلهراء الشمالي لتخليص أمور حادث 
التصادم الذي تعرض له ليجد رجل األمن يقول 
له انتظر حتى انتهي من األمر الذي أعمل به، 
إال أن الوافد لم يرق له ما حتدث به رجل األمن 
ليبدأ الوافد بالتطاول بااللفاظ حتى وصل االمر 
الى اعتداء الوافد على رجل األمن بالضرب ليتم 

احتجازه وتسجيل قضية.

مؤمن المصري
ح����ددت الدائ����رة اجلزائية األول����ى مبحكمة 
االس����تئناف برئاسة املستش����ار صالح املريشد 
وأمانة س����ر عبداهلل الزير جلس����ة 27 ديسمبر 
املقبل لنظر استئناف املتهمني في قضية اجلهاد 
في أفغانس����تان وكذلك استئناف النيابة العامة 
ضدهم.  كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس 
املتهمني الستة ثالث سنوات مع الشغل وأمرت 
بكفالة 300 دينار لكل متهم لوقف النفاذ بعد أن 
أدانتهم بالقيام بعمل عدائي ضد قوات التحالف 

في أفغانستان.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمني الستة 
اثن���ني )م.س.( و)م.ه�.( وخليجيني  »مواطنني 
)س.س.( و)ع.ح.( وبدون )ع.ب.( وعراقي )ب.ع.(« 
تهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية والذي من 
شأنه تعريض الكويت لقطع العالقات الديبلوماسية 

مع تلك الدولة مما يضر بوضعها السياسي.

حملة »عودة االنضباط« في الجليب حصدت 
340 مخالفة و60 سيارة مهملة ومداهمة مقاٍه مخالفة

بونشات لرفع املركبات.

شارك في حملة الجليب:

مدير أمن الفروانية العميد 
غلوم حبيب

مدير مرور الفروانية املقدم 
إبراهيم اجلالل

رئيس قسم الدوريات الرائد 
خالد القبندي

النقيب أحمد الكندري
مالزم أول مشعل النمالن

ومحمد القالف وعلي الزلزلة 
من شركة النقل العام

ان مخالفة حتميل الركاب من 
املخالفات اجلس���ي�����مة التي 
ابع���اد مرتكبها في حال  يتم 
تكرارها نظرا لوجود وسائ��ل 
نقل جماعي وتكاسي ج����والة 
وبالتالي فإن هذه املخالفة غير 

مقبولة.
ولفت املصدر الى ان بعض 
املركبات التي رفعت من ساحات 
ترابية تبني انه���ا مهملة منذ 
س���نوات وغير مؤمن عليها، 
مشيرا الى ان شركة النقل العام 
زودت القائم���ني على احلملة 

بعد اجلليب الى منطقة خيطان، 
مشيرا الى ان العمل يوم أمس 
الى 3  ش���مل جتزئة اجلليب 
قطاعات وتوزيع القوة األمنية 
التي جتاوز عددها 40 رجل أمن 
وخالل هذه احلملة مت توقيف 

املركبات املخالفة.
وأش���ار ال���ى ان توقي���ف 
املركب���ات التي تقوم بتحميل 
الركاب مت من خالل نشر رجال 
أمن يقومون بتحديد املركبات 
التي ترتكب مثل هذه املخالفات 
ومن ثم توقيفها، مش���يرا الى 

مرور الفروانية املقدم ابراهيم 
اجلالل وبلدية الكويت ممثلة 
في رئيس مركز بلدية اجلليب 
هزاع املطيري عن رفع 60 مركبة 
مهملة منذ سنوات داخل ساحات 
ترابية، الى جانب مداهمة عدد 
من املقاهي املقامة بشكل مخالف 

في منطقة اجلليب أيضا.
وقال مصدر أمني ان حملة 
إعادة االنضب���اط الى منطقة 
اجلليب استمرت ل� 3 ساعات، 
مؤكدا ان هذه احلملة ستتواصل 
ألسبوع، على ان يتم االنتقال 

 أمير زكي ـ هاني الظفيري 
محمد الجالهمة

أس���فرت حملة مش���تركة 
شنتها وزارة الداخلية ممثلة في 
قطاع املرور بإشراف من وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
املرور اللواء محمود الدوسري 
ومساعد املدير العام للتراخيص 
العميد احسان العويش ومدير 
أمن الفرواني���ة العميد غلوم 
حبي���ب وبلدي���ة الكويت عن 
حتري���ر 340 مخالفة مرورية 
التوقف في  متنوعة أغلبه���ا 
ساحات ترابية وعرقلة حركة 
السير ومخالفات أمن ومتانة 
وحتميل ركاب، كما أس���فرت 
احلملة التي قام بتنفيذها مدير 

تستمر ألسبوع وتعقبها أخرى في خيطان

سيارات مهملة في طريقها إلى كراج احلجز

لقطة جماعية للمشاركني في حملة اجلليب

املقدم ابراهيم اجلالل يشرف على حملة اجلليب

اللواء محمود الدوسري

العقيد محمد الصبر

احلدثان وامامهما املسروقات وتبدو السيارة املسروقة

الصبر: »الداخلية« أتمت استعداداتها 
الستقبال الحجاج العراقيين

براءة مدير عام شركة و3 مسؤولين من خيانة األمانة

توقيف حدثين من أصل 4 يسلبون المارة بـ »مسروقة«

مؤمن المصري
برأت محكمة اجلنح امس برئاس���ة املستشار 
فواز الس���ويط اربعة مسؤولني باحدى الشركات 
الكبرى منهم مدير عام الش���ركة من تهمة خيانة 
االمانة واالستيالء على اكثر من 85 الف دينار من 

اموال الشركة.
كان دفاع املتهم االول احملامي علي العصفور خالل 
اجللسة السابقة قد ترافع عن موكله دافعا بانتفاء 
اركان جرميتي خيانة االمانة والتزوير في محررات 

عرفية وعدم صح�����ة االته���ام املنسوب اليه.
واك���د ان االدلة التي س���اقها االدعاء العام ال 
تقوم على دليل واضح ب���ل ادلة واهية حامت 
حولها الشبهات وأحاطت بها الشكوك والريب 
من جميع اجلوان���ب، واضاف ان األوراق خلت 
من ثم���ة دليل او قرين���ة صحيحة على صحة 
االتهام ونسبته للمتهم، ودفع العصفور ايضا 
بكيدية االتهام وطالب ببراءة موكله من التهمة 

املسندة اليه.

الوافدين ليتم احالتهما  بسلب 
ال����ى النيابة العام����ة للتحقيق 
ومت عرض املتهمني على وافدين 

تعرضوا للسلب.

االختصاص.
من جهة أخرى، متكن رجال 
إلقاء  الظهر من  مباحث منطقة 
القبض عل����ى مواطنني يقومان 

عبداهلل قنيص ـ محمد الدشيش
متكنت اإلدارة العامة للدوريات 
من ضبط عصابة أحداث تقوم 
بعمليات سلب بالقوة في محافظة 

اجلهراء.
وكانت وافدة من جنس����ية 
آسيوية قد أوقفت دورية تابعة 
لإلدارة العامة للدوريات باحملافظة 
وتقدمت بشكوى عن تعرضها 
لعملية سلب بالقوة من جانب 

مركبة بها أربعة أشخاص.
وقد قام����ت الدورية باركاب 
الشاكية في الدورية وبعد جولة 
باملنطقة متت مش����اهدة مركبة 
صال����ون ياباني����ة الصنع بها 
أشخاص يقومون بسلب وافدة 

أخرى.
ومتت مالحق����ة املركبة ومت 
ضبط اثن����ني من املتهمني وهما 
مواطن وغير كويتي ومت العثور 
على حقيبتي يد تخص وافدتني 
وتب����ني ان املركب����ة مس����روقة 
ايضا. وقد متت احالة املتهمني 
الى جهة  واملركبة واملسروقات 

أكد مدير إدارة اإلعالم األمني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية 
العقيد محمد هاش����م الصبر حرص وزارة الداخلية على توفير جميع 
التس����هيالت لتأمني عبور احلجاج العراقيني الب����الد في طريقهم الداء 

فريضة احلج باململكة العربية السعودية الشقيقة.
واوضح العقيد الصبر ان وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر 
خالد الصباح قد اصدر توجيهاته باتخاذ جميع الترتيبات واالستعدادات 
الالزم����ة ملرور احلجاج العراقيني عبر االراضي الكويتية بكل س����هولة 
ويسر. وأضاف أن هناك ترتيبات سابقة بني الكويت واململكة العربية 
الس����عودية واجلمهورية العراقية في هذا الشأن. وذكر ان وكيل وزارة 
الداخلية الفريق أحم����د عبداللطيف الرجيب يتابع هذه الترتيبات عن 
كثب ويصدر مالحظاته بشأنها. وأملح الى ان عملية دخول وخروج ارتال 
حجاج جمهورية العراق ألداء فريضة احلج لعام 1430ه� ستبدأ اعتبارا 
من اليوم في متام الساعة السادسة صباحا حتت اشراف مدير عام اإلدارة 

العامة ألمن املنافذ البرية العميد محمد إدريس الدوسري.


