
تس���تضيف »األنباء« 
اليوم االح���د بديوانيتها 
جن���وم قناة »س���كوب« 
محمد طالل السعيد وأحمد 
الفضلي وبوعيده وبداح 
الهاجري وأنور مال اهلل 
ال� 5  الس���اعة  وذلك من 
حتى ال� 7 مس���اء، حيث 
سيتحدثون عن برامجهم 
وأصدائها والنجاحات التي 
الفترة  حصدوها خ���الل 

املاضية وعن خططهم املستقبلية.
أعزاءنا القراء سيكون معكم على الطرف اآلخر من الهاتف جنوم قناة »سكوب« 
ليجيبوا عن جميع أسئلتكم واستفساراتكم وذلك من الساعة ال� 5 حتى ال� 7 مساء 

عبر هواتف »األنباء«: 24830979 � 24830805 � 24830322 � داخلي )318 � 131(

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
»ناسا«: نهاية العالم لن تكون في العام 2012.

ـ أما بالنسبة للعرب فالعالم انتهى منذ 1967!
300 شاحنة محتلة ساحة شبرة الشويخ و»المرور« يبعد أقل من نص كيلو.

ـ أي دزوا لهم شرطي مشي منها رياضة عشان يشيل »كرشته« ومنها 
أبواللطفواحديصكهم مخالفات.

»الغلو« في الدين والسياسة متقاربان في »الباعث«المركز المالي اإلسالمي هو الحل

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

للمعلومة، تنقسم املراكز املالية الى أنواع عدة منها 
املركز املالي »العاملي« كحال طوكيو ولندن ونيويورك، 
واحتمال ان ننافسهم أو نصبح مثلهم أقرب منه احتمال أن 
تشرق الشمس من الغرب أو تغرب من الشرق أو أن تنتهي 

املشاكل السياسية من حياتنا الكويتية.. ال فرق.
> > >

نوع آخر هو مراكز »األوف ش���ور« املالية والبنكية 
كحال جزر الكاميان وهذا الدور قامت به وبكفاءة عالية ومنذ سنوات طوال 
مملكة البحرين التي وطنت مئات البنوك األجنبية لديها )مقابل أقل من عشرة 

لدينا( ومن ثم علينا ان نغسل أيدينا من هذا اخليار إن أردنا الواقعية.
> > >

الن���وع الثالث هو املركز »اإلقليمي« املالي، وإش���كالية هذا اخليار انك ال 
تختاره لنفسك فقط بل يجب ان يختاره العالم والدول املجاورة لك، والذي 
يكتفي في كل مرة مبركزين ماليني إقليميني لكل إقليم جغرافي كحال هونغ 
كونغ وس���نغافورة في شرق آسيا، وسويسرا ولوكس���مبورغ في أوروبا 
..الخ، وواضح ان هذين املركزين قد تأسس���ا في اخلليج عبر ما نراه قائما 

في دولتي اإلمارات وقطر.
> > >

ومزايا هات���ني الدولتني مقارنة بالكويت ال تع���د وال حتصى، فلهم أوال 
السبق الزمني وما دفعوه من مئات املليارات لتطوير بناهم التحتية وتطوير 
تشريعاتهم، وقضائهم على الروتني واستقرارهم السياسي ووجود شركات 
طيران وطنية عمالقة )القطرية، اإلماراتية، االحتاد(، جتلب ماليني السائحني 
واملستثمرين لبلدانهم، اضافة الى احلياة االجتماعية املنفتحة )ال مركز ماليا 
دون ذلك الش���رط( واألنظمة التعليمية املختلطة واملتطورة التي ال يتدخل 

أحد في مناهجها أو.. حفالتها املوسيقية!
> > >

األمل »الوحيد« للكويت بعد تلك املعطيات هو في خلق مركز مالي إقليمي 
أو عاملي لالقتصاد »اإلسالمي« وهو ما يعكس وبحق واقعنا، وهذا اخليار لن 
يبقى طويال على الطاولة حيث ميكن ملدن سريعة القرار كالرياض أو جدة 
أو مسقط أن تستحوذ عليه في ظل بقاء »الالخبرات« االقتصادية الكويتية 
الش���هيرة مبحدودية التفكير والقدرات وتركيزها الشديد والوحيد على ما 

ينفعها شخصيا وميأل جيوبها ال ما ينفع الكويت ومستقبلها.
> > >

آخر محطة: )1( ميكن ان تشتري أعلى الشهادات اجلامعية وحتى الدكتوراه، 
وميكن كذلك تعلم اللغات األجنبية عبر التواجد في اخلارج، وميكن اخلداع 
والتظاهر بالعلم واملعرفة، إال أن ما ال يشترى مبال هو الذكاء واحلنكة واحلكمة 
التي لو تواجدت لدى بعض »الالخبرات« الكويتية ملا صنفنا تقرير شركة 
ميريل لينش العاملية الصادر أمس بأننا سنبقى األسوأ اقتصاديا وبعشرات 

األضعاف من دول املنطقة لعام 2010.. وملا بعده على األرجح!
)2( قابلت خالل األس���ابيع املاضية في الكويت وخارجها العشرات من 
العراقي���ني ممن كان لديه���م انطباع واحد هو ان ش���عبهم يختلف على كل 
ش���يء إال في حتميل الكويت مسؤولية األوضاع الس���يئة التي يعيشونها 
مستش���هدين مبا أعلناه – دون داع أو قدرة – من رفضنا اخراج بلدهم من 
قرارات الفصل الس���ابع، كيف نفكر في مش���روع املركز املالي ونحن نسيء 
عبر النصح الس���يئ لدول اجلوار التي يفترض ان تقبل بأن نكون بوابتها 
للعالم؟! مستقبل و»بقاء« الكويت يفرضان علينا تغييرا جذريا في النهج 

والفكر وقبلهما في شخوص..الالخبراء!

من أس���باب الغلو في الدين � 
وفي السياسة � أن يكون الشخص 
قبل تدينه م���ن أصحاب املعاصي 
والفواحش الت���ي تؤرق ضميره، 
لهذا يبحث ويسأل عن أكثر األعمال 
تقربا إلى اهلل ع���ز وجل، فيبالغ 
فيها ويتجاوز، للقضاء على ذلك 
األرق ظنا من���ه أن املبالغة تؤدي 
إل���ى تكفير تلك الذنوب، ما يؤدي 
إلى س���قوط كثير من املغالني في 
كبائر عظيمة مثل تكفير املس���لم 
واستباحة الدم احلرام، وبالقياس 
فإنك جتد من بعض املشتغلني في 
السياسة جنوحا نحو الغلو، وإذا 
فتش���ت في تاريخه فست��جده قد 
ورط بلده في ظروف س���ياس���ية 
س����اعدت على احتالله، وبق��ليل 
من التتبع والدراس���ة لتصرفاته 
املتش���نجة تكتشف أن ذلك الغلو 
قد ساعده في إبع���اد العيون عن 
تاريخه الس������ابق على أس���اس 
»الهجوم خير وس��يلة للدف���اع«، 
مثلما يفعل املتورط في ممارسات 
مال��ية غير نظي���فة واست���غالل 
نف���وذ لبل���وغ منافع بطرق غير 
مشروعة، لهذا السبب يف���تح النار 
ميينا ويس���ارا على »اللصوص، 
السراق« فال يعقل أن يبح���ث أح���د 
في س��جالته بحثا عن ممارساته 
واس���ت��غالله »حنجرته« بطرق 
ملتوية، فال���ذي يهاِجم ال يهاَجم، 

بفتح اجليم الثانية.
هذا األسلوب له عمر محدد ثم 
تنته���ي صالحيته، فقد جنح آخر 
رئيس لالحتاد السوفييتي ميخائيل 
غورباتشوف في كشف مافيا املال 
العام داخل املاكينة السياسية في 
احلزب، بالتعاون مع محرر نشط 
في جري���دة »البرافدا« س���يرجي 
دميتريف الذي نش���ر ملفات تلك 
العصاب���ة وتراب���ط مواقفها مع 
صفقات ضخمة وارتباط سري في 
املصالح بني زم���رة داخل وخارج 
احلزب، م���ا س���هل الطريق على 
غورباتشوف إلجن���اح س��ياس����ته 

امل���عروف����ة ب� 
»جالسنوست« 
احل���وار  أو 
 ، جع���ة ملرا وا
التي أفضت إلى 
إعادة النظر في 
ربط دول كثيرة 

بروسيا، ما أدى إلى حتول االحتاد 
الس���وفييتي إلى االحتاد الروسي 

فقط.
نعم، لقد صدرت »البرافدا« عام 
1917، وكانت ركيزة أساسية في بناء 
االحتاد السوفييتي، ومع ذلك فهي 
التي تولت � إعالميا � قيادة تعديل 
مسار الدولة في عام 1991، هذا الدور 
الفاعل للصحافة تتطلع إليه دول 
كثيرة في زمان تعتبر فيه الصحافة 
هي »السلطة األولى مكرر« وليست 

الرابعة كما يقال.
كلمـة أخيـرة: أح���داث اليمن هي 
الدولة وانقسامها،  امتداد لضعف 
مثل ذلك حدث في لبنان وغيرها، 
وال توجد دولة خالية من تباينات 
الرأي وتعدد املذاهب الدين���ية أو 
السياسية، إال أن قوة بنية الدولة، 
العلل، متنع  وسالمة صحتها من 
من حتويل تباينات الرأي تلك إلى 
إعص���ار يحصد األرواح ويعصف 
مبسيرة بناء املنشآت العامة، ويزيد 

من معدالت الفقر.
احلفاظ على هيبة الدولة هو مطلب 
شرعي منع الدين اإلسالمي مبوجبه 
نزع يد من طاعة ».. إال أن تكون كفرا 
بواحا عندك فيه من اهلل برهان« وقال 
»ليس منا م���ن نزع يدا من طاعة«، 
ووضع نهجا آمنا للتصحيح »ال يكن 
نهيك عن منكر يأت���ي بأنكر منه«، 
وفرق بني النصيحة هلل ولرس���وله 
وللمؤمنني، وبني النجوى التي تشق 
الصف وتقط���ع حبل املودة، وحذر 

)وفيكم سماعون لهم(.
انه فقه عظيم، يسمونه في علم 
الطب »العالج باملناظير، من دون 
إراقة الدم«، نحتاجه بشدة في دنيا 

السياسة.

كالم مباشرمحطات

بوعيده

أنور مال اهلل

أحمد الفضلي

بداح الهاجري

محمد طالل السعيد

ألو نجوم قناة سكوب.. اليوم وياكم

السعودية تدعو إلى تحري رؤية هالل ذي الحجة 
مساء الثالثاء المقبل

الرياض � يو. بي. آي: دعت احملكمة العليا 
السعودية عموم املسلمني في جميع أنحاء 
اململكة إلى حتري رؤية هالل شهر ذي احلجة 
مساء الثالثاء املقبل. وقالت احملكمة العليا في 
بيان لها »إن احملكمة العليا باململكة العربية 
الس���عودية ترغب من عموم املس���لمني في 
جميع أنحاء اململكة حتري رؤية هالل شهر 
ذي احلجة مساء يوم الثالثاء املوافق التاسع 
والعشرين من شهر ذي القعدة للعام الثالثني 
وأربعمائة وألف من الهجرة املوافق للسابع 
عشر من شهر نوفمبر للعام التاسع وألفني 

من امليالد«.
وترجو احملكمة العليا ممن يراه بالعني 

املجردة أو بواسطة املناظير احلضور إلى أقرب 
محكمة أو االتصال بأقرب مركز ملساعدته في 
الوصول إلى أقرب محكمة لتسجيل شهادته 

لديها.
وتود احملكمة ممن لديه القدرة على الترائي 
االنضمام إلى اللجان املش���كلة في املناطق 
لهذا الغرض واالهتمام بهذا األمر واملشاركة 

فيه.
ورغم التقدم الهائل في علوم الفلك إال أن 
السلطات السعودية تصر على ضرورة رؤية 
الهالل بالعني املجردة مع أنها أقرت مؤخرا 
إمكانية رؤية الهالل باملناظير وهو ما كان 

مستبعدا منذ وقت قريب.

هاني الظفيري
س���جل رجال مخفر كبد ومنذ بداية 
الشهر اجلاري عشرات قضايا التغيب 
ضد آسيويني س���جلها كفالؤهم، وقال 
مصدر امني اننا فوجئنا في املخفر منذ 
بداية الش���هر اجلاري بقدوم ما بني 5 
الى 7 مواطنني بش���كل يومي يبلغون 
فيه ع���ن اختفاء اآلس���يويني العاملني 

لديهم في جواخيرهم، وأوضح املصدر 
ان رجال مخفر كبد وحتى مساء امس 
س���جلوا ما يزيد على 75 قضية تغيب 
ضد اآلسيويني الذين أصيبوا مبا يشبه 

الهروب اجلماعي.
وكش���ف املصدر انه وبع���د اليوم 
الثاني لتوالي البالغات كش���ف رجال 
األمن س���بب هروب احلراس والعمال 

اآلسيويني، موضحا املص���در ان بعض 
الش���باب من اه��ل املخيمات خ���اصة 
مع اقتراب موس��م التخ���ييم السنوي 
يقومون بإغ���راء احلرراس واخلدم او 
اخلادم اآلسيوييني لله���رب من كف���الئهم 
وال�عمل لديهم ف���ي مخيمهم، فإذا كان 
راتب���ه 40 دين���ارا عرض����وا عليه 80 
دينارا وسرعان ما يقتن���ع اآلسيويون 

بالعرض املغري ويتركون مقر عملهم 
ويقومون باله��رب للعمل لدى أصحاب 

املخيمات.
وأوضح املص���در ان تقري���را رفع 
بظاهرة كثرة تسجيل بالغات التغيب 
الى املسؤولني التخاذ االجراءات املناسبة، 
موضحا ان هذه الظاهرة تتكرر سنويا 

مع بدء موسم املخيمات.

هروب عشرات اآلسيويين من كفالئهم في كبد.. والسبب المخيمات

هاني الظفيري
لقي واف���د هندي مصرعه 
مساء امس دهسا على الطريق 
الرئيس���ي لس���كراب أمغرة 
وذلك بع���د ان صدمه مواطن 
امني  بس���يارته وقال مصدر 
ان املواطن توقف بعد دهسه 
للوافد الهندي وقام باالتصال 
الداخلية مبلغا عن  بعمليات 
واقعة الدهس لتحضر دورية 
امن بقيادة النقيب مطر سبيل 
وضابط االرتباط ماجد الصليلي 
الى موقع احلادث ومت االتصال 
باالدلة اجلنائية لنقل اجلثة ومت 
تس���جيل قضية حادث دهس 
ووفاة وأحيل املواطن الى مخفر 
تيماء للتحقيق معه حيث اكد 
ان الهندي عبر الطريق جريا 
على االقدام ول���م يتمكن من 

تفاديه.

هاني الظفيري
رغم متكن خادمة من الهرب 
مببلغ 1000 دين���ار من منزل 
كفيلها إال انها ع���ادت باملبلغ 
املسروق الى كفيلها واعترفت 
له بالسرقة طالبة منه الصفح 
عنها، غير ان هذا لم مينع الكفيل 
من اإلبالغ ع���ن خادمته التي 
أنبه���ا ضميرها فأعادت املبلغ 
املسروق. وقال مصدر امني ان 
مواطنا تق���دم الى احد مخافر 
منطق���ة حولي مصطحبا معه 
انها سرقت منه  خادمته قائال 
1000 دينار وهربت ولكنها عادت 
الى املنزل في اليوم ذاته طالبة 
منه الصفح وأعادت املبلغ إليه، 
هذا واعترفت اخلادمة مبا ادعى 

به كفيلها وسجلت قضية.

مصرع هندي دهسًا 
في سكراب أمغرة

سرقت 1000 دينار 
وأعادتها في اليوم ذاته

ضبط 10 آسيويين و16 آسيوية
في حملة لـ»الفروانية« استهدفت 5 أوكار

هاني الظفيري
بتعليمات من مدير امن محافظة الفروانية العميد 
غلوم حبيب الى رجال الفرقة الليلية التابعة المن 
الفروانية بضرورة اغالق االوكار املش���بوهة في 
احملافظة، متكن رجال االمن من مداهمة واغالق 5 
اوكار مشبوهة والقبض على 26 وافدا ووافدة من 
مختلف اجلنسيات وذلك في حملة شاملة انطلقت 

مساء اول من امس.
وفي التفاصيل كما يرويها املصدر ان العميد 
غلوم حبيب شدد على اهمية القيام بحملة امنية 
خاصة بعد مرور معلوم���ات عن وجود 5 اوكار 

مشبوهة، فقام بااليعاز الى رجال الفرقة الليلية 
بقيادة النقي���ب عبدالعزيز البعير ليتم ضبط 4 
آسيويات وآس���يويني في الوكر االول، اما الوكر 
الثاني فتم رصد خمس آسيويات وآسيويني من 
اجلنسية البنغالية، واستمرت احلملة في مداهمة 
بقية االوكار اخلمسة والقبض على 13 وافدا ووافدة 
آخرين الى جانب السماسرة في ثالثة اوكار جميعها 
في منطقة اجلليب ليتم تسجيل اجناز جديد يضاف 
الى رجال الفرقة الليلية التي تقوم بحمالت شبه 
يومية ضم���ن التعليمات الصادرة من ادارة امن 

احملافظة بضرورة ضبط النظام وحفظ االمن.

اإلعالمي بركات الوقيان اإلثنين وياكم
تس���تضيف »األنب���اء« باچ���ر االثنني 
بديوانيتها اإلعالمي املتألق بركات الوقيان 
وذلك من الس���اعة ال� 5 حتى ال� 7 مس���اء 
ليتحدث عن برامجه وأصدائها والنجاحات 
التي حصدها خالل الفترة املاضية وحصوله 
على جائزة أفضل مذيع خليجي وتكرميه 
في الرياض من قبل ش���ركة روتانا وكذلك 
تكرميه من احتاد طلبة الكويت في الكويت 

ولندن.
أعزاءنا القراء سيكون معكم على الطرف 
اآلخ���ر من الهاتف اإلعالمي بركات الوقيان 
ليجيب عن جميع أسئلتكم واستفساراتكم 
وذلك من الساعة ال� 5 حتى ال� 7 مساء عبر 

هواتف »األنباء«:
 �  24830322 �  24830805 �  24830979

اإلعالمي بركات الوقيانداخلي 318 � 131.

عدد من املضبوطني في حمالت الفرقة الليلية


