
استضافتنا فضائية BBC العربية يوم الثالثاء املاضي في 
حوار ضمنا مع األخ���ت الفاضلة كوثر اجلوعان ود.مضاوي 
الرش���يد حول قرار منعها من دخول الكويت، ثم استضافتنا 
نفس احملطة في ح���وار آخر ُيفترض أن يكون ُبث ليلة أمس 
ويعاد 3 مرات هذا اليوم مع د.شفيق الغبرا  ود.مضاوي الرشيد 

حول املنع واحلريات بشكل عام في الوطن العربي.
> > >                         

وكانت وجهة نظرنا التي أوضحناها في البرنامجني أن أبسط حقوق الدول في 
الس���يادة على أرضها هو حقها الس���يادي في تقرير من يدخل ومن ال يدخل طبقا 
ملصاحلها الوطنية وأمنها القومي، وأن هذا األمر معمول به بشكل يومي في الواليات 
املتحدة حيث يتم إرجاع حت���ى بعض من مت إعطاؤهم الڤيزا دون أن يتهمها أحد 
بقم���ع احلريات، واألمر كذلك مع بريطانيا التي منع وزير داخليتها دخول النائب 
الهولندي جيرت فيلدز ألس���باب خاصة ب�»النظام العام« مراعاة ملشاعر مسلمي 
بريطانيا )3% فقط  من السكان(، كما منحت بريطانيا جنسيتها للدكتورة مضاوي 
ومنعتها بشكل س���يادي عن رجل األعمال الشهير محمد الفايد املقيم على أرضها 
قبل وصول الدكتورة بعش���رين عاما دون أن تكتب الدكتورة مقاال واحدا للدفاع 

عن... مظلمته!
> > >

ومما ذكرته أن مصلحة الكويت تفرض عدم دخول د.مضاوي الرشيد للحفاظ 
على عالقاتنا املميزة باململكة والتي نعلم أنها لن تستضيف – على سبيل املثال – 
عزة الدوري كونها تعلم أن في ذلك إساءة لعالقاتها الوثيقة بالكويت دون أن يكون 
في ذلك إمالء من هذا الطرف على ذاك أو من ذاك على هذا، قضية املنع ستس���تمر 
فيما لو قرر البعض منا اس���تضافة سلمان رشدي أو تسليمة نسرين أو حتى... 
عزة الدوري، فحسن االختيار هو األساس وهناك املئات من املبدعات السعوديات 

في مختلف االختصاصات ممن ميكن استضافتهن دون مصاعب أو عراقيل.
> > >

وقد اس���تغربت من د.مض���اوي أن ت��دعي الدميوقراطية ث���م تقف مع صدام، 
والليبرالية والعلمانية وهي التي تقف مع احلوثيني ومنضوي القاعدة املتشددين 
دينيا، والوطنية وهي التي تقف مع كل من يدعي العداء لوطنها السعودية ويكفي 
كتابتها في جريدة »القدس العربي« لصاحبها عبدالباري عطوان املعادي بش���كل 
أساسي لكل ما هو سعودي وخليجي، وقد نصحتها بأخذ العبرة من الشيخ حسن 
الصفار الذي يقوم مبعارضة إصالحية من الداخل وأن واجبها هو تسخير قدراتها 
للدفاع عن وطنها وخليجها في هذه األوقات الصعبة وأن تبتعد عن أحالم تفتيت 

وتشطير اململكة أمال في إحياء بعض العروش الدموية البائدة.
> > >

أما على مستوى احلريات في الوطن العربي فقد ذكرت أن احلريات للشعوب هي 
كالدواء لألفراد، ال يجوز من طرف حرمان الشعوب منها، ومن طرف آخر ال يجوز 
إعطاء الش���عوب جرعة زائدة من الدواء حتى ال تتقاتل اجلموع وتتفتت األوطان 
باس���م احلريات، بل إن لكل شعب جرعة من احلرية تناس���به، فجرعة سويسرا 
والس���ويد قد ال تناسب العراق والصومال، كما قد يحتاج األمر للتدرج في إعطاء 

دواء احلرية حتى ال تستبدل ديكتاتورية الفرد بديكتاتورية %51.
> > >

آخر محطة: تطور املانيا واليابان وتدهور حال العراق في مرحلة ما بعد حتريرهم 
يقوم على معط���ى حجم جرعة احلرية التي أعطيت لهم، فأملانيا واليابان أعطيتا 
تدرج���ا في احلري���ات، أما العراق فقد مت إعطاؤه حريات مطلقة لش���عب لم يعتد 
احلري���ة منذ نصف قرن مما جعلها أقرب للجرعة الزائدة للحرية والدميوقراطية 

والتي اليزال يعاني العراق من مضاعفاتها.

حكاية األخت مضاوي

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
المشمش يعالج فقر الدم المنتشر في الوطن العربي.

ـ ومتى تعالج دول الشرق األوسط الفقر الفكري؟.. اعتقد »بالمشمش«.
ترقية ديبلوماسي برازيلي الى درجة سفير بعد 30 عاما من وفاته.
 ـ وخارجيتنا رافضة تعطي مسمى ديبلوماسي لالداريين »االحياء«

أبواللطفواحد في سفاراتها.

هبة صالح يوسـف اجلحيل � 
19 عاما � رجال: مشرف 
– ق5 – ش2 – م43 – 
ت: 99737500، نساء: 
اخلالدية – ق4 – ش44 
– م6 – ت: 24845620.

موضي فيصل ابراهيم الهولي � 
سنتان � االندلس – ق12 
– ش3 – م29 – العزاء 
ليوم واح����د وللرجال 
فقط – ت: 97161141 – 

.99554145
موجعه سعد مسعود النويعم 
العازمي، زوجة نزال مجبل 
بن عكشان العازمي � 68 
عاما � رجال: علي صباح 
السالم – ق7 – ش6 – 
 ،66217780 ت:   – م11 
النس����اء: الصباحية – 
ق4 – ش8 – م243 – ت: 

.6689908
منيرة سالم ابراهيم املضف، 
ارملة يوسف مشاري 
الروضان – 83 عاما – 
رجال: ديوان الروضان 
– شرق – شارع اخلليج 
العربي – ت: 22430909، 
نساء: مش����رف – ق5 
ت:   – م15   – ش9   –
الدف����ن   – 25395003

التاسعة صباحا.
معصومة حسـن محمد رضا 
اشـكناني، أرمل����ة غالم 
حجي رضا عبدالرحيم 
� 71 عاما �  اش����كناني 
الرجال: ميدان حولي 
 � � حسينية اشكناني 
ت: 99881139 � النساء: 
اشبيلية � ق 1 � ش 135 
� م 3 � ت: 24380109 
التاس����عة  الدف����ن   �

صباحا.
كامل سيد محمد القطان � 71 
عاما � الرجال: القرين � 
ق 1 � ش 16 � م 27 � ت: 
 66251970 � 66667185
� النساء: الرميثية � ق 
5 � ش 55 � م 4 � ت: 

.66632161

البقاء هلل

مواقيت الصالة والخدمات ص22

رجال األمن استخدموا كالب االثر لتمشيط املطار أمس وفي االطار سيارات املتفجرات امام البوابة الرئيسية

كالم مباشر

استطاعت دبي أن تتخطى اجلزء األول من أزمتها 
املالية بسدادها 4.1 مليارات دوالر في موعدها احملدد 
بتاريخ 2009/12/14، وهي تق���وم مبراجعة تواريخ 
االستحقاق مع الدائنني بخطوات جيدة مدعومة من 
حكومة أبوظبي، ولو توقفنا عند ما يحدث في اليونان 
فس���وف جند أن مجموعة الدول األوروبية مجتمعة 
تكاف���ح إلخراجها من العجز املالي الذي أوصلها الى 

حافة اإلفالس، األمر الذي انعكس س���لبا وبقوة على سعر اليورو، قارن 
ذلك بتحمل دولة اإلمارات منفردة لألزمة التي لم تنشأ بسبب عجز امليزان 
التجاري )الواردات أكبر من الصادرات( كما هو حال اليونان، ولكن بسبب 
انعكاسات األزمة االقتصادية العاملية، ولو أجرينا مقارنة ثانية بني جتربة 
اإلمارات مع التجربة الكويتية في تعاملها مع انعكاسات األزمة العاملية 
على الشركات احمللية لوجدنا أن الدولة � مبختلف مسمياتها � قد تركت 
هذا القطاع يواجهها منفردا، رغم أنه يحوي أمواال لألفراد تضاهي ما هو 
موجود لدى البنوك، وأن انهياره ال يلبث أن ينعكس على بقية القطاعات، 
ومع ذلك فقد رأينا جتاهال أحيانا وأش���ياء أخرى مت نقل مسائل فردية 
فيه���ا لتصيب الناس كلهم في مقتل، ولو مت الفرز بينهما ألمكن حتقيق 

اإلنصاف والسالمة معا.
مناس���بة هذا احلديث هي صفقة شركة زين لبيع فرعها في أفريقيا 
لش���ركة »بهارتي« الهندي���ة بربح يصل الى مليار دين���ار، والتي كلف 
املس���تثمر األجنبي بنوكا عاملية بدراستها وإدارتها بالتعاون مع شركة 
»جلوب���ل« ما يؤكد على ثقتها بهذه الش���ركة الكويتية، وهي خطوة لم 
تقم بها أي من أجهزة الدولة إلظهار تضامنها مع هذا القطاع، وإش���عار 
املجتمع االقتصادي بأهمية التفريق بني انعكاسات األزمة العاملية وأداء 
القطاع، بل والفصل بني محاسبة املقصرين � من زاوية احلصافة والتوسع 
الزائد � وبني التوقيت اخلطر لتلك احملاسبة الذي يعني بالضرورة تدافع 
اجلهات الدائنة، مثلما يحدث مع أي مصرف، فالسمعة هي كل شيء في 

العمل املالي. 
نعم، هناك انتقادات لش���ركات االس���تثمار احمللية، وانتقادات أخرى 
لبعض البنوك سواء ذلك الذي أفلس لوال تعومي الدولة له، أو تلك التي 
مولت املضاربات في فترة الفورة، ولكننا أيضا نشتكي من حتمل الدولة 
للتعيينات الوظيفية التي تلتهم 95% من ايراد النفط ونتطلع الى قطاع 
مواز يوفر فرص توظيف ومع ذلك فنحن نتفرج على معاناة قطاع جيد في 
أساسه، مت بناؤه بإشراف البنك املركزي على مدى العشرين سنة املاضية، 

صححوا مساره، التأديب شيء والتدمير � بالتجاهل � شيء آخر.
كلمة أخيرة: تناول تقرير »سبائك« منو إصدار صكوك اإلجارة رغم األزمة 
بسبب طبيعتها املرتكزة على أصول وعدم السماح بتجاوز نسبة الديون 
فيها حدا يقل عن النصف مقارنة بالرفع املالي الهستيري لألوراق املالية 
التقليدية، والتي حتمل اليوم لقب »األوراق املس���مومة«، ويسعدنا في 
الكوي���ت أن نكون من الدول القالئل التي أقرت قانونا للتمويل باإلجارة 
منذ عام 1997، وعلى أثره نش���أ قطاع اقتصادي كامل، ونتمنى أن مينح 

هذا القطاع تركيزا أكبر لتمويل املشروعات، بهذا النظام. 
من جانب آخر، نبارك لبنك الكويت الوطني طرحه للمزيد من املنتجات 
املالية اإلس���المية، عبر بنك زميل في قط���ر، وخطوته الهامة في زيادة 
حصت���ه في بنك بوبيان، متمنني له تعزي���ز هذه اخلطوات في مختلف 
املجاالت، وتنمية العنصر البش���ري الالزم للنج���اح في حيازة حصة 

رئيسية فيه.

المعالجات االقتصادية بين »اليونان ـ اإلمارات« والكويت

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

بالغ كاذب جديد في المطار وآخر في مجمع بأبوحليفة
ومصدر أمني لـ »األنباء«: سنتعقب الفاعلين دوليًا

شعرت بتعب خالل وصلتها في »ليالي فبراير« وغنت على كرسي

أحالم »وِلدت إال شوي«!

النجمة احالم تابعت وصلتها الغنائية على الكرسي

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
تواصلت البالغات الكاذبة يوم امس لتحقق 
رقما قياسيا في اعداد البالغات الكاذبة التي تتعامل 
معها اجهزة وزارة الداخلية، فيوم امس تعاملت 
وزارة الداخلي���ة واالدارة العامة لالطفاء وادارة 
الطوارئ الطبية مع بالغني كاذبني مصدرهما من 
خارج الكويت، وتضم���ن البالغان وجود مواد 
متفجرة في مطار الكويت الدولي وحتديدا صالة 
الركاب ومجمع املطاعم، فيما اكد مصدر امني ان 
التحقيقات بشأن تعدد هذه البالغات تبني انها 
تصدر من اشخاص يتحدثون اللهجة الكويتية 
او بصورة عامة اللهجة اخلليجية، وهو ما يشير 

الى ان هذه البالغات تتم بشكل منظم.
واشار املصدر االمني الى ان وزارة الداخلية 
ملزمة بالتعامل مع جميع هذه البالغات بجدية 
بالغة رغم انها تدرك الى حد ما ان هذه البالغات 
كاذبة وصادرة عن اناس غير مسؤولني ويريدون 
التأثير على االستقرار االمني الالفت داخل الكويت 
مقارنة ببلدان عديدة اخرى في احمليط االقليمي 
والعربي. واشار املصدر الى ان وزارة الداخلية 
لم تكتف بالتعامل مع هذه البالغات، بل انتهجت 
استراتيجية رفض االفصاح عنها ضمن محاولة 
ضبط من وراء هذه البالغات بالتعاون مع بلدان 
اخرى من بينها بلدان كانت مصدرا لهذه البالغات 
الكاذبة. واشار املصدر الى احقية وزارة الداخلية 
وفي حال اكتشاف هوية املتصل او املتصلني في 
ان تتعقبهم دوليا وتطلب ضبطهم من خالل ادارة 

االنتربول الدولي، ومن ثم عرضهم على القضاء 
الكويتي باعتبار ان هذه اجلرائم تستهدف امن 

الكويت ومنشآتها.
وكانت وزارة الداخلية ممثلة في ادارة املتفجرات 
واالثر توجهت للتعامل مع بالغني، االول تضمن 
وجود متفجرات في مبنى املطار والثاني يخص 
مجمعا للمطاعم في منطقة ابوحليفة، الفتا الى 
ان ب���الغ املطار ورد فجر امس، اي نحو الثانية 
من بعد منتصف الليل، واآلخر اخلاص مبجمع 
املطاعم ورد في التاس���عة صباحا وان متشيط 

املكانني لم يكشف عن وجود متفجرات.
من جهته، قال مدير ادارة العمليات في مطار 
الكويت الدولي عص���ام الزامل ان مكتب مراقب 
املطار تلقى فج���ر امس بالغا بوجود متفجرات 
في املجمع التجاري التابع ملبنى الركاب، وتبني 
بعد ذلك انه كاذب، مشيرا الى ان حركة الطيران 

لم تتأثر.
واوضح الزامل لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
انه فور تلقي البالغ عن طريق اتصال هاتفي في 
الساعة الثانية فجرا مت اتخاذ االجراءات الالزمة 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية، وقامت االجهزة 
االمنية بتمشيط ومسح املناطق املبلغ عنها ولم 

يتم العثور على شيء يذكر.
واكد ان حركة الطي���ران والنقل اجلوي في 
مطار الكويت الدولي لم تتأثر بهذا البالغ الكاذب، 
مبينا ان التحقيق اليزال جاريا لكش���ف جميع 

املالبسات.

مفرح الشمري
احالم »ولدت اال ش���وي« كان هذا لس���ان 
حال اجلمهور املتابع حلفلتها االخيرة مس���اء 
أمس األول ف���ي »ليالي فبراير« عندما احضر 
لها املنظمون »كرس���يا« لتجلس عليه بعد ان 
»تعبت« من »الوقفة« على املسرح لتغني »هذا 
أنا« النها في شهورها االخيرة من حملها الثالث 
خصوصا ان »أم فهاد« عب���رت ملتابعيها عن 
ش���عورها ب� »ألم« اكثر من مرة في وصلتها 
الغنائية ولكن عشقها للكويت واهلها جعلها 

تتحمل »األلم« وتغني لهم اجمل اغانيها القدمية 
واجلديدة لتثبت للجميع انها فنانة »اصيلة« 
ومن طراز »فري���د« يصعب ان جند مثلها في 

الساحة الغنائية اخلليجية والعربية.
محبو »أم فهاد« الذين اكتظت بهم كراسي 
املسرح كانوا »خائفني« عليها وخصوصا بنات 
جنسها اللواتي يعرفن متاعب احلمل في شهوره 
االخيرة.. احالم شكرا من القلب  واهلل يقومچ 

بالسالمة.
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المتصلون في جميع البالغات يتحدثون اللهجة الكويتية


