
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
اليابان تطلق قناة فضائية موجهة للعالم العربي.

ـ ضعوا فيها أغاني »هشك بشك« وبرامج تحليل كرة وستكون األكثر 
مشاهدة خالل 3 أسابيع.

من 20 سنة والكويت تستعد لبناء شارع يضاهي الشانزليزيه.
ـ ولوال التعقيدات الحكومية چان من ذاك الوقت بنينا 5 أبراج إيڤل 

أبواللطفواحدوتمثالين حرية و3 ديزني الند!

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

كالم مباشر

 أغنى ثالثة عل���ى وجه األرض اليوم - من 
ناحية الفلوس – هم: كارلوس سليم حلو، بيل 
غيتس، وارن بافيت، وق���د تكونت ثروة »بيل 
غيتس« الضخمة من شركته »مايكروسوفت«، 
و»وارن بافيت« من س���وق األسهم عبر شركته 
»بيركش���اير« في حني اعتبر كارلوس حلو أن 
إعادة هيكلة الش���ركات املتعثرة وحتويلها الى 

ناجحة ومن ثم بيعها بربح كبير هي املنجم الذي بنى عليه ثروته، 
وهي مس���ألة تفيد في أن تكوين الثروات عبر حتقيق منافع للناس 
يختلف عن تكوينها عبر املضاربات سواء في سوق األسهم أو حتى 
من خالل شراء العقار واالعتماد على التضخم املدمر لالقتصاد، بغير 
مجهود يحقق إضافة للناس سوى حتصيل اإليجارات، وهو عمل ال 

يحمل أي إبداع أو إضافة.
 األثرياء النافعون هم الذين يقيمون منش���آت ويقدمون خدمات 
أساس���ية للمجتمع، هؤالء يحصلون على الثروة مقابل شيء نافع 
يفعلونه، »علي أبو رجيلة« على س���بيل املثال، افتتح عصر النقل 
اجلماعي في مصر - األتوبيس – في األربعينيات من القرن املاضي، 
كانت بدايته ب� 34 جنيها وبعد تعب وكفاح ش���اق استطاع نقل 13 
مليون راكب ش���هريا ب� 400 أتوبيس نظيفة ومبواعيد منتظمة في 
خطوط س���يرها، وعندما ترأس نادي الزمالك حوله من ثالث غرف 
بسيطة الى منشأة حديثة مبدرجات راقية وأوصل إليه املياه، ولم 
ينس أن يزود األحياء احمليطة بالنادي باملياه، كل هذا لم يشفع له 
بعد انقالب يوليو 52، عصفت به قرارات التأميم فانتقل للعيش في 
ايطاليا حزينا على بل���ده، وقبله عرفت مصر »طلعت حرب« الذي 
يعتبره  »أبو رجيلة« أس���تاذه، فهو الذي أسس شركة مصر للغزل 
والنس���يج، بنك مصر، وش���ركة التأمني، وقد وضع »طلعت حرب« 
األس���س لبناء اقتصاد وطني قوي منذ مطلع القرن العشرين، كان 
يقول: »االستقالل يأتي من مداخن املصانع وليس عبر أفواه املدافع، 
والشركات تستطيع أن حترس حرية مصر أكثر مما حترسها القالع 
احلربية«، وهو ما رأيناه في عالم اليوم حينما حتولت الصني من بلد 
ضعيف تفتك به املخدرات الى أقوى اقتصاد بالعالم بعد أن حتولت 

واشنطن الى أكبر مدين في العالم.
في الكويت ودول اخلليج هناك أثرياء أيضا ميكن قياس عالقتهم 
مع االقتصاد احمللي بنفس مس���طرة الثالثي »كارلوس حلو – بيل 
غيتس – وارن بافيت« بفارق مؤلم هو أن أثرياء املضاربات يحصلون 
على اهتمام الدولة النتش���الهم من خس���ائر القمار بينما املستثمر 
املس���كني في قطاع التعليم أو الصحة واق���ع بني مطرقة املضاربني 
بالعقار وس���ندان الروتني احلكومي، وقد صعدت ذات يوم الطابق 
األخير في »املستش���فى السعودي - األملاني« في جدة مع مؤسسه 
السيد صبحي بترجي، قال لي: »انظر الى هذه الثالث قطع العقارية 
احمليطة باملستشفى، اشتريتها منذ عشرين عاما، ال أريد أن أنشغل 
بتحديث األجهزة الطبية واس���تقطاب أفضل األطباء وأقيم أحسن 
مختبر وأعقد دورات تدريبية، وعندما أحتاج الى التوس���ع أجد أن 
تاجر عقار كسوال جالس ينتظرني بهدوء ليأخذ نتيجة تعب عشرين 
عاما مبضاعفة الس���عر عشر مرات، وأكون عندئذ مضطرا للدفع له 

بسبب املوقع«.
كلمة أخيرة: يعالج املستشفى السعودي - األملاني في اليمن عشرات 
األلوف من املرضى يقول صبح���ي بترجي »كثيرون اعتبروا إقامة 
مستشفى ب� 300 سرير هناك عمال غير جتاري، ولكن أرقام وفيات 
األطفال املرتفع���ة - 3% - هزتني فقررت أن أقوم بهذه املهمة مهما 

كان الثمن«.

أتى بيان وزارة التربية وانتخابات مجلس إدارة الغرفة 
ليكش���فا تدليس من تبلى كذبا وزيفا على املس���ؤولني 
األكفاء واألمناء واتهمهم ف���ي ذممهم وكفاءتهم دون أن 
يق���در ان لهؤالء أبناء وأصدقاء وأقارب، وال يجوز ألحد 
أن يرميه���م دون بّينة بحجارة القذف من خلف س���اتر 

احلصانة البرملانية.
> > >

وإحدى مزايا مجلس األمة احلالي موافقته على رفع احلصانة عن النواب 
املتعدين على اآلخرين، وفي ه���ذا درس بليغ ملن تعدى منهم على األبرياء 
وأساء بالتالي لنفسه ولتلك األداة الدستورية اخليرة التي وضعت حلماية 

نائب الشعب من السلطة، ال حلمايته من أفراد.. الشعب!
> > >

وضمن انتخاب���ات الغرفة التي أثبتت جزما انها مازالت اجلهة الوحيدة 
املخولة بتمثيل القطاع اخلاص في الكويت، حصل أحد املرشحني املنسحبني 
على ما يتجاوز املائتي صوت، مما يدل على ان البعض يصوت بشكل عاطفي 
وبطريقة »مع اخليل يا شقرا«، عموما تلك احلصيلة للمرشح املنسحب هي 
خير مائتي مرة مما حصل عليه 160 مرش���حا – لم ينسحب منهم أحد – في 
االنتخابات العراقية األخيرة حيث حصل كل منهم على صوت واحد ال غير 

أي صوته فقط ولم يصوت له أحد من أهله وأصدقائه.
> > >

ضع أسماء 49 نائبا في ورقة ثم ضع عالمة )( على من تعتقد ان عمله 
ووالءه يبقى خالصا مخلص���ا لوطنه ال قبله وال بعده، إذا انتهيت من ذلك 
فاب���دأ بوضع عالمة )×( على من ترى ان والءه الفئوي أو املذهبي الضيق، 
سنّيا كان أو شيعيا، يقدم على والئه للكويت، فغضبه وفزعته وتصريحه 

وتصويته هو لذلك الوالء ال للوطن.
> > >

بعد ذلك ضع عالمة )××( مضاعفة ملن تعتقد أن والءه يخرج عن حدود 
وطنه سواء لتوجهات حزبية سياسية أو ألوطان أخرى ممن إذا أتته األوامر 
منها رفع يديه االثنتني – ال واحدة – بتعظيم سالم، فالصح املطلق لديه هو 
ما يقوله ويفعله اآلخر، واخلط���أ املطلق عنده هو ما يقوله ويفعله وطنه 

وأبناء بلده ممن يستقصدهم باألذى.
> > >

وتس���لم السياس���ي املال من الداخل لتبني مواقف معينة هو خطأ كبير 
وعملية ال تصح، أما تسلمه املال من اخلارج فهو خطيئة ال تغتفر وجرمية 
اجلرائم التي تعتبر مبثابة خيانة كبرى لألوطان تصل عقوبتها في بعض 
ال���دول إلى حد اإلعدام، اآلن ضع )×( ملن تش���عر بأن���ه يقبض من الداخل 
و)××××( مل���ن ترى انه يقبض من اخلارج وعندما تنتهي من عملية الصح 
واخلطأ تلك، ستكتشف انك قد فككت شفرة العمل السياسي الكويتي التي 

حيرت منذ عقود عقول املواطنني واملراقبني.
> > >

آخر محطة: )1( ال يفترض بالتشريعات القائمة ان تتناقض مع الدستور أو 
تخرج عن مسطرته، ومن ذلك قانون منع جتنيس غير املسلم الذي يتناقض 
متاما مع نص الدستور وروحه، لذا نحتاج هذه األيام لنائب منصف شجاع 
محب للدستور وملصلحة بلده يتبنى إسقاط ذلك التشريع »األكتع« وسيقف 
العالم ودوله املؤثرة ضد من يرفض ذلك التعديل املس���تحق ولن يسمح له 

بدخول دولهم مما سيزيد من فرصة جناحه.
)2( وللحقيقة كم مسيحيا ضمن قائمة انتظار احلصول على اجلنسية 
الكويتية؟! تقريبا ال أحد، فلماذا التمس���ك بقانون غير دستوري يضر وال 

ينفع؟!
)3( وحقا، ماذا لو صدر تشريع في أوروبا أو أميركا مينع جتنيس املسلم 

كمعاملة باملثل؟!

رجال األعمال أنواع.. كارلوس حلو )1 ـ 3( فك شفرة العمل السياسي الكويتي

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

اإلعالمية مي العيدان

اإلعالمية مي العيدان تتهم صحافية بشتمها 
والصحافية تغلق الهاتف في وجه محقق المخفر

د.قناوي
 االثنين وياكم

مفرح الشمري
تقدمت اإلعالمية مي العي���دان ببالغ الى مخفر اجلابرية تتهم 
فيه محررة صحافية بانها قامت بس���بها وقذفها على الهاتف اثر 
خالف بينهما، وقالت االعالمية في بالغها الذي سجل كقضية سب 
وقذف حتت رقم 2010/133 انها فوجئت باتصال هاتفي من احملررة 
حول أمر خاص يجمع بينهما تتداخل فيه عدة أطراف بينهم مخرج 
مسرحي وممثلة كويتية معروفة وأخرى خليجية، وقالت العيدان 
في بالغها ان احملررة خ���الل االتصال الهاتفي كالت لها االتهامات 
ثم بدأت بشتمها وس���بها واغلقت الهاتف ثم ارسلت لها عددا من 
الرس���ائل القصيرة التي حتوي سبا وقذفا بحقها، وعليه تقدمت 

ببالغها ضد احملررة.
وقام محقق املخفر باالتصال باحملررة الصحافية الستدعائها 
ومواجهتها بادعاءات العيدان في القضية التي رفعتها ضدها اال ان 
احملررة وأثناء ردها على احملقق قامت باسماعه ما ال يليق واغلقت 
الهاتف في وجهه ايضا، ما حدا باحملقق الحالة القضية الى رجال 
املباحث من اجل استدعاء احملررة وضبطها واحضارها للتحقيق 

معها فيما هو منسوب اليها.

»األنباء«  تستضيف 
غدا االثنني استش����اري 
نس����اء وتولي����د وعقم 
رئيس القسم مبستشفى 
السيف أ.د.جعفر قناوي 
بني الساعتني 7 و9 مساء 
للرد على اسئلة القراء على 
الهواتف التالية: 24830514 
 ،24830322 � 24830238 �

داخلي: 131 � 318.

واش���نطن � يو.بي.آي: تخرج مدرس سابق في ال� 99 من العمر 
للت���و من احدى اجلامعات في جمهورية غانا االفريقية التي تعاني 

من هجرة العقول.
وافادت ش���بكة »سي إن إن« األميركية بان احملارب املخضرم من 
احلرب العاملي���ة الثانية كوفي بواكي يادوم س���جل في كلية ادارة 
االعمال في جامعة »بريبيس���تريان« عندما كان في ال� 96 من العمر 

وها قد تخرج اآلن.
وقال بادوم »ليس للتعليم حدود ما دام الدماغ يعمل بشكل جيد 

وميكن للعينني ان ترى جيدا ولألذن ان تسمع جيدا«.
من جهته قال الطالب في السنة اجلامعية الرابعة برايت كورانغ 
»طوال فترة تعليمي استخدم مال دافعي الضرائب لدعمي، ولذا بعد 
تخرجي البد ان اس���اعد دافعي الضرائ���ب وأرى الكثير من الفرص 

املوجودة في غانا«.

غاني يتخرج في الجامعة وعمره 99 عامًا!

5 سيارات لـ 5 مشتركين في السحب السابع لمهرجان »األنباء« 

)محمد ماهر(ممثل »التجارة« جاسم الهاجري امام صندوق السحب متوسطا الزميلني محمد الدشيش وعامر املصري
محمد الدشيش

5 سيارات دفعة واحدة قدمتها »األنباء« االحد 
املاضي ل� 5 قراء في سحبها السابع ضمن مهرجانها 
الذي انطلق في السابع من فبراير املاضي والذي 
تقدم خالله »األنباء« 5 سيارات كل أسبوع حتى 
22 ابريل املقبل، على ان يتم السحب النهائي على 
اجلوائز الكبرى وهي سيارتان كاديالك وسيارة 

B.M.W بتاريخ 12 مايو املقبل.
وقدمت »األنباء« السيارات اخلمس للفائزين 
بها من س����عداء احلظ من قرائه����ا الذين جددوا 
اشتراكاتهم أو اشتركوا للمرة االولى، ومت السحب 

بحضور مندوب الغرفة التجارية وممثلها جاسم 
صالح الهاجري، وقد فاز بالسيارات اخلمس كل 
من: عبداهلل حس����ن ونصر عل����ي عبداهلل وفاز 
كل منهما بسيارة ش����يري 2008، وجناة محمد 
ونور الدين عبداخلالق وفاز كل منهما بس����يارة 
شيفروليه وفازت سلوى محمد جاسم بسيارة 

هيونداي 2009.
يذكر ان املشترك اجلديد أو من يجدد اشتراكه 
يحصل على جوائز فورية قيمة، وحصل عشرات 
ممن جددوا اشتراكاتهم على تلفزيونات وساعات 

ومجوهرات وأدوات كهربائية.

أسماء الفائزين بالسيارات في األسبوع السابع
الجائزةرقم الكوبوناالسم

سيارة شيري 94242008عبداهلل حسني حميد

سيارة شيري 363352008نصر علي علي عبداهلل

سيارة شيفرولية أڤيو52564جناة محمد راشد

سيارة شيفرولية أڤيو57741نور الدين محمد عبداخلالق

سيارة هيونداي 504122009سلوى محمد جاسم


