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القبض على 45 شابًا
 في حملة لضبط »اآلداب« 

في شارع المطاعم

منطاد »ملك اإلنسانية« يجوب 58 دولة

هندي سكران
 يهين رجال األمن

هاني الظفيري
في حملة شاملة شنها رجال 
مباحث الس���املية ف���ي عطلة 
نهاية االس���بوع مت ضبط 45 
شابا من مختلف االعمار بتهم 
تنوعت بني االستهتار واملعاكسة 
والرقص في الش���ارع، وكانت 
احلملة قد بدأت بأمر من وكيل 
األمن اجلنائ���ي الفريق غازي 
العمر الذي أمر بتشكيل فرقة 
املباحث  خاصة م���ن رج���ال 
لضبط املستهترين في شارع 

املطاعم.
وقال مصدر امني ان من بني 
من مت القبض عليهم شخصني 
متعاط���ني و3 مطلوب���ني وأما 
البقية فكانوا يثيرون الرعب في 
الشارع عن طريق االستعراض 
فيه او اغالق الطرق ومتت احالة 
جمي���ع املضبوطني الى جهات 

االختصاص.
 وأوض���ح املص���در ان هذا 
االجراء يأتي لضبط املستهترين 
الذين يستغلون عطلة نهاية 
االسبوع لتحويل شارع املطاعم 
الى كرنڤ���ال القام���ة االعمال 
املنافية لآلداب العامة كالرقص 
في الش���ارع واشغال الطريق 

واغالقه.

وكاالت: أطلق نائب رئيس احلرس الوطني الس���عودي األمير 
متع���ب بن عبداهلل بن عبدالعزيز، أمس األول من أرض اجلنادرية 
في مدينة الرياض منطاد »ملك اإلنسانية« والذي قدمه طيارون من 
اإلمارات الشقيقة، والذي سيطير فوق 58 دولة في كل قارات العالم 
في مدة زمنية تقارب العام ونصف العام، حامال صورة خادم احلرمني 
الش���ريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل س���عود في 3 اجتاهات 

ورسالته للعالم، يعلوها شعار اململكة والعلم السعودي.

هاني الظفيري
ألقى رجال دوريات النجدة 
القبض على وافد هندي اجلنسية 
بعد ان قاد الشاحنة العمالقة 
التي يعمل عليها بشكل مترنح 
على طريق اجله���راء معرضا 

حياة اآلخرين للخطر.
التفاصي���ل ان رجال  وفي 
النج���دة اش���تبهوا بقاط���رة 
ومقط���ورة تترنح بني حارات 
الى اجلهراء  امل���ؤدي  الطريق 
وملا طلب م���ن قائدها التوقف 
لم ميتثل لرج���ال األمن وبعد 
تضيي���ق اخلناق علي���ه قام 
باالتي���ان باش���ارة غير الئقة 
لرجال االمن باصبعه ليقوموا 
انه  باستيقافه عنوة ليتضح 
كان خارج نطاق التغطية من 
تأثير الكحول ليتم احالته الى 
مخفر الصليبخات في قضية 

سكر.

منع ديبلوماسية أميركية من دخول
مطار القاهرة لوصولها دون تأشيرة

مالبس مثيرة تشعل مشاجرة في جنوب السرة
انتهت بإصابة 4 شبان بطعنات وكسور

بنغالي خطف نيبالية من الصليبخات
وطالب زوجها بـ 350 دينارًا فدية

القاهرة � أ.ش.أ: قامت س����لطات مطار القاهرة 
الدولي مبنع دخول ديبلوماسية اميركية الى البالد 
واعادتها على نفس الطائرة من اجلهة التي وصلت 
منها. وكانت الديبلوماسية االميركية وصلت بصحبة 
اسرتها على الطائرة الكويتية القادمة من الكويت 
وعند تقدمها الى قسم اجلوازات تبني عدم حصولها 

على تأشيرة مسبقة طبقا ملبدأ التعامل باملثل فتم 
ابالغها بعدم السماح لها بالدخول الى القاهرة.

واشارت مصادر باملطار الى ان الديبلوماسية 
االميركي����ة حاولت اجراء اتصاالت مع س����فارتها 
بالقاهرة للدخول ولكنها فشلت فتم اعادتها على 

نفس الطائرة.

نقل 4 شبان الى مستشفى مبارك بعد اصابتهم 
بإصابات متفرقة اثر مشاجرة نشبت بني أكثر من 15 
شابا أمام مطعم وجبات سريعة في منطقة جنوب 
السرة أمس. ووفق مصدر أمني نقال عن شهود عيان، 
فإن مجموعتي شباب كانوا يتسكعون أمام مطعم 
الوجبات السريعة اختلفوا أثناء مالحقتهم لفتاة 
ترتدي مالبس مثيرة، وبعدها اندلعت املش����اجرة 

التي ش����ارك فيها 15 ش����ابا معظمهم من املراهقني 
واستخدمت خاللها األدوات احلادة والعصي، ما أدى 
الى إصابة 4 أشخاص بطعنات وكسور نقلوا الى 
مستشفى مبارك بواسطة رجال الطوارئ الطبية، 
فيما متكن رجال األمن الذين حضروا فور اإلبالغ 
عن املش����اجرة من القاء القبض على مجموعة من 

املتشاجرين.

هاني الظفيري
ش����رع رجال بحث وحتري محافظة العاصمة 
في البحث عن نيبالية قام وافد بنغالي باختطافها 
قبل ثالثة أيام من تقدمي زوجها لبالغ بهذه الواقعة 
لرجال مخفر الصليبخات أمس. وفي التفاصيل كما 
يرويها املصدر ان النيبالية )24 عاما( تعمل كوافيرة 
متنقلة بني املنازل وطلبت من سائق بنغالي ايصالها 

الى أحد املنازل في منطقة اجلهراء، إال انه اختطفها 
ونقله����ا الى منطقة مجهولة. وقال زوج املخطوفة 
انه اتصل على هاتفها عدة مرات دون إجابة، وأمس 
أثناء اتصاله على هاتفها رد عليه سائق التاكسي 
البنغالي ال����ذي أبلغه بأنه يحتجز زوجته وطلب 
منه فدية 350 دينارا واال سيقدم على قتلها ما دفع 

الزوج الى االجتاه الى مخفر الصليبخات.

كانت قادمة بصحبة أسرتها من الكويت

الشيخ منير عرب في برنامج »نقطة ضوء« اليوم
يس���تضيف البرنامج االذاعي »نقطة ضوء« 
مساء اليوم املعالج الشرعي الشيخ منير عرب، 
ويحاوره خالل البرنامج الذي يبث متام الساعة 
السادس���ة والنصف من مساء اليوم على اذاعة 
البرنامج العام الزميل االعالمي س���عد احلرمل، 
وتدور احللقة حول موضوع الرقية الش���رعية 
ما لها وما عليها وانواعها والدخالء، وميكن ملن 
يحب املشاركة في البرنامج االتصال على هواتف 
البرنامج ارقام: 22413250 – 22413251 – 22413252. 
يذكر ان برنامج »نقطة ضوء« يستضيف الشيخ 
منير عرب لالسبوع الثاني على التوالي، وهو من 
اعداد كل من الزميل سعد احلرمل وطالل الشمري 

الشيخ منير عربومن اخراج يوسف الفايز الشمري.

منطاد »ملك اإلنسانية« قبل البدء برحلته العاملية  )أ.ف.پ(

البد من تقدمي الشكر والتهنئة الى مجلس األمة 
لتحقيقه اخلطوة الثانية الكبيرة في مجال اإلصالحات 
االقتصادية فيما عرف بقانون اخلصخصة، والذي 
عكس إحساسا كبيرا باملسؤولية من قبل النواب 
جتاه وطنهم في حاضره ومستقبله، وقد جاء صدور 
القانون ليحفظ حق����وق العمالة الوطنية وليس 
العكس، فقد مت اجناز عدد من مشاريع التخصيص 

بغير وجود قانون سواء ملش����اريع جديدة »ايكويت« أو بيع حصص 
»االتص����االت، الوطنية، أجيليتي..الخ«، وقد ذّكرني قلق غير املوافقني 
على القانون برسالة نش����رتها سيدة لبنانية بعد وفاة الرئيس رفيق 
احلريري، قالت فيها: »لقد عارضتك حينما طرحت مشروع السوليدير 
ألنه يعني هدم بيتي الكائن في موقع املش����روع، اليوم اكتشفت أنني 
حصلت على تعويض مناسب وفتح املشروع فرص عمل كثيرة لزوجي 

وأبنائي، اسمح لي أن أعتذر اليك يا رفيق احلريري« انتهى.
نعم، تصحيح مس���ار تقدمي اخلدمات العام���ة يحتاج الى خطوة 
كبيرة، وفي ظل ظروفنا احمللية فإن اشراك القطاع األهلي في امللكية 
واالدارة قد أظهر حتسنا كبيرا في اخلدمات نظرا ألن حرص املساهمني 
ميثل رقابة سابقة ترش���د اتخاذ القرار، بينما رقابة الدولة هي رقابة 
الحقة، وعندما أضيفت اليها الرقابة السابقة تباطأت القرارات، األهم 
من ذلك أن التجربتني الش���يوعية والرأس���مالية حققتا اش���راك أكبر 
ش���ريحة من املواطنني في ملكية مش���اريع اخلدمات العامة ولكنهما 
وصلتا الى هذه النتيجة من طريقني مختلفني، الشيوعية استخدمت 
التأميم، والرأسمالية تركت املؤسسني للمشاريع يواجهون اختبارات 
البداية الصعبة وحتقيق النجاحات األولى، ثم جاء ضغط النجاح على 
املؤسس���ني لتلبية حاجة التوسع، ما تطلب زيادة القاعدة الرأسمالية 
ودخول مساهمني جدد بشكل متزايد، األمر الذي أدى مع مرور الوقت 
إلى انخفاض حصة املؤسس���ني األوائل الى احلد األدنى، فشركة فورد 
للسيارات ال متثل ملكية أسرة فورد فيها شيئا يذكر، ومرسيدس كذلك 
وغيرهما كثير، وهذا ال يعفي الرأس���مالية من سكوتها على الشركات 
املنحرفة )األدوية املدمرة للصحة – ش���ركات الس���الح – التدخني( ما 
أدى إلى نشوء احتادات تصارع تلك االنحرافات عبر القضاء وتسجل 

انتصارات ال باس بها.
والنتيجة أن الدولة أصبح لديها قطاع إنتاجي يحقق أرباحا تستطيع 
احلص���ول على ضرائب كبيرة منه إضاف���ة إلى ما يوفره من وظائف 
ويقدمه من خدمات تقوم على مبدأ املنافسة والتطوير املستمر، وفي 
غي���اب هذا القطاع أو ضعفه � كما ف���ي الكويت � فإن الدولة هي التي 
تتحم���ل تنفيذ اخلدمات ولو اقتصر األمر عل���ى حتمل املوازنة كلفة 
اقامة املش���اريع العامة لهان األمر ولكنها تنفذ اخلدمات بشكل سيئ 
وبتكلفة مضاعفة وبغير توفير وظائف حقيقية تضيف خبرة للشباب 
مثلما يحدث في »ايكويت« التي تفخر بأنها »أضخم مش���روع خاص 
في الكويت، وفيه أعلى معدل للعمالة الوطنية« رغم أن حصة الدولة 

فيه هي 45% فقط.
> > >

كلمة أخيرة: حتية ملجلس األمة، مرة أخرى، وبالنس����بة ملن ال يوافق 
اآلن فإننا ندعوه لقراءة رسالة السيدة اللبنانية املذكورة أعاله، ومثلما 
حتمل املجلس مس����ؤولياته فإن املواطنني الذين سيستفيدون من هذه 
اخلطوة الكبيرة »الثانية« مطالبون بعدم الصمت، فعليهم أن يهنئوا 
املجلس، واملعترض يحتاج الى أن يس����مع منا ال����ى تنبيه، نقول له: 
»املسألة ليست حالة نفسية فاملجال مفتوح البداء الرأي في املداولتني 
األولى والثانية، ثم تأخذ الدميوقراطية مجراها، وبغير ذلك فإن القناعة 

بالدميوقراطية تكون مهزوزة عند البعض«.

 الخطوة الكبيرة الثانية للمجلس في اإلصالحات االقتصادية

كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

من يريد الفوز في لعبة كرة القدم ال يلعبها مستعينا 
بقواعد كرة السلة وال يحضر معه عصا لعبة الهوكي 
للملعب، اللعبة الدميوقراطية يقوم صلبها على تنافس 
احلكومة واملعارضة في الفوز بود املواطن عبر منهاجية 
الرأي والرأي اآلخر وش���رح احلكومة بشكل مسبق 
خلططها وتشريعاتها للناخبني وقيام املعارضة في 
املقابل باملوافقة على بعض ما يطرح، وتفنيدها للبعض 

اآلخر، فال توجد معارضة دائمة لكل ما يأتي من احلكومات.
> > >

كان يفترض باحلكومة قبل ان تتقدم بقانون اخلصخصة � وقبله صندوق 
املعسرين وغيره من تشريعات � ان توزع وزراءها ومستشاريها ملدة شهر 
كامل على وس���ائط اإلعالم � وهذا متاما ما تقوم به للعلم الدميوقراطيات 
األخرى � لشرح خططها للخصخصة وأال تكتفي كالعادة بحسبة جتنيدها 
للنواب ممن »س���يحرقهم« تصويتهم املتكرر معها أمام ناخبيهم ممن لم 

يشرح لهم أحد فوائد ومزايا ما يطرح.
> > >

هذا الغياب احلكومي لقواعد اللعبة السياسية القائمة على احلوار والرأي 
والرأي اآلخر يقابله خطأ مماثل لدى بعض أطراف املعارضة ممن يعتمد 
على تهييج وحتريض الناس بش���كل متواصل على مواضيع اما لم يتم 
استيعابها منهم بشكل صحيح أو تتم معارضتها كونها أتت من احلكومة، 
اي املعارضة ألجل املعارضة فقط دون التفكير بفائدتها للبلد، ومثل ذلك 

املعارضة بشكل مطلق لقضايا قابلة للنقاش واألخذ والعطاء.
> > >

ان خط���أي احلكومة واملعارضة س���الفي الذكر يدف���ع ثمنهما الوطن 
واس���تقراره، فاإلخفاق احلكومي املتكرر في تسويق قضاياه � القروض 
واخلصخصة كمثال � بسبب تراخي وإحجام املسؤولني عن شرح مشاريعهم 
في وسائط اإلعالم إال ما ندر، وترك الباب مفتوحا على مصراعيه للمحرضني 
واملدغدغني، بات يخلق ش���عورا عاما باإلحباط والظلم سينتهي بدءا مبا 
سنراه من إضرابات مدمرة قادمة وقد ينتهي مبا ال حتمد عقباه على امن 

البلد.
> > >

ان وضع ناطق )صامت( رس���مي للحكومة لن يحل إال جانبا صغيرا 
من املشكلة القائمة، والواجب ان تس���تنهض احلكومة »كل« مسؤوليها 
لالنتشار الواسع في وسائل اإلعالم احلكومي واألهلي، املشاهد واملقروء 
واملس���موع خللق حالة حوار متواصل للمش���اريع املقترحة كي حتظى 
برضا ودعم اجلمهور وترش املاء البارد بالتبعية على حاالت التحريض 
وإش���عال النيران التي يعلم مشعلها كيفية بدئها إال انه ال يعلم الى اين 

ستمتد حرائقها.
> > >

آخر محطة: )1( كتب الزميل احلكيم فالح ماجد املطيري مقاال صباح امس 
اجلمعة في جريدة »اجلريدة« أس���ماه »إلغاء القبيلة« عّقب فيه على مقال 
سابق لنا، وكان بودي ان ينتبه الصديق بوماجد الننا طالبنا بإلغاء اسم 
العائلة قبل اسم القبيلة كوسيلة لتعزيز أواصر الوحدة الوطنية وخلق 

دولة تكافؤ الفرص التي جنح مبثلها أمثال الرئيس باراك حسني أوباما.
)2( ومقال للزميل ضاري اجلطيلي في جريدة »اجلريدة« أيضا عقب 
فيه على مداخلتنا في ندوة جمعية اخلريجني حول شركات الطيران احمللية 
التي يرى ان معاناتها مرتبطة باألوضاع االقتصادية العاملية، وبودي لو 
استمع الزميل لرئيس إحداها وهو األخ عبدالسالم البحر في ندوة الصالون 
اإلعالمي، ومما قاله ان سبب معاناة تلك الشركات الوطنية هو عدم حتضير 
األرضية املناسبة للمنافسة، لذا ال أرى شخصيا ان أوضاعها ستستقر اذا 

ما أخفينا معاناتها احلقيقية حتت سجادة األزمة العاملية.

الخصخصة بين أخطاء الحكومة والمعارضة

عرفت احلياة الفكرية 
العربية فرقة »املعتزلة« 
كحرك����ة عقلية ش����غفت 
باجلدل والتمييز، وفرقت 
بني املنقول واملعقول، وكان 
أقطابه����ا عب����ر مراحلهم 
املختلفة من أشد املدافعني 
عن االسالم بوجه الزنادقة 
حت����ى انتهت هذه الفرقة 
على يد اخلليفة العباسي 
املتوكل عل����ى اهلل، الذي 
ش����هد عصره العديد من 
الطبيعية وكان  الكوارث 
الفكري  بداية االنحطاط 

العربي.
 ف����ي بحثه املوس����وم
 ب����� »الف����رق واملذاه����ب 
االسالمية« يعلق الباحث 
سعد رس����تم على نهاية 
املعتزلة بقوله »إن االفكار 
كاالزهار، ال تعيش اال في 
جو مالئ����م، فقد ازدهرت 
حركة االعتزال في ربيع 
الفكر االسالمي، وما ان أقبل 
الصيف حتى اس����ترخت 
العقول عن أن تتبنى الرأي 
اجلريء، فذوت بذلك أكبر 
حركة عقلية في حضارة 

اإلسالم«.
أما املفك����ر أحمد أمني 
في كتابه »ُظهر اإلسالم« 
التي  الكارثة  فقد وصف 
حلقت بالعرب واملسلمني 
بعد اختفاء هذه احلركة 
العقلي����ة بقول����ه »كان 
أثر  الضطه����اد املعتزلة 
كبير في حياة املسلمني، 
فقد استتبع تضييق دائرة 
العقل منط����ا من التفكير 
يس����ود فيه التقليد على 
االجته����اد، والنظ����ر الى 
الفلسفة والبحث العقلي 

نظرة بغض وكراهية«.

جذور الكارثة
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