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يقول خبراء س���امة الطيران في العالم للطيارين على سبيل 
املزاح: ان من يبحث عن الس���امة املطلقة عليه أال يقلع بطائرته 
ويبق���ى في املقاب���ل ببيته كي ال يتع���رض للعواصف والغيوم 
البركانية والرعدية واملطبات الهوائية واألعطال الفنية وأخطاء 

الطيارين..إلخ.
> > >

كنا نعتقد أن خيار البقاء في البيت للحفاظ على السامة هو 
مزحة حتى وافتنا األنباء بتوقف عمليات الطيران في شمال أوروبا بدعوى احلرص 
على س���امة الركاب عن طريق إبقاء الطائرات على األرض كي ال تصطدم بالسحب 

البركانية احململة بالرماد واملعادن املذابة املضرة.
> > >

رغم مرور أكثر من مائة عام على بدء عمليات النقل اجلوي ووجود آالف البراكني 
املتفج���رة بالعالم وقيام مايني الرحات خال تلك املدة إال أن مجموع احلاالت التي 
تعرضت فيها الطائرات إلشكاالت مع السحب املصاحبة لثورة البراكني ال يزيد على 
80 حالة فقط لم يصب أو يقتل أحد بسببها رغم خطورتها كونها تسببت سابقا في 
إيقاف مؤقت حملركات الطائرة البريطانية )عام 82 فوق إندونيسيا( والهولندية )عام 

89 فوق االسكا( وقد مت تشغيل احملركات والهبوط بسام في كلتا احلالتني.
> > >

إن هناك ما يقارب 100 بركان ثائر في أيسلندا وحدها، وهناك كذلك مئات البراكني 
الساخنة في إندونيسيا وهاواي وغيرهما من أصقاع األرض فهل سيتم إيقاف حركة 

الطيران دوليا عند كل انفجار بركاني؟!
ومعروف كذلك أن الس���حب البركانية ال يتوقف ضررها على املنطقة اجلغرافية 
احمليطة بالبركان بل تنتقل تلك السحب الساخنة لاجواء العليا، ثم تنزل بعد ذلك 
على مناطق تبعد عشرات آالف األميال من مناطق البراكني فهل سُيمنع الطيران في 

العالم أجمع مع كل بركان يثور؟!
> > >

لقد سقطت قبل أشهر قليلة طائرة اإليرباص الفرنسية بسبب مضاعفات الدخول 
في غيوم رعدية معتادة وما نتج عنه كما يعتقد من جتمد أنابيب قياس الس���رعة 
وما تبعه من عدم قدرة الطيار على التحكم في س���رعة الطائرة وتفككها وحتطمها 
ومقتل املئات من ركابها، وقبل ذلك حتطمت عشرات الطائرات بسبب عمليات التغيير 
املفاجئ في سرعة وتوجه الرياح عند اإلقاع والهبوط )WIND SHEAR( فهل ستغلق 
املطارات عند وجود غيوم رعدية أو تغيير في الهواء كونها تس���ببت في العديد من 

احلوادث في وقت لم تتسبب فيه غيوم البراكني في حادث واحد؟
> > >

آخر محطة: مصائب قوم عند قوم فوائد، فانهيار أس���عار أس���هم شركات الطيران 
بس���بب قرارات اإلغاق غير املتوقعة صاحبه ارتفاع وجني أرباح هائلة للعديد من 
القطاعات األخرى، نرج���و أن تكون رقابتهم على بورصتهم أفضل من الرقابة غير 

املوجودة على بورصتنا.

مثلما أن انتقاد احلكومة أو الثناء عليها مرتبط 
بتقييم املراقبني لألداء، فإن املوقف املميز لألخ الكبير 
النائ���ب أحمد عبدالعزيز الس���عدون من موضوع 
اخلصخصة يتطلب وقفة تقدير واحترام كونه ذهب 
ال���ى تفاصيل املوضوع من جهة احلفاظ على قيمة 
أصول املال العام محل اخلصخصة والضمانات الازم 
تقدميها حلفظ حقوق العاملني في املرافق املطروحة 
للمستثمر الوطني والرقابة على األداء..الخ، وهي 
أمور مطلوبة، قال عنها بوعبدالعزيز »أريد أن يأتي 
أي أحد بقانون خصخصة في العالم يضمن هذا الكم 

من املزايا التي وردت في القانون املطروح«.
بعبارة أخرى، فإن اعتراض البعض على القانون 
يعن���ي حكما االضرار باملوظف الكويتي العامل في 
تلك املنش���آت وتفويت فرصة ذهبية قد ال تتكرر، 
األمر الذي يتطلب من املواطنني أعضاء نقابات العمال 
االتصال مبجالس إداراتها ليقولوا لهم »انتوا معانا 

وال ضدنا؟«.
لقد الحظ النائب الفاضل أحمد السعدون نتيجة 
قانون B.O.T التي لم تسفر عن قيام مشروع واحد منذ 
صدوره منذ عامني وأخذ ذلك في االعتبار وهو موقف 
يس���جل له، فالتقييم ملا تطرحه الدولة أمر واجب، 
س���واء جاء الطرح من احلكومة كقانون االستقرار 
املالي أو من مجلس األمة مثل B.O.T البد من تقييم 
يرتقي عن االصطفاف السياسي الى حتمل مسؤولية 
هذا الشعب الذي ال يدري كيف سيتم توفير وظائف 
ل� 460 طالبا س���يدخلون الى س���وق العمل خال 
السنوات العشر القادمة، هؤالء يحتاجون الى حركة 
شاملة ال تقتصر حتى على »اخلصخصة«، وأقتبس 
هنا ش���يئا مما ذكره الزميل الفاضل سامي النصف 
يوم أمس: »كسر احتكار قطاع اخلدمات الصغيرة 
واملتوس���طة من قبل فئة تفلس من يدخل في هذا 
املجال مبا لديها من تكاتف وخبرة ال ميلكها املواطن 
الش���اب الذي ميلك الهمة والتحدي واإلبداع ولكنه 
يواجه كارتيل سواء في سوق اخلضار أو غيره من 

أسواق التجزئة واخلدمات«.
إن هذا املوقف للنائب الفاضل أحمد الس����عدون، 
وبقية االخوة واألخوات النواب يعني حتميل السلطة 
التنفيذية املسؤولية الكاملة ملتابعة وتيرة االصاح 

االقتصادي، وهو املوقف الثاني 
بعد »املوافقة باإلجماع على خطة 
التنمية »األمر الذي يتطلب من 
األجهزة املعنية متابعة مسائل، 
على سبيل املثال، اعتادت الكويت 
على تنفيذ املشاريع واخلدمات 
من خال »الغرف« من املوازنة 

العامة، في حني تشتمل اإلدارة املالية السليمة للموارد 
»طرح أوراق مالية« يكتتب بها القطاع األهلي كمضارب 
– ش����ريك – في ملكية األصول على عدة أساليب قد 
تصل الى »التخارج أو التحول الى أسهم ملكية »وهذه 
ليس����ت بدعة، فقد استفاد بيت التمويل الكويتي - 
على سبيل املثال – من التزامه باملشاركة في متويل 
مشروع »ايكويت« عام 1997 - 200 مليون دوالر ثم 
رفعها الى 500 مليون دوالر - من هذه اخلطوة حينما 
حولها الى أوراق مالية متاحة لعمائه، ومتت تعبئة 
تلك املبالغ من خارج امليزانية مع حتقيق عوائد عن 
االلتزام جتاه املشروع ومن العماء في حال الشراء 
واعادة البيع عدة مرات، األمر الذي سمح للمواطن 
باملشاركة مبش����اريع مليارية حتى ولو لم تتجاوز 

مساهمته العشرة آالف دينار.
نتمنى أن تفتح خطوات االصاح االقتصادي الباب 
لتدفق األموال الى الكويت من بوابة املشاريع - وليس 
عبر سوق األس���هم - ومعظمها ستكون ملواطنني 
جتمدت أموالهم في حسابات مصرفية محلية حتى 
اتخمت بها البنوك التي خفضت س���عر الفائدة الى 

احلد األدنى بسبب تلك التخمة.
كلمة أخيرة: التقيت رئيس تركيا األسبق »توركوت 
اوزال« يرحم���ه اهلل ع���ام 1993 فحدثني بحضور 
ش���قيقه عن فتح الباب ملن يريد إخراج أمواله من 
تركيا، قال »الكل عارضني، مبن فيهم أنت – وأشار 
الى ش���قيقه، الذي هز رأسه – قالوا لي ليس لدينا 
إال ثاثة مليارات بالعملة األجنبية، فلما نفذنا إلغاء 
منع التحويل ارتفع حجم العمات األجنبية لدينا 
م���ن 3 إلى 15 مليار دوالر، ازدادت الثقة باقتصادنا 
وجاءت األموال واملس���تثمرون إلينا بكثافة«.. إنها 
الثقة بالنفس والرؤية الثاقبة التي ال ترتهن للحظة 

العابرة.

شكرًا بو عبدالعزيز وشكرًا لكل األعضاء بال استثناءالطيران والبركان والبهتان

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
مسرحية »وعود وعود« تحطم االرقام القياسية في مسارح نيويورك.

ـ هذه الرواية تعرض على مسارح الشرق االوسط السياسية منذ 50 
عاما ولم تحقق سوى الفشل.

مؤشر البورصة ارتفع امس 0.1 نقطة.
ـ ال دام دخل مؤشرنا مرحلة االرتفاع بـ »الكسور« اهلل »يجبر« بخواطر 

أبواللطفواحدصغار المضاربين.

البقاء هلل
دالل ابراهيم اخلضير، ارملة احمد عبدالعزيز املليفي 
� 88 عاما � الرجال: اليرموك ديوان املليفي – ق2 
– ش1 – ج14 – م13 – ت: 99039294 – 97448877، 
النس���اء: جنوب السرة – السام – ق2 – ش219 

– م32 – ت: 66066886 – 99311325.
نورة ناصر معيض العجمي، ارملة منصور فالح عجازي 
العجمي – 75 عام���ا – الرجال: العقيلة – ق2 – 
ش203 – م14 – ت: 66188776 – 97988780، 
النساء: شرق االحمدي – ق2 – ش2 – م429 – ت: 

.99708448
موضي عيسـى سـليمان اخلميس – 80 عاما – الرجال: 
العارضي���ة – ق10 – ش االول – ج9 – م29 – ت: 
24803299 – 99700619، النساء: الفيحاء – ق8 

– ش88 – م10 – ت: 22562264.
طحنـون دهش محسـن العازمـي – 92 عاما – الرجال: 
ضاحية صباح السالم – ق9 – ش4 – ج19 – م43 
– ت: 65555540 – 60040600، النساء: الظهر – 

ق5 – ش4 – م87 – ت: 99019054.
صقر كساب ثاني الظفيري – 50 عاما – اجلهراء – النسيم 

– ق1 – ش9 – م523 – ت: 99719997.
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»قانون اخلصخصة يحول الكويتيني 
إلى صبيان عند التجار« هذه العبارة 
وردت على لس���ان أح���د البرملانيني 
املعارضني لقانون اخلصخصة، والعبارة 
جدي���رة بالتأمل، فالذاك���رة الوطنية 
حتتفظ بأس���ماء كبيرة ومحترمة في 
عالم التجارة ب���دأت خطواتها األولى 
بالعمل لدى جت���ار آخرين، فحصلت 
على فرص التدريب واكتساب املهارات 
واخلبرات، وانطلقت تؤسس مجدها 

الشخصي.
الصبيان جمع صبي وهو اخلادم 
باللهجة الشعبية، واخلدمة في األعمال 
الشريفة عمل شريف، فاملثل البدوي 
يقول »احلر إذا صادته الشبكة يخدم« 
ويعني إذا وقع الصقر في شبكة الصياد 
يتحول إلى طير قناص خلدمة الصقار، 
فاألحرار واألشراف يعملون ويخدمون 
وليس في ذلك ضير امنا الضرر يتجلى 
في البطالة املقنعة املتمثلة بالوظائف 

احلكومية.
كلمة »التجار« التي وردت في العبارة 
املذك���ورة تعني القط���اع اخلاص في 
عصرنا الراهن، فهل يعقل ان العاملني في 
القطاع املصرفي والصناعي والتأميني 
والعقاري واالس���تثماري واإلعامي 
والطب���ي والفندق���ي والتعليمي هم 
»صبيان« في ه���ذه القطاعات؟! وهل 
العلماء العباقرة من أصحاب األدمغة 
الذكية العاملون في شركة مايكروسوفت 

خدام لدى السيد بل غيتس؟!

حكمة الصقور

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

امللكة رانيا العبداهلل خالل املؤمتر الصحافي الذي عقدته أمس مبناسبة اطالق مبادرة »مدرستي فلسطني«  )رويترز(

الملكة رانيا تطلق مبادرة »مدرستي فلسطين« 
إلعادة تأهيل مدارس القدس الشرقية

عمان � أ.ف.پ: أطلقت امللكة رانيا العبداهلل أمس مبادرة 
»مدرستي فلسطني« بهدف إعادة تأهيل وتوسيع وتطوير 
وصيانة املدارس العربية في القدس الشرقية، وقالت امللكة 
رانيا في مؤمتر صحافي بحضور رئيسي الوزراء األردني 
س���مير الرفاعي والفلسطيني سام فياض »نطلق مشروع 
»مدرستي فلس���طني« من هنا من األردن ملا لبلدنا من دور 
تاريخي في احلفاظ على عروبة القدس وحماية مقدساتها 

الدينية«.
وأضافت »سنصلح البنية التحتية للمدارس العربية في 
القدس الشرقية ونحاول ضم مباِن متوافرة للمدارس املوجودة 
ونوسعها ومنكن الطاقم التعليمي فيها من متطلبات التعليم 
الضرورية ونرفع من مستوى خريجي املدارس لتبقى هويتهم 

صامدة ليقفوا صامدين بكرامة في وجه االستيطان«.
وأوضحت امللكة راني���ا ان »50% فقط من أطفال القدس 
مقدر له���م ان يكملوا تعليمهم وهم يدرس���ون في مدارس 
ضيقة مخنوقة في صفوف ش���حيحة بإمكانياتها«، معربة 
عن أسفها الن »هذه املدارس هي أفضل ما هو متوافر حاليا 

لألطفال العرب املقدسيني«.
وحذرت امللكة رانيا في املؤمتر الذي حضره وزيرا اخلارجية 
ناصر جودة والتربية والتعليم إبراهيم بدران من ان »القدس 
تتهود أكثر فأكثر كل يوم وعلينا ان ندعم فلسطينيتها بدءا 

من اليوم«.
وأش���ارت إلى ان »أهل القدس يتلقون الضربات من كل 
حدب وصوب بعضها يدمي ويقتل وآخر يحاول استنزاف 
كل قطرة هوية فلس���طينية من أجس���ادهم األبية، يتلقون 

الضربات وأشدها هو ما ال نرى كدماته«.
وقبل بدء املؤمتر مت عرض فيلم وثائقي مدته 15 دقيقة 
ع���ن اوضاع مدارس القدس الش���رقية، وكانت امللكة رانيا 
أطلقت في ابريل العام 2008 مبادرة »مدرستي األردن« بهدف 
حتس���ني البنى التحتية والبيئة التعليمية في 500 مدرسة 
حكومية أردنية في عم���وم محافظات اململكة وعلى خمس 
مراح���ل، ومت حتى اآلن اجناز مرحلتني واالنتهاء من تأهيل 
200 مدرسة، وتعمل »مدرستي« بشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص ومنظمة املجتمع املدني. 

مباحث حولي توقع شبكة يتزعمها مواطن 
تخصص أفرادها في تزييف أوراق »الفحص الفني« 

يتقاضون بين 100 إلى 150 ديناراً حسب حالة السيارة

أمير زكي
متكن رجال إدارة بحث وحتري محافظة حولي بقيادة العقيد 
عبدالرحمن الصهيل من توقيف شب����كة مك����ونة من مواط���ن 
و3 آسيويني يقومون بتزوير رخص صاحية املركبات وعثر 
بحوزة الشبكة  على أختام مكنتهم من مترير املركبات املتهالكة 

دون دخولها الى إدارات فحص املركبات.
 وقد تبني من خال التحقيقات األولية ان الوافدين متكنوا 
وعبر التحايل عل���ى القانون من إجناز نحو 50 معاملة وانهم 
يتقاضون مبالغ مالية تتراوح بني 100 و150 دينارا وهذا يتوقف 

على املركبة وحالتها.
وأكد مص���در أمني ان رجال مباحث حولي لم يتوقفوا عند 
ضبط الشبكة فحسب وامنا سيقومون بتوقيف املستفيدين من 
أعضاء الشبكة حيث سيتم التحقيق معهم دون ان يستبعد أن 
تصدر أوامر بإبعاد جميع املس���تفيدين  عن الباد كبديل عن 

إحالتهم الى النيابة بتهمة االشتراك في التزوير.
وكانت معلومات وردت ال���ى العقيد الصهيل عن معامات 
مركبات متهالكة يتم إجنازها باعتبار ان الس���يارات اجتازت 
الفح���ص الفني ليتم عمل التحريات الت���ي انتهت الى توقيف 

الشبكة واعترافاتهم التفصيلية.


