
59االحد 25 ابريل 2010  

القاهــــرة ـ وكاالت: متكنت 
أجهزة املباحث مبديرية أمن 6 
أكتوبر بإشــــراف اللواء أسامة 
املراسي من القبض على سارقي 
فيال د. أحمد زويل ورجال األعمال 

واملشاهير بالشيخ زايد.
وحســــب جريــــدة »اليــــوم 
الســــابع« تعددت البالغات الى 
اللواء أحمد عبــــد العال، مدير 
مباحث 6 أكتوبر، تفيد بوجود 
تشــــكيل عصابي لسرقة فيالت 
وقصور املشاهير بحي الشيخ 

زايد في مدينة 6 اكتوبر.
ومت تشكيل فريق بحث توصل 

إلى أن مرتكبي هذه احلوادث هم عاطل وشقيقته ومعهما اثنان، ومت 
رصد خطوات املتهمني وإعداد األكمنة والقبض عليهم، ومبواجهتهم 
بحوادث السرقات اعترفوا بارتكابها عن طريق اقتحام القصور والفيالت 

ليال بأسلوب التسلق وسرقة محتوياتها.
وأضاف املتهمون أنهم سرقوا عددا كبير من الفيالت على رأسها فيال 
د. أحمد زويل، وسرقة بعض التحف واملجوهرات من فيالت املشاهير 

ورجال األعمال والتي تصل اثمانها الى ماليني اجلنيهات. 

كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

نشرت في مقالة األمس انتقادا لتركيز بعض 
االعالميني على »رأي دون الرأي اآلخر« وبالذات 
عندما مير املوضوع بآلية دميوقراطية ويحصل 
أحدهما على ترجيــــح األغلبية حيث ال معنى 
لزيادة اجلرعة االعالمية ضد الرأي الراجح اال 
التأجيج ومنع اآللية الدميوقراطية من حتقيق 
الغرض الذي تأسست من أجله، هذا األمر يبرز 

جليا في موضوع اخلصخصة الذي حظي بنقاش امتد لـ 17 ســــنة، 
ومت التصويت عليه بشــــكل علني وليس سريا وحاز أحد الرأيني 
أغلبية مطلقة، مع وضوح غير مسبوق في حفظ حقوق العاملني، 
وانه »تشــــريع في ظل غياب التشــــريع« علما بأن اخلصخصة لم 
تتوقف طوال هذه الـ 17 سنة، كل ذلك أدى الى حتقيق التفاف مميز 
وراء خطوة اصالحية مستحقة منذ زمن، من املستفيد من العودة 

الى حال التردد وزرع الهواجس؟ 
ما فائدة القول »هذه مقدمة لتعديل الدســــتور وتعزيز التربص 

التاريخي ضد املكاسب الدستورية«؟
ــــر  وهــــل نريد فعال أن تنتعش االشــــتراكية عندنا، حتى ُنبشَّ

»االشتراكية لم متت«؟ 
لسنا في وارد نقد االشتراكية وال الرأسمالية وال مدح أي فكما، 
فمثلما أن لغيرنا عقواًل، فمن حقنا أن نستخدم عقولنا حلفظ املوارد 
املالية للدولة وتنمية مقدراتها الطبيعية وثروتها البشرية وتطبيق 
مبادئ العدالة التي انُتهكت في نظامنا احلالي حينما صار التعيني 
في الوظائف العامة »حقــــا« ملن يصل الى الوزارة عبر االنتخابات 
كوزير، أو عبر االستجوابات كنائب، هذا »الباطل« يجب أن ينقشع 
حينما ال تكون هناك مساحة للتعيينات اجلائرة وتكون الكفاءة هي 
األساس في التعيني، بينما هي في كثير من األنظمة ـ اشتراكية أو 
رأســــمالية ـ خاضعة للوالء السياسي، سواء للسلطة أو ملن يدعي 

معارضتها سعيا وراء تلك املكاسب.
 نعم، السلطة عندنا مسؤولة عن ضعف االنتاجيةـ  عبر النظام 
االداري املترهلـ  واحلل هو في تقوية هذا النظام وليس االبقاء على 
عوامل ضعفه، والنواب الذين وقفوا بشجاعة أمام مسؤولياتهم في 
املداولة األولى ومارســــوا دورهم في مراجعة القانون بشكل دقيق 
مطالبون باالستمرار في هذا املوقف التاريخي الذي سيسجل لهم، ومن 
متام ذلك املوقف النيابي الكبير أال يسمح املجلس بتفريغ القانون 
من محتواه كما تريد األقلية التي لم ترغب حتى في االســــتماع الى 
توجيهات صاحب السمو األمير، ما يعني أن الضيق ليس من الرأي 
اآلخر فقط ولكن حتى من تطبيق واجب شرعي يأمر بالتناصح اذا 
جاء من أي أحد، فكيف اذا جاء من ولي األمر؟ ثم انه واجب وطني 
في ضوء فشل قانون الـ B.O.T ما يعني أن تكرار ذلك الفشل ـ عبر 
نافذة التعديالت املغرضة ـ هو وضع عصا في عربة مســــيرة هذا 

الوطن، وهو أمر غير مقبول شكال ومضمونا. 
كلمة أخيرة: أكرر الشــــكر لألخ الكبير أحمد عبدالعزيز السعدون، 
رجل الدولة، على ردوده على بعض الزمالء الصحافيني الذين زاروه، 
وايضاحاته املقنعة ـ حسبما علمت ـ فالعاملون بالقطاع العام في 
وجود قانون يحصلون على حماية أكبر منها في غيابه، وال داعي 
للتعســــف الذي سيتسبب في خســــارتهم لهذه احلماية، فضال عن 
خسارة سائر املواطنني. وتخفيف معاناتهم من الترهل والفساد لن 
تغيره كثرة الشــــكاوى، ما لم تصاحب ذلك خطوة كبيرة وعملية 

في اجتاه »اإلصالح االقتصادي«.

ما ان تطرح قضية في الكويت حتى 
تبــــدأ عملية التعصــــب وتغييب العقل 
واحلكمة الواجبة، واستبدالها بعمليات 
التخندق والتطرف الضار باآلراء حول ما 
يطرح، ومن ذلك ما شهدناه ونشهده من 
توجهات حادة توافق على اخلصخصة 
باملطلــــق وتضرب املثل مبــــا حدث في 
الصني وأوروبا الشرقية وبريطانيا دون 
ان تذكــــر أننا ال نقــــارن التفاح بالتفاح 
وان هناك فروقات ضخمة بيننا وبينهم 
فيما يخص نســــب العمالة الوطنية في 

قطاعاتهم اخلاصة.
>>>

باملقابل وجدنا ان تطرف املعسكر املضاد 
يظهره اما الرفض املطلق للخصخصة عبر 
سلفية دستورية ترجعنا الى ما قاله هذا 
اخلبير الدستوري املنتمي لبلد اشتراكي 
عام 62، وتطلب منا االلتزام برأيه حتى 
لو خالف متطلبات العصر احلديث، أو 
باملقابل وضع شــــروط تعجيز وإذعان 
كفيلة بتطفيش املســــتثمرين وجتعل 
مشروع اخلصخصة أقرب لنادرة زواج 
جحا من بنت السلطان، أي نسيان سؤال 
القطاع اخلاص: هل ينوي حقا شــــراء 

مشاريع محملة بكل هذه الشروط؟
>>>

والســــهم الذهبــــي احلكومي قضية 
تســــتحق التوقف عندهــــا، فالهدف من 
اخلصخصة باالســــاس هــــو الهرب من 
القرار احلكومي املقيد بالضغوط الشعبية 
والنيابية واالعالمية، والسؤال املستحق: 
ماذا لو ان القطاع الذي متت خصخصته 
بدأ باخلسارة التي تضطر املالكني لتقليل 
اعداد العمالــــة الوطنية العاملة لديهم، 
فهل ستستخدم احلكومة سهمها الذهبي 
إليقاف ذلك القرار غير الشعبوي حتى 
لو غرق احململ مبا حمــــل؟! للمعلومة 
بعض جتارب اخلصخصــــة والتحول 
للقطاعات املشتركة قامت بالعكس متاما، 
حيث أعطت ذلك الســــهم الذهبي ملالك 
االقلية من القطــــاع اخلاص ملنع تدخل 
القرار السياسي احلكومي في املتطلبات 

االقتصادية امللحة.
>>>

ولم تعالج تشــــريعات اخلصخصة 
كيفية خلــــق اداة تربط وتترجم الدعم 
احلكومي للقطاع اخلاص املتمثل بألف 
شكل وشكل بغرض فتح الباب لتشغيل 
املدعومة،  القطاعات  الكويتيني في تلك 
كما ميكن التشكيك في صحة مقولة ان 
خلق شركات حكومية جديدة للمشروعات 

القادمــــة وطــــرح 
أســــهمها لالكتتاب 
احدى  هــــو  العام 
التوظيف  وسائل 
املستقبلية وتوزيع 
الثروة، متناسني ان 
االغلبية املطلقة من 

تلك الشركات ستنشــــأ ألهداف محددة 
قصيرة املدة )انشاء مستشفيات ومدن 
عمالية.. إلخ( وال أحد يتحدث عن: من أين 
ستأتي االيرادات لدفع الرواتب وتوزيع 
االرباح بعد االنتهاء من تلك املشــــاريع 
املرتبطــــة مبدد زمنية وعما ســــيحدث 
لشــــركات القطاع اخلاص القائمة هذه 
االيام التي تزاول نفس االعمال في سوق 
شديد الصغر كالكويت خاصة في حال 

انخفاض ايرادات النفط؟
>>>

آخر محطة: )1( ما نشرته »األنباء« في 
عدد أمـــس من إلغاء مهرجـــان للجالية 
الســـريالنكية الكرمية ال من قبل رجال 
األمن املخولني بذلك، بل من جماعة جعلت 
من نفسها دولة داخل دولة، أمر يضر بهيبة 
الدولة وينذر باخلطر الشديد، فإما ان ذلك 
احلفل كان مخالفا والواجب على املعترضني 
ان يتوجهوا ألقـــرب مخفر ملنعه، أو ان 
يكون احلفل مسموحا به وكان الواجب أال 
يراقب رجال األمن من يتدخل في عملهم 
كما تظهر الصور، بل كان عليهم قيادتهم 

بعيدا وتسجيل قضية بحقهم.
)2( سؤال بسيط: لو كان ذلك احلفل 
يحضره 5 آالف مــــن اجلالية االميركية 
الكرمية هل كان يجرؤ احد من هؤالء على 
االقتراب من أسواره اخلارجية؟! أم أن 
القضية مرتبطة باستضعاف ظالم وخارج 
ع لى القانون جلالية آسيوية يسوم أمثال 
هؤالء رعاياها العذاب والضرب وحتى 
القتل ضمن نظرية األسياد والعبيد )ارجع 
للمقال املؤثر »ســــبع سنوات يا بالش« 
للزميل حمد نايف العنزي املنشور في 

جريدة »اجلريدة« الصادرة أمس(.
)3( والتسيب يدعو للتسيب وقضية 
خطيرة أوردها الزميل أمير زكي ونشرتها 
»األنباء« في عدد أمس حول اختطاف 4 
مجهولني لضابط في اجليش، والتساؤل: 
كيف جترأ هؤالء على ذلك الفعل االجرامي 
الكبير أيا كانت مســــبباته؟ وهل يجوز 
أن تســــجل القضية كما نشر بـ »دهس 
واصطدام وهرب« وكأنها حادث مروري 
عــــادي ال عملية »اختطاف« لضابط في 

اجليش في رابعة النهار؟!

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

قطار »اإلصالح االقتصادي« انطلق.. 
من يقفز في طريقه يتحمل المسؤولية

كالم بارد في قضية ساخنة

السيدة املنتقبة التي أثارت أزمة ومعها زوجها  )أ.ف.پ(

السائقة المنتقبة مهددة بالطرد من فرنسا
بعد توقيع غرامة مالية عليها

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

محمد الدشيش
5 سيارات دفعة واحدة قدمتها »األنباء« لـ 5 
قراء في سحبها االسبوعي العاشر ضمن مهرجانها 
الذي انطلق في السابع من فبراير املاضي والذي 
تقدم خالله »األنباء« 5 سيارات كل اسبوع حتى 
22 ابريل اجلاري، على ان يتم السحب النهائي 
على اجلوائز الكبرى وهي ســـيارتان كاديالك 
وسيارة B.M.W بتاريخ 12 مايو املقبل، وقدمت 
»األنباء« الســـيارات اخلمس للفائزين بها من 
سعداء احلظ من قرائها الذين جددوا اشتراكاتهم 
او اشتركوا للمرة االولى، ومت السحب بحضور 

مندوب الغرفة التجارية وممثلها جاسم صالح 
الهاجري، وقد فاز بالســـيارات اخلمس كل من: 
سمير احلسني عبدالرحمن ورامي عاشور وفاز 
كل منهما بسيارة شـــيري، ومحمد علي بشير 
وفاز بسيارة شيفروليه ومناور طعمة الشمري 
وفاز بسيارة هيونداي وعامر عبداحلميد وفاز 

بسيارة فورد.
يذكر ان املشترك اجلديد او من يجدد اشتراكه 
يحصل على جوائز فورية قيمة، وحصل عشرات 
ممن جددوا اشتراكاتهم على تلفزيونات وساعات 

ومجوهرات وادوات كهربائية.

باريس ـ د.ب.أ: تســــبب توقيع غرامة مالية على 
امراة مسلمة منتقبة اثناء قيادتها سيارتها في فرنسا 
فــــي اثارة احتجاج علني في الوقت الذي تواجه فيه 
الطرد مع زوجها من فرنسا، فيما يحتدم اجلدل حول 

خطط حظر النقاب في فرنسا.
واظهرت حتريات وزارة الداخلية الفرنسية عن 
املــــرأة أن زوجها الذي يعيش في مدينة نانت غربي 
فرنســــا متزوج من أربع نســــاء وينتمي إلى حركة 

»جماعة التبليغ والدعوة« املتشددة.
وكشفت التحريات أن النساء األربع يحصلن بدون 
وجه حق على الدعم املخصص لألمهات الالتي يعشن 
بدون عائل ومساعدات اجتماعية أخرى وفقا للقانون 
الفرنســــي، مما دفع وزير الداخلية الفرنسي بريس 
أورتوفو للمطالبة بسحب جواز السفر الفرنسي من 

الزوج املولود في اجلزائر.
وذكرت وسائل إعالم فرنسية امس أن الرجل حصل 
على اجلنسية الفرنسية عقب زواجه من فرنسية عام 

1999، ولديه 12 طفال من زوجاته األربع.
وجاءت مطالب الوزير في أعقاب مؤمتر صحافي 
عقدته السائقة الفرنسية )31 عاما( بعد ظهر اجلمعة 
انتقدت خالله بشدة تغرميها مببلغ 22 يورو بسبب 

قيادتها السيارة وهي مرتدية النقاب.
وكان رجال شــــرطة أوقفوا املرأة في مدينة نانت 
وطلبوا االطالع على أوراقها ، وقاموا بتحرير مخالفة 
مرورية لها اســــتنادا إلى أن النقاب يحد من الرؤية 

أثناء القيادة.
وتعد فرنسا حاليا قانونا حلظر شامل لألغطية 

التي تخفي الوجه مثل النقاب أو البرقع.

سقوط سارقي ڤلل وقصور المشاهير بمصر

روميو 2010 سقط من شرفة جولييت!
لندنـ  أ.ش.أ: سقط روميو العصر احلديث االجنليزي أو روميو 
2010، كما وصفته الصحافة البريطانية من نافذة صديقته بعد أن 
حاول الصعود اليها بعد منتصف الليل بعدما أمضيا ســـهرة في 

اخلارج وعادت هي لتخلد الى النوم.
وكان ويل ستايلز )23 عاما( »املتهور«، كما وصفته شبكة »بي 
بي سي« البريطانية وهو من »بالميوث« باجنلترا ويعمل مدرب 
رياضة، قد وقف على حافة نافذة شـــقة صديقته التي يقيم فيها 

أيضا ولكن قدمه اختلت وسقط.
وجاء في التحقيق أن ستايلز وهو مدرب رياضات املاء ميارس 
عمله في جميع أنحاء العالم نسي مفتاحه، ولم يكن يريد أن يزعج 
صديقته التي ســـبقته في العودة إلـــى املنزل وخلدت الى النوم، 
فاعتلى حافة النافذة على ارتفاع 15 قدما )4.5 أمتار(،  ومتكن من 

فتح النافذة بيد أن قدمه انزلقت وسقط على األرض.

من بينهم د. أحمد زويل 

د.معرفي اإلثنين وياكم
تستضيف »األنباء« 
باچر االثنني د.يوســـف 
صادق معرفي اخصائي 
الثابتـــة  التركيبـــات 
وزراعـــة  واملتحركـــة 
وجتميل األســـنان بني 
الســـاعتني 7 و9 مساء 
وذلك للرد على اســـئلة 
القـــراء علـــى الهواتف 
ـ   24830514 التاليـــة: 
24830238 ـ 24830322، 

داخلي: 131 ـ 318.

د.أحمد زويل

أسماء الفائزين بالسيارات لألسبوع العاشر
الجائزةرقم الكوبوناالسم

سيارة شيري 373712008سمير احلسني عبدالرحمن

سيارة شيري 565502008رامي عاشور محمود فضل اهلل

سيارة شيفروليه أفيو 281092010محمد علي بشير

سيارة هيونداي 170182009مناور طعمة الشمري

سيارة فورد موستنج 516242009عامر محمد عبداحلميد العماري

)محمد ماهر(ممثل »التجارة« جاسم الهاجري ومعه الزميالن محمد الدشيش وعامر املصري خالل السحب العاشر


