
لم يتوقف حترك مجموعة الـ 26 للتحذير 
من الهدر الكبير في املال العام والذي ستظهر 
آثاره املدمرة فـــي الغد كحال اليونان التي 
قامت حكومتها االشتراكية مبحاولة ارضاء 
نقاباتهـــا وموظفيها مما نتجت عنه ديون 
جاوزت 400 مليار دوالر أجبرتها في النهاية 
على خفض شديد في رواتب املوظفني وزيادة 
الضرائب وايقاف مزايـــا التقاعد مما أثار 

أعمال العنف القائمة هذه االيام.
>>>

وكنت أتابع أخبار »فوكس نيوز« يوم 
اخلميس والذي يظهر أسفله مؤشر داو جونز 
عندما بدأ املؤشر يتحرك كالسحر من خسارة 
300 نقطة إلى 400 و500 و600 ولم يتوقف 
إال عند خسارته 1000 نقطة خالل دقائق قليلة 
قبل ان يعاود الصعود قبل االقفال، وقد ذكر 
احملللون أن من بني اسباب االنهيار كارثة 
اليونان التي من املتوقع ان متتد الى دول 
ريعية أخرى كاســـبانيا وايطاليا وايرلندا 
والبرتغال وجميعها دول اخضعت قراراتها 
االقتصادية لعمليات الترضية السياسية.

>>>
ولو تصورنا »سيناريو« مستقبليا شديد 
»الواقعية« تنخفض ضمنه وبشكل سريع 
أســـعار النفط وتظهر بالتبعية عجوزات 
ضخمة بامليزانية العامة للدولة التي أثقلتها 
املطالبات »الشعبوية« املدغدغة من نواب ال 
يعرفون »ألف باء« االقتصاد ويرفعون شعار 
»اصرف ما في اجليب يأتيك ما في الغيب«، 
ثم بدأت بعد ذلك الضغوط خلفض ســـعر 
الدينار وبدأت معها املنظمات االقتصادية 
الدولية بفرض شروطها »املعتادة« للمساعدة 
وأولها شرط رفع الدعم عن الكهرباء واملاء 
والبنزين واملواد الغذائية، فلن يعطيك أحد 
ـ حسب منطقهمـ  أمواال لتدعم بها منتجات 
تبيعها بعشر سعرها.. وساعد نفسك قبل 

أن تطلب منا أن نساعدك.
>>>

ان مـــن شـــاهد ليس كمن ســـمع، وقد 
عشت شخصيا في اندونيسيا )أحد النمور 
االقتصادية( 3 أشهر شهدت خاللها تداعيات 
األزمة االقتصاديـــة اخلانقة التي أصابتها 
وأصابت النمور اآلســـيوية االخرى أواخر 

التسعينيات وكيف لم 
يعد لعملتها الورقية أي 
ثمن، ممـــا جعل الناس 
تتطاحن علـــى محالت 
االغذية إلخالء األرفف من 
كل شيء، وكيف توقفت 
حركة الطيران وبيعت 

العقارات بســـعر التراب وُهجرت الفنادق 
واملطاعم واالسواق وغادر السائحون البالد 
السياســـية واألمنية  وبدأت االضطرابات 

فيها.
>>>

ان اصل كل تلك املصائب االقتصادية هو 
املبالغة في الصرف االستهالكي )الذي نعيشه 
هذه االيام( دون التحوط ملا قد يحدث في الغد 
ودون االنتباه الى ان الكوارث االقتصادية 
تأتي على حني غرة، فيصبح الناس سكارى 
وما هم بسكارى، وواضح ان معضلة مثل 
تلك سيكون أثرها على بلدنا اكثر فداحة من 
الدول االخرى كوننا ال منلك أسس االقتصاد 
احلقيقي من منتجات زراعية وصناعية... 
إلخ، بل نستورد كل شيء ومن ثم سنصبح 
مرتهنني وملزمني بطاعة وتنفيذ أي توصيات 
خارجية لتصحيح مسار االقتصاد.. ولنفّعل 
ما أتى في تقرير »بلير« بدال من أن نضرب 

بتوصياته عرض احلائط.
>>>

آخ�ر محط�ة: )1( احلل الناجع إلشـــكاالت 
الكويت االدارية واالقتصادية ال يكمن في 
إخفائها حتت سجادة اخلصخصة املستعجلة 
وغير املدروســـة، بل عبر العمل لرفع أداء 
اإلدارات احلكومية كي تصبح مبســـتوى 
شركات القطاع اخلاص الناجحة، ومن ثم 
رفع مستوى التعليم العام ليصبح مقاربا 
للتعليم اخلاص من إجادة لغات وتقنيات 

حديثة توفي بحاجات السوق.
)2( حسنا فعل وزير الصحة بإحضار 
إدارات أجنبية ملستشـــفياتنا العامة فتلك 
خطوة أولى في الطريق الصحيح، ونرجو 
ان يدربوا قبل تســـّلم أعمالهم على كيفية 
تفادي.. »ضرب الُعقـــل« و»حذف النعل« 
السائدين في مستشفياتنا بسبب التسيب 

السابق!

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
عمرو موسى يبحث مع وزير خارجية المكسيك رؤى الجامعة العربية تجاه القضايا الدولية!

- عالجوا القضايا العربية أواًل.. ومن ثم وجهوا مواهبكم لمعالجة مشاكل العالم.
منظمة الصحة: »السمنة« في الكويت وباء.

- والسمنة مو بس على مستوى األفراد حتى مؤسساتنا الحكومية »سمينة« !
أبواللطفواحد

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

اليونان اليوم.. الكويت غدًا؟!

البقاء هلل
وضح�ه خال�د ش�نار القحطان�ي ـ أرملـــة داهم 
عبدالرحمن القحطانيـ  69 عاماـ  الرجال: 
ضاحية علي صباح السالمـ  ق4ـ  ش10ـ  
م24ـ  ت: 66661894ـ  99028534، النساء: 
ضاحية علي صباح السالم ـ ق4 ـ ش30 

ـ م17 ـ ت: 23287900.
مناحي محماس مناحي العتيبيـ  71 عاماـ  الظهر 

ـ ق5 ـ ش5 ـ م72 ـ ت: 66733396.
ش�ريفة مش�اري العدوانيـ  75 عاماـ  الرجال: 

ديوان العدواني ـ الروضة ـ ق1 ـ ش13 ـ 
م15 ـ متفرع من ش عبدالرحمن الداخل ـ 
ت: 22510322، النساء: ضاحية عبداهلل 
الســـالم ـ ق1 ـ ش أحمد الهندي ـ م23 ـ 

ت: 22543905.
أسيل سعد عبداهلل العبيدانـ  ستة أشهرـ  صباح 
الســـالم ـ ق13 ـ ش2 ـ ج10 ـ م59 ـ ت: 

.99597774
عبدال�رزاق محم�د الزي�د ـ 70 عاما ـ الرجال: 

قرطبةـ  ق بـ  الشـــارع األولـ  م71ـ  ت: 
99700744، النساء: قرطبة � ق2 � ش5 � م25ـ  الدفن 

التاسعة صباحا.
س�ارة مطارد مناور العتيبي زوجة عبداهلل فهد 
جازع العتيبيـ  73 عاماـ  الرجال: ضاحية 
صبـــاح الناصـــرـ  ق2ـ  ش2ـ  م25ـ  ت: 
99554433، النساء: العارضيةـ  ق7ـ  ش3 
ـ م18 ـ ت: 99748648 ـ الدفن التاســـعة 

صباحا مبقبرة صبحان.

الصفحة األمنية  ص 7مواقيت الصالة  والخدمات  ص 14

صرخة استغاثة تحرر آسيوية من خاطفيها  بعد االعتداء عليها في باص متحرك
 أمير زكي � عبداهلل قنيص

أمر مدير أمن محافظة حولي 
العقيد عبداللطيف الوهيب بإحالة 
الى  وافدين آســــيويين وهندية 
االدارة العامة للمباحث الجنائية 
للتحقيق في وقائع قضية خطف 
ومواقعة باالكراه، فيما كشــــفت 
المجني عليها وهي وافدة هندية 
عن ان االعتداء عليها حدث من قبل 
احد المتهمين فيما كانت السيارة 
التي شــــهدت االعتداء تسير في 

الطرقات.
واستنادا الى مصدر أمني فإن 
احدى الحمالت التفتيشية والتي 
أقيمت في شارع موسى بن نصير 
في حولي أوقفت سيارة باص اللون 
ابيض موديل 2007 للتفتيش على 
هويات من بداخله ومعرفة ما اذا 
كان الســــائق ومرافقه بحوزتهما 
اوراقهما الثبوتية، وتبين ان سائق 

الذي يدعــــى »هارجات«  الباص 
)بنغالــــي( ومرافقــــه من نفس 
الجنسية ويدعى »شاريب« )31 
عاما( وأثناء التدقيق على هويتهما 
وأوراقهما الثبوتية ســــمع رجال 
األمن صوت آهات مكتومة صادرة 
من داخل الباص أثارت هذه اآلهات 

المكتومة حفيظة رجال األمن حيث 
تم سؤال الوافدين اذا ما كان بداخل 
الباص أحد، فأجابا بالنفي، ولكن 
رجال األمن آثروا اخضاع الباص 
للتفتيش لتظهر المفاجأة، حيث 
وجدوا ان بداخل الباص آسيوية 
مكبلة وموضوع على فمها ورق 

الصق.
وأضاف المصدر: فور اكتشاف 
هذه القصة الغريبــــة قام رجال 
الحملــــة باخطــــار رئيس مخفر 
النقرة المقــــدم بدر الناصر الذي 
أخطر مديــــر األمن ووكيل وزارة 
الداخلية لشؤون األمن العام اللواء 
الى  الشمالي حيث سارعا  خليل 
موقع البالغ، وتم االســــتماع الى 
المجني عليها وتدعى »ماموني« 
حيث أفــــادت بأنها كانت متوقفة 
في الشارع العام وفي طريقها الى 
منطقة السالمية توقف لها البنغالي 
ومرافقه وطلبا منها الصعود الى 
السائق  الســــيارة ليقوم مرافق 
باالنتقال الى حيث تجلس وكبلها 

واعتدى عليها.
وأشار المصدر األمني الى ان 
وكيل الداخلية المساعد أخطر وكيل 
نيابة حولي الذي أمر بتســــجيل 

قضية خطــــف ومواقعة باالكراه 
وحملت القضية رقم )2010/114( 

جنايات النقرة.
من جهة اخرى، تقدمت وافدة 
فلبينية الى مخفر هدية وأبلغت عن 
تعرضها لالعتداء من قبل كفيلها 

المواطن.
الوافدة  ان  أمني  وقال مصدر 
وتدعى »جانيت« قالت أن كفيلها 
اعتدى عليها يوم األحد الماضي 
وقام باحتجازها خشية ان تبلغ 
عنــــه، وفــــور تســــجيل الوافدة 
لبالغها تــــم اخطار وكيل النيابة 
الذي أمر بتسجيل قضية حملت 
رقــــم )2010/10( وأحالت المجني 
عليها الى الطب الشرعي وتكليف 
رجال ادارة بحث وتحري محافظة 
الكفيل  بالقبــــض على  األحمدي 
المجني  ادعــــاء  ومعرفة حقيقة 

عليها.

كويتيان في مخفر باتايا بعد سلبهما من قبل 
10 تايلنديين .. وقريبهما: سفارتنا لم تتدخل

النقال يباع على نزالء »المركزي«
 ب� 1200 دينار والدفع مسبق 

عبر تحويل بنكي
 محمد الجالهمة

علمت »األنباء« ان مواطنين احتجزا في احد مخافر تايلند وتحديدا 
في منطقة باتايا وذلك بعد تعرضهما للضرب المبرح من قبل نحو 

عشرة اشخاص تايلنديين.
وقــــال احد اقارب المواطنين في اتصــــال هاتفي مع »األنباء« ان 
قريبه ومرافقه وصال الى تايلند قبل اسبوعين، ويوم اول من امس 
وفيما يقومان بجولة حرة داخل شارع في باتايا، اعترض طريقهما 
10 اشــــخاص بقصد ســــلب ما بحوزتهما من مبالغ مالية وهواتف 
نقالة.واضاف: حضرت الشرطة الى موقع البالغ وبدال من ان تلقي 
القبض على الجناة اصطحبت قريبه ومرافقه لالحتجاز في نظارة 

المخفر.
 وأكد ان الســــفارة الكويتية هناك لــــم تتدخل حتى اآلن الطالق 

سراح قريبه ومرافقه.
وتابع: ابلغني قريبــــي انه مصاب ويحتاج الى عالج، معربا عن 

امله في سرعة تدخل سفارتنا للوقوف على حالته الصحية.

 عبداهلل قنيص
قال مصدر امني ان رجال امن السجن املركزي 
ش��نوا حملة مفاجئة على عدد من عنابر الس��جن 
املركزي، مشيرا الى ان احلملة اسفرت عن ضبط 4 

هواتف نقالة وجدت بحوزة نزالء كويتيني.
واضاف املصدر ان احلملة التي شنها رجال امن 
السجن املركزي على عنابر املخدرات جاءت بتعليمات 
وكيل وزارة الداخلية لشؤون املؤسسات االصالحية 
باالنابة اللواء خالد الديني، مشيرا الى ان احد النزالء 
اعترف بانه اش��ترى الهاتف املضبوط قبل ساعات 

من ضبطه مببلغ 1200 دينار.
واشار املصدر االمني الى ان النزيل مت اخضاعه 
للتحقيق ليعترف باسم شخص هو من ادخل الهاتف، 
وقب��ل ان يدخل الهاتف ق��ام النزيل بتحويل 1200 

دينار الى حسابه البنكي.

املالبس العسكرية بعد ضبطها في ميناء الدوحة 

املقدم بدر الناصر اللواء خليل الشمالي 

اقتيدت من جمرك الدوحة إلى إدارة أمن الدولة

ضبط مواطنة سّلمت  لنوخذة إيراني 11 بزة عسكرية و9 قبعات و5 أحزمة
 أمير زكي

احال مدير عام اجلمارك أمني املدرس 
عصر امس مواطنة كويتية الى ادارة 
امن الدولة للتحقيق معها في اسباب 
محاولتها تهريب بزات عسكرية كويتية 
الى إيران.وقال مبارك القطان من مكتب 
مدير عام اجلمــــارك ان مراقب ميناء 
الدوحة خالد الفيلكاوي اشــــتبه في 
مواطنة كانت داخل ميناء الدوحة بهدف 
لقاء نوخذة ايراني، ومت رصدها اثناء 
تسليمها حقيبة اليه، وفور مشاهدة هذه 
الواقعة الغريبة مت توقيف املواطنة بعد 
ان سلمت احلقيبة للنوخذة وأخضعت 
احلقيبة للتفتيش الدقيق حيث عثر 
بداخلها على 11 بزة عسكرية و3 احذية 
عسكرية و5 »أحزمة« و9 قبعات، مشيرا 
الى ان املضبوطات كانت في مغلفاتها 
ولم يسبق استعمالها.واضاف القطان 
في تصريح خاص لـ »األنباء« انه فور 
العثور على هذه االغراض التي تخص 
اجليــــش الكويتي قــــام مراقب ميناء 
الدوحة خالد الفيلكاوي باخطار مدير 
عام اجلمارك والذي بدوره سارع الى 
ابالغ وزارة الداخلية والتي ارســــلت 
عددا من رجال أمن الدولة الذين اقتادوا 
السيدة للتحقيق معها الى جانب توقيف 
النوخذة االيراني هو االخر.وحول إذا 
ما كان رجــــال اجلمارك قد حققوا مع 
املواطنة، قال القطان: دور رجال اجلمارك 
اقتصر على ضبط السيدة واملضبوطات 

واحالة اجلميع الى أمن الدولة.

إنزال غطاء يمنع تسرب النفط في خليج المكسيك

التسرب النفطي بخليج المكسيك  سيغيّر صناعة التنقيب لألبد
بورت فورشــــون الواليات املتحدة 
ـ أ.ف.پ: يقوم خفر الســــواحل بإنزال 
»غطاء« عمالق يهدف الى وقف التسرب 
النفطي الذي تســــبب في بقعة سوداء 
كبيرة في خليج املكسيك، بينما اصاب 
جزء من النفط املتسرب االرض في جزر 
لوزيانا.وقال مسؤول في خفر السواحل 
ميشال دينيز لوكالة فرانس برس انه 
»يجري انزال« الغطاء »والعملية تستغرق 
حوالي عشر ساعات«، ويأمل مسؤولو 
بريتش ايريوز الذين يستثمرون املنصة 
الغارقة التي تســــببت بالكارثة في ان 
يكون الغطاء »عمالنيا« قبل االثنني بعد 
توجيه النفط الى قنوات ملعاجلته.ويهدف 
»الغطاء« الى وقف التســــرب النفطي. 
وقد بدأ انزاله فــــي املكان الذي غرقت 
فيه املنصة »ديبووتر هورايزن« في 22 
ابريل اثر انفجار على بعد نحو ثمانني 
كيلومترا عن السواحل. من جهة اخرى، 
قال شهود حلقوا فوق املنطقة ان بقعا 
نفطية بدأت تصل الى جزيرة فرمييسن 
وقرب سواحل لوزيانا.وأوضح املسؤول 
في خفر السواحل كوني تيريل لوكالة 
فرانس برس ان »الفرق اكدت وجود نفط 
في جزيرا فرمييسن«.ويزن الغطاء مائة 
طن وقد نقل على منت بارجة الى بورت 

فورشون في لوزيانا )جنوب(.وتعلق 
الواليات الواقعة على خليج املكسيك 
من فلوريدا الى تكســــاس آماال كبيرة 
على الغطاء الذي صنع على شكل قبة 
ويبلغ ارتفاعه 12 مترا. وتقول بريتش 
بتروليوم ان هــــذا الغطاء يفترض ان 

يسمح بجمع النفط الذي يتسرب على 
عمق 1500 متر حتت سطح البحر وضخه 
الى ناقلة نفط.اال ان خبراء حذروا من 
انه في اســــوأ االحوال، ميكن ان يؤدي 
وضع الغطاء الى زيــــادة كمية النفط 
املتسربة الى املياه من جهة أخرى قال 

مسؤول تنفيذي كبير بشركة »بي.بي« 
النفطية العمالقة إن انفجار وغرق حفار 
نفطي للشــــركة البريطانية وما ترتب 
على ذلك من تسرب نفطي ضخم سيغير 
»إلى األبد« صناعة التنقيب عن النفط 

في البحار.

ضي
لما

ن ا
قدمت م القط�ان  عائل�ة  القطان:  ع�ب�اس 

إلى الكويت من اإلحس�اء عام 1810 وسكنت 
محلة القروي�ة وعملت بندافة القطن   ص12 و 13

بئر اإلنقاذ رقم 1

سفينة احلفر ديسكفرر إنتربرايز
بئر اإلنقاذ رقم 2

تقدم العمل في محاوالت 
احتواء التسرب

خطة »بريتيش بتروليوم« حلفر بئرين 
متقاطعتني مع البئر التي يتسرب منها 

النفط مبا يسمح بضخ النفط ومنع تسربه

صورة من اجلو للبقعة النفطية الناجمة عن التسرب من البئر النفطية في خليج املكسيك، حيث سيبدأ اخلبراء بانزال قبة معدنية 
ضخمة لتغطية رأس البئر في محاولة للحد من انتشار التسرب  )رويترز(


