
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
لبنان يطيح بإسرائيل أرضا بطبق حمص زنته 11 طنا.

ـ »صحتين وعافية« وليس بعيدا ان تخرج مسيرات في عالمنا العربي 
تمجد بهالنصر الكبير.

شركات تسحب منتجاتها لرفع أسعارها!
ـ هذا وليما الحين الكوادر مانصرفت.. اهلل يستر!

أبواللطفواحد

مواقيت الصالة والخدمات ص26

البقاء هلل

حسن حباب مبارك الدوسريـ  72 عاماـ  العيون 
– ق2 – ش4 – م 57 – ت: 55343526 – 

.99489942
حربي غازي املعباسي احلربيـ  51 عاما – العمرية 
 – – م1 – ت: 66100089  – ق1 – ش6 

.97295299
عبدالعزيز حربي غازي احلربيـ  13 عاماـ  العمرية 
 – – م1 – ت: 66100089  – ق1 – ش6 

.97295299

لطيفة حربي غازي احلربيـ  10 سنوات - العمرية 
 – – م1 – ت: 66100089  – ق1 – ش6 

.97295299
سهيلة مطلق خشـمان املطيري ارملة ضويحي 
مرضي فهد املطيري ـ 84 عاما ـ الرجال: 
اشبيلية – ق3 – ش316 – م1ـ  ت: 65008000 

ـ النساء: الرابية – ق2 – ش23 – م5.
عبدالرحمن خلف مطلق السعيدـ  56 عاماـ  العمرية 

ـ ق1 ـ ش1 ـ م31 ـ ت: 97995621.

هاني الظفيري
شــــيع يوم امس املواطن وابنه وابنته الذين لقوا حتفهم اول من 
امس وسط اجواء مفعمة باحلزن في مقبرة الصليبخات بعد وصول 
جثامينهم من اململكة العربية السعودية في ساعة متأخرة من مساء 
امس، فيما قال املنسق االعالمي في ادارة الطوارئ الطبية عبدالعزيز 
بوحيمد ان ســــيارة اسعاف مزودة بأجهزة متقدمة انتقلت الى منفذ 
الســــاملي لنقل الزوجة الى مستشفى اجلهراء. هذا وقدم سفيرنا في 
الرياض الشيخ حمد جابر العلي تعازيه الى االسرة التي فقدت 3 من 
افرادها في حادث تصادم وقع على طريق حفر الباطن، مشــــيرا الى 
ان السلطات االمنية والصحية في الشقيقة السعودية اخطرته فور 
وقوع احلادث. واضاف الشــــيخ حمد جابــــر العلي ان القنصل احمد 
اجليران ومساعده فهد العجمي قاما يوم امس مبتابعة طفلني اصيبا 
في احلادث ذاته في مستشــــفى امللك خالد، مشــــيرا الى ان حالة احد 
الطفلني مستقرة فيما حالة الطفل اآلخر حتتاج الى دعاء اهل الكويت 
نظرا خلطورة حالته، وثمن العلي الرعاية الصحية الفائقة التي قدمت 

للمصابني ووالدتهما قبل نقلهما الى الكويت عبر منفذ الساملي.

أمير زكي
متكن رجـــال أمن احلدود وحتديدا ادارة االمن 
البري من احباط تهريب 70 الف حبة مخدرة كانت 
مهربة داخل شاحنة الى داخل الكويت. وقال مصدر 
امني ان ضبط احلبوب املخدرة جاء بعد معلومات 
وصلت الى رجال امن احلدود عن ان مواطنا و»بدون« 

خططا لتهريب هـــذه الكمية الكبيرة من احلبوب 
الى داخل الكويت، مشيرا الى ان الشاحنة وصلت 
من العراق الى البالد عصر امس حيث مت توقيف 
املواطن والبدون ومن ثم اخضاع الشاحنة للتفتيش 
الدقيق باالستعانة بكالب االثر ليتم العثور على 

احلبوب مخبأة في اماكن سرية.

كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

بدأ العد التنازلي لدخـــول عام 2011 الذي 
قـــد يصبح االخطر في تاريـــخ العرب مما قد 
ينسينا معه كوارث اعوام 1948، 1967، 1975، 
1990 و2001 مجتمعة فنحن االمة الوحيدة التي 
تنتقل اوضاعها من سيئ الى اسوأ والتي تنتهي 
امورها عادة مبا يفوق اكثر ســـيناريوهاتها 

املتصورة واملتوقعة رعبا.
> > >

سيشهد عام 2011 انسحاب القوات االميركية والدولية من العراق 
وسط احتقان سياسي ترجمته نتائج االنتخابات االخيرة والتحالفات 
التـــي تلتها والتي عزلت توجهات مؤثرة في املجتمع العراقي مما 
ميهد لعودة العنف بقوة في غياب قوة مهيمنة كالقوات االميركية 

مما ينذر بقيام حرب اهلية شاملة بني مكونات الشعب العراقي.
> > >

وسيشـــهد نفس العام استفتاء ســـيتبعه تفتيت لشبه القارة 
السودانية ويحيلها الى ما يشبه يوغسالفيا »اعوام 1991 ـ 1995« 
تنتشـــر على ارضها اعمال العنف متهيدا خللـــق دويالت دينية 
وعرقية ستؤثر بالتبعية على جيران السودان واهمهم مصر ذات 
االمتداد النوبي في جنوب ارضها، اضافة الى اســـتفحال اشكاالت 

تقاسم مياه النيل القائمة.
> > >

مصر التي متثل ربع االمة العربية التزال اوضاعها السياسية 
املســـتقبلية غامضة فلم يعلن احلزب الوطني احلاكم عن مرشح 
الرئاسة القادم حتى يتم البدء في تسويقه وتسويق افكاره وبرامجه 
منذ اليوم حتى لو كان القادم هو فترة رئاســـية جديدة للرئيس 
حسني مبارك فاملهم احلسم والشفافية حتى تطمئن قلوب شعب 

مصر وقلوب محبيهم.
> > >

في اخلليج قد يشهد العام املقبل سيناريوهات ساخنة عديدة 
منها اعالن اجلارة ايران عن حيازتها السالح النووي وتداعيات ذلك 
االعالن، او وصول قيادتها حلالة يأس بسبب احلصار االقتصادي 
تدفعها لالســـتعجال بقيام مواجهات عسكرية وامنية في اخلليج 
واملنطقـــة العربية، اضافة الى االوضاع السياســـية اليمنية غير 
املســـتقرة والتي هي مبثابة مجموعة ألغام قابلة لالنفجار في اي 

حلظة.
> > >

وقد يشــــهد العام املقبل استفحال حدة االشكاالت االقتصادية 
فــــي اخلليج واملنطقــــة العربية مما ينتج عنه افالس لشــــركات 
وبنوك بشــــكل غير مسبوق في تاريخ املنطقة وسيصاحب مثل 
تلك االشكاالت كما يحدث دائما عدم استقرار سياسي وامني، في 
اخلالصة االعوام املقبلة حبلى باالحداث اجلسام التي حتتاج منا 
الــــى كثير من الهدوء واحلكمة حتى ميكن مواجهتها فهل نفعل؟! 

ال اعتقد..!
> > >

آخر محطة: 1- لعبة األمم ستكون على أشدها في املنطقة العربية 
العام املقبل، املشـــاركة في اللعبة ليست اختيارية بل ان اجلميع 
العبـــون فيها رضوا أم أبـــوا، واملنتصر في تلك اللعبة – ان وجد 
– ال يحصد اجلوائز بل يكفيه فقـــط ان يكون قادرا على.. حتمل 

خسائرها!
2- احلمد هلل على ســـالمة وصول الزميل فؤاد الهاشم.. وما 

تشوف شر يا بوعبدالرحمن.

هــــل يحقق انتشــــار املجمعــــات التجارية كل 
احتياجات املتسوقني؟ لقد رأيت في دول خليجية 
اهتماما ببقاء احملالت التقليدية الى جانب قيام تلك 
املجمعات الضخمة بالنظر الى أن أنواعا كثيرة من 
اخلدمات ال تتوافر فيها، ما جعلهم يخصصون شوارع 
بأكملها في مخططات املناطق اجلديدة الستعمال 
أصحاب احلرف واملهن التي يحتاج إليها املجتمع، 

رأيت شارعا بأكمله يضم محالت للمعدات الطبية، لكل محل اختصاصه، 
هذا لألطراف الصناعية وذاك لألسرة والكراسي املتحركة وثالث للتجهيزات 
الصحية لذوي االحتياجات اخلاصة ورابع وخامس، سألت أحدهم عن 
قطعــــة معينة فنصحني بالتوجه الى احملل املقابل رغم أن محله ضخم 
ويحوي الكثير من التجهيــــزات، إال أن اآلخر مختص في نوع آخر من 

التجهيزات الطبية، ما جعل الشارع بأكمله متكامل اخلدمات الطبية.
إن وجود شــــوارع جتارية ضرورة اقتصادية حيث يتجه املتسوق 
الى ما يلزمه مباشرة بينما تختلط في املجمعات الضخمة حركة املشاة 
الرياضيني مع الشــــباب الراغبني في قضاء الوقــــت في مكان مزدحم، 
وآخرون يستخدمون تلك األسواق لاللتقاء وليس للشراء، ما جعل نسبة 
املشترين في الغالب ال تتجاوز نصف عدد الرواد في أحسن األحوال، في 
املقابل ترتفع تكلفة التواجد في هذه األسواق بشكل باهظ بسبب تكاليف 
البناء والصورة البراقة للتواجد هناك حتى لو كان العائد متواضعا، ما 
يجعل أي ركود اقتصادي بسيط سببا لرحيل عدد كبير من املغامرين 

الذين يحملون خسائرهم معهم، ويغادرون.
نحن مقبلون على مرحلة بناء ضخمة تشمل إقامة مدن بأكملها، ما 
يجعل إعداد دراسة معمقة لهذا األمر أكثر أهمية اآلن من أي وقت مضى 
حتى ال تفوت فرصة اإلفادة من التجارب احلالية وتقليل تكلفة التسرع 
في البناء قبل التبصر في آثار تنوع احملالت ليس على املتسوقني فقط 
ولكن أيضا على أصحاب أنشطة نافعة غير أنهم لن يجدوا مجاال لتحقيق 
النفع املطلوب فتتراجع مهاراتهم وال تتاح الفرصة لبروز أنشطة شهدت 
تقدما في أنحــــاء كثيرة من العالم ونحن بحاجــــة الى مواكبة التطور 
والتنــــوع، بدال من البقاء في نطاق عــــدد من املاركات املتكررة في كافة 

األسواق اجلديدة. 
أيها املسؤولون عن املشاريع الرئيسية زوروا بالدا كثيرة لديها جتارب 
جديرة بالنظر، كان الناس يزورون بالدنا في زمان مضى ويقتبسون مما 
حققناه، ملاذا اإلعجاب الزائد بالنفس وعدم النظر فيما حققه اآلخرون؟ 
ليس املسؤولون فقط بل اإلعالميون وقادة الرأي أيضا، جتولوا وانظروا 
في جتارب األمم، وحتدثوا عنها في وسائل اإلعالم حتى يتكون رأي عام 
واع ملا نريد أن نصل إليه في مدننا اجلديدة، ال نريد أن نفاجأ بأخطاء 
غير قابلــــة لإلصالح ألنها ملن تكن في املخطط األساســــي، ال نزال في 
مرحلة مبكــــرة ميكننا فيها األخذ بأحدث ما وصلت إليه جتارب الدول 
القريبة والبعيدة، فقط ركزوا، ال يشغلكم اجلدل السياسي، أنتم قادة، 
تــــرون ما ال يراه املواطن العادي، هــــل ترضون أن ينقلب احلال فيرى 

أمثالنا، العاديون، ما ال يراه القادة؟
كلمة أخيرة: رغم التقدم الكبير الذي شهدته مدن خليجية إال أن ضعف 
شــــبكة تصريف األمطار قد أوقعت مدنا جميلة مثل الرياض وجدة في 
مواقف محرجة لنا جميعا، فاخلليج بلد واحد في جناحاته وإخفاقاته، 
وقد كتبت الصحف السعودية في هذا األمر وانتقدته، ونضيف أن الهمم 
والعزائم الصلبة كفيلة باســــتدراك ما فات، فهناك مشاريع قيد التنفيذ 
ملنطقة مدينة الرياض وحدها مببلغ 25 مليار دوالر، يبلغ عددها اإلجمالي 

2.699 مشروعا بني صحي وتعليمي وإسكاني وجتاري.
امضوا على بركة اهلل، جميعا وأينما كنتم، فليس أكثر من االجنازات 

بالغة في الرد على التردد واملترددين.

تخطيط المدن الجديدة يحتاج الى رؤية.. ال تتأخروا فيها2011 أخطر أعوام العرب؟!

العــــام يتقلص،  القطاع 
فقد شملت اخلصخصة في 
بعض الــــدول أعمال وزارة 
الداخلية، كالسجون واملرور، 
كما شملت االعمال العسكرية 
مثــــل الشــــركات األمنيــــة 
التي تشارك  واللوجستية 
في احلــــروب مع اجليوش، 
كما تســــلم القطاع اخلاص 
بعــــض املرافق احلساســــة 
كاملطارات واملوانئ، ناهيك 
القطاعات االخرى مثل  عن 
البريد والنقــــل والكهرباء 

وبعض أعمال البلدية.
اتســـاع اخلصخصـــة 
لن يبقـــي للحكومات في 
املستقبل قطاعا عاما تتولى 
ادارته. وقـــد تتجه الدول 
الى خصخصة احلكومات 
نفسها. ورمبا أفاق الناس 
ذات يـــوم والبرملان يعلن 
عـــن مناقصـــة »اخلطـــة 
اخلمسية« فتتقدم الشركات 
االســـتثمارية املدرجة في 
البورصة بعروضها للبرملان 
الذي يقوم باختيار احلكومة 
التي رست عليها املناقصة 

لتتولى ادارة البالد!
وقــــد تتشــــكل احلكومة 
مــــن مديرين  االســــتثمارية 
على درجة رفيعة من املهارات 
القانونية واحملاسبية والقيادية 
املديريــــن  برئاســــة كبيــــر 
وتكون أول مهمة لـ »مجلس 
القطاعات  املديرين« تلــــزمي 
املختلفة للشركات املتخصصة 
واالشــــراف عليها ومراقبتها 
وتكون هذه احلكومة مسؤولة 
عن جناح خطة التنمية أمام 

البرملان.
إن دمج االقتصاد بالسياسة 
يجعل تقييم العمل السياسي 
مرهونا باألرقام ال الشعارات، 

واألرقام ال تكذب!

حكومة قطاع خاص

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

الكويت شيعت جثامين ضحايا حادث حفر الباطن
وسفارتنا في الرياض تتابع حالة الناجين

األمن البري أحبط تهريب 70 ألف حبة مخدرة
أخفيت داخل شاحنة قادمة من العراق

»الميت« عاد 
بعد 10 سنوات! أبطال الدوري الممتاز اليوم وياكم

ـ أ.ش.أ: تداولت وسائل  بكني 
اإلعالم الرســــمية الصينية أمس 
نبأ غريبا مفاده أن مواطنا صينيا 
كان من املعتقد أن جســــده متزق 
حتى املوت في مشــــاجرة مع أحد 
خصومه، عاد للظهور في بلدته بعد 
عشر سنوات من وفاته املزعومة 
مما أثار تســــاؤالت بشأن تعذيب 
الشــــرطة النتــــزاع اعترافات من 
قاتله فيما يضع النظام القضائي 
بالصني بأســــره على احملك. فقد 
ذكرت صحيفة »تشــــاينا ديلي« 
أن القاتــــل املزعوم يدعى تشــــاو 
تشنشنغ قضى عشر سنوات من 
حكم بالســــجن ملدة 29 عاما بعد 
اعترافه بقتل تشاو تسوهوي في 
مشاجرة باألسلحة البيضاء دارت 
بينهما في العام 2000 في إحدى قرى 
إقليم هينان بوسط الصني. وعقب 
تلك املشاجرة، عثرت الشرطة على 
جثة بال رأس في بئر القرية التي 
كانت مسرحا لتلك املشاجرة اعتقل 
على إثرها تشاو تشنشنغ واعترف 
بجرمية القتل. وقد ظهر الضحية 
تشاو تســــوهوي في القرية يوم 
الثاني من مايو اجلاري للحصول 
على إعانة اجتماعية، واعترف بأنه 
فر بعد املشاجرة حيث كان يخشى 
على نفسه من إقدام عائلة تشاو 
تشنشنغ على االنتقام منه. ومن 
جهته، أكد شقيق تشاو املسجون أن 
الشرطة أجبرت شقيقه على شرب 
ألعابا  الفلفل احلار وأشعلت  ماء 
نارية وأطفأتها في مناطق متفرقة 
من جسده حلمله على االعتراف.  
وجنا تشاو املسجون بأعجوبة من 
عقوبة اإلعدام على هذه اجلرمية، 
حيث ظنت احملكمة أن آثار التعذيب 
املوجودة على جسده هي من نتيجة 
شجاره العنيف مع القتيل، وخالل 
وجوده في السجن هجرته زوجته 
وتزوجت برجل آخر، كما مت تسليم 
ثالثة من أوالده إلى عائالت أخرى 

لتتبناهم.

تستضيف »األنباء« اليوم نخبة من أبرز العبي 
القادسية أبطال الدوري املمتاز لكرة القدم ومشرف 
الفريق عبداهلل احلقان ومساعد املدرب احمد دشتي 
بني الســـاعتني 4 و5 مســـاء وذلك للحديث عن فوز 
»امللكي« بالدوري بعد مســـيرة حافلة باالنتصارات 
بجانب احلديث عن حظوظ القادســـية في املنافسة 
على أغلى الكؤوس احمللية »كأس صاحب الســـمو 
األمير«، باالضافة الى الرد على اسئلة القراء وذلك على 
الهواتف التالية: 24830514ـ  24830238ـ  24830322، 

داخلي:  131ـ 318.

مونيا الكويتية لجمهورها: »وحشتوووني«.. 
والشمس  ما يغطيها منخل!  
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نايف المطوع..  السر يكمن في الـ 99 
ص34

وجوه في الضوء

الشيخ حمد جابر العلي


