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يق���ول اخلبر: »الكويت السادس���ة 
خليجيا في ترتيب مؤش���ر الفس���اد«. 
ترى، ما السبب ونحن لدينا مؤسسات 
رقابية رسمية وإعالمية يفوق عددها 
ما لدى دول اخلليج مجتمعة؟ لإلجابة 
استمع الى هذه القصة التي ذكرها لي 
ش���اب رجع من رحلة ملدة خمسة أيام 
في تركيا مع زوجته: »استأجرت سيارة 
مع سائق واستمتعنا باإلجازة، قال لي 
السائق »عندي محل يحتاج الى جتديد 
الرخصة كل ثالث سنوات، وفي كل مرة 
أضطر إلى دفع رشوة للموظف املختص 
حتى يوافق على إصدار الرخصة وإال 
فإنه سيبحث عن أي سبب لعرقلتي، هذه 
املرة لم يطلب مني رشوة، سألته ألتأكد 
فهز رأسه بالنفي قائال بصمت »األمور 
تغيرت ف���وق«.. يقصد مجيء حكومة 
برئاسة رجب طيب اردوغان«... للمزيد 
من التوضيح، وج���ه أحد الصحافيني 
سؤاال ألردوغان في مؤمتر صحافي عن 
السر في التقدم االقتصادي الذي تشهده 
تركيا رغم األزمة العاملية فأشار الى جيبه 
العلوي قائال: »ألن هذا فارغ، ولو امتأل 

ملا حتقق الذي تراه« انتهى.
ف���ي الكويت يتح���دث اجلميع عن 
تقنني الفس���اد مبشاريع قوانني تصدر 
في النهار وليس بالليل لتعيني األقارب 
األعزاء والقريبني املخلصني، استمالك 
األراضي وترقيات جائرة.. وغير ذلك 
من تعديات مبئات املاليني من أجل شراء 
األصوات باس���تخدام اخلزينة العامة، 
ثم من املعروف أن سارق الليل يخاف 
أن يكتش���فه أحد، بينما سارق النهار 
عندنا مجاه���ر، وإذا كان األول يرتعد 
خوفا اذا انتبه أحد من س���كان املنزل 
أو املنطقة السكنية فإن سارق النهار- 
عندنا - يصرخ بأعلى صوته ليخيف 
رجال الشرطة واملواطنني، بل والدولة 
بأسرها فتخضع له وتراضيه )...( فكيف 
ال نكون في ذيل قائمة دول اخلليج في 

مؤشر الفساد؟
قال لي أحد املس���ؤولني عن شركة 
كبيرة: »أثناء اختياري للموظف اجلديد 
أتنازل عن ش���روط كثيرة حتى أظفر 
بأهم ش���رط وهو نظاف���ة اليد، الباقي 
ميكن تعويضه ولك���ن هذا األمر يدمر 
كل ميزات املوظ���ف، ومن ورائه تدمر 

الشركة كلها«.
 لقد تأملت في 
جترب���ة صدي���ق 
مصري هاجر الى 
أملانيا وقرر أن يعمل 
على ترجمة القرآن 
اللغة  ال���ى  الكرمي 

األملانية رغم أنه بالكاد يفهم تلك اللغة، 
عمل ملدة 13 س���نة وأجنز مشروعه ثم 
الروسية واإلسبانية  اللغات  إلى  نقله 
والبوسنية، وسبب جناحه هو إدارته 
لفرق متخصصة، فريق من جامعة ميونخ 
يضم متخصصني ف���ي اللغة األملانية 
والدراسات الشرقية، يقابله فريق آخر 
في مصر مت تشكيله داخل األزهر الشريف 
ويضم متخصصني في دراسات القرآن 
الكرمي واللغة األملانية، وكلما أجنز الفريق 
جزءا من القرآن الكرمي في ميونخ أرسله 
األخ عبد احلليم خفاجي الى مصر، حتى 
مت اس���تكمال الترجمة في 13 سنة من 

العمل املكثف واملركز.
إنه أس���لوب »اإلدارة الفريق وعبر 
أصحاب االختصاص« وهو أكثر إنتاجية 
من أسلوب »سوبرمان« الذي يظن أنه 
يعرف ويفهم في كل شيء، ويعطل قوى 
العاملني معه، فيتس���لل  التفكير لدى 
الى نفس���ه الغرور، ثم بسبب انفراده 
الفس���اد  باملعلومات يصاب ببكتيريا 
فيدخل الى ممارسات يضع لها تبريرات 
متنوعة ال يجمعها سوى وصف واحد 

هو »فساد الذمة«.

> > >

كلمة أخيرة: سمع الشيخ عبداهلل السالم 
بإضراب عمال شركة النفط باألحمدي 
في عام 1957 فطلب من السيد عبدالعزيز 
ثنيان الغامن أن يذهب ملعرفة حقيقة األمر، 
رجع إليه حامال املعلومات املطلوبة، ومنها 
أن املقاول ينتقص من رواتب العمال وال 
يوفر لهم مساكن أكثر من خيم متآكلة 
وطعام فاسد، ويشيع في األحمدي أنه 
شريك للشيخ عبداهلل السالم، استدعاه 
الشيخ في اليوم التالي وقال له »أنا إذا 
أردت أن أس���رق أحتاج لك حتى تغطي 
علي؟ لقد أمرنا بإلغاء جميع العقود معك، 
ومنعت التعامل معك في س���ائر دوائر 

احلكومة« ثم طرده من مكتبه.

درس من الشيخ عبداهلل السالم، هل يتكرر؟

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

لم تعد الدميوقراطية الكويتية لعبة 
سياس���ية ب���ل اقتصادية بحت���ة يقوم 
معطاها على الرصيد الشخصي للنائب 
قبل دخول املجلس ورصيده بعد انتهاء 
اعمال���ه، وال خجل على االطالق من ذلك 
االمر، فاالموال احملصلة ال تخفى س���را 
في البنوك السويسرية بل تنفق عالنية 
على القصور والدواوين واماكن الترفيه 
في الكويت والدول االخرى التي يرتادها 

الكويتيون و... على عينك يا تاجر..!

> > >

واذا كانت لعبة املال قد بدأت بالدينار 
احمللي فل���م يعد خافيا ان عمالت اخرى 
اصبحت متأل اجليوب وتفرض املواقف 
السياسية كذلك، ولكل رفع يد او انزالها 
ثمن ولتذهب الكويت ومصاحلها العليا الى 
اجلحيم، فاملقياس هو التكسب الشخصي 
وال شيء غيره، وقد امتدت الصفقات الى 
وسائط االعالم والذي ال يغتني هذه االيام 
من لعبتنا الدميوقراطية، كما يقال، لن 

يغتني ابدا.

> > >

وقد يك���ون االمر مقب���وال لو كانت 
االجندات كويتية بحت���ة اال ان اخلوف 
كل اخلوف م���ن حتول االجن���دات الى 
»منفستات« خارجية تهدف الى نقل كرة 
النار املنتظرة عن���د االبواب الى ملعبنا 
الدولية  فنصبح ساحة توتر للنزاعات 
واالقليمية، ولس���نا أكث���ر وعيا وثقافة 
من ش���عوب عربية اخرى طويلة الباع 
في احلضارة واللعب السياس���ي اال انها 
دمرت بلدانها في النهاية ملصلحة اجندات 

اآلخرين.

> > >

وقد زاد الطني بلة ان العامة اصبحوا 
مشاركني ومنغمس���ني في لعبة اخلراب 
»السياس���ي« حالهم حال تورط الشعب 
بأكمله اع���وام 80 � 82 في لعبة اخلراب 
»االقتصادي« آنذاك املسماة سوق املناخ، 
وقد انتهت تلك امللهاة بانهيار اقتصادي 
جاوز 100 مليار دينار يعتبر االكبر في 
التاريخ، فما الثمن الذي سندفعه هذه املرة 
للخراب الذي اصاب اللعبة السياسية اذا 
لم نبادر بايقافه قبل ان يخرج عن نطاق 

السيطرة؟! هذا اذا لم 
يكن قد خرج فعال!

> > >

وقد ب���ات واضحا 
الش���مس ان  وضوح 
معارضة انشاء جلنة 

قيم حملاسبة النواب كما هو قائم في »جميع« 
الدميوقراطيات االخرى، لم تكن خوفا من 
اساءة اس���تغاللها كما ادعى البعض، بل 
هي ملعرفتهم االكيدة أنهم سيكونون اول 
ضحاياها واملساءلني امامها بسبب الثراء 
الفاحش غير املشروع الذي بات يطل من 
جيوبهم التي حتولت الى مكاتب صرافة 
من وفرة العم���الت االجنبية فيها، وويل 
للعبة سياسية تغيب بها الضمائر والعقول 

وتفتح بها واسعا.. اجليوب!

> > >

ان على الناخبني الواعني رفض االثراء 
غير املشروع للنواب ورفض من يوافق او 
يعارض الجل املصالح الشخصية، فاملشاريع 
احلكومية ما وضعت اال خلدمة املواطن وال 
يجوز عرقلتها طمعا في املكاسب الذاتية، 
كما يجب رفض التسخني السياسي دون داع 
حيث لم تعد عمليات التسخني تلك وسيلة 
حملاربة الفس���اد بل اصبحت هي الفساد 
بعينه واحملرك االكبر لعمليات التكس���ب 

غير املشروع املتعدية على املال العام.

> > >

آخ�ر محط�ة: 1 - الع���زاء احل���ار ل� »آل 
احلميضي« الكرام بفقيدهم العم خالد احمد 
احلميضي، للفقيد الرحمة واملغفرة وألهله 

وذويه الصبر والسلوان.
2 - العزاء احلار للزميلة عزيزة املفرج 
ول� »آل املفرج« الكرام بفقيدهم املرحوم خالد 
ابراهيم املف���رج، للفقيد الرحمة واملغفرة 

والهله وذويه الصبر والسلوان.
3 - العزاء احلار ل� »آل سلطان السالم« 
الكرام بفقيدهم املرحوم مش���عل س���عد 
السلطان السالم، للفقيد الرحمة واملغفرة 

والهله وذويه الصبر والسلوان.
4 - العزاء احلار لعائالت شقير، دشتي، 
عرب، احلالق والقطان بوفاة جدتهم الغالية، 
للفقيدة الرحمة واملغفرة والهلها الصبر 

والسلوان.

ديموقراطيتنا لعبة اقتصادية ال سياسية

 ..وعلى خلفية فضيحته مع »روبي« يؤكد: أحب »الحياة والنساء«

..والسفارة المصرية تنفي أي قرابة بين »روبي« والرئيس مبارك

قانون جديد لعالج المشكلة

القمامة.. صداع في رأس بيرلسكوني

نابول���ي � د.ب.أ: توص���ل 
البريطاني  ال���وزراء  رئي���س 
س���يلفيو بيرلسكوني التفاق 
مع عمد مدن جن���وب ايطاليا 
يتوقع من خالله ان يضع نهاية 
الزمة القمامة في مدينة نابولي، 
الى جانب  وتعهدت احلكومة 
امور اخ���رى بطرح قانون في 
نهاية االس���بوع بحفظ خطط 
افتتاح مدف���ن نفايات ثان في 
فيسوفيوس ناشيونال بارك 

كانت قد اثارت جدال واسعا.
وقال بيرلسكوني ان االتفاق 
يتضمن قصر القمامة التي ميكن 
نقلها الى مدفن قمامة س���اري 
الندفيل على مقربة من ضاحية 
القمامة اجلافة  تريزينو على 
ف���ي محاولة لتجنب تس���رب 
الروائ���ح الكريهة. في املقابل، 
وعد العمد بانهاء االحتجاجات 

التي سيطرت على املنطقة اليام 
على الفور.

ونقل���ت وس���ائل االعالم 
االيطالية عن املتظاهرين الذين 
اقام���وا معس���كرا بالقرب من 
ساري الندفيل انهم سيواصلون 

االحتجاجات.
وكان م���ن املق���رر انطالق 
النفايات  مس���يرة ضد مدافن 
باملنطقة بعد ظهر امس، وفي 

بعض االحيان خالل االسابيع 
القليل���ة املاضي���ة، اندلع���ت 
اشتباكات عنيفة بني املتظاهرين 
والشرطة حول مدفن النفايات 
البش���عة  اجلدي���د والرائحة 
املنبعث���ة من مقل���ب الندفيل 
املوجود، واصي���ب عدد كبير 
م���ن املتظاهرين، كما اضرمت 
النيران في عدد من سيارات نقل 
القمامة. في الوقت نفسه، تراكم 

اكثر من الفي طن من القمامة 
في ش���وارع نابولي واملنطقة 

احمليطة.
وحذر مسؤولون في االحتاد 
االوروبي االسبوع املاضي من 
انهم يدرس���ون فرض غرامات 
كبيرة على ايطاليا بسبب فشلها 
في معاجلة املوق���ف، وتعهد 
بيرلسكوني آنذاك بحل االزمة 

في غضون عشرة ايام.

روما � أ.ف.پ: اكد رئيس احلكومة االيطالي 
س���يلفيو بيرلس���كوني الذي يرد اسمه في 
فضيحة جنسية اخرى حول فتاة قاصر مغربية 

تدعى روبي، انه »يحب احلياة والنساء«.
وقال سيلفيو بيرلسكوني )74 عاما( في 
بروكسل عقب القمة االوروبية للصحافيني 
االيطاليني الذين كانوا يسألونه عن الفضيحة 

اجلنس���ية التي تهز الس���احة السياس���ية 
االيطالية »أنا انسان فرح. أحب احلياة وأحب 

النساء«.
وتتناول الصحافة االيطالية برمتها قضية 
الشابة املغربية روبي التي شاركت في حفالت 
جريئة في سعيها الى دخول عالم االستعراض. 
وبعدما أوقفتها الشرطة اثر اتهامها بالسرقة، 

حتدثت الى محققي الش���رطة عن مشاركتها 
في حفالت في منزل س���يلفيو بيرلسكوني 

بالقرب من ميالنو.
ويبدو أن الصحافة االيطالية تس���تبعد 
أن تكون اقامت عالقة جنس���ية مع سيلفيو 
بيرلس���كوني، ومحاموه نفوا رس���ميا هذا 

االحتمال.

روما � أ.ش.أ: نفت السفارة املصرية في 
روما وجود اي عالقة بني الرئيس حس���ني 
مبارك والفتاة املغربية )روبي(، وهو األمر 

الذي كان معروفا منذ البداية.
وقالت السفارة املصرية، في بيان لها: »ال 

علم لنا حول ان رئيس احلكومة اإليطالية 
أوصى قاصرا اتهمت بالسرقة باالدعاء بأنها 

ابنة اخ الرئيس املصري«.
وذكرت مصادر إعالمية إيطالية نقال عن 
الشرطة انه »البد ان تكون لهذه الفتاة القاصر 

روب���ي أهمية خاصة، حتى انه ليلة القبض 
عليها متلبسة بسرقة 3 آالف يورو واقتيادها 
الى مركز الشرطة في ميالنو يوم 27 يونيو 
املاضي، حتركت رئاسة مجلس الوزراء نفسها 

إلطالق سراحها«.

 زواج لينا من بيتر.. باطل!
اس����تكهولم � أ.ش.أ: أصيب 
زوجان سويديان، كانا قد تزوجا 
املاض����ي، بالصدمة  في يوليو 
عندما علم����ا أن زواجهما باطل 
ألن القس الذي أجرى مراس����م 
الزواج ليس مؤهال إلمتام هذه 

املراسم.
وكان����ت لينا ه����ني وبيتر 
ش����تنبيرج م����ن »ي����وراس« 
بوس����ط الس����ويد ق����د تزوجا 
في عرس س����ويدي عادي في 
10 يوليو املاضي في كنيس����ة 
»راتفيك« على بعد 45 كيلومترا 

من»يوراس«.
الع����رس تأكد  ي����وم  وقبل 
العريسان من أن كل الترتيبات 
وكل شيء على ما يرام، بعدما 
تقدما بطلب رسمي وتلقيا الرد 
والتقيا القس وحجزا قاعة في 
الكنيسة المتام مراسم الزواج.

وجاءت املفاجأة، عندما أرادت 
هني تغيير اس����مها وحمل لقب 
زوجها، إال أن����ه مت إبالغها بأن 
القس اجنم����ار بيرجمارك فقد، 
دون علمه، حقه في تأدية مراسم 
الزواج بالكنيسة بعدما تغيرت 
القوانني اخلاصة بالزواج الكنسي 

في االول من مايو املاضي.
وقالت هني بحسرة لوسائل 
االعالم السويدية »نحن االن غير 
متزوجني في نظر القانون، لقد 
فعلت كل شيء صحيح، ولكن 
ليس علي أن أحترى عما إذا كان 
القس لديه احلق في تأدية مراسم 

الزواج«.

»إنتربول دبي« يقبض على مصري ترأس عصابة 
لتهريب 178 كيلو ذهبًا وألماسًا

.. وتسويق الشعارات الدينية أثناء الحج.. ممنوع

.. ورسائل جوال بكل اللغات للتحذير من التزاحم
أك���د وكيل وزارة احلج املس���اعد 
واملكلف مبهام فرع وزارة احلج مبكة 
واملش���رف العام على ف���رق املتابعة 
واملراقبة مبكة املكرمة عادل باخلير، ان 
الوزارة فعلت هذا العام خدمة الرسائ ل 
املتنقلة لتوعية  النصية للهوات���ف 
حج���اج بيت اهلل احل���رام مبختلف 
اجلنس���يات عبر بعثات احلج للحد 
من التزاحم أثناء التوجه للصالة في 
املسجد احلرام، مضيفا ان من شأن ذلك 
التخفيف من عملية الزحام في الطرقات 
املؤدية للمسجد احلرام، والتقليص 

من أعداد احلج���اج التائهني، خاصة 
للمقيمني خارج املنطقة املركزية.

وأضاف خالل لقائه أمس مطوفي 
مؤسس���ة حجاج جنوب آسيا، وفقا 
جلريدة »الوطن« السعودية، ان وزارة 
احلج أعدت اخلطط الالزمة ملواجهة 
حاالت الطوارئ، كاش���فا عن وجود 
تنسيق مسبق مع قيادة احلج، وادارة 
الدفاع املدني في العاصمة املقدس���ة، 
حيث اعتمدت اخلطة املعنية، وأخذت 
التدابير الالزمة في أعمال احلج ملواجهة 

الكوارث وأخطار السيول.

13 ألف رجل أمن و4000 آلية لحماية الحجاج

� د.ب.أ: كش���ف وزير  الري���اض 
احلج د.فؤاد الفارسي اعتماد وزارته 
بنودا رئيسية في اتفاقها املوقع مع 
بعثات احلج ينص على التقيد بجميع 
األنظمة املعمول بها في الس���عودية 
ملنع تسويق الشعارات الدينية خالل 

مواسم احلج.
وقال الفارسي لصحيفة »احلياة« 
اللندني���ة في عدده���ا الصادر امس: 
»جميع االتفاقات التي تعقد مع بعثات 
احلج تشتمل على بنود رئيسية أهمها 
احليلولة دون التسويق ألي شعارات 
دينية خالل املواسم، بهدف توافر األمن 

الش���امل حلجاج بيت اهلل احلرام«. 
وأضاف أن »معظم بعثات احلج ملتزمة 
بتلك البنود لدرج���ة أصبحت معها 
عمليات التسويق للشعارات الدينية 
حاالت نادرة ومن األمور الغابرة في 

مواسم احلج«.
وفي سياق االس���تفادة من قطار 
املشاعر املقدسة، أكد وزير احلج أن 
القطار الذي سيدخل حيز العمل هذا 
العام بثلث طاقته سيسهم في نقل ما 
يقرب من 170 ألف حاج، ومن املتوقع 
أن يعمل بكامل طاقته االس���تيعابية 

خالل العامني املقبلني.

الري���اض � د.ب.أ: أعلن الدفاع 
املدني السعودي انه قام بتجهيز 
ما يزيد على 13 ألف ضابط وفرد 
وم���ا يقرب من أربع���ة آالف آلية 
ومعدة حلماية وس���المة احلجاج 

هذا العام.
وقال مدير ع���ام الدفاع املدني 
الفريق سعد بن عبداهلل التويجري، 
في بيان امس »قوات الدفاع املدني 
املشاركة في تنفيذ اخلطة باشرت 
أداء مهامها في املش���اعر املقدسة 
باتخاذ جمي���ع اإلجراءات الالزمة 
لس���المة احلجاج والتنسيق مع 
اجلهات احلكومي���ة األعضاء في 
مجلس الدفاع املدني بهدف تفعيل 

آليات التعاون في تنفيذ املهام«.
ونوه الفري���ق التويجري، في 

تصريح مبناسبة مباشرة أعمال الدفاع 
املدني في احلج، بتعاون جميع اجلهات 
التناغم  املش���اركة في اخلطة لتحقيق 

والتكامل املنشود في تنفيذها.

»كبرياء وتحامل« لجاين أوستن ب� 223 ألف دوالر
لندن � يو.بي.آي: بيعت نسخة من الطبعة األولى 
لرواية »كبرياء وحتامل« للمؤلفة البريطانية جاين 
أوسنت في مزاد علني في العاصمة البريطانية لندن 

مببلغ فاق ال� 200 ألف دوالر.
وذكرت صحيفة »دايلي ماي����ل« البريطانية ان 
النسخة بيعت في مزاد أقامته »دار سوذيبيز« للمزادات 
في لندن ب� 223 ألف دوالر أي 150 ألف مرة أكثر من 

السعر األصلي.
يش����ار إلى انه عند طرحها للبيع في العام 1813 
كانت تباع ب� 18 شيلينغ أي ما يعادل 20 بنسا فقط 

في أيامنا هذه.
ويذك����ر ان أكثر من 20 مليون نس����خة من هذه 
الرواية الرومانس����ية بيعت منذ إصدارها في العام 

1813. وبيع في املزاد أكثر من 149 عمال.

القاهرة � وكاالت: ألقت شرطة 
الدول����ي مبدينة دبي  اإلنتربول 
القب����ض على مواط����ن مصري 
ت����رأس عصابة تهري����ب الذهب 
واألمل����اس مبدينة األقصر، وهي 
العصابة التي مت الكش����ف عنها 
قبل 3 شهور بواسطة رجال األمن، 
ونالت اهتماما إعالميا، نظرا لكمية 
الذهب التي مت ضبطها واملقدرة 
ب� 178 كيلوغراما ذهبا، و8 أقالم 
ذهبية، و9 س����اعات سويسرية، 
و340 قيراط أملاس تصل قيمتها 
اإلجمالية إل����ى 27 مليونا و993 

ألف جنيه.
وحسب »اليوم السابع« امس 
أفاد مصدر أمني بأن رئيس عصابة 
الذهب يعد أخطر املتهمني الهاربني 
في العام احلالي 2010، مشيرا إلى 

أن إلقاء اإلنتربول الدولي القبض 
على رئيس العصابة جاء بناء على 
طلب م����ن النائب العام املصري 
د.عبداملجي����د محمود موجه إلى 
األجهزة األمنية املختصة باإلمارات 

العربية املتحدة.
وأكد املصدر أن املتهم يدعى 
إبراهيم السيد علي محمد بدوي، 
من مواليد 28 أغس����طس 1969، 

ويعمل مندوب مبيعات.

اكوام القمامة في نابولي 

سيلفيو بيرلسكوني

بركان ميرابي يثور مجددًا
جاكرتا � يو.بي.آي: ثار بركان 
جبل ميرابي في اندونيسيا مجددا 
امس ما دفع السكان الذين يعيشون 
ف����ي مناطق محاذية له إلى الفرار 

من بيوتهم.
»أنت����ارا«  وكال����ة  وذك����رت 
االندونيس����ية ان ث����ورة البركان 
رافقتها ألول مرة انفجارات كبيرة 
دامت 21 دقيقة وقذف البركان رمادا 
كثيف����ا ما أثار الذع����ر في نفوس 
السكان واستدعى على الفور إخالء 

املناطق القريبة منه.
وكان الب����ركان ث����ار الثالثاء 
املاضي ألول مرة ما أدى إلى مقتل 
32 ش����خصا ومت إجالء اآلالف من 
املناطق القريبة من البركان. وكانت 
املرة األخيرة التي ثار فيها البركان 
ف����ي يونيو 2006 وأدى إلى مقتل 
ش����خصني. وكان انفجار البركان 
أدى في ثالثينيات القرن املاضي 
إلى مقتل حوالي 1370 شخصا وفي 
العام 1904 انفجر وأدى إلى وفاة 

ما ال يقل عن 66 شخصا.


