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التنمية؟  من ميول خ�ط����ة 
اإلجابة عن هذا السؤال ليست 
من اختصاص جمعية اإلصالح 
االجتماعي وال رابطة الطيارين 
أو جمعية املهندس����ن أو نادي 
الضباط مع االحترام للجميع، 
ق����د يهمهم ذلك اال أن ما يحدث 
من تسييس لكل موضوع مهما 
كانت له طبيعة متخصصة، هي 
عادة غريبة تس����للت إلينا بل 
واستوطنت ثقافتنا، وباختصار 
شديد فإن متويل خطة التنمية 
لي����س متص����ورا أن يت����م من 
خ����الل ميزانية الدولة وحدها، 
هذا األم����ر يعرفه من قرأ خطة 
التنمية وال حاجة لتشكيل لوبي 
ونش����ر بيانات في »تعريف ما 
هو مع����روف«، وقد رأينا كيف 
أدت مشاركة البنوك احمللية في 
ادارة متويل مشاريع كبرى في 
اجناح تنفيذها بزمن قياس����ي 
� محط����ة الصرف  )ايكوي����ت 
الصحي، الصليبية(، والنصيحة 
الت����ي يجب عل����ى االخوة في 
البنوك احمللية أن يس����معوها: 
»ال تنجرفوا لتس����ييس العمل 
املصرف����ي« ويكفيكم ما بينكم 
من التنافس احلاد الذي سيبرز 
بشدة مع طرح تلك املشاريع، وال 
حاجة لتأكيد قدرتكم على متويل 
تلك املشاريع فهذا أمر تشهد به 
تطبيقات قائمة، ولكنكم بالقطع 
ستكونون أكبر املتضررين اذا 
ما مت تسييس التنمية، وأصابها 
ما أصاب مشاريع ضخمة ألغيت 
عقودها بشكل درامي ألسباب 
بالقاموس  غير مفهومة سوى 
السياسي املطاط، هل تريدون 
ملشاريع ال� 35 مليار دينار أن 
تلحق باملصفاة الرابعة والداو 

كيميكال؟!
ان املواط���ن ه���و الفائز أو 
الضحية مثلما يجري اآلن في 
إليها  التي ترتد  منطقة سلوى 
مياه الص���رف الصحي ومتأل 
ش���وارعها بالروائح واألوساخ 

والقاذورات، 
وأسوأ منها 
البحر امللوث 
بسبب كارثة 
مح�����ط����ة 
مش������رف، 
وه���و أم���ر 

سيتكرر اذا دخلت السياسة في 
بقية مراحل التمويل والتنفيذ، 
وبالعكس اذا مت ذلك بالشفافية 
ف���ي تطبيقاتنا  اتبع���ت  التي 
الناجحة السابقة، وتكرر النجاح 
مرات ومرات، فإن املواطن سيفوز 
والوطن سيتحرك للخروج من 
هذه احلف���رة التي طال مكوثنا 

فيها أكثر من الالزم.
لقد أدت إدارة البنوك الكويتية 
»املاهرة« ملوضوع متويل مشروع 
ايكويت عام 1993 مقابل فش���ل 
أميركية »اك���زم بنك«  بن���وك 
وهو بنك حكومي هناك - الى 
محاسبة تلك البنوك في الصحافة 
األميركية لبطئها والبيروقراطية 
اتبعتها معنا،  التي  الش���ديدة 
ما دف���ع احلكوم���ة الكويتية � 
ممثلة بشركة البتروكيماويات 
الصناعية PIC � ألن تصرف النظر 
عنها وتركز على البنوك الكويتية 
التي »كفت...و... وفت« ثم جاء 
دور الشريك االستراتيجي في 
مرحلة التنفيذ التي لم تتجاوز 
سنتن من العمل احلثيث، واليوم 

أمامنا قصة جناح كبيرة.
كلم�ة أخي�رة: مت توقي���ع 203 
عقود ملش���اريع أس��اسية من 
خطة التنمية منها ما يتجه لرفع 
إنتاج املاء والكهرباء بنسبة %50 
وغيرها للمشاريع اإلنشائية، 
والوقوف في جانب التش���كيك 
والبلبل���ة يعني تعمد األضرار 
بالوط���ن واملواط���ن، ولكن... 
اذا حتق���ق النجاح، وجاء وقت 
الفرح���ة بهذه النقلة فس���وف 
جتد ذلك »املشكك« جالسا في 
مقدمة الصفوف اللتقاط الصور 

التذكارية.

نجحنا في تمويل مشاريع سابقة.. فقط أبعدوا التسييس

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

يروي االقتص���ادي روبن ميرديث 
ف���ي كتابه »الفيل والتن���ن« ان الهند 
والصن كانتا حتوزان اكثر من نصف 
جتارة العالم حتى نهاية القرن التاسع 
عشر، وان احلروب العاملية واالنظمة 
االستعمارية واملاركسية واالشتراكية 
س���اهمت في خروجهما من االقتصاد 
العاملي اغلب القرن العشرين وانهما بعد 
عودتهما القتصاد السوق مع دخول هذا 
القرن عادتا لتحتال 20% من التجارة 

العاملية.
> > >

ويرى املؤلف ان الصن اشبه بالتنن 
الذي يشق طريقه بشراسة وقوة وان 
الهن���ود ال يهتمون  الصينين عكس 
الدميوقراطي،  كثيرا بالتحول للنهج 
بل يضع���ون في مقدم���ة اهتماماتهم 
الرفاه االقتصادي، كما يظهر  حتقيق 
املؤلف الفروقات الضخمة في توزيع 
الثروة بن اهل املدن واهل الريف في 
الصن والهند ممن يعانون من الفقر 

والبطالة الشديدة.
> > >

في املقابل، يرى ميرديث ان الهند 
تسير بشكل ابطأ من الصن في معدالت 
التنمية، وانها اشبه بالفيل البطيء او 
الرجل السكران في طريقه لبيته حيث 
ميشي خطوة لالمام وخطوتن للجنب، 
اال انه يصل في نهاية املطاف الى مراده، 
حيث مازالت العقلية الهندية في العمل 
تعاني من البيروقراطية الشديدة، اال ان 
التحديات املستقبلية فيما يخص االمن 
واالستقرار السياسي اقل بالنسبة للهند 
منها للصن التي ُيخش���ى ان تقع بها 
اضطرابات داخلية وحروب خارجية.

> > >
»النموذج النرويجي« او كيفية ادارة 
املص���ادر البترولية هو كتاب للخبير 
النفطي النرويجي ذي االصل العراقي 
فاروق القاسم الذي كان مستشارا نفطيا 
حلكومة النرويج عام 1968 ثم رئيسا 
ملديرية النفط النرويجية حتى اوائل 
التس���عينيات، ومما ذك���ره في كتابه 
ان النرويج لم تس���تقبل االكتشافات 
النفطية بارتياح )!( خوفا مما يسمى 
ب� »الداء الهولندي«، اي تكرار ما حدث 
في هولندا عندما انصرف شعبها عن 

العمل اجلاد للتمتع 
بالعائدات النفطية 

املريحة.
> > >

يضي���ف  و
املؤلف: ان عائدات 
ُأبعدت عن  النفط 

العامة للدولة ووضعت في  امليزانية 
صن���دوق لالجيال املقبل���ة تعلما من 
التجربة الكويتية وكحماية للصناعات 
الوطنية، كما ُأبعدت الشركات النفطية 
احلكومية في شقها الفني واملالي عن 
البيروقراطية احلكومية، ثم يتحدث 
عن كيفية االستفادة املثلى من اطوار 
االس���تخراج واالستكش���اف، واطوار 
حتويل النفط الى صناعة مش���تقات 
واخيرا طور االستفادة املثلى من عوائد 

النفط.
> > >

»امبراطورية الثروة« كتاب ملحمي 
جلون ستيل جوردون يتحدث فيه 
عن كيفية حت���ول الواليات املتحدة 
من مستعمرة عالم ثالث تنتج القطن 
واملواد االولية للمصانع البريطانية 
الى دولة صناعية واقتصادية كبرى 
عبر رؤى وافكار خالقة مت تطبيقها، 
ويتحدث عن املضاربة على االراضي 
التي متت في الع���ام 1837 مما ادى 
الى انهيار الوول س���تريت وافالس 
الى  العقارية واالنحدار  الش���ركات 
الكس���اد الرهيب، ويق���ول ان عمدة 
الثروات  آن���ذاك »ان  نيويورك ذكر 
الفاحشة التي حلم بها املواطنون قد 
ذابت كالثلج حتت شمس ابريل« وفي 
انهيار عام 2008 كان الذوبان حتت 
شمس اغسطس االكثر مرارة ودمارا، 
واالسواق االميركية »متعودة داميا« 

على قول الفيلسوف.. عادل امام!
> > >

آخ�ر محطة: الفارق الرئيس���ي بيننا 
وبن اليابانين اقتصاديا انهم ميضون 
وقتا طويال في اتخاذ القرار كي يخرج 
»ما يخرش امليه«، ثم يضربون الرقم 
التنفيذ، ونحن  القياسي في س���رعة 
نضرب الرقم القياسي في سرعة اتخاذ 
القرار ثم الرقم القياسي ثانية في البطء 

في تنفيذه.. واهلل اعلم!

طريق الحرير وطريق التوابل والنموذج النرويجي

الرياض � ايالف: تعاقدت الشركة الصينية 
للسكك احلديدية مع الشركة املصرية لتشغيل 
وإدارة مترو املشاعر املقدسة مبكة املكرمة وذلك 

ملدة ثالث سنوات تبدأ العام احلالي.
وأوضح مصدر مس���ؤول »أن 117 مهندس���ا 
مصريا وصلوا إلى اململكة بعد تلقيهم تدريبا 
على أعلى مستوى لتشغيل احدث أنظمة وسالمة 

القطارات«.
وتبل���غ التكلفة اإلجمالية للمش���روع 6.6 
مليارات ريال ومدة تنفيذه س���نتان من تاريخ 
الترسية وسيتم تش���غيل ما نسبته 35% من 
الطاقة االستيعابية في موسم حج العام احلالي 
وسيعمل القطار بكامل طاقته االستيعابية في 

موسم حج عام 2012.
يذكر أن مشروع قطار املشاعر يأتي في إطار 
توجيهات العاهل الس���عودي امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز، بتخصي���ص مبلغ 20 مليارا لنقل 

احلجاج داخل املشاعر املقدسة.
البلدية والقروية  الش���ؤون  وكانت وزارة 
بالتنس���يق مع اجلهات املختصة بدأت تنفيذ 
جتارب تشغيل قطار املش���اعر املقدسة، الذي 
سيدخل اخلدمة اعتبارا من موسم احلج احلالي 
بنسبة 30%، وسيساهم في نقل حجاج الداخل 
من املواطنن واملقيمن إضافة إلى حجاج دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وكشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية 

ورئيس اإلدارة املركزية للمشروعات باملشاعر 
املقدسة د.حبيب زين العابدين أن القطار مزود 
بأحدث الوسائل التكنولوجية واألمان، واالتصال 
وكاميرات املراقبة والتحكم التلقائي، كما يوجد 
اتصال بن غرف التحك���م باحملطات والغرفة 
الرئيسية ومركز القيادة والسيطرة التابع لألمن 

العام مبشعر منى.
وأكد زين العابدين أن القطار سيس���هم في 
تخفيض عدد املركبات في املشاعر املقدسة حيث 
يتم تقليص حوالي 30 ألف س���يارة من شبكة 
الطرق داخل املش���اعر، موضحا أن القطار يعد 
أحدث نظام مترو ويعمل بشكل أوتوماتيكي، وأن 
الطاقة االستيعابية لنقل احلجاج بواسطة هذا 
القطار هي أكبر طاقة استيعابية للقطارات في 
العالم إذ تصل إلى 72 ألف مسافر في الساعة في 
االجتاه الواحد، وأن كل عربة تشتمل على خمسة 
أبواب من كل جهة لتناسب الطاقة االستيعابية 
للقطار، بينما القطارات في املش���اريع األخرى 
تشتمل على بابن أو ثالثة بحد أقصى مثل دبي 
وغيرها.وصمم القطار وفقا للمعايير الدولية 
واألوروبية املعترف به���ا )األوروبية، االيزو، 

األميركية، األملانية، الفرنسية(.
وأشار إلى أن طول اخلط احلالي يبلغ عشرين 
كيلومترا مبسارين مرتفعن عن األرض بحيث 
تخلى الش���وارع من املركبات لالستفادة منها 

لسيارات الطوارئ واخلدمات.

القاهرة � وكاالت: كشف رجل األعمال املعروف جنيب 
ساويرس عن قراره ترك العمل في مجال البيزنس والتفرغ 
ملشروعاته اخلدمية التي يهدف من خاللها املساهمة في 

حل مشاكل الشباب املصري، على حد تعبيره.
وقال س���اويرس إنه يعتزم توجي���ه اهتمامات أكبر 
باإلنتاج الس���ينمائي ودور الع���رض، وتنمية املواهب 

الشابة للنهوض بها.
وأكد ساويرس، خالل حواره لبرنامج »فالنور« بقناة 
»سي. تي. في« املصرية، أنه سيترك إدارة أعمال البيزنس 
للكوادر الشابة ممن يثق بهم، مشيرا إلى ضرورة تداول 

السلطات مع األجيال الشابة لتجديد دماء العمل.
وأضاف، »رسالتي التي سأظل أدافع عنها هي احلفاظ 
على هويتنا كمصرين وترك مساحة من احلرية واإلبداع 
للشباب كي يعبر عن نفسه«، وعن رأيه في الفنت الطائفية 
التي ازدادت حدتها مؤخرا قال، »البد من خلق آلية للحوار 
بن األديان على مستوى عاملي، فاملشكلة ال تخص مصر 
وحدها، كما يتص���ور البعض، وأيضا العمل على خلق 

ثقافة قبول اآلخر«.
وتابع ساويرس، »أنا أقول للمسيحين افتحوا أيديكم 
إلخوانكم املسلمن وتخلوا عن نظرية املؤامرة التي حتكم 
عالقتكم، فأنا أقدر رجال الدين اإلسالمي، وقد تربيت في 

بيت مسلم ولو شفت شيخا أوطي أبوس ايده«.

وكاالت: كثفت لورا ب���وش زوجة الرئيس األميركي 
السابق جورج بوش حضورها اإلعالمي في الفترة املاضية 
بهدف الترويج ملذكراتها الشخصية التي أصدرتها مؤخرا 
بعنوان »حديث من القل���ب«. آخر البرامج التي ظهرت 
فيها لورا كانت مع املذيعة الشهيرة أوبرا وتطرقت إلى 
تفاصيل حياتها التي حتولت من كونها عاصفة في وقت 

الرئاسة إلى واقع هادئ جدا بعدها.
أبرز ما جاء في هذا الكتاب، وهو ما تناولته العديد من 
وسائل اإلعالم، وهو حديث لورا بوش ألول مرة وبشكل 
مؤلم عن تفاصيل تسببها مبقتل أحد الشبان في حادثة 
س���يارة عندما كانت في املرحلة الثانوية. هذه هي املرة 
األولى التي تتحدث فيها لإلعالم والناس عن هذه القصة 
املأساوية التي رافقتها طيلة العمر. تقول لورا إنها بعد 
احلادث بدأت تصلي لك���ي يبقيه اهلل على قيد احلياة، 

ولكن الشاب لفظ أنفاسه األخيرة في املستشفى.
لورا بوش الطفلة الناجية من ثالثة أطفال ماتوا قبلها 
كانت معلمة مدرسة ابتدائية قبل أن تلتقي جورج بوش 
وه���ي بعمر الثالثن ليتزوجا بعد ذلك ولتصبح عضوا 
في واحدة من أكثر العوائل السياس���ية ش���هرة ونفوذا 
داخل أميركا. وقد حتولت حياتها بشكل أكبر منذ أصبح 
زوجها حاكما لوالية تكساس وبعد ذلك رئيسا ألميركا 

في واحدة من أكثر االنتخابات إثارة للجدل.
ومن أهم القص���ص التي تتناولها ل���ورا بوش هي 
موقفها الصارم الذي دفع زوجها لترك الش���رب نهائيا. 
في فيلم املخرج أوليفرس���تون عن جورج دبليو بوش 
يظهر مش���هدا تصويريا لهذه احلادثة عندما قالت لورا 
لزوجها أن يختار بينها وب���ن الكحول فقرر أن يقاطع 

عادة الشرب نهائيا.

تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع 6.6 مليارات ريال

السعودية تتعاقد مع عشرات المهندسين 
المصريين لتشغيل قطار المشاعر

)أ.پ( تيم كوبرا املتخصص في املهام اجلوية يعتلي ديسكڤري 

جنيب ساويرس

أنچلينا وبراد

محطة قطار املشاعر في السعودية

سيلين ديون فقدت الرحلة األخيرة للمكوك ديسكڤري
أحد أجنتها خالل 

حملها بتوأمها 

أمسك بذيل القرش 
فأنقذ الفتاة

لوس أجنيليس � يو.بي.آي: 
كشفت املغنية الكندية الشهيرة 
س���يلن ديون أنها كانت حامال 
بجنن ثالث مع توأميها نيلسون 
وأدي اللذين أجنبتهما األسبوع 

املاضي غير أنها فقدته.
ونقل موق���ع »إي أون الين« 
عن متحدث باسم ديون تأكيده 
ما أوردته ديون في مقابلة مطولة 
سجلتها معها قناة كندية قبل أن 

تضع توأمها.
وقالت ديون إنها بعد بضعة 
أيام من معرفته���ا خبر حملها 
بثالثة أطفال توقف قلب أحدهم. 
وأضافت »لق���د اختار أن يترك 

مكانا ألخويه لينموا«.
ق���د أجنبت  وكان���ت ديون 
طفليها التوأم في مركز س���انت 
ماري الطبي في فلوريدا في نهاية 
األسبوع املاضي. يذكر ان لديون 
وزوجها ريني���ه أجنيليل طفال 
يدعى رينيه وهو في التاسعة من 
العمر وكانت قد خضعت لعملية 
تلقيح اصطناعي لتحمل بالتوأم 

اجلديد.

س���يدني � أ.ف.پ: هاجمت 
سمكة قرش ش���ابة استرالية 
كانت تسبح مع مجموعة من 
األش���خاص قبالة مدينة برث 
)غرب استراليا( ف�ما كان من 
اح���د زمالئها إال ان ام���س���ك 
القرش من ذنبه، األم���ر الذي 
أنقذ حياة الشابة على ما يبدو، 
بحسب ما أعلنت اجهزة اإلنقاذ 

األحد.
وكانت اليز فرانكوم )19 عاما( 
تقود مجموعة من السباحن في 
مياه احمليط الهندي قبالة مدينة 
بيرث عندما عضتها سمكة قرش 

في وركها ومؤخرتها.
وقال فرانك بيس���اني احد 
رجال اإلنقاذ الذين هرعوا الى 
املكان ان س���مكة القرش التي 
يبلغ طولها 3 امتار »دفعت رجال 
قوي البني���ة« عندما هاجمت 
الشابة، لكن ذلك الرجل متكن 
من »اإلمساك بذيلها الى ان تركت 

فريستها«.
واضاف »بدأت الفتاة تغرق، 
لكنه أمسك بها ورفعها الى منت 
القارب. وال شك في أنه وبفضل 
ه���ذا الرجل انتهت هذه احملنة 

بسالم«.

أنچلينا وبراد يعودان للمراهقة في الحمامات التركية

سعودية لزوجها: طالقي.. أو ال� »فيس بوك« 
الرياض � يو.بي.آي: طلبت امرأة سعودية من 
زوجها إلغاء صفحته الشخصية على موقع التواصل 
االجتماعي »فيس بوك« كشرط أساسي للموافقة 

على استمرار العالقة الزوجية بينهما.
وأوضحت املواطنة في تصريح نشرته صحيفة 
»عكاظ« امس أنها الحظت أن زوجها أصبح يقضي 
ساعات طويلة أمام اإلنترنت وبالتحديد على موقع 
»فيس بوك« مضيفة أنها طلبت من زوجها أكثر 

من مرة التخفيف من استخدام املوقع. وقالت »ان 
الزوج أصبح هاجسه األول إضافة عدد أكبر من 
األصدقاء على صفحته« الفتة إلى »أنها عرضت 
عليه التوقف والتعامل بطريقة تراعي وضعهما 
األسري إال أنه لم يستجب ما دفعها إلى تخييره بن 
استمرار احلياة معه وإلغاء صفحته أو البقاء مع 
الفيس بوك«. وأضافت »ان زوجها خضع لشرطها 

وألغى صفحته حفاظا على احلياة الزوجية«.

واشنطن � د.ب.أ: بعد أن أمضى 
حياته بأكملها في صفوف األوائل، 
حان وقت االنحناءة االخيرة ملكوك 
الفضاء ديسكڤري حيث تستعد 
سفينة الفضاء لبدء آخر رحالتها 
إلى الفضاء يوم األربعاء املقبل.

وبدأ بن����اء أق����دم مركبة في 
أسطول مركبات الفضاء العاملة 
عام 1979 وهي ديس����كڤري التي 
انطلقت إلى الفضاء للمرة األولى 

عام 1984.
وتأتي آخر رحلة حيث بدأت 
الفضاء األميركية )ناسا(  وكالة 
حتيل للتقاع����د مركبات الفضاء 
القدمي����ة لتبدأ ف����ي التحول إلى 
رحالت روتينية يقدمها مقاولون 

جتاريون.
التي  الرحل����ة  وقد تأجل����ت 
كان مق����ررا أن تنطلق اليوم إلى 
األربعاء إلصالح تسرب الهيليوم 
والنيتروجن في إحدى حجيرات 
املك����وك وإجراء  الوقود مبحرك 

فحوص بعدها.
وبعد مهمة ديس����كڤري التي 

بودابس����ت � وكاالت: تقضي 
املمثلة األميركية الشهيرة أنچلينا 
چولي أوقاتا سعيدة مع زوجها 
الستة، بعد نحو شهر  وأطفالها 
من إقامته����م بالعاصمة املجرية 
بودابست، على الرغم من مالحقة 
عدسات املصورين لها في كل مكان 

وتعرضها للنصب.
وذك����رت مجلة »س����توري« 
املجرية أن چولي وپيت يعيشان 
مجددا حلظات شديدة احلميمية 
بدت كشهر عسل، وأن القبالت التي 
ظهرت ف����ي صورهما بالعاصمة 
املجري����ة، ب����دت كتل����ك القبالت 
التي شوهدت في  الرومانس����ية 

أفالم سابقة للنجمن.
وأضافت املجل����ة أن أنچلينا 
وبراد »يتصرفان كمراهقن عاشقن، 
وكثيرا ما ينسيان الباباراتزي. لقد 

تصاحلا في بودابست«.

الطي���ران بعد حادث���ي املكوك 
تش���النغر واملك���وك كولومبيا 
حيث انطلق بامليكروس���كوب 
العم���الق هابل وقام  الفضائي 
بأول التحام أميركي مع محطة 
الفضاء الروسية مير وقام بأول 
وآخر رحلة لتغيير طاقم احملطة 

الفضائية الدولية.

علمية النصب التي تعرضت لها 
چولي، من جانب حارس مبنى، 
اختارته لتصور فيه بعض مشاهد 

فيلم.

تس����تغرق 11 يوما، يكون املكوك 
قد أمضى ما يق����رب من عام في 
مداره وقام برحالت إضافية أكثر 
من أي مكوك آخر وحمل أكبر عدد 

من أفراد الطاقم.
وقد كتب ديس����كڤري بالفعل 

تاريخا عدة مرات.
فه���و أول مك���وك يعود إلى 

وعادة ما تظهر األسرة الفنية 
في س����عادة ووئ����ام، إال أن األمر 
الوحي����د الذي عكر صفو إقامتها 
في بودابست الشهر املاضي هو 

بعد اعتزاله »البيزنس« وتفرغه للعمل العام

ساويرس: تربيت في بيت مسلم
ولو رأيت شيخًا »أوطي أبوس إيده«

لورا بوش تتحدث عن تسببها في مقتل شاب في حادث سيارة 


