
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
هيالري كلينتون ترد »بغضب« على سؤال طالب جامعي.

ـ لو كان في بعض بلدان منطقتنا هذا الطالب ألرسل في بعثة دراسية 
»وراء الشمس«.

الصحة: »التاميفلو« لن يصل قبل سبتمبر ويكفي 22 ألف شخص فقط.
ـ على چذيه يا توزعونه بالقرعة يا تسوون عليه سحب.

أبواللطفواحد

السايرزم

غذاء الروح

املرأة آلة موسيقية تتطلب 
عازفا ماه����را، ومثلما تتنوع 
اآلالت املوسيقية تتنوع النسوة 
العازفون، فبعض  ويختلف 
الرجال القس����اة يعتقدون ان 
املرأة مثل آلة »الطبل« ال تؤدي 

دورها اال بالضرب.
بعض الزوج����ات اللواتي 
الزوج  يحرصن على ارضاء 
مادام الزوج حريصا على تأمني 
شراء الفساتني واالكسسوارات 
هن كآلة »الناي« تتطلب النفخ 
انغامها،  املتواصل لتص����در 
فاالنغ����ام مرهون����ة بالنفخ 

والرضا مرهون بالدفع.
بعض النس����وة تتملكهن 
ش����فافية عالي����ة فه����ن مثل 
آلة »الع����ود« ينبغي دوزان 
اوتاره قب����ل اللعب على هذه 
االوت����ار، وبعضهن يبدع في 
النكد واش����اعة احلزن كمثل 
»الكمنجة«، وبعض النس����اء 
»صاجات نحاسية« ال موهبة 
لهن في هذه احلياة سوى أن 

تضرب الواحدة االخرى.
بعض اآلالت املوسيقية ال 
تصلح للع����زف نتيجة عيب 
في التصنيع، وبعض النساء 
ال يصلحن حلمل صفة االنوثة 
نتيجة عيب في التربية، اآللة 
املوس����يقية قد تصدر صوتا 
نش����ازا واملرأة النشاز تتميز 
النساء  بسلوك فاسد، بعض 
قيثارة حاملة وبعضهن بوق 

لالخريات.
قد جتلس مع امرأة تكون 
كغ����ذاء الروح فتش����عر انك 
تستمع لسيمفونية رائعة وقد 
جتلس مع اخرى فتشعر انك 
تستمع الغنية هابطة، ال صوت 

وال موسيقى وال معنى.

صالح الساير
www.salahsayer.com

حتت عنوان »أسواق اخلليج بحاجة إلجراءات تكبح 
جماح املضاربني، وجتتذب املستثمرين«، تناولت جريدة 
»الراي« قضية مهمة لسالمة األسواق سواء لألسهم أو 
للعق���ار بالنظر إلى أن املتضرر في احلالتني هو مواطن 
إما اختطف مدخراته سوق األسهم، أو سرق املضاربون 
منه بيت العمر بعد ان رفعوا س���عر األراضي السكنية 
إلى معدالت ال تتحملها قدرته مهما اقترض وحتمل من 

ديون هو وزوجته، ال تكفي مللء جيب ذلك املضارب الشره.
الوظيفة األساسية للسوق املالي والعقاري هي التداول الطبيعي، بينما 
يتعامل املضاربون معه كوسيلة الصطناع سعر غير طبيعي، حدثني أحدهم 
عن جتربته في أحد أسواق األسهم اخلليجية، قال: »كان سهم إحدى الشركات 

يصعد، وأحد كبار املالك في تلك الشركة يبيع بقوة«.
سألته: »ملاذا تبيع وسهمكم طالع؟«.

 قال: »ليش يطلع؟«.
قلت: »انت أدرى«.

فقال: »بسبب اخلبر اللي نازل اليوم، أنا اللي ناشره، خل هالغنم يشترون 
وأستفيد«.

في هذا السياق يجيء خبر جريدة »الراي« هذا األسبوع: »ذكرت مصادر 
أمنية للراي أن آلية متابعة الثراء املفاجئ وغسيل األموال تتم عبر تنسيق 
بني جهات عدة، هي بنك الكويت املركزي واإلدارة العامة للمباحث اجلنائية، 
بعد استصدار اذونات النيابة العامة للمباشرة بالتحقيق وإعداد ملف للمشتبه 
بهم، حيث متت إحال���ة 140 حالة حتى اآلن..«، هذا االجراء أصبح ضروريا 
حلماية املجتمع من املتالعبني ليس في مسألة اقتصادية دولية فقط )غسيل 
األموال( ولكن أيضا محلية، تخطف املدخرات وتصف املواطنني بأنهم غنم، 
في س���وق األسهم، ومثل ذلك في س���وق العقار عبر تبادل قطع العقار بني 
عدد من املكاتب والشركات بهدف خلق حركة مصطنعة ال تلبث أن تتحول 
إل���ى حقيقية بفعل فاعل، وترفع مع���دالت التضخم التي أمكن خفضها ملدة 

عام ونصف العام تقريبا.
إن طرفي املعادلة »متضرر/ مستفيد« فما هو ضار بالنسبة للمضاربني 
يعتبر مفيدا لعموم املواطنني، وهم الشريحة الكبرى والفئة املغبونة، والبد 

من الوقوف معها، رضي املضاربون أو سخطوا.
كلمة أخيرة: من أول جلس���ة حتقيق في موضوع تداوالت األس���هم بسوق 
نيويورك، ظهرت براءة الشركات الكويتية، ورفع احلجز عن أرصدتها، ألن 
القضية بنيت على غير أساس سوى اإلثارة الصحافية التي ذهب ضحيتها 
مواطن ب���ريء مت التركيز عليه، وكان الصحافيون يالحقونه وأمثاله طلبا 
للخب���ر، فإذا لم تنجز صفقة وهو أمر معتاد، اتهموه بأبش���ع التهم التي ال 
يتحملها اإلنس���ان النظيف، وتلقفتها أيد ال تع���رف لغة االعتذار حتى بعد 
ظهور البراءة، وال تهتم بدعوات أم على من تسبب في فقدها البنها، وعائلة 
متأثرة مبا حلق اسمها من تشهير ال تستحقه، ملا عرفت به من كرمي سمعة 

هي كالعطر الشذي.
)أكتب ذلك بغير أن أتش���رف بعالقة م���ع عائلة »حازم« الكرمية وال مع 
س���وق األوراق املالية بأكمله، ولكنه أداء واجب، وال خير فينا إن لم نسجل 

تلك الزلة القاتلة من قبل البعض(.

»140 متالعبًا بجرائم مالية«.. مع عدم أخذ البريء بذنب الجاني

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

كالم مباشر

سعود ناصر شـحيتاوي العازمي � 73 عاما � الرجال: 
صباح السالم � ق4 � ش27 � م5 � ت: 97522112 
� 99526221 � النساء: الرميثية � ق1 � ج15 

� م7 � ت: 99045311.
حياة مختار راشـد علي القالف، زوجة احمد حسن 
يوس���ف الفيلكاوي � 52 عام���ا � الرجال: 
الدعية مس���جد البحارن���ة � 99630141 � 
النس���اء: مبارك الكبير � ق3 � ش44 � م9 � 

ت: 25438357.
مشاعل نافع محمد العنزي، زوجة حامد حزام راشد 
الزعبي � 25 عام���ا � الرجال: الفحيحيل � 
ق1 � ش10 � م238 � ت: 99825111 � النساء: 

- مب���ارك الكبي���ر � ق8 � ش13 � م2 � ت: 
.99662627

خرسـان غصن شـتيوي الظفيري � 78 عاما � جنوب 
اجلهراء )سعد العبداهلل( � ق7 � م366 � ت: 

.99501717 � 99373431
صالح ملـك رحيم علي دشـتي � 52 عاما � الرجال: 
مسجد اإلمام احلسن بيان � ت: 99442271 
� 99833944 � النس���اء: الصباحية � ق3 � 

ش11 � م946 � ت: 23628088.
محمد متعب زايد املطيري � 51 عاما � الفردوس � ق9 � 
ش1 � ج1 � م1 � ت: 97117428 � 66696717.

حمـود علـي موسـى اجليـران � 69 عاما � الرجال: 

العديلية � ق1 � ج8 � م6 � ت: 99632744 � 
النس���اء: القادسية � ق8 � ش86 � م12 � ت: 

66606347 � الدفن التاسعة صباحا.
براك سالم التريري العازمي � 70 عاما � الظهر � ق5 
� ش4 � م5 � ت: 97751555 � 99239998 � 

الدفن التاسعة صباحا مبقبرة صبحان.
عبدالعزيز علي محمد فتح الدين مراد � 57 عاما � العمرية 
� ق2 � ش3 � م22 � ت: 99992389 � الدفن الثامنة 

والنصف صباحا.
عوض زيد سمرة املطيري � 73 عاما � صباح الناصر 
ق1 � ش23 � م39 � ت: 99889046 � الدفن التاسعة 

صباحا.

مواقيت الصالة والخدمات  ص 12

معظم أيام شهر رمضان ستشهد موجات متفرقة من األتربة

العجيري: الغبار يخفّ اليوم.. ويستمر حتى الشتاء

موجات الغبار ستستمر حتى الشتاء القادم وفي االطار د. صالح العجيري

أمير زكي
توقع العالم الفلكي د.صالح العجيري 
ان تخف حدة الغبار اليوم بحيث تأتي 
اخف من املوجة التي غطت البالد امس 
والتي تسببت في انخفاض الرؤية في 
بعض املناطق خاصة اخلارجية وحتديدا 

شمالي وجنوبي البالد.
وقال العجيري: »سنتنا هذه ستكون 
في معظمها مغبرة، وستستمر موجات 
الغبار حتى الشتاء القادم وذلك بسبب 
تفكك التربة وجفاف األرض لعدم هطول 
امطار وبالتالي لم تنبت األرض وهو ما 
جعل الغبار هذا الصيف مستمرا بشكل 
متقطع، خاص����ة وان الغبار يثور مع 
صحوة الشمس وارتفاع درجة احلرارة 
ولكنه سرعان ما يهدأ ليال مع انخفاض 
درجة احلرارة«. واضاف ان البالد شهدت 
باالمس هبوب رياح شمالية – غربية 
ادت الى اثارة الغبار ولكنه س����يخف 
اليوم وسيكون أقل حدة ولكنه سيستمر 
في العودة املتقطعة حتى شهر رمضان، 
موضحا سيشهد شهر رمضان هذا العام 
في معظم أيام����ه موجات متفرقة من 
الغبار واتوقع ان تش����هد معظم ايامه 
موجات غب����ار متفرقة تختلف حدتها 

بحسب هبوب الرياح.

البقاء هلل


