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يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: األصوات المزعجة تتسبب بارتفاع ضغط الدم.

ـ وفي الشرق األوسط ضغطنا مرتفع »خلقة« بسبب ما نراه من ممارسات 
سياسية »تجلط«.

قطعة 3 في الفحيحيل تستحق لقب »قطعة األلف حفرة«.
ـ وبين كل حفرة وحفرة مطبة، ال وتدش بسيارتك جنك داش رالي 

أبواللطفواحدباريس ـ دكار.

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

 تختلف طبيعة عمل املصرف التجاري عن االستثماري 
في أن األول يحتفظ بودائع ذات استحقاقات قصيرة األجل 
األمر الذي ال يسمح له بأخذ مراكز ائتمانية عالية املخاطر 
والعوائد، ولي����س هذا هو حال النوع الثاني من املصارف، 
وإبان األزمة العاملية اجتهت بنوك وشركات االستثمار الى 
متلك بنوك جتارية سعيا وراء ضمان تدفق السيولة لتمويل 
احتياجاتها قصيرة األجل، وقد حتولت السلطات الرقابية 

األميركية من التردد في منح ترخيص لها للعمل كبنك جتاري إلى جانب العمل 
كبنوك اس����تثمار - غولدمان ساكس، جي بي مورغان – وهذا املوضوع جدير 
بالنقاش، حيث متت اإلشارة في »ملتقى الكويت املالي« إلى أن هذا األمر مقبول 
إذا ما اس����تطاعت البنوك أن تضع جدارا فاصال بني هذين النوعني من النشاط، 
وليس سرا أن البنوك اإلسالمية متارس اجلمع بني النشاطني منذ 30 سنة، ولم 
حتدث إخفاقات تذكر بسبب اخللط بني االلتزامات قصيرة األجل جتاه املودعني 

واالرتباط باستثمارات طويلة األجل، لألسباب التالية:
1 - عدم استخدام حسابات الوديعة االستثمارية لتمويل عمليات استثمار، 
واالكتفاء بتمويل املس����تهلك بالنظر إلى أن����ه يدّر تدفقات منتظمة تختلف عن 

العمليات االستثمارية األخرى.
2- استخدام احلساب اجلاري وفائض رأس املال عن االحتياطيات، إضافة 

إلى خطوط التمويل والرفع املالي املتحفظ لتمويل العمليات طويلة األجل.
3- جتهيز كفاءات بش����رية قادرة على التعامل مع االستثمار املباشر، بعيدا 

عن متطلبات االئتمان املصرفي التقليدية.
4- الفصل اإلداري واحملاس����بي التام بني األنشطة في مراكز مالية مستقلة، 
وحدود انكش����اف مأمونة، ونظام تبادل معلومات نشط عن املراكز االئتمانية 

للعمالء.
 هذا النجاح قد ال يتحقق إذا انزلق املصرف إلى عمليات استثمارية لصالح 
كبار املس����اهمني وتس����اهل في تطبيق معايير االئتمان، وهو ما يجعل القول 
بتطبيق »جدار الصني الفاصل بني التجاري واالس����تثماري« رمبا محل تساؤل 
لدى السلطات الرقابية سواء احلكومية أو الفنية كمكاتب التدقيق والتصنيف 

االئتماني.
لقد كان االلتزام الطوعي باحلوكمة من جانب »البنوك اإلس����المية« س����ببا 

للتطبيق اآلمن ملعادلة االستثمار والصيرفة حتت سقف واحد. 
 قال د.عبدالس����تار أبوغدة في بحثه القيم الذي طرحه األسبوع املاضي في 
»املؤمتر الفقهي الثالث للمؤسسات املالية اإلسالمية«: »من األهمية إثبات التعدي 
من عدمه في إدارة االستثمار وذلك للتفريق بني ادعاء اخلسارة وحتقق اإلعسار، 
هذا التفريق ين����زل مبنزلة الضرورة حتى ال يحجم الناس عن العمل« وبحث 
د.حسن حسان الهام: »إذا أتى املضارب فعال أو تصرفا مخالفا كان متعديا ولزمه 
ضم����ان ما يترتب من أضرار فعله«... وغيرهما من أبحاث حتولت إلى معايير 

مهنية، وسياسات ائتمانية ومنهج عمل على مدار ثالثة عقود أو أكثر.
 لقد مضى اجلزء األخطر من األزمة االقتصادية العاملية ومن األهمية اإلفادة 
من دروس����ها، وقد رأينا كيف تتكرر األخطاء بسهولة بعد انقضاء األزمات ما 
يتطلب أن تكون املعايير املهنية راس����خة في نفوس أفراد اجلهاز الفني وداخل 
الدورة املستندية، حتيطها احلصافة التي ال توقف العمل، واألمانة التي حتفظه 

من العثرات.
كلمـة أخيرة: وصلت إلى تركيا فجر ي����وم االثنني من عام 1994 مع العم أحمد 
البزيع يحفظه اهلل، واجتهنا مباشرة الى بيت التمويل الكويتي - التركي، أفطرنا 
هناك وباش����رنا العمل حتى الثالثة ظهرا، وقبل الذهاب الى الفندق للراحة قال 
بومجبل: »اليوم االثنني وغدا املوعد األسبوعي للهيئة الشرعية، وقد علمت أن 
هناك طائرة تغادر الليلة الى الكويت، ال أريد أن أفوت االجتماع«... رجعنا في 

نفس اليوم، كان هذا هو دأبه على مدى 33 سنة محتسبا ما عند اهلل.
واهلل إن الكلم����ات ال توفيك حقك يا عم، نس����أل اهلل القدير أن يجزيك عنا 

أوفر اجلزاء، وأجزله.

االستثمار والصيرفة معًا.. العم أحمد البزيع

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

حال وطنن���ا العربي مع بداي���ة هذا القرن 
كحال الدولة العثمانية في بدايات القرن املاضي 
حيث كان الكل يتسابق على تقسيمها وابتالع 
أجزائها – القريب قبل الغريب – رافعني الرايات 
الزائفة املدغدغ���ة واملدعية صداقتها واحلفاظ 
على مصاحلها، والزاجة بها في سلسلة حروب 
كانت أقرب للنيران التي نضجت عليها طبخة 

أكلها.
> > >

يتعرض وطننا العربي هذه األيام من ش���مال العراق شماال إلى 
جنوب السودان جنوبا مرورا بالصومال واليمن وغزة وشمال لبنان 
إلى عمليات تشطير وتقسيم وتفتيت تعّمد بدماء األبرياء، وتبدد 
م���ن خاللها ثروات األمة عبر حروب أهلية مبرمجة متتالية تهدف 
في نهاية املطاف إلى حتويلنا ملش���روع دويالت طوائف صغيرة 

متحاربة كحال األندلس قبل السقوط.
> > >

إن بلدانن���ا العربية أقرب للوح زجاج إن ش���رخ جزء منه امتد 
ذلك الش���رخ سريعا إلى بقية األطراف، وعليه فإن مشروع الدولة 
احلوثية في شمال اليمن وغيره من مشاريع دويالت مزمع إنشاؤها 
في العراق والس���ودان والصومال وغزة ولبنان هو موقف مبدئي 
علينا جميعا أن نقف ضده ال بالقول بل بالعمل عبر تسخير املوارد 
وجتييش اجليوش كحماية للذات قبل أن تكون وقفة مع ش���قيق 

أو صديق.
> > >

وإذا كان هدف تشطير املشطر وتقسيم املقسم سيئا بذاته فإن 
الوسائ ل املستخدمة للوصول إليه ال تقل عنه سوءا وضررا حيث 
اس���تخدم اإلرهاب والتطرف والتغرير بالش���باب والقتل والنحر 
والتفجير ورفع رايات الدفاع عن اإلس���الم واحلفاظ على العروبة 
كأدوات حتريض وتغرير بالس���ذج واخلدج واجلهلة والبس���طاء 

لتحقيق تلك الغاية.
> > >

إننا في الكويت مع الشقيقة اململكة العربية السعودية قلبا وقالبا 
في صدها للعدوان على أراضيها اجلنوبية في جبل الدخان، ومع 
اليمن الشقيق في دفاعه عن وحدة أراضيه وسيادته على ترابه داعني 
دول مجل���س التعاون الى أن تعيد ملحمة تضامنها عامي 90 – 91 
وأن ترسل قوات درع اجلزيرة وطائراتها للقضاء على مشروع دولة 
اإلرهاب والتطرف في صعدة اليمنية، ووأد ذلك الوليد الشيطاني 
وتخريب عشه وتدمير عرشه قبل أن يكبر ويستفحل أمره، فبدون 
أن نرفع شعار »كلنا اليوم سعوديون ومينيون« ستنتقل كرة النار 
س���ريعا من األطراف إلى القلب... وما غزي قوم في عقر دارهم إال 

ذلوا، كما جاء في احلديث الشريف.
> > >

آخر محطة: )1( نعلم علم اليقني ان دول املنطقة ليس���ت مصّنعة 
للسالح والذخائر فمن أين يأتي املعني الذي ال ينضب والنهر املتدفق 
للسالح واملتفجرات التي تتكفل بتفجير ما ال يقل عن نصف دزينة 

من أوطاننا العربية في آن واحد ومن يدفع أثمانها املالية؟!
)2( العزاء احلار للواليات املتحدة وشعبها الصديق على اجلرمية 
النك���راء التي ارتكبت في قاعدة »فورت هود« وهل يصح ملن آوته 
أميركا من خوف وأطعمته من جوع ووفرت له سبل العيش الكرمي أن 
يغدر بها وأن يقتل بخّسة بالغة أبناءها بعد أن يتعمد ويتقصد لبس 

»الدشداشة« العربية البيضاء قبل ارتكابه جلرميته السوداء؟!

كلنا اليوم سعوديون ويمنيون
كالم مباشرمحطات

مصرع هندي دهسه باص في أمغرة
ومواطن يقتل بنغاليًا دهسًا قرب »العظام«

باقر الليلة على سكوب »مع التقدير«

يستضيف الليلة االحد برنامج »مع التقدير« 
على قناة سكوب في العاشرة مساء الوزير والنائب 
السابق احمد باقر للتحدث عن الكثير من القضايا 
منها قضية القروض وصندوق املعسرين والبدون 
وزيارة مجموعة ال� 26 لصاحب السمو األمير.

كما يتطرق البرنامج الى االجنازات التي حققها 

باقر خالل 25 عاما من العمل النيابي والوزاري، 
ايضا يناقش البرنامج العالقة بني الس���لطتني 
التش���ريعية والتنفيذية ومستقبل هذه العالقة 

في ظل اوضاع التوتر الراهنة.
البرنام���ج من تقدمي الزمي���ل االعالمي احمد 

الفضلي واخراج محمد طالل السعيد.

دوريات األمن حتيط بجثة البنغالي قرب دوار العظام

السفير حمود الروضان احملامي احلميدي السبيعي الضابط احلميدي الشمري

أحمد الفضلي أحمد باقر

جانب من حملة الساملي

عدد من املضبوطني في حملة السكراب

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
لقي وافد هندي مصرعه امس بعد ان اصطدم 
به باص قام سائقه بالفرار من موقع احلادث بعد 
دهس الضحية الذي لفظ أنفاسه في موقع احلادث 

بالطريق الداخلي في سكراب أمغرة.
والحقا متكن رجال دوري���ات املرور بقيادة 
املالزم اول منصور العنزي وحويط الشمري من 
القبض على سائق الباص ليتم تسجيل قضية 

وإحالتها الى جهة االختصاص.
ومن جانب آخ���ر، لقي وافد بنغالي مصرعه 
دهسا مساء اول من امس على طريق الدائري الرابع 
بالقرب من دوار العظام بسيارة مواطن فوجئ 
بعبوره الطريق العام فاصطدم به ولفظ البنغالي 
أنفاسه على الفور ومت نقل اجلثة بعد ان كشف 
رجال الط���وارئ الطبية عليها عن طريق رجال 

الطب الشرعي وسجلت قضية دهس ووفاة.

حملة الجهراء تحصد 47 وافدًا و22 مستهترًا

سرقة بقيمة 2000 دينار في الروضة

عبداهلل قنيص
بتعليمات من مدير أمن اجلهراء العميد عايض العتيبي لرجاله 
بضرورة كبح املخالفني قام كل من العقيد سلطان نشمي والنقيب 
مطر سبيل والفرقة التي مت توزيعها على أمغرة بتوجيه التعليمات 
بالقيام بحملة أدت إلى ضبط 47 مخالفا وضبط 22 مستهترا على 
طريق الساملي واحتجاز 27 مركبة وحترير 300 مخالفة لتتم إحالة 
الوافدين الذين اختلفت جنسياتهم واختلفت قضاياهم بني تغيب 
ومخالفة قانون االقامة لالختصاص كما مت حجز املركبات املخالفة 
واملستهترة على طريق الساملي، ليتم إرفاق تقرير كامل بالنشاط 
الذي أكد املصدر أنه مس���تمر بتعليمات من اللواء خليل الشمالي 

ليتم إجناز جديد يضاف إلى مديرية أمن اجلهراء.

هاني الظفيري
أقدم مجهولون على س���رقة منزل بطريقة مبتكرة واستولوا 
على مجوهرات ومبلغ مالي بقيمة 2000 دينار في منطقة الروضة 
دون ان يتركوا اثرا باملكان الذي دخلوا منه، األمر الذي جعل امر 
اكتشافهم يشكل صعوبة لتتم إحالة ملف السرقة الى رجال املباحث 

للكشف عن هوية اللصوص.
وفي الس���ياق ذاته حاول شخصان في منطقة الروضة سرقة 
منزل مواطن عاد ليفاجأ بآثار محاولة لس���رقة منزله على الباب 
اخلارج���ي، فاجته على الفور الى مخفر املنطقة وس���جلت قضية 

شروع في سرقة.

السبيعي: الشمري  أضرب عن الطعام  واتهامه بإطالق النار على نفسه  عارٍ عن الصحة
السفير الروضان: »الخارجية« تتحّفظ على خفايا قضية الشمري حماية له

الوعالن: السـفارة الكويتية في اليمن تقاعسـت عن التدخل في قضية الضابط

وقال ان االدارة القنصلية معنية 
بالدرجة االولى باالهتمام بأي مواطن 
يتعرض ألي مساءلة خارج الكويت 
او حلادث ما حيث اننا نقف معه الى 

ان نثبت مصداقيته من احلادث.
من جانبه طالب النائب مبارك 
الوعالن بس���رعة التدخل من قبل 
وزارة اخلارجية والسفارة الكويتية 
في اليم���ن لالفراج ع���ن الضابط 
الكويتي احلميدي حماد الش���مري 
احملتجز في اليمن، مؤكدا أنه ساءه 
ما حصل للمواط���ن الكويتي وما 
حصل من جتاهل وتقاعس من قبل 
السفارة الكويتية باليمن في التدخل 
بش���كل حازم لإلفراج عن الضابط 

الكويتي.
وق���ال النائب مب���ارك الوعالن 
في تصريح صحاف���ي: »الى متى 
يهدر ما تبق���ى لنا من كرامات من 
الكويتيون  اخلارج..؟ فاملواطنون 
يتعرضون لكثير من املش���اكل في 
اخلارج وس���فارتنا ال تعيرهم أي 
اهتمام وال تسأل عنهم واألمثلة على 
ذلك كثيرة ومتعددة وليست قضية 

الضابط وحدها«.
كما طالب النائب الوعالن وزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
بالتحقيق في مس���ألة حجز جواز 
الضابط الش���مري وحجز حريته 
مما أدى إلى تعرضه حملاولة اغتيال 
مع أنه سبق أن أبلغ سفير الكويت 
بصنعاء بتهديدات جدية تصله يوميا 
إال أن السفير كان غير مبال وجتاهل 
هذه التهديدات، مستغربا عن عدم 
حترك املسؤولني الكويتيني في قضية 
الضابط حتى اآلن رغم صدور احلكم 
ببراءته منذ فت���رة طويلة، مؤكدا 
ان ما يحدث مع الضابط الكويتي 
يعتبر حج���ز حرية من دون وجه 
الكويتية  حق ومع ذلك اجله���ات 
املسؤولة ال تتحرك، مشيرا الى ان 
موقف السفارة الكويتية في اليمن 
كان سلبيا وسيئا للغاية منذ ساعة 

القبض على الضابط.

ال تبخل بأي جهد حلماية أي مواطن 
في اخلارج حتى ان كان مخطئا.

وقال الروضان في اول تصريح 
له للصحافة احمللية بعد توليه مهام 
االدارة القنصلية ردا على س���ؤال 
»األنباء« بخصوص قضية املواطن 
احلميدي الشمري في اليمن ان هناك 
الكثير من االشاعات املغرضة التي 
يتداولها الشارع الكويتي دون ادراك 
خلفيات القضية واملسببات التي أدت 
بالشمري الى اليمن وال يعلمون حتى 
بدور السفارة ووزارة اخلارجية، 
مشيرا الى ان البعض يدافعون عنه 
دفاعا عاطفيا، وهذا االمر يؤذيه ألنه 
اذا اثيرت حوله اسئلة كثيرة فقد 
تبدأ الوزارة بإبراز خفايا تتحفظ 

عليها لصاحله.
واضاف الروضان: دور الكويت 
امام اجلميع في مساعدة  معروف 
االجانب في الداخل واخلارج ان وقع 

حادث ما فكيف مبواطنيها.
ومتنى الروض���ان على اإلعالم 
أن يتحفظ في نقل املعلومات التي 

تسيء إلى خدمة املواطن.

له قوى االمن اليمنية، لذا فإننا بعد 
اخلذالن والتجاهل الذي القاهما وما 
زال يالقيهما موكلي من قبل السفارة 
ووزارة اخلارجية، فإننا نطلب من 
السفير اليمني في الكويت د.خالد 
الش���يخ القيام باجلهود املفترضة 
للمساعدة في انقاذ الضابط الكويتي 
وسرعة اعادته ألسرته وأبنائه، مذكرا 
بأن الشعب الكويتي يتابع باهتمام 
قضية الضابط الكويتي الذي برأه 

القضاء اليمني.
وختم احملامي السبيعي تصريحه 
قائ���ال: ان احلمل���ة الوطنية إلنقاذ 
مواطن مستمرة الى ان يعود املواطن 
الضابط احلميدي حماد الشمري الى 
الكويت، وان االسبوع احلالي سيشهد 
حتركا من نوع آخر سيفاجئ وزير 
اخلارجية وأركان السفارة الكويتية 

في اليمن.
وتعليقا عل���ى قضية الضابط 
اكد  اليمن،  الش���مري احملتجز في 
مدي���ر االدارة القنصلية في وزارة 
اخلارجية السفير حمود الروضان 
ان جميع القيادات ووزارة اخلارجية 

ومتسك بأقواله، مطالبا السلطات 
 اليمني���ة بالقبض عل���ى من اطلق
 الن���ار عليه بدال م���ن اتهامه بذلك 
وأضرب عن الطعام منذ يوم االثنني 
املاضي تعبيرا ع���ن رفضه للتهم 
 الظاملة. كاش���فا ان رجال املباحث

 في اليمن قاموا بإرغامه على توقيع 
كتاب يتعهد مبوجبه بعدم مقاضاة 
اجلهات االمنية اليمنية قائال السبيعي 
ق���ام بتوقيع  ان موكلي احلميدي 
الكتاب مجبرا، مطالبا بتدخل اجلهات 
الكويتية للتحقق  الديبلوماس���ية 
 م���ن صحة اجباره���م موكله على 
توقيع ه���ذا الكت���اب، موضحا ان 
الش���مري اضرب منذ سجنه قبل 
5 أيام ع���ن الطع���ام للتأكيد على 
براءته امام املمارس���ات الوحشية 
التي تعرضت لها على يد السلطات 

االمنية اليمنية.
الس���بيعي في تصريحه:  وبني 
الش���مري مواطن كويتي تعرض 
لصنوف التعذيب اجلسدي والنفسي 
خارج وطنه، وق���د برأته احملكمة 
اليمنية من جميع التهم التي وجهتها 

أمير زكي ـ مؤمن المصري 
 بيان عاكوم ـ هاني الظفيري

اعلن احملامي احلميدي السبيعي 
ان موكله الضابط احلميدي الشمري 
قد مت االفراج عنه امس السبت من 
محبس���ه. واض���اف: ان االدعاءات 
التي وجهت للشمري بانه  والتهم 
هو من اطلق النار على نفسه عارية 
عن الصحة، وقد أنكر الشمري أمام 
النيابة بعرضه عليها امس جميع 
التهم املنس���وبة له م���ن املباحث، 
وبدوره ايضا أنكر الش���اهد الذي 
احضره رج���ال املباحث اليمنيون 
امام النيابة اعترافه الس���ابق الذي 
برره بالعنف والتهديد الذي مارسته 
قوى االم���ن اليمنية عليه لتجبره 

على الشهادة ضد الشمري.
وأوضح احملامي الس���بيعي ان 
املعلومات التي نش���رت في االيام 
املاضية في بعض الصحف احمللية 
تتطابق مع ما نش���ر في الصحف 
اليمنية خاص���ة الصحف البعثية 
الت���ي تعبر عن رأى جهاز املباحث 
اليمني، ولالسف لم يتم حتري الدقة 
الالزمة وحاولت مس���اندة وتلميع 
موقف السفارة الكويتية في اليمن 
على حس���اب مصلحة ومس���تقبل 

الضابط الشمري.
واشار السبيعي الى انه بعد عرض 
الضابط الكويتي على النيابة اليمنية 
تبني عدم وجود دليل واحد يثبت 
انه هو من أطلق النار على نفسه، 
حيث لم تقدم السلطات اليمنية أي 

ادلة تثبت ما ادعته.
وق���ال الس���بيعي: ان الضابط 
الشمري اكد له ان املباحث اليمنية 
قد مارست ضده سياسة الترهيب 
والترغيب، حيث عرضت عليه اما 
ان يعترف ويوقع على انه هو من 
اطلق النار على نفسه مقابل حفظ 
القضية أو ان يحال كمتهم الى النيابة 
العامة ولالسف ان هذا االمر مت بعلم 
الس���لطات الكويتي���ة هناك، اال ان 
الضابط الشمري رفض هذا العرض 

رجال المباحث اليمنيون أجبروه على توقيع كتاب يتعهد بموجبه بعدم مقاضاة السلطات األمنية اليمنية


