
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
بحث أسترالي: مشاهدة التلفزيون قد تقصر العمر.

ـ .. إال في العالم العربي أكيد فلو كان ذلك صحيحا النقرضنا من زمان!
ناظر ثانوية في االحمدي يهدد الطالب باستخدام كاميرات لمراقبتهم 

خالل االمتحانات.
أبواللطفواحدـ مو بعيد يكون الرد باعتصام طالبي شعاره »غاشين غاشين«!

أثناء احلرب العاملية الثانية في عام 1942 التحق 
العم أحمد بزيع الياسني بالعمل في البنك البريطاني 
بالكويت، كان عمره حوالي 25 عاما، وبعد 58 عاما، 
حتديدا يوم األحد املاضي املوافق 2010/1/10 حضر 
أحمد البزيع اجتماع اجلمعية العامة للبنكـ  الكويت 
والشرق األوسط ـ الذي أعلن عن بدء أعماله وفق 
أحكام الشريعة اإلسالمية، بقيادة املصرفي احملنك 

حمد عبد احملســـن املرزوق الذي أعلن أيضا عن تغيير اسم البنك إلى 
»البنك األهلي املتحد«، هذا اليوم ليس يوما عاديا في حياة أحمد بزيع 
الياسني، فقد مرت 58 سنة منذ أن بدأ مسيرة لم يغفل في يوم واحد من 
أيامها عن هدفه الكبير، وهو التوفيق بني تلبية حاجات الناس اليومية 
وحاجة قطاع األعمال، إلى مصارف تنظم استخدام األموال وتنميتها، 
وبني أحكام الشريعة التي أخذت موقفا حازما من بيع املال فيما يسمى 
بالفائدة املصرفية، وحددت منذ عهد قدمي ضوابط املعامالت املالية، غير 
أنها لم تكن مقننة مبا يتناسب مع تعقد املعامالت املصرفية، األمر الذي 
تطلب بروز كفاءات جتمع بني اخلبرة املصرفية والدراية باألمور الشرعية 
لتحقيق التواصل العملي مع التراث الشرعي العظيم عبر علماء أجالء 
كثيرين لم يكونوا قادرين على الدخول في هذا العالم لوال توفيق اهلل 

عز وجل، ثم وجود شخصية مبواصفات أحمد بزيع الياسني.
اليوم يشـــتكي الناس من أزمة القروض، وهذا يذكرني بتوجيهات 
العم أحمد في عدم جواز متويل الشراء االستهالكي العبثي، يقول أحد 
الزمالء من بيت التمويل الكويتي: )دخل علّي شاب ومعه 40 ألف دينار 
نقدا، يريد شراء ســـيارة بقيمة 90 ألفا ويطلب متويله بالباقي، نحن 
نعرف أن النظام ال يقبل مبثل هذه املعامالت، وللتأكيد رفعت األمر إلى 
العم بومجبل فقال »اصرفوه بهدوء، وطبقوا النظام«( هذه الطريقة ال 
تتبعها بنوك كثيرة حتث العميل على زيادة حدود االقتراض، وذلك قبل 
مجيء الضوابط األخيرة من قبل السلطات الرقابية، وقد كشفت األزمة 
العامليـــة أن البنوك األميركية كانت تتصل بالعميل الذي اقترض مائة 
ألف دوالر برهن عقار يســـاوي مائتي ألف وتخبره بأن ارتفاع أسواق 
العقار قد زاد من قيمـــة ضماناته الى 400 ألف، ملاذا ال تأخذ مائة ألف 
أخرى؟ فإذا قال، ال حاجة لي بها، قيل له »اشتر منزال صيفيا، قد ترتفع 
قيمته هو اآلخر، إضافة الى استفادتك منه في االجازات وتوفيرك قيمة 
الفنادق.. الخ«، وهكذا مت توريط املاليني من الشعب األميركي فيما متت 

تسميته بالقروض املسمومة.
باألمس عقد املؤمتر الدولي التاســـع للمؤسسات املالية اإلسالمية، 
وهي مناسبة لتذكير تلك املؤسسات بأهمية احلفاظ على األساس الذي 
انطلقت منه، واالبتعاد عن التمويـــل املضاربي والدخول في التمويل 
التنموي الذي يدر دخال منتظما بالنســـبة للبنك، ومنظما بالنســـبة 
للعميل، فال يفاجئه بفوائد تصاعدية أصبح معها أصل الدين شـــيئا ال 

يذكر مقابل تلك الفوائد املركبة.
كلمة أخيرة: قال أحد العاملني في بنك إسالمي: كنت أحتدث مع عميل 
متعثر فأظهر االنزعاج والســـخط، فتحـــت امللف وقلت له »أنت مدين 
للبنـــك الفالني بـ 85 ألفا منذ خمس ســـنوات، اليوم أصبحت 196 ألفا 
بســـبب فوائد التأخير املركبة، ونحن معك لنفس املدة نحاول تقسيط 
املبلـــغ الذي لم يتغيـــر وهو 65 ألفا، ما رأيك؟« قـــال العميل »في هذا 

اجلانب انتوا أحسن«.
قال املوظف »هذا اجلانب؟ يعني هذا شيء هامشي؟« قال »ال، شيء 

أساسي«.
قال املوظف: »ما الداعي لسخطك علينا إذن؟«.

نزور ضمن وفـــد جمعية الصحافيني 
الكويتية ومنذ بداية األسبوع جمهورية 
السودان الشقيقة، وقد التقينا العديد من 
الوزراء واملسؤولني ونأمل أن نلتقي غدا 
اخلميس الرئيس عمر البشير في والية 
دارفور كي تكتمل لدينا صورة املشـــهد 
السوداني في حاضره ومستقبله خاصة 

ضمن الظروف احلرجة القائمة.
> > >

وقد لقي الوفد اإلعالمي الكويتي املكون 
من الزمـــالء والزميالت: عدنان الراشـــد 
ود.هيلة املكيمي ومنى ششتر ودينا الطراح 
وخالد معرفي، كل احلفاوة والترحيب من 
قبل املسؤولني السودانيني ممن أخجلونا 
بكرمهم وتواضعهم وتقديرهم ملا تقوم به 
الكويت في قطاعيها الرسمي والشعبي من 
دعم مباشـــر للسودان جعلها في مصاف 

أحد أكبر املستثمرين هناك.
> > >

وسنترك ملقال الحق تفاصيل اللقاءات 
والزيارات التي متت لسد مروى ومشروع 
ســـكة الكنانـــة وملتقى النيلـــني األزرق 
واألبيـــض، والدور الكويتـــي الفاعل في 
»مملكة الذهب األخضر« الذي وضع خطواته 
األولى قبل 35 عاما صاحب السمو األمير، 
حفظـــه اهلل، عندما كان وزيرا للخارجية 
وعبدالرحمن العتيقي وعبداللطيف احلمد 
ود.فيصـــل الكاظمي وموســـى أبوطالب 
والسفير املرحوم عبداهلل السريع، ولنطلق 
صيحة تنبيه وحتذير مما هو قادم سريعا 
للســـودان، ومن ثم الدعوة لفزعة عربية 
متنع نكبة وكارثة عربية أخرى أكبر وأشد 

من نكبة 48.
> > >

وعودة للوراء، ففي عام 83 ألغى الرئيس 
جعفر النميري اتفاقية احلكم الذاتي مع 
اجلنوب السوداني التي عقدت عام 1972 
في أديس أبابا وأعلن احلكم بالشـــريعة 
اإلسالمية مما جعل اجلنوب يعلن الثورة 
بقيادة جون قرنق وبدء حرب أهلية استمرت 
ما يقارب ربع القرن انتهت بعقد اتفاقية 
السالم في يناير 2005 والتي تضمنت اعطاء 
اجلنوب السوداني حق تقرير املصير في 

يناير 2011 أي بعد أشهر قليلة.
> > >

وقد اخفقت اجلامعة العربية وأمينها 
العام ـ كالعادة ـ في إعالن النفير العربي 

العـــام حـــول تلك 
القضيـــة عبر خلق 
صندوق مالي عربي 
لدعـــم خيـــار بقاء 
السودان موحدا عن 
طريق مشاريع تنمية 
عربية وخليجية في 

اجلنوب السوداني تدق لوحاتها وإعالناتها 
في الطـــرق والقرى واملدن والســـاحات 
اجلنوبية وإنشـــاء فضائيـــات وصحف 
جنوبية ُتسوق للوحدة، فانقسام وانشطار 
الســـودان، ال سمح اهلل، سينتقل سريعا 
لباقي الدول العربية واألفريقية وسيصيح 
اجلميع في يوم ما.. إمنـــا أكلنا يوم أكل 

الثور... األسمر!
> > >

آخر محطة: 1ـ  الشـــكر اجلزيل لســـفير 
السودان في الكويت د.امليرغني والوزير 
املفوض عبدالعظيم الصادق وسفير الكويت 
في السودان سليمان احلربي أو »سليمان 
السودان« كما أسماه وزير اإلعالم السوداني 
املثقف الزهاوي إبراهيم مالك ولقطاع اإلعالم 
اخلارجي في وزارة اإلعالم السودانية الذين 
قاموا بتسهيل الزيارة وعملوا بكفاءة مميزة 

جعلت الرحلة متر بسالسة ويسر.
2ـ  يناير 2011 قريب في تداعياته العربية 
واإلقليمية من مايـــو 48 واحلاجة اآلن ـ 
إن تعلمنا الدرسـ  ال لفزعة مســـلحة من 
اجليوش العربية بل للفتة إنسانية توجه 
ألهل اجلنوب السوداني وجتعلهم يؤمنون 
بفوائـــد البقاء ضمن الدولة الســـودانية 
الواحدة، لقد اختلفنا حول فلسطني فضاعت 
فلنتفق هذه املرة حول السودان كي يبقى 
ولنقف صفا واحدا حول اجلهود الرامية 

للحفاظ على وحدة أراضيه.
3ـ  جتارب التاريخ تخبرنا بأن عمليات 
االنفصال تعّمد، رغم كل ما يقال، ببحور من 

الدماء وسلسلة حروب أهلية ال تنتهي.
4ـ  أخبرنـــا أحـــد كبـــار املســـؤولني 
السودانيني بأن ســـفير الكويت األسبق 
املرحوم عبداهلل السريع الشهير بعبداهلل 
جوبـــا )حلب أهل اجلنوب لـــه( لو نزل 
االنتخابات في اجلنوب حلاز أصواتا أكثر 

من الراحل جون قرنق.
5 ـ ســـيرة جون قرنق هي نسخة من 
سيرة بشـــير اجلميل الذي قتله إصراره 

على وحدة لبنان.

رؤية أحمد البزيع لم تتحقق إال بالعمل واإلخالص أنقذوا السودان قبل فوات األوان
كالم مباشر محطات

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

هلل
قاء 

الب

محمد علي عبداهلل البلوشيـ  64 عاماـ  اجلابرية 
ـ حسينية البلوش ـ 60000221.

عائشـة عبـداهلل سـليمان ـ 71 عاما ـ الرجال: 
ضاحيـــة عبداهلل املباركـ  ق9ـ  ش908 
ـ م3 ـ ت: 99684158 ـ النساء: الفيحاء ـ 

ق6 ـ ش6 ـ م11 ـ ت: 22525040.

سعود محمد سعود صايد أبوكريشة الراجحيـ  37 عاما 
ـ الرجال: اشبيلية ـ ق1 ـ ش 100 ـ م137 
مقابل مســـجد العناز ـ ت: 66564639 ـ 
97773232ـ  النساء: صباح الناصرـ  ق4 
ـ ش34ـ  م47ـ  ت: 97113662ـ  الدفن بعد 

صالة العصر.

عبـداهلل محمد عبداهلل حبيب الكندري ـ 86 عاما ـ 
الرجال: السالم ـ ق4 ـ ش412 ـ م13 ـ ت: 
97600334ـ  النساء: الرميثيةـ  ق8ـ  ش 
حسن البنا ـ ج83 ـ م26 ت: 97632241.
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أكتب في ســـبيل صيانة 
الذاكرة الوطنية. وأشير إلى 
خطأ مصطلح »أبناء القبائل« 
الذي صـــار ُيســـتعمل في 
الكويت – مؤخرا – لوصف 
شريحة معينة من املواطنني 
الكويتيـــني املتحدرين من 

أصول بدوية عربية.
املصطلحات السليمة هي 
الدقيقة. وذلك  املصطلحات 
شـــرط ال يتوافر في عبارة 
»أبناء القبائل« فالعديد من 
األفراد غير املشمولني في هذا 
املصطلح يتحدرون من أصول 
بدوية عربية فهم أيضا »أبناء 
قبائل« ترك أجدادهم العيش 
في الصحـــراء وأقاموا في 
احلواضر واألرياف وعملوا 

في البحر والزراعة.
كما ان القبائل ليست حكرا 
على العرب وحدهم، فهناك 
مواطنون كويتيون من أبناء 
أو بلوشية.  قبائل فارسية 
القبائل بالصحراء  أما ربط 
فإنه ربط ال يصمد أمام النقد، 
فهناك قبائل تسكن اجلبال 
وقرب األنهار، وفي الكويت 
توجد قبيلة بدوية عاشـــت 
قرب الســـواحل وعملت في 

البحر وصيد السمك.
من الواضح ان ناحت هذا 
املصطلـــح املضطرب وغير 
التاريخ  الدقيق اجترأ على 
واجلغرافيا وعلم االجتماع، 
رمبا دون قصد. لكن ماذا عّنا 
نحن الذين نلوك املصطلح، 
صباح مساء، دون فحص أو 

فطنة.
اللهـــم  بلغـــت  اللهـــم 

فاشهد.

أبناء القبائل
السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

كّتاب صفحة آراء
سنوات.. السبيل

بقلم د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

الكوكتيل
بقلم د.نرمين يوسف الحوطي

القروض.. »غريزة اساسية«!
بقلم ذعار الرشيدي

الجودة الشاملة في التعليم
بقلم محمد هالل الخالدي

ال عزاء وال بواكي لكم يا أسر البدون
بقلم عدنان فالح الشمري
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ضحايا »الواحة« إلى موطنهم و»الداخلية«: ال شبهة جنائية 

حسين فهمي وممدوح الليثي: سعداء بوجودنا في الكويت
وصال مساء أمس لتكريم طلبة األكاديمية الدولية لإلعالم 

هاني الظفيري
على منت الطائــــرة التابعة للخطوط 
املصرية التــــي اجتهت الى القاهرة ظهر 
امس، غادرت جثامني األم ناهد واألب عوض 
والطفلني احمد ومحمد، وذلك بعد االنتهاء 
من إجراءات ســــفر اجلثامني وفحصهم 
من اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية، وقام 
مسؤول من السفارة املصرية باإلشراف 
على نقل اجلثامني الى موطنهم، وذلك بعد 
حتمل السفارة تكاليف سفرهم، فيما التزال 
الرضيعــــة إميان تنتظر عملية جراحية 
دقيقة في مستشفى البابطني، هذا وأكد 
مصدر امني ان اجراءات معاينة احلريق 
انتهت الى ان احلريــــق قضاء وقدر وال 
توجد هناك اي شــــبهة جنائية، مشيرا 
الى ان جهود املباحث تتركز حاليا على 

األب عوض يشوي السمك وفي اإلطار  الطفالن أحمد ومحمدحتديد سبب احلريق.

يوسف الرفاعي يتوسط الفنان حسني فهمي ونقيب املهن السينمائية ممدوح الليثي  )سعود سالم(الفنان حسني فهمي يتحدث للزميل مفرح الشمري

بالغ المتفجرات في البورصة
وضع بدالة سوق األوراق تحت المجهر

أمير زكي
اكد مصدر امنـــي ان ادارة بحث وحتري محافظة 
العاصمة لم تتوصل الى معلومات مهمة بشأن البالغ 
الكاذب عن وجود متفجرات داخل سوق الكويت لالوراق 

املالية.
وقال املصدر االمني ان جهود رجال املباحث تنصب 
حاليا على معرفة اخللل الذي لم ميكن بدالة البورصة 

من رصد رقم املتصل.
مشيرا الى ان التحريات تتجه الى ان من اقدم على 
هذا البالغ الكاذب شخص يدرك متاما ما يفعله ورمبا 
يكون هاكرز. وقال املصدر ان جميع االحتماالت بشأن 
صاحب البالغ مفتوحة وان اجلزم بهوية املبلغ حتتاج 

لبعض الوقت.
من جهة أخرى، ألقى رجال أمن املطار القبض على 

شاب من غير محددي اجلنسية حيث كان سكران.
على صعيد آخر، تعامل رجال هندسة اجليش مع 
ألغام من مخلفات الغزو العراقي ابلغ عن وجودها في 

بر املطالع ومنطقة املخيمات في األحمدي.

مفرح الشمري
بدعـــوة من مدير عام معهـــد االكادميية 
الدولية لالعالم يوسف الرفاعي، وصل الى 
البالد مساء امس الفنان الكبير حسني فهمي 
ونقيب املهن السينمائية رئيس جهاز السينما 
املصرية ممدوح الليثي وذلك حلضور حفل 
تخريج طلبة االكادميية الدولية لالعالم الذي 
سيقام مساء اليوم في فندق ريجنسي مبنطقة 
البدع حتت رعاية وكيل وزارة االعالم الشيخ 
فيصل املالك. الفنان الكبير حســـني فهمي 
ونقيب املهن السينمائية ممدوح الليثي عبرا 
عن سعادتهما بوجودهما في الكويت لتكرمي 

الدولية  الطلبة املتخرجني فـــي االكادميية 
لالعالم بتخصصات االخـــراج التلفزيوني 
والتصوير التلفزيوني واالضاءة واملونتاج 
باالضافة الى الصحافـــة املطبوعة متمنني 
للطلبة كل توفيق وجناح في مشوارهم املهني. 
من جانبه ذكر الفنان الكبير حسني فهمي انه 
مشغول بتصوير دوره في مسلسله اجلديد 
»بابا نور« الذي تدور احداثه حول مشكلة 
االحزاب السياسية في مصر وهو من تأليف 
النجار واخراج محمد  السيناريســـت كرم 
عبدالعزيز واملتوقع عرضه في شهر رمضان 
املقبـــل. واضاف انه ينتظـــر بفارغ الصبر 

عرض فيلمه الســـينمائي »ملح لبصر« بعد 
ان مثل مصر في املسابقة الرسمية مبهرجان 
االسكندرية السينمائي الدولي خاصة انه يعود 
من خالله الى السينما بعد غياب طويل وهو 
من اخراج يوسف هشام وهو قصة مأخوذة 
من قصة قصيرة للكاتب الكبير جنيب محفوظ 
وتدور احداثه في يوم واحد. يذكر انه سيقام 
صباح اليوم مؤمتر صحافي للفنان الكبير 
حسني فهمي ونقيب املهن السينمائية ممدوح 
الليثي في مقـــر االكادميية مبنطقة حولي 
بينما يقام حفل التكرمي بالفترة املســـائية 

في فندق ريجنسي.


