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كالم مباشر السايرزم

ضحايا األزمة االقتصادية في السوق احمللي نوعان، 
األول مضارب والثاني تشغيلي، الفرق بينهما أن األول 
يعتمد على ما يس����ميه »حركة سوق العقار واألسهم«، 
و»حركة« هنا تعني ضخ س����يولة من الدولة وجتاوب 
البنوك مع أحداث أجواء تغري بالتوسع في املضاربة، 
»بيعني وأبيعك« وكل منهما يردد »فالن عطوه خمسمائة 
ألف ما باع« وفي الغالب الذي أعطاه هو زميله في دنيا 

املضاربة، ف����إذا انزلق من هم خارج تلك الدائرة ق����ام هؤالء بحذف عقارات 
مضخمة األسعار على ظهر هذا املس����كني، وسيلوا، هذه املمارسة حتدث في 
سوق األسهم والعقار، وقد قرأنا منذ أسبوعني فقط عن حركة تسييل لسهم 
مت اصطن����اع )......( س����عر له، وهذه املرة جاءت الضرب����ة من بني الالعبني 

أنفسهم لبعضهم البعض.
هذا عن النوع األول، أما النوع الثاني »التش����غيلي« فهو ممن يراكض بني 
البلدية والتجارة وجميع تلك املسميات ليقيم نشاطا يفيد الناس، سواء في 
سوق التجزئة أو إقامة املشاريع، الفارق بني النوعني ليس في درجة منفعة 
املجتمع من هذا وذاك، فهذا أمر واضح، ولكن النوع األول إذا خسر مأل الدنيا 
صراخا وهو األكثر ض����ررا على املجتمع، بينما الثاني يلوذ بالصمت، يلعق 
جروحه بهدوء، رغم أن اختفاءه ضار باملجتمع سواء كمقاول شريف أو مقدم 
خدمة نافعة، ال أحد يهتم به رغم أنه األنفع للناس، السبب أنه ال يتعامل مع 
الصفحات االقتصادية كما يجب )......( وال يجيد إشغال الرأي العام احلكومي 
وغير احلكومي مثلما يفعل النوع املضارب الذي شغل اجلميع بخسائره الوهمية 
رغم أنه قبل دخوله في دنيا املضاربات كانت قدرته املالية واالئتمانية قريبة 

من الصفر، ومع ذلك يردد بكل ثقة »خسرنا املليارات واحلكومة نامية«. 
ذات مرة التقى وزير املالية املكس����يكي بالصحافيني في ذروة أزمة ديون 
بالده جتاه الواليات املتحدة، سأله أحد الصحافيني: »كيف تستطيع أن تنام 
مع كل هذه الديون على املكسيك؟!« أجاب قائال: »ال تقلق علي، نومي أحسن 
من نومك، الذي ال يستطيع النوم فعال هو وزير مالية الواليات املتحدة« وهو 
بهذا الرد يؤكد املقولة التي يعرفها املصرفيون »اذا كان حجم دين املدين لدى 
البنك ألف دينار فهو حتت رحمة البنك وإذا كان حجم الدين عش����رة ماليني 
دين����ار فالبنك حتت رحمة املدين« وبالطبع النوع التش����غيلي هو من يكون 
حتت رحم����ة البنوك، بينما النوع املضاربي ال����ذي يقترض باملاليني، تكون 
البن����وك واقتصاد الدولة كله حتت رحمته، له����ذا يتحدثون مع الدولة بهذه 
الثقة، بينما النوع التشغيلي مضطهد، رغم أن دينه بسيط، ولهذا السبب ال 
يهتم أحد بترتيب املسألة املالية لهؤالء من أجل استمرار األنشطة التشغيلية 
التي حتقق استمراريتها وجود عميل مستمر يتعامل معه البنك، وقدميا قيل 

»قليل مستمر خير من كثير منقطع«.
هذه ليس����ت مس����ؤولية البنوك وحدها، فالتراخيص واملعوقات اإلدارية 
يجب أن تتحول الى االجتاه الداعم لألعمال التش����غيلية املنتجة التي تفتح 
فرص عمل للش����باب وتقدم خدمات نافعة، مثل ذلك يقال عن منح القس����ائم 
الصناعية التي حتتاجها مشروعات متوسطة احلجم، أعرف كثيرا منها شبه 
مشلول بينما القسائم في يد غير أرباب املهن التشغيلية، بعضهن ربات بيوت 
وصلت إليهن بطرق غير س����ليمة بتأثير نظامنا االنتخابي املعروف، فخسر 

اجلميع اخلدمات النافعة بسبب الفساد.
كلم�ة أخي�رة: البد أن يتحقق احلزم الذي رأيناه ف����ي »إزالة التعديات« في 
مواجهة االستحواذ على قس����ائم صناعية وأن يتم سحب من ثبت حصوله 
عليها بغير وجه حق، هيئة الزراعة تسحب القسائم املخالفة وتلك املستغلة 

بشكل مخالف لشروط العقد، لِمَ ال يحدث ذلك مع القسائم الصناعية؟!

خسائر السوق التشغيلي أهم من المضاربي

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: 6 ماليين عربي يعانون من »الوسواس القهري«.

� و365 مليونا غيرهم يعانون من »القهر« وقريبا.. »الوسواس«.
دراسة: البصل يساعد على النوم العميق.

� وموظفين الحكومة ما يحال لهم الدوام اال بماعونين مسبحة و3 كيلو 
أبواللطفواحدبصل عشان ينامون وينسون المراجعين.

أكتب رسالتي هذه اليك 
وأنشرها عالنية، فالشكر 
واالمتنان لصاحب الفضل 
واجب ال أخج���ل منه، وال 

أتردد عنه.
فدعني، يا سيدي الكرمي، 
اعترف أمامك وأمام الناس 
كافة، بأني أحسب عالقتي 
معك هبة من اهلل سبحانه 
وتعال���ى، ونعمة من نعم 
املولى القدير التي تكرم بها 

على عبده الضعيف.
لقد تدفقت علّي ينابيع 
كرمك كي أغرف منها أطيب 
االثمار، فلو لم تكن أنت في 
حياتي مل���ا وصلت أنا الى 
ما وصلت اليه، وملا عشت 
حياتي عل���ى النحو الذي 
أعيشه اآلن، كما أصارحك 
الق���ول، يا طوي���ل العمر، 
بأنني كلما نظرت لآلخرين 
الذين لم تشملهم مكارمك 
الكثيرة أدركت أهميتك في 

حياتي.
فأنت وفرت لي أش���ياء 
أك���ن أحلم بها،  كثيرة لم 
ل���م أكن  وفرص���ا كثيرة 
أتوقعه���ا، وكلما تعرضت 
للغرق رميت عليَّ أطواق 
جن���اة كثي���رة. صرت لي 
أتفيأ ظاللها في  عريش���ة 
الهجي���ر، مثلما صرت لي 
فراشا وثيرا، وكلما طلبت 
منك املزيد، يا طويل العمر، 
املزيد بصمتك  اعطيتن���ي 

املعهود.
فكم أنا عاجز عن شكر 
مكارمك البيضاء أيها النفط 

األسود.

مشكور طال عمرك

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

»العدل أساس امللك« وما قاله تشرشل 
عن أن بريطانيا بخير مادام جهازها القضائي 
بخير لم يكن يقصد به على اإلطالق مباني 
احملاك���م أو الوزارات املعنية التي أصابها 
التدمير كحال مبان���ي بريطانيا األخرى، 
بل كان يقصد به حال القضاء البريطاني 
احلازم وضمائ���ر القضاة اإلجنليز الذين 
اشتهر عنهم االحتراف الشديد في العمل 

واإلخالص املطلق للعدالة.
> > >

ثقتنا مطلق���ة مبجلس القضاء األعلى 
وبالقض���اة واملستش���ارين األفاضل في 
محاكمنا، وهذه الثقة تتطلب منا الدعوة 
لتفعيل التفتيش القضائي وتثبيت القضاة 
املفتش���ني في مراكزهم حيث إن عمليات 
التدوير املتواصلة في ذلك املرفق الهام تعني 
ان القاضي املفتش سيفتش عليه بعد مدة 

من قبل نفس من قام بتفتيشهم.
> > >

إن من يرصد أحكام احملاكم االبتدائية 
التي كانت تنش���ر في الصحف إبان فترة 
الس���بعينيات على سبيل املثال يجد أنها 
أقرب ألحكام التمييز في صالبتها ومتانتها 
لذا قّل أن تنقض محاكم االستئناف آنذاك 
تلك األحكام، وحتى إن مت هذا األمر يأتي 
النق���ض عادة في ح���دوده الدنيا وضمن 
تناغم تام ب���ني األحكام، فحكم اإلعدام قد 
يخفف إلى السجن املؤبد، وحكم السجن 
او الغرامة قد يعدل ضمن نسب معينة مما 
يرسخ مفهوم العدل في وجدان املتقاضني 

فيقبلون األحكام دون شكوى.
> > >

مما يلحظ فيما تنش���ره الصحف من 
أحكام هذه األيام الفارق الكبير »أحيانا« 
بني حكم احملاكم االبتدائية وحكم محاكم 
االس���تئناف، فحكم اإلعدام وهو األشد قد 
ينتهي بالبراءة وهي األخف، واحلكم املغلظ 
على املتعدي عل���ى األعراض أو املتجاوز 
على األموال ينته���ي بكفالة مالية لوقف 
املتقاضني واملراقبني  التنفيذ مما يحي���ر 
ويتساءلون: في أي من احلكمني املتناقضني 

متثلت العدالة ونطقت احلقيقة؟
> > >

كما نقرأ في بع���ض األحيان منطوق 
أحكام تصب جميعها لصالح طرف واحد 
من األطراف مع جتاهل تام لدفوع الطرف 
اآلخر مع معرفة اجلميع ان للحقيقة أوجها 

عدة وان من يذهبون 
للمحاك���م لديهم في 
العادة دفوع خاصة 
بكل طرف ويصعب 
او يستحيل ان تكون 
هناك قضية يتحدث 
فيها طرف واحد دون 

اآلخر.
> > >

لذا نرج���و ان تفّعل عمليات التفتيش 
القضائ���ي مع تثبي���ت القائم���ني عليها 
واختيارهم ممن ال يجاملون او يخشون 
في احلق لومة الئم، ومعها محاس���بة أي 
عملية بها تعطيل لألحكام، فالعدل البطيء 
ظلم ناجز يش���جع اآلخرين على التمادي 
والتجاوز كما ال ن���رى مواءمة أو مالءمة 
لنشر أسماء وصور احملامني ضمن بعض 
األحكام الصادرة وخاصة التي حتتوي على 
اختالف كبير بني احلكم االبتدائي واحلكم 
النهائي، فليس���ت تلك األحكام القضائية 

وسيلة للدعاية واإلعالن.
> > >

آخر محطة: )1( ضم���ن مذكرات احملامي 
الهلباوي )1940-1858(  إبراهيم  املصري 
ذكر انه ترافع ضد رجل قام بقتل زوجته 
فتغير احلكم من 3 سنوات سجنا إلى املؤبد، 
ويضيف أن قضاة تلك القضية ذكروا له 
انهم فكروا بإعدام املتهم إال انهم احجموا 
عن ذل���ك العتقادهم ان الفارق الكبير بني 
احلكم االبتدائي والنهائي يؤثر على صورة 

العدالة أمام الرأي العام.
)2( ضمن مذكرات الهلباوي نستطيع ان 
نستشف مستقبل الكويت خالل السنوات 
املقبل���ة، فقد كان للهلب���اوي، وهو محام 
عادي، خدم وحشم في بداية القرن املاضي 
ذكر أس���ماءهم في تلك املذكرات، كما كان 
يدخل ابناءه وبناته مدارس الفرنسيسكان 
واألميركان وفيما بعد اجلامعات األوروبية 
وكان يصّيف كل عام 3 أش���هر في أوروبا 
ويطلب سيارته اجلديدة من هناك وكان 
اولها موديل 10110 التي اصطدم س���ائقها 

بسيارة سعد زغلول.
)3( الزيادات السكانية الرهيبة في مصر 
م���ع ثبات املوارد أدت ال���ى الفقر وهو ما 
سيصيب الكويت قطعا إذا ما أبقينا على 
قوانني تش���جيع »اخللفة« والوالدة دون 

خلق موارد بديلة للنفط.

فّعلوا التفتيش القضائي

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

د.صالح العجيري

الفنان حسني القطان الشهير بـ »بوجسوم«

بوجسوم في المستشفى األميري لعالج قلبه

»الملواح« في مهرجان قطر للصقور

مفرح الشمري
الش����هير القط����ان  القدي����ر حس����ني   الفن����ان 
ب� »بوجس����وم« يرقد حاليا في املستشفى االميري 
وحتديدا في وحدة القلب � اجلناح الس����ادس غرفة 
7 حيث ادخل املستش����فى قبل ثالث����ة ايام بعد ان 
داهمته آالم في قلبه وتبني بعد الكشف عليه ان احد 
ش����رايني قلبه »مسدود«، االمر الذي يستلزم إجراء 
عملية »قسطرة« في املستشفى الصدري لم يحدد 

موعدها حتى اآلن.
»األنباء« هاتفت »بوجسوم« لالطمئنان على صحته 

فقال: انا هلل احلمد بخير ومنتظر اجراء العملية في 
املستشفى الصدري لفتح الشريان املسدود خالل االيام 
املقبلة وبهذه املناسبة احب ان اهنئ صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد مبناسبة مرور 4 اعوام 
على توليه مقاليد احلكم كما ابعث بالتهاني الى سمو 
رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي مبناسبة 
عودته للديرة بعد رحلة عالجه التي تكللت بالشفاء. 
وشكر »بوجسوم« كل الشعب الكويتي الذي سأل 
عن صحته بعد دخوله للمستشفى األميري متمنيا 

للجميع الصحة والعافية. 

مش����اركان في مهرجان قطر للصق����ور والصيد اثناء قيامهما 
باستعراض مهارات صقرين باس����تخدام »امللواح« ضمن احدى 
املس����ابقات التي ضمها املهرجان الذي اختتم مساء اول من امس 
وشارك فيه اكثر من 1400 متسابق من الكويت والسعودية واالمارات 
و البحرين. وامللواح عبارة عن مجسم لطائر يقوم الصقار بالتلويح 

به لصقره من اجل تدريبه او استعراض مهاراته.    )رويترز(

ت: 99793644 � 99021793.
فهيمة أس�د عبداهلل � أرملة سبهان إسماعيل السبهان � 85 عاما 
� الرجال: مس���جد اإلمام الباقر � جنوب السرة � الزهراء � 
ت: 55653333، النس���اء: الزهراء � ق6 � ش616 � م54 � ت: 

.67788878
مزنه هالل ش�داد املطي�ري � أرملة ثامر عبدالهادي اجلمهور � 85 
عاما � صباح الناص���ر � ق7 � ش48 � م15 � ت: 99042637 

.99771799 �
هزاع ذواد مش�عان الهاجري � 65 عاما � الصليبخات – ق2 – ش107 – 
م63 – مقابل جمعية الصليبخات – ت: 99667456 – 99424412 

– الدفن التاسعة صباحا.
عادل عبدالعزيز عبدالرس�ول حسن دش�تي � 48 عاما � الرجال: حسينية 
الياسني � املنصورية، النساء: حسينية الشيرازي – بنيد القار 

– ت: 66122344.

ش�يعة محمد منير العجمي � أرمل���ة مقبل بن دنفس العجمي � 85 
عاما � الرقة � ق4 � ش15 � م237 � ت: 66144997.

نه�ار قاط�ع عنزان العجم�ي � 73 عاما � الرج���ال: القيروان � ق2 � 
قس���يمة 198 � ت: 66661141. النس���اء: الدوحة � ق1 � ش2 � 

م8 � ت: 66898279.
مرزوق مبارك عجيل العجيل � 75 عاما � العديلية � ق1 � ش عبداهلل 

الهاجري � م19 � ت: 99635195 � 94932976.
احمد حسني احمد القطان � 70 عاما � الرجال: املنصورية � حسينية 
الش���يخ األوحد � ق1 � ش املنصورية � م3 � مقابل مس���جد 
اجلمعية � )أول أيام العزاء من اليوم االثنني( � ت: 99970656 
� 22548709، النس���اء: الدس���مة � ق6 � ش األنباري � م15 
� )أول أي���ام العزاء من اليوم االثن���ني( � ت: 99993905 � 

.22541681
س�عد عيد عبداهلل العتيبي � 71 عاما � خيطان � ق5 � ش50 � م41 � 
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العجيري: لسان »السيبيري« 
جاء بالبرد ويستمر حتى الغد

درجة الحرارة ستصل إلى صفر مئوية 

محمد الدشيش
دخل موسم العقارب مبكرا فدخل البرد 
الشديد ومن املنتظر ان تصل درجة احلرارة 
في بعض املناطق خالل اليوم وبعد غد الى 
صفر مئوية، بهذه اجلملة فسر العالم الفلكي 
د.صالح العجيري البرد الشديد الذي شهدته 
البالد امس وقال العجيري: موسم العقارب 
يدخل عادة في الثامن من الشهر اجلاري غير 
انه هذا العام بدأ مبكرا يومني وتزامن دخول 
موسم العقارب مع سيطرة املرتفع السيبيري 
على االجواء ما ادخل لسانا من املرتفع على 
الكويت واملتمثل في هبوب رياح ش���مالية 
غربية ادت الى موجة البرد التي ش���هدتها 

البالد امس.
واوضح العجيري ان تأخر البرد هذا العام 
جاء اصال بسبب احتاد املنخفضني القبرصي 
والسوداني اللذين عمال كمصد للرياح الباردة 
الت���ي عادة ما يأتي بها املرتفع الس���يبيري 
غير ان هذا االحتاد تراخى امس فدخل لسان 
من املرتفع السيبيري وشعرنا معه بالبرد 
القارس والذي من املنتظر ان يستمر اليوم 
وحتى الغد على ان تنكس���ر حدة البرد بعد 
غد االربعاء وتعود الرياح اجلنوبية الشرقية 
لتكون السحب وهو ما يعني احتمال تساقط 

امطار يوم االربعاء.
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