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أقلنا الطائر امليمون الى باريس للمشاركة في أنشطة 
منتدى العمل التطوعي الذي تقيمه سفارتنا في فرنسا 
بالتعاون مع جامعة دوفني وتش���ارك فيه الش���يخة 
امثال االحمد رائدة العمل التطوعي في الكويت والعم 
برجس حم���ود البرجس ود.انس الرش���يد ود.نايف 
الركيبي والسادة خالد بشارة وعبدالعزيز العنجري 
وعبداهلل الش���اهني والسيد حس���ني القالف والسيدة 

رفعة العجمي.
> > >

وللعم���ل التطوعي فوائد جمة منها انه يخلق اهدافا خّيرة للش���عوب 
جتتمع حولها بدال من تركها تتفرق وتتمزق على معطى مكوناتها السياسية 
والعرقية والدينية.. الخ، كما يساعد العمل التطوعي على حتسني العالقات 
ب���ني الدول حيث ندر ان قامت حروب بني عواصم حتتضن وتفّعل العمل 

التطوعي داخلها او بني بعضها البعض.
> > >

كما يساهم العمل التطوعي في دعم وتعزيز عمليات التنمية املستدامة 
كون���ه يوفر على الدول كثيرا من املوارد املالية التي ميكن ان تس���تخدم 
في اوجه صرف اخرى، ففي بريطانيا على سبيل املثال يوجد 22 مليون 
متطوع س���نويا يقدمون ما يفوق 90 مليون ساعة عمل ينتج عنها وفر 
مالي يقارب 40 مليار جنيه استرليني، وقد شهدنا كيف وفر فريق الغوص 
الكويتي الكثير من االموال على الدولة عبر مساهمته الفاعلة في التعامل 

مع كارثة مشرف. 
> > >

وفي الطائرة كان لن���ا حديث مطول مع االخ الفاضل د.نايف الركيبي 
حول حقبة مهمة من حقب تاريخ الكويت وهي الفترة املمتدة من خريف 
ع���ام 1990 حتى ربيع عام 1991 بالطائف بعد انتقال احلكومة اليها وكيف 
حتولت الطائف الى غرفة العمليات الفاعلة التي دعمت عمليات املقاومة 
العس���كرية واملدنية في الداخل وقادت التحرك الديبلوماسي في اخلارج 
حتى اندحر الع���دوان ورفع العلم الكويتي عل���ى ارضنا، وكان للمملكة 
العربية السعودية قيادة وشعبا دور وموقف ال ينكره اال جاحد او »ناكر 

جميل«.
> > >

ومن النقاط التي ذكرها ابوعبداهلل وتستحق االشارة واالشادة والتنويه 
املوقف التاريخ���ي المبراطور اليابان الذي كان قد تقدم بدعوة لكثير من 
قادة الدول للمشاركة في حفل تنصيبه عام 1990 ولكن ما ان حدث الغزو 
وانتقلت القيادة الكويتية للطائف حتى ارسل االمبراطور مبعوثا شخصيا 
للشيخ الراحل جابر االحمد طيب اهلل ثراه ليجدد من خالله دعوته حلضور 
االحتفال والذي اناب عنه س���مو الش���يخ ناصر احملمد حلضوره وليبلغ 
القي���ادة الكويتية انهم الغوا دعوة الرئيس صدام العتدائه على الكويت، 

اين ذلك املوقف من موقف بعض الدول الشقيقة؟!
> > >

آخر محطة: 1 - الش���كر اجلزيل لس���فيرنا النشط في فرنسا السيد علي 
سليمان السعيد ولطاقم السفارة املكون من السادة بدر العوضي ومحمد 
اجلديع ومحمد حياتي ومحمد الشمالن وفهد املضف وحسن كايد والسيدة 
هناء عبدالعزيز حسني ود.فايز الكندري ود.مشعل جوهر حياة على كرم 

الضيافة وحسن االستقبال.
2 - ليس لدينا ما نخجل منه في تاريخنا لذا نكرر الدعوة لتش���كيل 
جلنة دائمة لكتابة تاريخ الكويت على ان يتضمن تفاصيل اعمال حكومة 

الطائف املهمة.

يقول اخلبر املنش����ور الي����وم »تناقش 
اللجنة الفنية في البورصة اليوم األربعاء 
تفعيل س����وق األوبشن..« في املقابل يقول 
التحليل املنش����ور يوم األح����د املاضي في 
الزميل����ة »القبس« »املضارب����ون.. األقوى 
من القانون«، مقدما شرحا مستفيضا عن 
ممارسة ذئاب السوق، الذين يقامرون وفق 

أس����لوب »املارجن« أو هامش الربح واخلسارة، التي تتسبب 
في كارثة ماحقة للمقامر � املضارب � عند انخفاض األس����واق 
بشكل حاد، وهو ما تسبب في انهيار اقتصادات دول بأكملها 
� ماليزيا 1997 واليونان 2010 � ولهذا الس����بب أقرت الواليات 
املتحدة األسبوع املاضي قانونا يفصل املشتقات املالية متاما 
عن أعمال املؤسسات املالية واملصرفية واالستثمارية ويفرض 
إنشاء غرفة مقاصة مركزية لهذا النوع من املضاربات اخلطرة. 
رغم هذا التطور املهم في اخلارج جند في الكويت من يسعى 
إلى تفعيل ال� »put option« وفتح الباب واسعا للناشطني في 
إدارة تلك املعامالت في الشركات املالية التي لم جتد اقتصادا 
حقيقي����ا تخدمه فلجأت � بالضغط � إلى فتح أس����واق ورقية 
للبيع على املكشوف واستخدام األسهم كأساس للتمويل في 
حني انها س����ريعة التذبذب وبالتالي تتعرض املعاملة برمتها 
إلى االنكشاف، وهي تعتمد على مراهنة العميل على مسارات 
األس����واق بسداد مبلغ ضئيل لفترة من الزمن، فإن انخفضت 
 األس����واق في »put option« رب����ح العمي����ل وإذا ارتفعت في
 »call option« أيضا ربح العميل، ولو انعكس����ت توقعاته في 
أي منهما خس����ر املبلغ الذي وضعه. وليس ش����يء أقرب الى 
وصف القمار من ممارسة كهذه، فهي ال تنفع االقتصاد في شيء 
وجتيب عن السؤال الدائم »كيف ينخفض سهم شركة أداؤها 
التشغيلي ممتاز؟« والسبب هو تلك املقامرة التي تعم جميع 
مكونات الس����وق اجليد منها واملتوسط، ما يعني في النهاية 
ض����رب الرهونات لدى البنوك التي تعمل أيضا على أس����س 
مصرفية ومهنية إال انها ستكون أيضا ضحية لتلك املقامرة، 
وتتسع الدائرة لتشمل السياسيني الذين يضغطون النتشال 
ضحايا القمار عبر صناديق ال يستحقونها وال يجوز حتميل 

املال العام تكاليفها.
هذه احملاولة لتقنني وتوس����يع اخلرق املتمثل في س����وق 
اخليارات مرفوضة عقال وشرعا كون هذا السوق ال يقوم على 
ملكية س����هم، بقدر ما يستخدم هذا احلصان أو ذاك � األسهم � 

كمادة للمراهنة.
اآلثار االجتماعية أكثر من كارثية بالنظر الى أن فئة قليلة 
ستعمل على أساس مؤسسي، واجلمهور الواسع سيكون من 
فئة متوسطي الدخل الذين سيحصلون على قروض برهن كل 
ما ميلكون لتمويل هذه املراهنات، ومن ثم تكون خس����ارتهم 
مدمرة لهم وألسرهم، لصالح بعض املؤسسات احملترفة التي 
جتيد احلركة الس����ريعة في هذه اللعبة، ورمبا أمسكت بزمام 

خيوط التوقعات بصفتها »صانع سوق« كما يقولون!
كلمة أخيرة: أتفق مع الزميل حس����ني إبراهيم في وصفه »في 
الكويت اللعبة بني املضاربني وسلطات التنظيم كلعبة العصابات 
والش����رطة، وفي كثير من األحيان أثبتت العصابات انها أكثر 

تطورا من الشرطة«.. شكرا لك.

حبس الروح اشد أملا ومرارة 
من حبس اجلس����د وهو احلبس 
احلقيق����ي لالنس����ان، اما حبس 
اجلسد فعلى رغم أمله، فهو اخف 

كثيرا من حبس الروح.
ونح����ن هنا في ه����ذه البالد، 
ارواحن����ا محبوس����ة، وان كانت 

اجسادنا حرة، تنام في مهاجعها، وتأكل في مطاعمها، 
تدب بنا اقدامنا حيث نش����اء، ونلبس ما تش����تهي 

اجسادنا من غاليات الثياب.
اق����ول ما اقول، وان����ا اقدم الش����كر � قبل ذلك � 
للمتعاطفني مع الكاتب واحملامي »محمد عب����دالقادر 
اجلاسم« املوقوف قانونيا، والذين سيروا املسيرات، 
وحش����دوا احلش����ود، واقاموا الن����دوات وطيروا 
البرقي����ات، مطالبي���ن باطالق سراحه، وهم محقون 
في ذلك بعض احلق ال كله، فكل حر يطلب احلرية 
لكل اس����ي����ر او مسجون، وذلك امر انساني حميد 
ومحمود، ولكن بعض احلق خان اولئك املتعاطفني، 
الن »اجلاس����م« موقوف � قانوني����ا � ال اداري��ا وال 
تعس����فا، موقوف باذن الني���ابة وبحسب ما ورد 
الي����ها في صحي����فة اتهامه والتي رأت في���ها ما 

يستحق توقيفه قانوني���ا.
وليس ذلك ما اريد قول����ه، ولكن ما هدفت اليه 
هو عدم تنظيم سلم االولويات، ودقة االحساس ب� 
»احلرية« او مبعنى احلرية، وتلك صور قدمية قد 
رسمتها قبال، وموقف متضامن مع ذاته، وقفته من 
قبل ومازلت، فأنا أرى حرية الروح والعقل والنفس 
أثمن كثيرا وأهم من حرية اجلسد، واعجب من اولئك 
الذين حتركهم حرية فرد، او جسد فرد، وال حتركهم 
حرية ام����ة كاملة، اقصد بها »األمة الكويتية« التي 
صار لها مجلس يحمل هذا االسم، واالمة هنا مبعنى 
اجلماعة الواحدة، فتلك االمة الكويتية محبوس����ة 
ومكبل����ة ارواحها وعقولها، بجملة القوانني املقيدة 
حلريتها، وتلك القوانني لم ينتفض ضدها احد، ولم 

يتحرك الجل ابطالها احد.
هل حرية الفرد اهم من حرية االمة او اجلماعة؟! 
والغريب ان يكون من ضمن احملتجني على ايقاف 
»اجلاس����م« جملة من مبتدعي قوانني وأد احلريات 
وحبس االمة، ويرون في توقيف »اجلاسم« تلطيخا 
لس����معة الكويت، وما علموا ان سمعة الكويت قد 
تلطخ����ت بتلك القوانني الت����ي ابتدعوها ودافعوا � 
ومازالوا � يدافعون عنها، بل ويتش����ددون اكثر في 

ابتكار قوانني تئد احلريات.
كان اولى بأولئ����ك املتعاطفني »ان ينتفضوا من 
اجل حرية بالدهم، وان يدافعوا عن احلريات العامة، 
حتى نؤمن بأنهم »متعاطفون« حقيقيون مع احلرية 
العامة، ال مع احلرية اخلاصة لفرد اذا ما مت اطالق 
سراحه فإنهم سيعودون هانئني الى بيوتهم، وكأمنا 

أعالم احلرية قد رفرفت على البالد!

في بورصة نيويورك يكافحون المشتقات وفي الكويت نشجعهامنتدى باريس وربيع الطائف احبس جسدي وأطلق روحي

قضاة بال منصة، مننح 
أنفسنا رخصة احلكم على 
اآلخرين وتصنيفهم، فهذا 
صواب وذاك خطأ، فالن زين 
وفالن شني، وكأن العصمة 
تقينا م����ن املزالق والزلل، 
ننظر القذى في عني أخينا وال 
نفطن للخشبة في عيوننا، 
نغفل عن عيوبنا وإن كانت 
كبيرة ونرصد أفعال الناس 
لنتصيد الهفوات الصغيرة 
فيها، نلمح الظالل على وجه 
اآلخر ونتجاهل العتمة في 

صدورنا.
نتنابز بااللقاب، نتفاخر 
باحلس����ب والنسب واملال 
وع����دد اخل����راف املذبوحة 
في احتفاالتنا، نتوهم اننا 
االفضل واألجمل واألقوى 
واألتقى واألنقى واألعقل، 
تكذب علين����ا »املراية« كل 
صب����اح فيطربن����ا الكذب، 
منورنا من ورق، تواريخنا 
مزورة، مش����اعرنا مزيفة، 
مرض����ى نرت����دي معاطف 
ن����روي قصص  األطب����اء، 
البطوالت ونحن عاجزون 
ذواتن����ا  عل����ى  نتك����ئ 

احملطمة.
ب����ال طحني،  جعجعتنا 
جثث تعبر الطرقات وتنام 
بال أحالم، نهرف مبا ال نعرف، 
نطارد األوهام ونصدق أخبار 
الفس����قة، نعشق الهوامش 
ونكره املتون، قطافنا سراب 
حصادن����ا ع����دم، يطربنا 
الضجيج ويزعجنا ش����دو 
البالبل، ج����الدون منارس 
دور الضحايا، نبكي بال دمع، 
نصغي بال سمع، هوايتنا 
ح����روب الطواحني ومضغ 

الكالم.

جثث تعبر الطرقات

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

لوهان تخضع لجهاز
ضبط الكحول

ل����وس اجنيليس � د.ب.أ: 
أمرت محكمة في مدينة بيفرلي 
هيلز املمثلة األميركية ليندسي 
لوهان بارتداء سوار مراقبة 
في كاحلها. وذكرت صحيفة 
»ل����وس اجنيليس تاميز« ان 
هذا اجلهاز من ش����أنه رصد 
اس����تهالك الكح����ول وإخطار 
السلطات في حال قيام لوهان 
بتناول مش����روبات كحولية. 
وقد أصدرت القاضية مارشا 
ريفيل أمرا للوهان بعدم تناول 
أي مشروبات كحولية حلني 

اشعار آخر.
القاضية بأن  أم����رت  كما 
تخضع لوهان بشكل دوري 
الختبارات الكشف عن تعاطي 
املخدرات، باإلضافة الى حضور 

دورات تأهيلية للمدمنني.
يذكر ان لوهان )23 عاما( 
مثلت اول من امس أمام احملكمة 
بسبب انتهاكها شروط إطالق 

سراحها املؤقت.
كان����ت لوه����ان تغيب����ت 
اخلميس املاضي عن جلس����ة 
حملكم����ة ل����وس اجنيلي����س 
واضطرت لسداد مبلغ 100 ألف 
دوالر كفال����ة بعد صدور أمر 
اعتقال بحقها. حصلت لوهان 
على إطالق س����راح مشروط 
بسبب ارتكابها مخالفات حتت 

تأثير الكحول.

العبيكان: الكبير ُيسقى خمس رضعات مشبعة للصغير
والصحافة أخرجت فتواي عن سياقها

احلالة تنطبق على من أخذه أهل 
البيت من ملجأ وال يعرف له أب 
وال أم فأرادوا تربيته وأن يكون 
عندهم مثل الولد أو أن يكون شابا 
ليس له أقارب سوى أخيه ويضطر 
للسكنى معه ومع أسرته ويحصل 
احلرج بكث����رة دخوله وخروجه 
العبيكان  وما شابه ذلك«.وساق 
سلسلة من األحاديث التي تدعم 
فتواه الس����ابقة في جواز إرضاع 
الكبير موضحا أنها فقط للضرورة 
وللحاجات اخلاصة، نافيا أن تكون 
حادث����ة مولى حذيفة كانت حالة 
متفردة ألن »جمهور العلماء« لم 
يعارضوها على حد قوله، مؤكدا 
أن عائشة وعلي وغيرهما رووا 

أحاديث في هذا الشأن.

حتلب له من ثديها في إناء ويشربه 
خمس رضعات مشبعات للصغير، 
كما سيأتي نقله عن العلماء، وهذه 

كثرة دخول الكبير عليهم والسكنى 
بني ظهرانيه����م وبالطبع دون أن 
يرضع مباشرة من ثدي املرأة وإمنا 

إي����الف: ق����ال رج����ل الدي����ن 
العبيكان  السعودي عبداحملسن 
إن فتواه اخلاصة بإرضاع الكبير 
ق����د اجتزأتها وحرفتها الصحافة 
وأخرجتها عن سياقها، ولكنه أكد 
الفتوى نفسها موضحا أن إرضاع 
الكبير ال يكون ب����أن تلقم املرأة 
الرجل ثديها مباشرة، وإمنا يسقى 
بخمس رضعات مشبعات للصغير، 
وأضاف »كم����ا قاله ابن عبد البر 
هكذا إرضاع الكبير كما ذكر، يحلب 
له اللنب ويس����قاه، وأما أن تلقمه 
املرأة ثديها كم����ا تصنع بالطفل 
فال، ألن ذلك ال يحل عند جماعة 
العلماء«. وبني العبيكان احلاالت 
الرضاعة بقوله  التي ميكن فيها 
»وهي إذا ما احتاج أهل البيت إلى 

الشيخ عبداحملسن العبيكان

املوكب امللكي املهيب  )رويترز(

امللكة إليزابيث واألمير فيليب لدى وصولهما للمجلس

الملكة إليزابيث تقدم البرنامج التشريعي 
للبرلمان البريطاني وسط مراسم ملكية مبهجة

في القطاع العام الذي يقدر بنحو 
156 ملي���ار جني���ه )223 مليار 
دوالر( هذا العام سيمثل »أولوية 
رئيسية« للحكومة حيث ستحدد 
تفاصيل بشأن إجراءات تقشفية 
صارمة في ميزانية عاجلة يوم 

22 يونيو.

لندن � د.ب.أ: تعهدت احلكومة 
االئتالفية الليبرالية احملافظة في 
بريطانيا امس »بتعديل النظام 
السياسي« بجدول أعمال اصالحي 
طموح، مع تصدر خفض العجز 
امليزانية »أولوياتها  الكبير في 

الرئيسية«.
قدمت، ملكة بريطانيا، إليزابيث 
الثانية، البرنامج التشريعي الذي 
يستمر 18 شهرا مقبلة، للبرملان 
االجنليزي خالل مراسم تقليدية 

معروفة باسم »خطاب امللكة«.
يذكر أن هذا هو خطاب امللكة 
)84 عاما( رقم 56، بيد أنه األول 
الذي يعلن عن برنامج لسياسة 

حكومة ائتالفية.
وفي أعقاب االنتخابات العامة 
التي ج���رت في الس���ادس من 
مايو اجلاري شكل زعيم حزب 
احملافظني ديڤيد كاميرون وزعيم 
حزب الدميوقراطيني الليبراليني 
نيك كليج أول حكومة ائتالفية 
في بريطانيا منذ احلرب العاملية 
الثاني���ة. ويقض���ي البرنام���ج 
الذي اتسم بشكل  التش���ريعي 
واضح بثقله الليبرالي »بتقليص 

األوروب���ي، الس���تفتاء عام في 
بريطانيا.

الهجرة، تعتزم  وفي ش���أن 
احلكومة احلد من دخول العمالة 
غير املاهرة م���ن خارج االحتاد 

األوروبي.
غير أن معاجلة العجز الكبير 

سلطة الدولة« واستعادة احلريات 
املدنية وإصالح البرملان ونظام 

التصويت.
وحول سياستها األوروبية، 
تعهدت احلكومة بتقدمي مشروع، 
تخضع مبقتضاه اي تغييرات 
مستقبلية في معاهدات االحتاد 

التاج االمبراطوري


