
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
اقتراح بتغيير اسم »الجامعة العربية« الى »اتحاد الدول العربية«.

ـ في ظل الخالفات العربية نقترح تسميتها بـ »اتحاد الدول العربية 
المختلفة«.

دراسة أميركية: العمل سيتم عبر الهاتف واإلنترنت عام 2020.
ـ أبشركم سبقناكم ألن عندنا موظفين يسجلون حضورهم في دواماتهم 

أبواللطفواحدبالتلفون من 1985.

البقاء هلل
هيا مرزوق بن جريـف الهاجري، أرملة محمد 
مهدي بن جريفـ  73 عاماـ  الرجال: 
الدوحةـ  ق1ـ  ش7ـ  م12ـ  ت: 60944333 
ـ النساء: الصليبخاتـ  ق3ـ  ش115ـ  

ج7 ـ م21 ـ ت: 66011952.
مالبش سويد صالح العنزيـ  74 عاماـ  اجلهراء 
ـ القصــــر ـ ق3 ـ ش5 ـ م302 ـ ت: 

.66443404
بدريـة محمـد عبـداهلل السـيافي ـ 70 عاما 
ـ الرجال: احلســــينية العباســــية ـ 

املنصوريةـ  ت: 99554088ـ  النساء: 
صباح السالمـ  ق6ـ  ش األولـ  ج25 

ـ م71 ـ ت: 66331663.
حصة عبدالعزيز الدويش، أرملة عبدالعزيز 
سليمان الطخيمـ  96 عاماـ  الرجال: 
النزهة ـ ق3 ـ ش34 ـ م25 ـ الدائري 
الثالث ـ ت: 66666365 ـ 65566611 
ـ النساء: النزهة ـ ق3 ـ ش35 ـ م25 
ـ ت: 22519435 ـ الدفــــن التاســــعة 

صباحا.

بسبب نقصه البشري جلأ 
االنسان الى السحر والشعوذة 
واالعتقاد بقدرة اجلن والعفاريت 
على حتقيق املعجزات وفعل 
املســـتحيالت، فاملريض الذي 
يعجز الطب عـــن عالج علته 
يطلـــب الشـــفاء عـــن طريق 
مستشفى العفاريت، والزوجة 
التـــي تدمرها الغيرة وضعف 
الثقة بنفسها تأخذ بنصيحة 
املشعوذات كي ال يقترن زوجها 
بأخرى، والطالب الكسالن يطلب 
العون من السحرة ليساعدوه 

على النجاح.
الســـحر  الـــى  فاللجـــوء 
والعفاريت اختراع املغلوبني 
على امرهم من الذين ال حيلة لهم 
سوى التعلق باألوهام ومطاردة 
بخور املشعوذين، وحني نرصد 
حالنا في الكويت نكتشف مقدار 
عجزنـــا عن النهـــوض وعدم 
قدرتنا على وقف التراجعات، 
فلم يتبق امامنا سوى طريق 
النجـــدة من  الســـحر وطلب 
العفاريت للخـــروج من هذه 

الورطة الورطاء.
ولبلوغ هــــذا الهدف يجب 
انشــــاء »مجلس أعلى  علينا 
للسحرة« يعقد جلساته ليال 
في احــــدى خرابات العاصمة 
ويكون عمله استحضار اجلني 
املختص باملشكلة التي يناقشها 
املجلس، فاجلــــن يعرفون ما 
ال يعرفه االنس، ويصنعون 
ويأتــــون  املســــتحيالت، 
فــــال تصريحات  باملعجزات، 
رسمية وال مؤمترات صحافية 
وال وجــــع رأس »خمبروش.. 
عنكروش.. فنتروش« وتنتهي 

املشكلة!

خمبروش

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

مواقيت الصالة والخدمات   ص42 صفحة آراء   ص21 

مزارع مصري ينحر بنغاليًا في العبدلي

مدمن يسرق 6 سيارات ليشتري »هيروين«

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
شهدت منطقة مزارع العبدلي مساء أول من 
امس جرمية قتل بشعة ذهب ضحيتها عامل 
بنغالي على يد مزارع مصري اثر خالف بينهما، 
وقام املزارع املصري بتوجيه 4 طعنات نافذة 
الى جسد البنغالي قبل أن يقوم بنحره وتركه 
مسجى بدمائه وسط غرفته باملزرعة التي كان 
يعمل بها. وفي التفاصيل كما يوردها مصدر 
أمني ان بالغـــا ورد الى عمليات الداخلية من 
مواطن يبلغ فيه عن عثوره على جثة حارس 
مزرعته منحورا، وعليه توجه الى موقع البالغ 
مدير أمن اجلهراء العميد محمد طنا والرائد مطر 

سبيل ومدير إدارة بحث وحتري اجلهراء العقيد 
سعد العدواني ومساعده املقدم عمر الرشيد، 
ومبعاينة اجلثة تبني أن القاتل سدد للقتيل 4 
طعنات وقام بتكميم فمه خالل ارتكابه اجلرمية 

وبعدها قام بنحره.
واوضح املصدر ان رجال املباحث حصروا 
دائرة االشـــتباه في 7 أشـــخاص يعملون في 
املزرعة بينهم املزارع املصري الذي انهار فور 
بدء التحقيق معه واعترف بجرميته، ودل رجال 
األمن على أداة اجلرمية وهي سكني مطبخ. وقال 
املزارع في اعترافاته انـــه اقدم على جرميته 

بسبب خالفات مالية بينه وبني القتيل.

عبداهلل قنيص
متكن رجال إدارة بحث وحتري محافظة مبارك 
الكبير بقيادة العقيد وليد الدريعي ومســــاعده 
املقدم سالم اجلويسري من اغالق ملفات 6 قضايا 
سرقة كانت مسجلة ضد مجهول وذلك بعد توقيف 
شخص من ارباب السوابق والذي اعترف بسرقة 

6 مركبات بعد كسر زجاجها اجلانبي.
وكان رجال مباحث مبارك الكبير اوقفوا مواطنا 

)19 عاما( لالشتباه في ارتكابه قضايا سرقة وبعد 
التحقيق معه اعترف بأنه سرق 6 مركبات حيث 
كان يكسر الزجاج اجلانبي للسيارة ويسرق ما 

بداخلها.
واعترف املواطن بأن سرقاته شملت السيارات 
التي كانت متوقفة مقابل اجلمعيات واملساجد وانه 
كان ينفق حصيلة املسروقات على تعاطي املواد 

املخدرة كونه مدمنا على مخدر الهيروين.

يتقدمون بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان

لكـل من تف�شــل مبوا�شاتهــم 

فـي وفاة فقيدهم الغايل املغفـور لـه بــاإذن اللــه تعالـى

فهد �شعود حممد الـم�شف
�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا اأو برقيًا اأو بالن�شر فـي ال�شحف

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

اآل الـم�شـف

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

حتى بداية احلرب االهلية اللبنانية عام 
1975، كان سعر الدينار الكويتي يعادل 7 
ليرات لبنانية، وكان االمر مرشحا لتعادل 
سعر صرف العملتني خالل 5 سنوات )اي 
دينار كويتـــي = ليرة لبنانية، بدال من 
دينار = 5 آالف ليرة حاليا( نظرا للهبوط 
الشديد في اسعار النفط بالثمانينيات في 
وقت كان يفترض فيهـ  لو لم تقم احلرب 
االهلية اللبنانيةـ  ان يرتفع معدل الدخل 
في لبنان بسبب تدفق اموال »البترودوالر« 
اخلليجيـــة والعراقية وااليرانية الى ما 
يقارب الدخل في سويسرا وسنغافورة 

املشابهة اوضاعها لالوضاع اللبنانية.
> > >

ومع تســـلم صـــدام احلكـــم اواخر 
الســـبعينيات واوائل الثمانينيات، كان 
ســـعر الدينار العراقي يساوي الدينار 
الكويتي، بل اصبح قبيل شنه احلرب على 
ايران يعادل دينارا كويتيا ومائة فلس 
)بدال مـــن دينار كويتي = 5 آالف دينار 
عراقي حاليا(، وفي كلتا احلالتني اللبنانية 
والعراقية تسببت االوضاع السياسية 
غير احلكيمة في تدميـــر تام لالوضاع 
االقتصادية، مما يدل بشكل قاطع على ان 
معدالت وجود التعقل واالتزان في الدول 
اهم كثيرا من وجود الثروات الطبيعية 
كالنفط واملياه واملعادن واالجواء املناخية 

املناسبة واملزارات السياحية.
> > >

في عام 2001، لم يكن ســـعر اونصة 
الذهب يزيـــد علـــى 255 دوالرا، اال انه 
ارتفع بشـــكل متواصل خالل السنوات 
العشر املاضية الى ما يقارب 1250 دوالرا 
حاليا متخطيا بكثير عوائد ودائع البنوك 
واالسهم واالراضي والسندات.. الخ. ويعتقد 
البعض ان السعر قد يرتفع الى ما يتجاوز 
2000 دوالر لالونصة خالل املدة املقبلة 
)واهلل اعلم( لسبب بسيط هو اكتشاف 
كبار االقتصاديني ان اغلب دول وبنوك 
وشركات العالم الكبرى هي مفلسة بالفعل 
وال تساوي شـــيئا باملفهوم االقتصادي 
احلقيقي، وان العمالت الرئيسية في العالم 
ال تســـاوي في حقيقة االمر الورق الذي 
تطبع عليه وهو ما يعيد إلى االذهان ما 
حدث في املانيا بعد احلرب العاملية االولى 
عندما قامت بطباعة املارك لتسديد ديونها 
دون غطاء ذهبي مما جعل عملتها تنهار 
خالل ســـنوات قليلة )1918 ـ 1924( من 

دوالر = 8 ماركات الى 
دوالر = 4.2 مليارات 
مارك، واصبح على 
االملانـــي ان يحضر 
معـــه عربـــة مليئة 
ليشتري  باملاركات 

ربطة خبز.
> > >

وال يكفي االقتصاد العاملي مرارة وقوع 
ازمة عاملية غير مسبوقة في التاريخ وال 
افالس او تعثر اكبر البنوك والشركات 
العظمى كســـيتي غروب وميريل لينش 
وغولدمان ساكس وشركتي العقار فان 
مي وفريدي ماك وشركة التأمني االميركية 
العريقة حتى اضيف لها هذه االيام شركة 
طاقة كبرى انخفض ســـعر سهمها من 
62 دوالرا الشـــهر املاضي الى 29 دوالرا 
هذه االيام بســـبب املشاكل البيئية التي 

تسببت فيها.
> > >

ما سبق هو ارضية جيدة لتذكير بعض 
مشرعينا بأن يتوقفوا عن دغدغة املشاعر 
بعمليات الهدر املالي والتي اذا اضحكت 
شعبنا اليوم فإنها ستبكيه قطعا في الغد، 
فما يصرف لن يعود قط، وال ميكن لدولة 
مثل اليونان على سبيل املثال ان تدعو 
شعبها العادة ما اخذه كوسيلة لسد عجز 
امليزانية، لذا فاتقوا اهلل في شعبنا الطيب 
وال تبيعوه احالما تتحول عند الصباح 

الى كوابيس مرعبة.
> > >

آخـر محطة: 1 ـ لدينا في الكويت خبرة 
متراكمة تقارب 60 عاما في االســـتثمار 
املالي في االسواق العاملية كبديل وحيد 
للنفط، حيث ال منلك بدائل صناعية او 
زراعية او خدماتية كالدول االخرى وتلك 
اخلبرة املالية واالستثمارية سابقة خلبرات 
دول اخرى مثل اليابان والصني وكوريا 
والدول اخلليجية واالوروبية االخرى التي 
لم متلك فوائض اال في السنوات االخيرة، 
فهل احسنا االستفادة من تلك املتغيرات 
الدولية عبر الدخول واخلروج والشراء 
والبيع في الوقت املناسب؟ نرجو ذلك.

2ـ  هل نحن مستفيدون وملتزمون مبا 
جاء في رؤية الكويت 2035 وخطة التنمية 
وتقرير جلنة الكويت الوطنية للتنافسية؟ 
واذا لم نقم بذلك فما فائدة تلك الدراسات 

واملعلومات التي حتتويها؟!

شيء من االقتصاد

جاءت تستفسر 
عن سبب احتجاز زوجها 

فاحتُجزت بجانبه 
هاني الظفيري

احتجزت سيدة من غير محددي 
اجلنسية داخل مخفر الساملية وذلك 
على بعد أمتار من زوجها احملتجز 
داخل نظارة املخفر وذلك بتهمة 

إهانة رجال أمن.
وقال مصدر أمن ان الســــيدة 
دخلــــت الــــى مخفــــر الســــاملية 
لالستفســــار عن أسباب احتجاز 
زوجهــــا داخل النظــــارة وحينما 
أبلغت بــــأن زوجها محتجز بأمر 
احملقــــق وانهم ال دخــــل لهم في 
مســــألة احتجازه قامت بالتلفظ 
على رجال األمن وهو ما دعا رجال 
مخفر الســــاملية الى إبالغ وكيل 
النيابة الذي أمر باحتجاز السيدة 
وتسجيل قضية إهانة موظف عام 

أثناء الواجب.

الحسينان: فك الحصار 
عن غزة واجب على 
الشعوب اإلسالمية 

ونحّذر من التواني
 في تقديم المساعدات 

للشعب الفلسطيني 
ص20

خواطر إسالمية


