
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 تتســــبب أجهزة األمن ـ أحيانا ـ في زيادة مشكلة 
اإلرهاب بتصرفاتها اخلاطئة، وعندما اكتشف الرئيس 
األميركي أوباما وجود تلك األخطاء في إدارته صرح 
قائال: «لقد تسبب البرنامج املطبق في املكافحة بحشد 
آالف املجنديــــن لصالح القاعدة، هــــذا واحد من أكبر 
األخطاء التي وقعنا فيها»، إيران رمبا كانت أسرع من 
الواليات املتحدة في اعترافها باألخطاء التي حدثت في 

السجون جتاه املعارضني لنتائج االنتخابات فيها.
  وقد أعلن األســــبوع املاضي في أميركا ان شــــخصني قد حققا ماليني 
الدوالرات من بيع أفكار التعذيب القاسية الستخدامها مع املعتقلني في 

معسكر غوانتانامو، تقول املعلومات املنشورة:
  ـ أسس جيم ميتشل وبروس جيسني شركتهما بعد اعتداءات سبتمبر 
٢٠٠١ مباشــــرة، بعد تقاعدهما عن العمــــل بعد أن الحت فرصة حتقيق 
ثروة من وراء مكافحة اإلرهاب، كانا يديران الشــــركة من منزل أحدهما 

في فلوريدا قبل أن ينتقال الى مكاتب فاخرة في واشنطن.
  ـ انهالــــت عليهما عقــــود مباليني الدوالرات لتدريــــب موظفي وكالة 
االســــتخبارات على أســــاليب التحقيق القذرة مثل الدفع نحو االكتئاب 

واالنتحار مبا يسمى اإليهام باإلغراق.. الخ.
  ـ منــــذ ٢٠٠٢ صارا مبثابة العقل املدبر لوكالــــة املخابرات األميركية 
رغم أن تخصصهما العملي معاجلة ارتفاع ضغط الدم وللثاني العالج 
األســــري، وعملهما اليومي هو في مجال املفرقعات والثاني في مزرعة 
بطاطس، إال أنهما اجتها نحو دراسة النظام الشيوعي الصيني الوحشي 

في التعامل مع األسرى، ونقاله حرفيا الى الواليات املتحدة.
  ـ قال املسؤول عن التحقيق في ممارستهما، الكولونيل ستيفني.م.كلينمان: 
«مشــــاعر الذعر التي سادت بعد تلك االعتداءات كانت سببا النحرافهما 
عن الطريق املستقيم في أساليب التحقيق، ما تسبب في نتائج مأساوية 

للبالد بأكملها، ولهما أيضا»، حيث مت فتح حتقيق جنائي معهما.
  قارن هذا االنحراف مبا حققته اململكة العربية السعودية في السنوات 
األخيرة عندما جمعت بني تطبيق احلزم األمني واحلوار املفتوح مع من 
تورط في أعمال إرهابية وذلك لســــحب األرضية الفكرية اخلاطئة التي 
يقــــف عليها من تورط في أمور ال يقبلها الدين احلنيف، هذا االجناز لم 
حتققه دول عربية أخرى تســــببت أخطاؤها في دفع أشخاص مساملني 
للوقوع في براثن اإلرهاب والتغير من طبيعة وادعة ومساملة إلى أخرى 
عدائية، ملا رأوه من وسائل قذرة أثناء التحقيق تسببت في قطع عالقتهم 
بالســــلم االجتماعي، يقول أحدهم «ذهبت الى العراق فقط ألموت بعد 
الذي حدث لي في بلدي». طبعا األســــاليب التي عانى منها جاءت أصال 

من العراق!
  املطلــــوب، ال تتأخروا في تصحيح األخطاء، خاصة ان القائمني على 
األمن اليوم يعرفون هذه احلقائق حق املعرفة، ونرجو فيهم اخلير كله، 

وذلك جنبا الى جنب مع اليقظة األمنية التامة.
  كلمة أخيرة: من األخطاء التاريخية ما حدث بعد معركة بالط الشــــهداء 
«بواتييه» في فرنسا بني املسلمني وجيش شارملان حينما انشغل املسلمون 
عن عدوهم بعد أن هزموه، وانتشروا في معسكره، فهاجمهم الفرجن بقوة 
وانهزموا وتوقف زحفهم على كامل أوروبا بسبب ذلك اخلطأ، يقول أحد 
املؤرخــــني االجنليز «لو لم يهزم العرب في بواتييه لرأيتم القرآن يتلى 

في كيمبردج وأكسفورد». 

 يقال ان الشعوب التي يطغى 
االحتراف علـــى اعمال افرادها ال 
حتتـــاج للقوانـــني الصارمة بل 
يكفيها االعراف ومواثيق الشرف، 
اما الدول املتخلفة، ونحن بالطبع 
احداها، والتي تسود الهواية وعدم 
االحساس باملسؤولية اعمال افرادها 

فهي لالسف اقرب للطفل الذي اذا تركته على راحته 
كّسر ودّمر، لذا فنحن مع وضع وزارة االعالم او مجلس 
االمة قوانني رادعة ضـــد جرائم الكراهية والتمييز 
العرقي والطائفي فلن ينفعنا لو مزق البلد وتقاتل 

ابناؤه ان نفخر بوجود «فائض» حريات لدينا.
< < <  

  قاسم عبدالقادر طاقة اعالمية كويتية جبارة وقد 
جذبنا وجذب املشـــاهدين لرؤية برنامجه الشائق 
«هي واخواتها» الـــذي تقدمه اربع اخوات فاضالت 
تتقدمهن الســـيدة الطاف العيســـى ويستضفن كل 
صباح شخصية كويتية مختلفة، وفي هذا السياق 
احدى االخوات املقدمات جيدة ولكنها ليست بتميز 
زميالتها او مبستوى البرنامج الرائع وحتتاج الى 
حتسني مستواها ومعلوماتها العامة ولن نقول من 

هي.
< < <   

  فتح باب اصدار الصحف وانشاء القنوات الفضائية 
كسر االحتكار وحتقق حلم كل من يريد خلق مشروعه 
االعالمي، وبودنا ان يغلق الباب قبل ان تبدأ السفارات 
ومخابرات الدول االخرى الزحف على اعالمنا احمللي، 
فالقاعدة االقتصادية تثبت ان ما هو موجود يكفي 

ويزيد على بلد بحجم الكويت.
< < <  

  ملاذا سمح ضمنا اعالمنا بتسميات تفرقنا كحال 
«ثوابت السنة» و«ثوابت الشيعة»، وسنسمع فيما 
بعـــد بثوابت اخرى مثل «ثوابت احلضر» و«ثوابت 
القبائل» ..الخ، لذا نرجو ايقاف تلك املسميات قبل ان 

تدمر مجتمعنا، هذا اذا لم تكن قد دمرته بالفعل.
< < <  

  آخر محطة: ١ - الثقافة بحدها االدنى ان تتابع سماعيا 
اذاعة الـ«بي بي ســـي» البريطانية وان تشاهد قناة 

العربي الثقافية التي يبثها تلفزيون الكويت.
  ٢ - ملاذا يعيش اعداء الكويت االعالميون (عطوان، 
بكري ..الخ) رفاها شديدا، واصدقاؤها بتقتير شديد 

حتى انتهوا الى التخلي عنها؟! لست ادري!
  ٣ - اصدرت «الداخلية» اللبنانية باالمس اوامر 
مشددة للبلديات مبنع االلعاب النارية في املصايف، 
وقد استبدل البعض تلك االلعاب اخلطرة بأقالم الليزر 

يضيئونها بوجه السواق واجليران! 

 إعالميات تكلفة أخطاء التعامل مع اإلرهاب.. كبيرة

 محطات  كالم مباشر

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf1@hotmail.com 

 البقاء هللا 

 عيسـى عبـداهللا حسـن كاكولـي ـ ٦٣ عامـــا ـ 

الرجال: حسينية سيد محمد ـ سلوى 
ـ ت: ٥٠٠٠٠٨١١، النساء: اجلابرية ـ ق٩ 

ـ ش١٠١ ـ م٢ ـ ت: ٢٥٣١٠٥١٨.
  الهام عبداهللا عيسـى اخلميـس ـ زوجة احمد 

صبـــري ايـــوب ـ ٤٢ عامـــا ـ الرجال: 
املنصورية ـ احلسينية العباسية ـ ت: 
٩٩١٢١٦١٩، النســـاء: بيان ـ ق١٠ ـ ش١ ـ 
ج٤ـ  م١ـ  ت: ٢٥٣٨٩٥٣٦ـ  الدفن الثامنة 

والنصف صباحا. 

 مواقيت الصالة والخدمات  ص ٦ 

 رئيس مخفر األحمدي يكشف محالً يبيع «إسرائيلية» 
 مالكه يشغل خادماته كبائعات ويهدد الضابط

 وفاة «مفاجئة» لطفل كويتي في الجهراء

 ٣ أطفال أشغلوا بدالة األمان بـ ٥٠ اتصاًال

 تعويض تسعيني بـ ١٫٩ مليون دوالر لوفاة زوجته المدخنة

 محمد الجالهمة
  أحيل مواطن الى مخفر الساملية امس 
بتهمة إهانة رجل أمن وتشغيل ٣ وافدات 
إقامتهن مادة ٢٠ «خدم» داخل محله الكائن 
في منطقة الساملية الى جانب بيعه منتجات 
غير مصرح بتداولها لكونها مستوردة من 

اسرائيل.

  وقال مصدر امني ان رئيس مخفر االحمدي 
الرائد عبداهللا العجمي كان برفقة اسرته في 
منطقة الساملية والحظ الرائد العجمي وجود 
منتجات جلدية مدون عليها «صنعت في 
اسرائيل»، وعليه اخذ في عتاب صاحب احملل 
وهو كويتي، باعتبار ان هذه املنتجات غير 
مصرح ببيعها داخل الكويت وعرفه بنفسه، 

اال ان املواطن تلفظ علـــى الرائد وهدده، 
فما كان مـــن الرائد اال ان اتصل بعمليات 
وزارة الداخلية وحضرت دوريات من امن 
حولي وكانت أولى املفاجآت ان البائعات 
لدى املواطن وعددهن ٣ إقامتهن مادة ٢٠، 
هذا واعترف صاحب احملل بأنه تلفظ على 

الرائد ألنه تدخل فيما ال يعنيه. 

 هاني الظفيري
  نقلت جثة طفل كويتي (عام ونصف العام) الى 
األدلة اجلنائية حلسم سبب وفاته، وجاءت إحالة 
الطفل الى الطب الشـــرعي بعد ان نقله والده إلى 

مستشفى اجلهراء وتبني وفاته.
  وقال انه وزوجته اكتشفا وفاة الطفل صباحا، 
وأكـــد األب ان ابنه الصغير لم يكن يعاني من أي 

مرض. 

 محمد الدشيش
  أحيل مواطن إلى مخفر األندلس مساء امس األول 
بتهمة صدور اتصاالت متكررة من هاتف منزله الى 
بدالة األمان (٧٧٧)، وبالتحقيق مع املواطن تبني ان 

اطفاله الثالثة كانوا وراء االتصاالت التي قال عنها 
مصدر امني انها بلغت اكثر من ٥٠ اتصاال في ساعة 
ما دعى موظفي البدالة لتقدمي بالغ بالواقعة وقام 

رجال املخفر بتسجيل تعهد على املواطن. 

 نيويوركـ  يو.بي.آي: أصدرت هيئة محلفني في 
والية فلوريدا األميركية قرارا بالتعويض لرجل في 
الـ ٩٢ من العمر مببلغ ١٫٩ مليون دوالر عن وفاة 
زوجته التي كانت تدخن علبتي سجائر يوميا مذ 
كانت في السادسة عشرة من عمرها حتى وفاتها في 
السبعينيات. ونقلت شبكة «سي إن إن» األميركية 
عن محامي الطرفني ان هيئة احمللفني املؤلفة من ٥ 
نساء ورجل واحد تداولت القضية طوال أكثر من 

يوم كامل قبل أن تقرر قيمة التعويض.

  وأشـــارت إلى ان احمللفني قـــدروا التعويض
 بـ ٥٫٣ ماليني دوالر لكنهم وجدوا ان شركة «فيليب 
موريس» األميركية تتحمل ٣٦٫٥٪ من ســـرطان 
الرئة الذي قضى على زوجة مقدم الشكوى ليون 
بارنابيل. أما الزوجة شـــيريل بارنابيل فتتحمل 

٦٣٫٥٪ من املسؤولية.
  لكن الشركة أعلنت عن نيتها استئناف القضية 
التي تعتبر واحدة من آالف القضايا املماثلة املرفوعة 

ضدها. 

 مصرع سيدة تفحمًا في حادث تصادم
   بين صالون وباص بـ «صباح السالم»

 النيابة تستكمل تحقيقاتها مع المتهمين باإلرهاب غدًا

 هاني الظفيري
  أمر مدير أمن محافظة مبارك الكبير العميد إبراهيم الطراح 
اطباء مستشـــفى العدان الذي نقل إليـــه مواطن بأخذ عينة 
مختبر منه لتحليلها متهيدا ملعرفة احلقيقة وراء حادث سير 
وقع مقابل منطقة صباح السالم وأدى إلى مصرع سيدة كانت 
برفقته. وقال مصـــدر أمني ان عمليات الداخلية ابلغت فجر 

أمس عن تصادم بني مركبة وباص نقل عام وان احلادث ادى 
الى مصرع سيدة تفحما واصابة مرافقها بكسور.

  واضاف املصدر االمنـــي ان رجال االمن رصدوا على قائد 
املركبة آثار رمبا تشـــير الى انه في حالة غير طبيعية، هذا 
وتعامل مع احلادث الى جانب رجال األمن مركز اطفاء املنقف 

بقيادة املالزم أول شافي السبيعي. 

 مؤمن المصري
  كشف مصدر قضائي لـ «األنباء» ان النيابة العامة ستواصل 
حتقيقاتها مع اعضاء الشـــبكة املتهمة باإلرهاب غدا االحد 
على ان تشمل حتقيقاتها االستماع الفادات عدد من اقرباء 
املتهمني الذين مت اســـتدعاؤهم للحضور، واضاف املصدر 
انه وخالل األيام الالحقة ســـيتم استدعاء عدد من ضباط 
واقعة القبض على املتهم األول والذي كشـــفت اعترافاته 

اخلمسة الباقني.
  وذكر املصدر ان املتهـــم (أ.ك) والذي بدأ التحقيق معه 
امس االول انكر متاما جميـــع ما ورد في التقارير األمنية 
جملة وتفصيال، موضحا خالل اعترافاته امام النيابة ان كل 
ما تربطه مع املتهمني اخلمسة هي درجة القرابة والنسب 
وانه لم يكن يخطط ألي مما ورد في التقارير االمنية التي 

رفقت ملف التحقيقات معه. 

 شهاب حاجية 
باچر وياكم

 تستضيف ديوانية 
«األنباء» باچر «األحد» 
املتألق شـــهاب  الفنان 
للـــرد علـــى  حاجيـــة 
استفســـارات واسئلة 
القـــراء عـــن جديـــده 
الرمضانـــي وذلك من 
الساعة ٦ مساء وحتى 
٨ مســـاء على الهواتف 

التالية: 
-٢ ٤ ٨ ٣ ٠ ٣ ٢ ٢  
-٢٤٨٣٠٣٠٦-٢٤٨٣٠٥١٤
٢٤٨٣٠٨٠٥ داخلي: ١٣١-

 السيارة وقد تفحمت متاما بعد اصطدامها بباص النقل العام 

 خضير بوشعبون: 
بدأت حيــاتي 
العمليـة لـدى 
خاتون فضـــة

أشـاهد    وكنـت 
القسيس  زوجها 
يقـرأ الخطبــة 
المرضـى علـى 

  ص ٨ و٩ 

 ضبط ٧ أشخاص بتهمتي تعاٍط واتجارمـن  املاضيمـن  املاضي
 محمد الجالهمة

  أحال رجـــال إدارتي بحث وحتـــري الفروانية 
واجلهراء ٧ اشخاص وهم ٢ بدون ٣ مينيني ومصريان 
الى النيابة العامة بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد 
االجتـــار والتعاطي، وقال مصـــدر امني ان رجال 
مباحث الصليبية وهي إحدى إدارات بحث وحتري 

اجلهراء أوقفوا شخصني من البدون بعد معلومات 
عن اجتارهما في احلبوب وعثر معهما على ١٢٥ حبة 
كابتي، وفي الفروانية أوقف رجال مباحث الفروانية 
٥ اشخاص بواقع ٣ مينيني ومصريني وعثر معهم 
على ٣ أصابع حشـــيش، وفي التحقيقات اعترفوا 

بأنهم يحوزن  هذه االصابع لالجتار. 


