
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: القهوة تقي من الخرف وتحمي الذاكرة.

ـ وذاكرتنا العربية تحت الصفر رغم ان أشهر أغنياتنا هي »باهلل صبوا هالقوة 
وزيدوها هيل«.

وزير الرفاه اإليطالي: أعمار اإليطاليين ارتفعت 4 سنوات بفضل التطور الصحي.
ـ يبي لنا واهلل وزير رفاه كويتي بس خوفك يستجوبونه قبل ال ترتفع أعمارنا 

أبواللطفواحدولو ساعة.

 االحتكام إلى نتيجة التصويت واعتبار 
هذه األداة مرجعي���ة دميوقراطية، هو ما 
ينبغي االجتاه إليه وغير ذلك هو فهم شرقي 
للدميوقراطية ال مكان له عند الناضجني، من 
جانب آخر فإن الدولة برمتها على املستويني 
الرسمي والشعبي تتهيأ ملرحلة جديدة من 
الناحيتني السياسية واالقتصادية، األولى 
تتمثل في استفادة احلكومة من مالحظات 
االستجوابات، وهي ليس���ت كلها كيدية، 
فهناك أخطاء كثيرة وال يقلل من فداحتها 
أن أحدا يوظفها توظيفا سياسيا، والبد من 
التصدي لها بحزم على أكثر من مستوى، 
فإذا كنا نتهيأ النطالقة تنموية شاملة فلتكن 
مشكلة محطة مشرف حاضرة في الذاكرة 
ملا يعنيه »التصميم الس���يئ« من نتائج 
وخيمة وهو ما ال نريد أن نراه في املشاريع 
القادمة، وفي نفس الوقت ال يجوز أن نقلل 
من قيمة االجنازات، فقد رأينا من جتربة 
مدينة جدة مع السيول أن الكويت تتمتع 
بشبكة جيدة لتصريف األمطار ومحطات 
معاجلة للصرف الصحي منذ 30 سنة، وهو 
ما ال يتوافر ملدن خليجية حديثة النشأة، 
قل مثل ذلك عن تخطيط املناطق السكنية 
والطرق السلسة والنظام التعاوني..الخ، 
ومثلما أن هناك قص���ورا جتب مواجهته 
وفسادا البد من تضافر اجلهود ملكافحته 
فإن هناك اجنازات ميكن أن تتضاعف إذا 

تهيأت األجواء املناسبة.
في االقتصاد، رغم شلل األسواق إال أن 
اقتصاد الكويت الرس���مي هو في أحسن 
مراحله، ليس من حيث الفوائض فقط بل 
مبا حققته مؤسساتها مثل الهيئة العامة 
لالستثمار، س���واء في اقتناصها الفرص 
)بيع سيتي بنك بعائد 36%– شراء أصول 
جيدة في الصني وتركيا وغيرها( مما أدى 
الى حتسني العوائد في ظروف أزمة عاملية 
غير عادية، الهيئة العامة لشؤون القصر 
مثال رائع آخر جمع بني رعاية ش���ريحة 
هامة بكل ما في كلم���ة رعاية من معنى، 
إضافة الى حماية مدخرات تلك الشريحة 

من تقلبات األسواق رغم حدتها.
ليست املسألة تفاؤال وتشاؤما بقدر ما 

هي احلاجة الى ش���يء 
نستند اليه للقيام من 
عثرتنا السياسية، وقد 
لف���ت نظ���ري االجتاه 
نحو زيارات خارجية 
من جانب سمو رئيس 

الوزراء في ذروة التصعيد الذي مارسته 
مجموع���ة معارض���ة له، ورمبا س���اعده 
ذلك على ع���دم االرتهان لألجواء احملبطة 
واإلصرار على ممارسة مهامه املوكلة اليه 
بثقة تامة بالنفس، وهو ما ظهرت آثاره في 
جلسة الثالثاء املاضي في صعوده املنصة 
وطرحه اإلجابات الالزمة، وال معنى لكلمة 
»سرية« في جلسة حضرها جميع النواب 
ومساعديهم، فهذه الكلمة تستخدم لشيء 
يحاك من وراء اجلدران وال يعلم به اال نفر 
محدود، وغير ذلك من التصورات هو هذر 
ال أفهمه، ورمبا انتقاص من قيمة النواب 

الذين حضروا تلك اجللسة.
كلمة أخيرة: انتهت حتقيقات 8 سنوات مع 
األخ فؤاد الربيعة الى براءته مما نسب اليه 
وتسبب في التنكيل به بسجن غوانتانامو، 
وانتقدت القاضية األميركية إجراءات انتزاع 
اعترافات منه بطرق ملتوية، رغم أنه كان 
يسهم في أعمال خيرية بحتة، هذا التخبط 
األميركي دفع بفلسطيني من بيت حلم الى 
مقاضاة محطة تلفزيونية أميركية ومذيعها 
الذي قابله في فندق ميلكه الفلس���طيني 
»أمين أبوعيطة« بينما قدمه اإلعالمي »ساشا 
كوهني« على أنه من كتائب األقصى، رغم 
أنه مس���يحي وال عالقة له بتلك املنظمات 
).....( وهو يطال���ب بتعويض قدره 110 
ماليني دوالر على إساءة معنوية، ترى كم 
يس���تحق فؤاد الربيعة، ومن هم مثله من 
تعويضات عن سنوات التعذيب والعذاب 

له وألسرته؟
بهذه املناسبة أتقدم بالتهنئة ألسرتك 
ولشخصك الكرمي، أخي فؤاد، ولألخ املكافح 
خالد العودة جزاه اهلل خيرا، فقد عوض 
عن تقصيرنا في قضية عادلة، ونتمنى أن 
تتكلل جه���وده بعودة ابنه العزيز فوزي 

العودة الى ذويه ساملا غامنا، بإذن اهلل.

بودنا ان يخلق نظام خليجي موحد 
لنظام البيع���ة وتوارث اإلمارة، يبدد 
الغم���وض ويقضي عل���ى االختالف 
ويرسخ بالتبعية االستقرار السياسي 
وبشكل دائم في الدول اخلليجية، واألمر 
ليس صعبا كما ان التشريعات تصبح 
أكثر سهولة في التطبيق عندما تكون 
موحدة ومعموال بها من قبل اجلميع.

> > >
ومادمنا ك����دول خليجية متحدين 
في السراء والضراء ونتحمل جميعا 
تبعات القرارات السياسية واالقتصادية 
»الرئيسية« التي تصدر، لذا نود ان يتم 
حصر مثل تلك القرارات االستراتيجية 
في القمم اخلليجية لكي تبعدها عن 
املرة  التجربة  الفردية، مس����تذكرين 
للجامعة العربية وحتمل دولها الدائم 
لتبعات الق����رارات املصيرية لبعض 
قياداتها املتأزمة كصدام ومن س����بقه 

وحلقه من قيادات ثورية مغامرة.
> > >

وبودن���ا ان تتقدم القمة اخلليجية 
املنعقدة في الكوي���ت مبقترح معلن 
للجارة املس���لمة ايران تعلن ضمنه 
استعدادها لدفع تكاليف إنشاء مفاعل 
نووي على أحدث طراز يخضع لشروط 
الس���المة الدولية يق���ع على احمليط 
الهندي الواسع كبديل ملفاعل بوشهر 
)التشرنوبلي( املنشأ عام 75 على ضفاف 
اخلليج الضيقة والذي تشرب من مياهه 
دول اخلليج وايران، وميكن االستشهاد 
بتجربة الدمنارك مع السويد التي أوقفت 
العمل بأحد مفاعالتها النووية احلديثة 
الواقع مقابل الشاطئ الدمناركي حفاظا 
على روح االخوة الصادقة التي تربط 

بني شعبيهما.
> > >

ومبا ان السياحة واالستثمار هما 
البدي����ل احلقيقي للنف����ط، بودنا ان 
تخلق هيئة سياحة واستثمار خليجية 
مشتركة تسوق الدول اخلليجية كوحدة 
واحدة، فالذي ي����زور البحرين على 

املثال يسهل  سبيل 
ل����ه ان يزور بعدها 
بعض أو كل الدول 
األخرى  اخلليجية 
كحال دول ش����رق 
آسيا التي تسهل على 

من يزور سنغافورة ان يزور ماليزيا 
وتايلند... إلخ.

> > >
وبودنا ان نتقدم مس����تقبال بطلب 
اس����تضافة بطوالت دولية كمونديال 
كرة القدم كوحدة جغرافية واحدة ومن 
ثم تتوزع املباريات على دول املجلس 
كافة مع إقامة املباراة النهائية في احدى 
عواصمها كالرياض وهو أمر قامت به 
دول أكبر من دولنا وأكثر تباعدا منها 

كاليابان وكوريا.
> > >

آخـر محطة: 1 � كالكيت ثاني مرة، مع 
استضافة الكويت للقمم االقتصادية 
واخلليجية وغيرها يتوافد على البالد 
آالف االعالميني ممن يرغبون وبشكل 
مل����ّح في عم����ل لق����اءات إعالمية مع 
املختصني من أهل البالد املستضيفة 
كاحلال عندما تعقد القمم املشابهة في 
القاهرة وبيروت ودمشق... إلخ ونرى 
على الفضائيات الساسة واإلعالميني 
واملفكرين واملثقفني من اهل تلك البالد 
وهم يتحدثون عن خلفيات ما يطرح 
بعد ان يتم عمل »بريفنغ« متواصل 

لهم حتى ال يهرفوا مبا ال يعلمون.
2 � ف����ي الكوي����ت ال يبلغ احد قط 
مبا س����يجري في تلك القمم ومن ثم 
نخلق معادلة غير حكيمة مضمونها 
»من يع����رف ال يتكلم، ومن يتكلم ال 
يعرف« ويس����اء في النهاية لسمعة 
التي  األم����وال  الكوي����ت وتذهب كل 
دفعت الستضافة اإلعالميني اخلليجيني 
والعرب واألجانب سدى بعد ان ييأس 
ويكّل ومي����ّل هؤالء م����ن وجود من 
يجيب عن تساؤالتهم واستفساراتهم، 

واملوضوع ذو شجون.

تحديان: االحتكام للديموقراطية - االنطالقة السليمة لمرحلة البناء مقترحات مواطن كويتي لقمة خليجية
كالم مباشر محطات

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

البقاء هلل
جاسم محمد مبارك السنافي � 55 عاما � سلوى 
� ق12 � شارع علي ثنيان األذينة � م46 � 

ت: 99788383 � 99788686.
عائشة منيع العرادة الرشيدي � أرملة مطلق دعدون 
الع����رادة الرش����يدي � 99 عاما � الرجال: 
القيروان � ق3 � ش321 � م3 � ت: 66411121 
� 99860101، النساء: الدوحة � ق4 � ش3 

� م69 � ت: 24868878.
منى حسـن بولند � زوجة جواد عبداحملسن 
احلمر � 38 عاما � الرجال: حسينية سيد 
علي � بنيد القار � ت: 97117006، النساء: 
الدسمة � ق3 � ش����ارع الرشيدي � م57 � 

ت: 99725521.
محمـود مـال اهلل إبراهيـم مـال اهلل � 69 عاما � 
الرجال: اجلابرية � ق6 � ش102 � م220 � 
ت: 25340089 � 99341488، النساء: السرة 
� ق3 � ش8 � م15 � ت: 25329307 � الدفن 

التاسعة صباحا.
عبدالرحيم عبداخلضر عبدالرحيم � 66 عاما � الرجال: 
حس����ينية معرفي القدمية � الشرق � ت: 
� 99439981، النساء: صباح   99292579

السالم � ق10 � الشارع األول � ج14 � م43 
� ت: 25529577 � 66741730.

عيسى أحمد عبدالرحمن العبيد � 58 عاما � الرجال: 
اجلابرية � ق5 � ش2 � م36 � ت: 97153119 
� 99587841، النساء: اجلابرية � ق5 � ش2 

� م38 � ت: 99037661 � 97845569.
فهيـد عبداهلل عويضة العجمي � 71 عاما � صباح 
السالم � ق9 � ش2 � ج9 � م71 � ت: 66914320 
� 66668737 � الدف����ن بعد صالة العصر 

مبقبرة صبحان.
يوسـف غلوم علي النـداف � 62 عاما � الرجال: 
الدعية � ق2 � مس����جد البحارنة � مقابل 
مس����توصف االحقاقي � ت: 99080944 � 
99713669 � 97304007، النساء: بيان � ق8 
� ش1 � ج5 � م1 � ت: 99838321 � 97304007 

� الدفن التاسعة صباحا.
إيران غلوم علي � زوجة عباس حسني الشيرازي 
� 70 عام����ا � الرجال: الرميثية � مس����جد 
مقامس � ت: 99022411، النساء: الرميثية � 
ق10 � ش معاذ بن جبل � م11 � ت: 25654232 

� الدفن التاسعة صباحا.

املتهمون الـ 5 وامامهم كمية اخلمور احمللية

رجال املتفجرات يتفحصون البراميل الثالثة 

املتهم وامامه كمية من الكابالت النحاسية املضبوطة بحوزته

مؤمن المصري
الدائ���رة  قض���ت 
األول���ى  اجلزائي���ة 
مبحكمة االس���تئناف 
برئاسة املستشار صالح 
املريش���د وعضوي���ة 
املستشارين محمدي 
عبد املجيد وعبد املنعم 
عثم���ان وأمانة س���ر 
عبداهلل الزير ببطالن 
حك���م محكم���ة أول 
درجة القاضي بحبس 
مس���ؤولة حس���ابات 
شخصية بأحد البنوك 
احمللية سبع سنوات 
م���ع الش���غل والنفاذ 
وقضت باالمتناع عن 
املتهمة  النطق بعقاب 
على أن تق���دم تعهدا 

بكفال���ة مالية قدرها ثالثة آالف دينار تلتزم فيه بحس���ن الس���ير 
والسلوك ملدة سنة.

وأثناء جلس���ة احملاكمة ترافع دفاع املتهمة احملامي يوس���ف 
دشتي دافعا مبخالفة احلكم املس���تأنف للقانون واإلخالل بحق 
 الدفاع، كما دفع باخلطأ في تطبيق القانون والفساد في االستدالل.
 ودف���ع احملامي بالقصور في التس���بيب ومخ�����الفة الث�����ابت 
باألوراق وطلب أصليا الب���راءة واحتياطيا االمتناع عن النطق 

بالعقاب.
وتخلص الواقعة فيما شهد به مدقق حسابات بالبنك املذكور 
بأنه بفحص حسابات إحدى عميالت البنك تبني وجود عمليات 
سحب نقدي من أحد حساباتها لدى البنك بلغ 24.897.464 دينارا 
وتب���ني له أن التوقيع الثابت على إيصاالت الس���حب النقدي ال 

يطابق منوذج توقيع العميلة املجني عليها.
وتبني له أيضا سحب مبالغ أخرى بلغت في مجموعها 120.915.189 
دينارا من حس���ابات العميلة املذكورة ل���دى البنك. ومبزيد من 
التدقيق تبني أن عمليات الس���حب جميعها متت مبعرفة املتهمة 
بعد أن قامت بتزوير توقي���ع املجني عليها )التي كانت تربطها 
بها عالقة صداقة قوية وثقة متبادلة(. وأن جميع العمليات متت 

باستخدام الرقم الكودي اخلاص باملتهمة.
ومبراجعة العمليات التي قامت املتهمة بإجرائها تبني أنها قامت 
بعمليات مماثلة على حسابات عميلتني أخريني استولت مبوجبها 
على مبلغ 25.000 دينار من حساب األولى ومبلغ 26.000 دينار 

من حساب الثانية. فتم القبض عليها والتحقيق معها.
وقد أقرت املتهمة باستيالئها على املبالغ املبينة، وقامت بسداد 
قيمة املبالغ املستولى عليها أثناء سير الدعوى. وقد قضت محكمة 
أول درجة بحبس املتهمة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، إال أن 
محكمة االستئناف ألغت هذا احلكم لبطالنه وقضت باالمتناع عن 
النطق بعقاب املتهمة على أن تقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها ثالثة 

آالف دينار تلتزم فيه بحسن السير والسلوك ملدة سنة.

»االستئناف« تمتنع عن النطق بعقاب موظفة بنك 
استولت على 120 ألف دينار من حساب عميلة

سددت كامل المبلغ خالل جلسات المحاكمة

حاوال التسلل
 خارج التغطية

ترنح يكشف 4 زجاجات 

هاني الظفيري
حاول خليجيان التسلل عبر 
منفذ الساملي بطريقة كوميدية، 
إذ وضعا خطة تقضي بأن يقوم 
أحدهما مبحاولة التسلل بالسيارة 
من خالل العبور من أحد كاونترات 
املنفذ الفارغة بينما يقوم الثاني 
بالتسلل بجوار السور احملاذي 
ملبنى املنفذ على أن يلتقيا داخل 
احلدود الكويتية، ولكن خطتهما 
فشلت لسبب بسيط جدا أن االثنني 
كانا خارج نطاق التغطية وكان 
الس���كر قد بلغ منهما مبلغا إلى 
درجة أن جميع رجال أمن املنفذ 
واملسافرين رأوهما أثناء تنفيذ 
خطتهما التي انتهت إلى القبض 
عليهما وبتفتيشهما عثر معهما 
على 60 حب���ة كبتاغون مخبأة 

داخل السيارة.

هاني الظفيري
متكن رجال األمن في منطقة 
الفرواني���ة م���ن القب���ض على 
مواطن وبحوزت���ه 4 زجاجات 
خمر مس���توردة، وذلك بعد أن 
اش���تبه رجال األم���ن الوكيالن 
أحمد احلس���يني وفواز دشتي 
مبواطن يقود س���يارته بشكل 
مترنح، وباستيقافه مت تفتيش 
س���يارته وعثر على الزجاجات 
األربع وأحيل إلى مخفر الفروانية 
واحتجز بتهمة القيادة حتت تأثير 
الس���كر وحيازة مواد مس���كرة 

وسجلت قضية.

امير زكي
استنفر رجال االدلة اجلنائية ورجال ادارة االثر واملتفجرات مساء 
امس اثر بالغ امني ورد عن العثور على 3 براميل وضعت بطريقة 
مثيرة للشبهات على الشبك احلديدي احملاذي لطريق املطار الدولي، 
وقال املصدر ان دورية ام���ن ابلغت العمليات عن البراميل الثالثة، 

واوضح املصدر ان الدورية كانت تقوم بجولة متشيطية في محيط 
املط���ار والطرق املؤدية اليه ضمن اخلطة االمنية املوضوعة لتأمني 
الطريق، وق���ال املصدر ان رجال املتفجرات قاموا مبعاينة البراميل 
وقاموا بالتعامل معها خاصة انها لم تكن حتوي شيئا خطرا وسجلت 

اثبات حالة.

5 كوريين شماليين يسقطون بـ 95 زجاجة »محلية«

محمد الجالهمة
متكن رجال امن مخفر ابوحليفة من القبض 
على 5 كوريني وبحوزتهم اكثر من 100 زجاجة 

وكيس من اخلمور احمللية.
وبحسب مصدر امني، فإن قائدي دورية امن 
تابع���ة للمخفر حملا س���يارة يابانية بداخلها 5 
اشخاص فر قائدها حال رؤيته للدورية، فتمت 
مطاردة السيارة بعد ابالغ العمليات ومت اجبار 
قائدها على التوقف، وتبني ان االشخاص اخلمسة 

جميعهم من اجلنسية الكورية الشمالية، وبتفتيش 
السيارة عثر بداخلها على 95 زجاجة خمر محلية 
مع���دة للبيع و12 كيس خم���ر محلية، واعترف 
قائد الس���يارة بانه يقوم بدور املوزع للخمور 
احمللية في عطلة نهاية االس���بوع على زبائنه 
من اآلس���يويني بطريقة التوصيل الى املنازل، 
واحيل الكوريون اخلمسة الى التحقيق متهيدا 
الحالتهم ال���ى االدارة العامة ملكافحة املخدرات 

الستكمال التحقيقات.

3 براميل على طريق المطار تستنفر »المتفجرات«

سارق محوالت في المهبولة يعترف: سرقت أطناناً من النحاس
محمد الجالهمة

استطاع رجال امن مخفر الفنطاس ايقاف واحد 
من انش���ط لصوص النحاس في املهبولة، وكان قد 
اس���تولى قبل القبض عليه على اطنان من كيبالت 
النحاس التابعة لوزارة الكهرباء مبش���اركة آخرين 

جار ضبطهم.
وفي التفاصيل كما يوردها مصدر امني ان دورية 
كانت تقوم بجولة روتينية في منطقة املهبولة، وملح 
قائدها وافدا آسيويا يقوم بقص احد الكيبالت بجانب 
احد احملوالت الرئيس���ية في املنطقة، فقام بالقبض 
عليه، وكان قد قام بقص كيبل نحاس���ي »االرضي« 
بطول 3 امتار وعثر معه عل���ى مقص حديد كبير، 
وباحالته الى مخفر الفنطاس اعترف بأنه يقوم بسرقة 
كيبالت النحاس اخلاصة باالرضي من احملوالت، ودل 
على مخزن يستخدمه مع 3 اشخاص آخرين لتخزين 

كيبالت النحاس املسروقة متهيدا لبيعها.
وقال املصدر ان اللص وش���ركاته الثالثة الذين 
وضعوا حتت املراقبة جميعهم بنغاليون ومتت احالة 
املتهم الى جهات االختصاص وعممت اسماء شركائه 
الثالثة لسرعة ضبطهم والقبض عليهم، خاصة ان 
املخزن عثر بداخله على ما زنته طنان من النحاس 
كما اعترف اللص البنغالي بأنه وشركاءه قد سرقوا 
كميات اخرى من النحاس تقدر زنتها باالطنان خالل 

االشهر الستة املاضية.

احملامي يوسف دشتي

»أصبع« في المهبولة 
و5 حبات في الفحيحيل

محمد الجالهمة
متكن رجال جندة األحمدي 
من القبض على مواطن باصبع 
حش���يش في منطقة املهبولة 
ومواط���ن آخر مطل���وب على 
ذمة قضية مخدرات ومحكوم 
بالسجن 5 سنوات وضبط معه 
5 حبات كبتاغون مخدرة. وقال 
مصدر أمني ان املواطنني ضبطا 
أثناء إقامة حمالت تفتيشية في 
كلتا املنطقتني، ومتت احالتهما 
ال���ى اإلدارة العام���ة ملكافحة 
التحقيق  املخدرات الستكمال 

معهما.

)هاني الشمري(


