
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة طبية: اإلنسان يفكر حتى أثناء نومه.

ـ وبعض جماعتنا وهلل الحمد متوقفون عن التفكير في الحالتين 
»صاحين« و»نايمين«.

شنو أمنياتك للعام 2010؟
ـ نفس 2009: تخف الزحمة وتقل األسعار ويوقف الصراع السياسي 

وياخوفي نروح لـ 2020 وإحنا بنفس األمنيات.
أبواللطفواحد

مواقيت الصالة والخدمات  ص 42

مقاالت الزمالء كتّاب األخيرة ص51

البقاء هلل
تويس مطلب دواس عزام العازميـ  71 عاماـ  الرجال: صباح السالمـ  
ق13ـ  ش األولـ  م60ـ  ت: 66664425ـ  99430090، النساء: 

صباح السالم ـ ق9 ـ ش4 ـ ج3 ـ م22 ـ ت: 25512579.
إبراهيم تركي إبراهيم التركيـ  58 عاماـ  الرجال: الخالديةـ  ق1ـ  ش 
غزة ـ م39 ـ ت: 55454124، النســـاء: الفيحاء ـ ق2 ـ ش27 

ـ م8 ـ ت: 22524181.
بـدر خالـد بدر فالـحـ  34 عاماـ  القصورـ  ق2ـ  ش11ـ  م49ـ  ت: 

99896082 ـ 97332313.
أحمد راشد موسى السعدـ  57 عاماـ  الرجال: مشرفـ  ق3ـ  الشارع 
األولـ  م50ـ  ت: 99029065، النساء: العارضيةـ  ق8ـ  ش7 

ـ م69 ـ ت: 24886605 ـ الدفن التاسعة صباحا.
زامـل عجيـل النبهان الشـمريـ  68 عاماـ  األندلسـ  ق8ـ  ش108ـ  

م22 ـ ت: 99995085.
فارس فايز نايف العتيبيـ  9 سنواتـ  ضاحية علي صباح السالم 
ـ ق3ـ  ش19ـ  م21ـ  ت: 60055111ـ  الدفن التاســـعة صباحا 

بمقبرة صبحان.
روان فهد زبيل فرج اليحيى ـ 5 ســـنوات ـ الرجال: الزهراء ـ ق3 ـ 
ش313ـ  م7ـ  ت: 99919193ـ  النساء: العارضيةـ  ق10ـ  ش1 

ـ ج9 ـ م7 ـ ت: 24883846 ـ الدفن التاسعة صباحا.
دالل توفيق رمضان أحمد الرميضـ  22 عاماـ  الرجال: القادسيةـ  ق2ـ  
ش21ـ  م14ـ  ت: 22515945ـ  النساء: القادسيةـ  ق9ـ  ش94 

ـ م4 ـ ت: 22544627 ـ الدفن التاسعة صباحا.

النوخذة االيراني وأمامه سلة العمالت املضبوطة معه

نوخذة إيراني سقط بـ »سّلة عمالت« في »الدوحة«
أمير زكي

أحال رجال ميناء الدوحة الى اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 
وافدا ايرانيا يعمل نوخذة ســـفينة بتهمة تهريب اموال بطريقة 

غير مشروعة الى داخل البالد.
وقال مبارك القطان ان ادارة جمارك ميناء الدوحة بقيادة خالد 
الفيلكاوي مســـاعد مراقب ميناء الدوحة ومسؤول الزام محمد 
شبيب اشتبهوا في نوخذة ايراني يدعى )سيد.أ( ومت سؤاله عما 
اذا كان بحوزته اي اشياء سواء كانت ممنوعات او خالف ذلك، إال 
ان النوخذة نفى، وهذا ما دعا رجال اجلمارك الى تفتيشه ليعثروا 
داخل لفافات ورقية على 300 مليون دينار ايراني )تعادل نحو 

8500 دينار كويتي و3868 دينارا كويتيا و5000 دوالر.
واشـــار القطان الى ان القانون يشترط على اي شخص قادم 
الى الكويت ان يفصح عن اي مبالغ مالية تزيد على 3000 دينار 
مشـــيرا الى ان مثل هذه القضية رمبا ترتبط بعمليات غســـيل 
اموال او متويل انشطة غير قانونية، الفتا الى ان االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية ســـتحقق مع الوافد وتتخذ بحقه االجراءات 

القانونية.

مختارون ومناطق  أهل القانون

غسيل  جرائم 
األمـوال يجب 
تنـظـرها  أن 

مـحـكـمـة 
ت  يـا لجـنـا ا
لـيــة  و لـد ا
بتجارة  لتعلُّقها 
المـخـدرات 

والـسـالح واإلرهـاب الـدولــي
ص23

احملامية هناء بوجروة

الـبذال:  فهد 
حــية  ضــا
للــه  ا عـبـد
ك  ر لـمـبـا ا
تـعــانــي
من الكـثـافة 
نـية  لـسـكا ا
تـفـتـقـد  و

العديـد مـن الخدمـات الحيويـة
ص24

فهد البذال


