
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
ندوة اقتصادية عربية بعنوان »النقد العربي الموحد.. حلم أم واقع؟«.

ـ وعلى هذا المنوال سيكون اسم عملتكم الموحدة »خير اللهم اجعله 
خير«!

»الداخلية«: بدالة 112 تلقت أكثر من 3 ماليين بالغ العام الماضي.
ـ على األقل إنتوا تردون مو بدالة التجارة 135 اللي لو تدق 3 ماليين 

أبواللطفواحدمرة ما احد يعّبرك!

البقاء هلل
نوير عايد الدرزي العازمي، أرملة س���امة سالم 
ال���درزي � 87 عاما � القرين � ق2 � ش2 � 

م11 � ت: 99032622 � 94444885.
رفعة مجبل رشود اجلسـار، أرملة مبارك مناور 
اجلس���ار � 69 عاما � الرجال: الفروانية � 
ق2 � ش140 � م15 � ديوان اجلس���ار � ت: 
99222651 � النساء: صباح الناصر � ق6 

� ش42 � م24 � ت: 97250004.
ثامر مرزوق احلريص � 85 عاما � صباح الناصر 
 � � ق3 � ش20 � م37 � ت: 66044540 

.99034466
غالية نهـار جبيران العجمي، زوجة خجيم سالم 
خجي���م العجم���ي � 63 عام���ا � صباح 

الس���الم � ق13 � ش10 � ج2 � م32 � ت: 
.99766366

نـورة حمـد الهاشـمي العجمـي، أرملة فالح 
ناص���ر الع�اوي العجم���ي � 78 عاما � 
الرجال: جابر العلي � ق3 � ش13 � م29 
� مقابل مديري���ة أم��ن األحم���دي � ت: 
99058076 � 99043187 � النساء: القرين 
 � � ت: 66282926  � م22  � ق1 � ش11 

.25435008
سـودة حمدان عبداهلل املشـحني العازمـي، زوجة 
محماس منصور مهيني العازمي � 75 عاما � 
بيان � ق11 � ش1 � ج6 � م34 � ت: 99011778 � 

66039990 � الدفن التاسعة صباحا.
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اصطفاف البرادعية
 ـ بقلم: عبدالهادي الصالح

حفظ القضية.. 
والشهيد احلي

 ـ بقلم: ذعار الرشيدي

الرغبة × االحتياج
 بقلم: د.نرمني يوسف احلوطي

كويتي مزدوج الوالء
 بقلم: محمد هالل اخلالدي

آهات وجروح التنمية!
بقلم: عبدالعزيز الكندري

وبانتظار بيارق أخرى
 بقلم: أنوار عبدالرحمن
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كتّاب صفحة آراء مواطن يتهم شريكه »البدون الكندي« بسرقة مليوني دينار

صحافية اقتصادية.. طار رصيدها البنكي على يد مجهول

هاني الظفيري
تقدم مدير ش����ركة جتارة عامة ومقاوالت بباغ 
الى مخفر الش����امية متهما احد الشركاء في الشركة 

باالستياء على مبلغ يقدر مبليوني دينار.
وقال مصدر امني ان مدير الشركة وهو مواطن 
تقدم امس الى مخفر الشامية، مدعيا ان شريكه الكندي 

اجلنسية )بدون سابق( استولى على املبلغ من خال 
التزوير في محررات الشركة، مشيرا الى ان املدقق 

املالي للشركة اكتشف هذه السرقة الكبيرة.
واضاف املصدر، قام رجال مخفر الشامية بتسجيل 
قضية واحالتها الى املباحث الستكمال التحقيقات 

واستدعاء »الكندي البدون« للتحقيق معه.

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
305 دنانير طارت م���ن رصيد زميلة في مهنة 
املتاعب، الزميلة في مهنة املتاعب ودون سابق إنذار 
وج���دت أن رصيدها البنكي نقص بقدرة قادر هذا 
املبلغ الكبير، حيث س���ارعت على عجالة الى فرع 
البنك التابع لها لتس���تخرج كشف حساب وكانت 
املفاجأة غير املتوقعة، حيث أظهر كشف احلساب ان 
املبلغ املفقود مت سحبه من خال نقطة بيع إحدى 

شركات السيارات الشهيرة.
زميلة مهن���ة املتاعب والتي تعم���ل صحافية 
اقتصادي���ة، قالت ل� »األنباء« ان ما حدث معها امر 
شديد الغرابة، فالبطاقة البنكية في حوزتها ورقمها 
السري ال يعرفه احد سواها، متسائلة: كيف ميكن 

للص ان يدفع من حسابها البنكي ومن خال نقطة 
بيع هذا املبلغ دون ان تكون بحوزته البطاقة او الرقم 
السري. الزميلة قالت: تقدمت الى مخفر الرميثية، 
حيث يتبع البنك الذي تفتح فيه حسابها وُأبلغت 
بأن عليها التردد غدا لتسجيل قضية حيث ستحال 

الى نيابة األموال العامة.
من جهة اخرى، تق���دم مواطن الى مخفر الرقة 
وأبلغ عن سرقة من خال تزوير في محررات رسمية، 
مش���يرا الى ان لصوصا مجهولني سرقوا منه 400 
أو500 دينار بواس���طة بطاقت���ني بنكيتني ورفض 
املواطن اتهام احد بالسرقة تاركا مهمة ضبط اللص 
لرجال مباحث األحمدي الذين ش���رعوا في البحث 

عن اجلاني.

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

بعد حادثة الطائرة األفغانية في مطار 
غاتويك البريطاني في ديسمبر 1969 
والتي قام خالها الطيار مبحاولة النزول 
رغم إباغ البرج ل���ه بانعدام الرؤية 
مما نتج عنه حتط���م الطائرة ومقتل 
ركابها، قررت سلطات الطيران املدني في 
أغلب بلدان العالم نزع صاحية النزول 
من عدمه م���ن يد الطيار حال وصول 
مستوى الرؤية الى حدود دنيا معينة 

بل ومعاقبته إذا حاول النزول.
> > >

وينصح أغلب خبراء سامة الطيران 
بعدم الهبوط في املطار إذا فشلت عملية 
النزول ملرتني متتاليتني، والسبب في 
ذلك ان كثيرا من حوادث الطيران متت 
بعد تلك احملاولتني نظرا لإلجهاد الذي 
إلى تناقص  الطيار، إضاف���ة  يصيب 
الوقود بس���بب تكرار احملاولة والذي 
يضيف عاما نفسيا يرغم الطيار على 
الهبوط بأي ثمن، كما أن ذلك التكرار 
يعني أن للطيار أسبابا خاصة أو عامة 
جتعله يود النزول رغم املخاطرة في 
 FANTASY(( ذلك املطار احملدد، ظاهرة
OF DESTINATION التي سبق احلديث 

عنها.
> > >

كانت الرؤية في مطار سمولنسك 
العسكري الروسي شبه معدومة إضافة 
إلى قصر ممر النزول وعطل جزئي في 
األجهزة املاحية وإشكالية اللغة بني 
مراقبي البرج الروس والطيار الپولندي، 
وقد سمح البرج للطيار بتكرار محاولة 
النزول رغم انعدام الرؤية، وكان يفترص 
أن يأمره بالتوجه إلى مطاري مينسك 
أو موس���كو بالقوة وقد حاول الطيار 
النزول 3 مرات وحتطمت الطائرة في 

احملاولة الرابعة.
> > >

وكان الرئيس الپولندي الراحل ليخ 
كاتشينس���كي قد حاول في أغسطس 
2008 أن يأمر كابنت طائرته املتجهة الى 
تبليزي عاصمة جورجيا بالنزول رغم 
خطورة األوضاع األمنية هناك قائا له 
»أن تكون طيارا يعني أن تكون شجاعا«.. 
وملا رفض الكابنت غريغوز بيتوكاز ذلك 
األمر هدده الرئيس باحملاسبة والعقاب 
حال العودة لوارسو إال أن اجليش منحه 

تقديرا  ميدالي���ة 
لقراره بعد ذلك.

> > >
لذا يعتقد بعض 
احملققني أن كابنت 
اركادوز  الطائرة 
إم���ا  بروتس���وك 

قد تس���لم أوامر مباشرة من الرئيس 
بالن���زول رغم األج���واء، وهو أمر قد 
يكشفه الصندوق األسود، أو أنه تذكر 
إشكالية زميله فقرر من ذاته أن يكرر 
احملاول���ة حتى ال يعّنفه الرئيس أمام 
الوفد الرفي���ع املرافق، ويضاف لذلك 
خصوصية املناسبة التي يرقبها الشعب 
الپولندي قاطبة وهي االحتفال بذكرى 
مقتل 22 أل���ف ضابط پولندي أبادهم 
الطاغية ستالني في غابة كاتني عام 1940 

إبان حتالفه املبكر مع هتلر.
> > >

ومما يثار ف���ي پولندا هذه األيام 
دون بين���ة أن الروس عطلوا أجهزة 
الطائرة ملطار  املاحة حتى تتج���ه 
آخر ملن���ع ذلك االحتفال الذي يعتقد 
أن الرئي���س الپولندي اليميني كان 
س���يطالب خاله باعتذار رسمي من 
موس���كو ودفع تعويضات عن تلك 
املذبحة، وأن ذلك قد يكون سببا مضافا 
النزول على  الرئيس عملية  لفرض 

كابنت الطائرة.
> > >

آخر محطة: )1( اليضاح احلقيقة، اخلبر 
الذي نشرته »األنباء« على صفحتها 
األخيرة قبل أيام يختص بطيار كويتي 
»متقاعد« ال يعمل حاليا ومن ثم فهو 
ال يتحدث عن ممارسته للطيران هذه 
األيام، وعلي���ه اقتضى التنويه كي ال 
يظلم ذلك الطيار وال يظلم الطيارون 

اآلخرون.
)2( والشيء بالشيء يذكر، يخبرني 
طيار عراق���ي صديق بأن عدي صدام 
حس���ني كان يرغم طي���اري الطائرة 
العراقية اجلامبو التي تقله وصحبه، 
على شرب قنان من اخلمر أثناء الرحلة، 
وكان الطي���ارون يتناوب���ون الذهاب 
للحم���ام إلفراغ ما ف���ي جوفهم. األمة 
كانت س���تترحم على صدام لو حكم 

ابنه عدي!

حادثة »الپولندية«.. الرئيس جاٍن أم مجني عليه؟!

ما بني أفع���ال تنقصها 
احلكمة وانفعاالت يعلوها 
الوطن  الضجيج يتأرجح 
الرمضاء  وهو ميشي بني 
والنار. فنحن ننتج األزمات 
في بادنا مثلما ننتج النفط 
الغزير. وكلما خرجنا من 
حف���رة وقعنا ف���ي حفرة 
أعمق وأحلك ظلمة. نعيش 
املشكات والدواهي وكأنها 
الهواء واملاء اللذان ال غنى 

لإلنسان عنهما.
البعض بني  يخ���وض 
البعوض في املستنقعات 
اآلس���نة وكأنه يجول في 
بس���تان زهر، والفراشات 
ترفرف من حوله والعنادل 
تش���دو فوق���ه. ال نطيق 
الس���كوت وجنهل فضائل 
الصمت. يهرف بعضنا مبا 
ال يعرف فنقارب اجلحيم 
وكأننا نهم بالسباحة في 
بركة من ماء الورد. نتراشق 
باحلجر والكام الرخيص 
وكأنن���ا صبي���ة يله���ون 

بالثلج.
نتعامل مع الكام بترف 
وترخ���ص عجي���ب وكأن 
الكام عطر رخيص يزول 
بعد فترة وجنهل أن احلرب 
أولها كام. فبعضنا اليزال 
التمرة  ب���ني  الفرق  يجهل 
واجلمرة. نطبخ احلصى 
والرمل والس���خام ومنني 
النفس بوجبة دسمة لذيذة. 
ننفخ في نار الفتنة ونحن 
نبتسم وكأننا نشعل البخور 

في ليالي السعود.
فهل ميلك املاء حا لبلد 

يصر على االحتراق؟

جمر وتمر

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

ف�ساتني �سهرة
من لبنان

frechsoiree.webs.com

67788996


