
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: غسل اليدين كناية عن غسل خطايا الماضي.

ـ إذن في عالمنا العربي »البعض« يحتاج إلى »حرق« اليدين للتكفير عما فعلوه!
دراسة: العمل لساعات إضافية قد يكون قاتال.

ـ يعني متوسط األعمار عندنا سيكون إن شاء اهلل األطول عالميا.
أبواللطفواحد

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

العوملة  انطلق����ت  حامل����ا 
من عقالها شرعت الشركات 
واملصان����ع الكبرى في الدول 
األوروبي����ة الصناعي����ة في 
االنتق����ال إل����ى دول األجور 
الزهيدة، فتم تس����ريح مئات 
اآلالف من العمال األوروبيني 
الذين شكلت نقاباتهم حركات 
مناهضة للعوملة، وش����هدت 
الشوارع األوروبية عشرات 
واملظاه����رات  الصدام����ات 

االحتجاجية.
ما حدث في الدول األوروبية 
يتعلق بها مباشرة، فالعوملة 
خدمت الشركات في هذه الدول 
وأض����رت مبصال����ح العمال 
فيه����ا حني وفرت فرص عمل 
ملواطني الدول النامية وتركت 
األوروبيني في مهب الريح، غير 
أن الذي يعصى على الفهم قيام 
بعض الناس العرب باستيراد 
الس����خط واالحتج����اج على 
العوملة التي جلبت الشركات 
األجنبية وفتحت أبواب الرزق 
الذين عجزت بالدهم  للناس 

عن توفير العمل لهم.
العربية  الذهني����ة  إنه����ا 
التي تتمتع بش����هوة التقليد 
ف����إذا أمطرت  واالس����تيراد، 
الغي����وم في أقص����ى األرض 
فتحن����ا املظالت ف����ي بالدنا، 
وإذا أشرقت الشمس غطينا 
عيوننا بالنظارات الشمسية، 
وإذا تظاه����ر الناس في دولة 
ما لديها قطاع عام منتج ضد 
قانون اخلصخصة س����ارعنا 
بالهرولة إلى الساحات رافعني 
شعارات ضد اخلصخصة دون 
التيقن من خصوصيتنا وما 

يحقق مصاحلنا.

خصوصية الخصخصة

البقاء هلل
حبيب سليمان علي القطان � 61 عاما � الرجال: املنصورية – حسينية 
األوحد – ق1 – ش املنصورية – م � 3 ت: 22548709  - 

النساء: املنصورية – ق1 – ش املنصورية – م 11.
سهام مصطفى حردان ارملة سعد عبدالرحمن الريش � 65 عاما � 
الرجال: اليرموك – ق4 – ش3 – ج1 – ديوان الريش بجانب 
روضة اليرموك – ت: 66066343 – 99289769، النساء: 

كيفان – ق4 – ش عرفات – م51 – ت: 24841949.
محمـد مبارك زايد الهاجري � 19 عاما � ام الهيمان – ق3 – مقابل 

ثانوية البنات – ت: 99538552.
مبـارك خالـد العرافة العنـزي � 44 عاما � العيون – ق3 – ش5 – 

م33 – ت: 99448330.
فاطمة علي حسني العليوي ارملة سعد عبداهلل العليوي – 78 عاما 
– الرجال: اخلالدية – ق2 – ش29 – م15 – ت: 24835507، 

النساء: بيان – ق8 – ج2 – م20 – ت: 25384252.
محمـد احمد يوسـف البشـير � 19 عاما � الرجال: القصور – ق7 
– ش38 – م17 – ت: 25431789 – 66580696، النس���اء: 

العدان – ق7 – ش6 – م3 – ت: 99808101.
اسـامة عبـاس علي احلـداد – 35 عاما – الرجال: حس���ينية آل 

ياس���ني - املنصوري���ة – ق2 – ش29 – ت: 22518147 – 
97943427، النس���اء: بيان – ق9 – ش األول – ج10 – م8 

– ت: 25387689.
سـلوى محمد الثويني � 49 عاما – الرجال: القادس���ية – صالة 
الشيخة مرمي – ت: 97882207، النساء: القادسية – ق8 

– ش81 – م15 – ت: 99412741.
عبـداهلل محمد جاسـم الصفار – 85 عاما – الرجال: احلس���ينية 
اجلعفرية – قرب مجم���ع الصوابر – العزاء اعتبارا من 
اجلمعة – ت: 99054588، النس���اء: حسينية الزهراء – 

املنصورية – ق1 – ش11 – م 10 – ت: 22555522.
فائق زيد عبداحلسـني حسـن الكاظمي – 54 عاما – الرجال: ديوان 
زيد الكاظمي – الدسمة – ت: 22515888 – النساء: سلوى 
– ق3 – ش املس���جد األقصى – م160 – العزاء ابتداء من 
يوم السبت املوافق 5/15 – ت: 25636071 – الدفن السابعة 

والنصف صباحا.
أحمد غزاي هليل امليموني – 38 عاما – الرجال: ضاحية عبداهلل 
املبارك – ق5 – ش515 – م59 – ت: 99012142 – النس���اء: 

الفردوس – ق5 – ج8 – م15 – ت: 99333571.

هل تخوض مصر حربًا مائية
 مع دول منابع نهر النيل 

بسبب إسرائيل
ص24

مؤمن المصري
حجزت الدائرة اجلزائية الثالثة مبحكمة 
االس���تئناف أمس برئاسة املستشار فيصل 
خريبط وأمانة سر س���امي العنزي دعوى 
حريق العيون ف���ي منطقة اجلهراء واملتهم 
فيها املواطنة »ن.ع« زوجة املعرس في ذلك 
الفرح بحرق خيمة العرس وتسببها بحرق 

املدعوات، ما تسبب بقتل ما يقارب 57 امرأة 
كن متواجدات باخليمة جللسة 26 اجلاري 

للحكم.
وحضر مع املتهمة محاميها زيد اخلباز الذي 
ترافع شفاهة مطالبا بتعديل القيد والوصف 
واالكتف���اء باالتهام الثال���ث احلريق العمد 

وتناقض الدليل القولي مع األدلة الفنية.

مؤمن المصري
قضت محكمة أول درجة ببطالن وكالة 
ص���ادرة من زوج لزوجت���ه، وذلك لفقدان 
أهلية الزوج وقت اب���رام الوكالة وبالتالي 
عدم االعتداد بالتصرفات الناجتة عن الوكالة. 
وتتلخ���ص الواقعة ف���ي أن ابن الزوج من 
زوجة أخرى ق���ام برفع دعوى يطلب فيها 
بطالن الوكالة املمنوحة من والده لزوجته 

على س���ند من القول إن األب فاقد لألهلية 
وغير مدرك لتصرفاته وان والده في حقيقة 
األمر فاقد لإلرادة التي تطلبها القانون إلبرام 
التصرفات، وان الوكالة املمنوحة للزوجة 
قد فقدت أهم أركانها إلبرام التصرفات وان 
الوكالة املمنوحة للزوجة قد فقدت أهم أركانها 
وه���ي اإلرادة، وبالتالي فإن الوكالة تعتبر 

الغية بحكم القانون.

محمد الجالهمة
أحيل يوم أمس إلى إدارة أمن الدولة وافد ميني بعد أن تبني 
دخوله الى البالد بصورة غير شرعية عبر احدى الدول املجاورة، 

فيما كشفت التحقيقات األولية أن املتهم من احلوثيني.
وقال مصدر أمني إن دوري���ة تابعة للمهام اخلاصة رصدت 

تصرفات غريبة من وافد، وانه مبج���رد ان ش���اهد الدورية فر 
إلى محل بنشرجي ليتم توقيفه وطلب هويته من قبل الرقيب 
أول خالد ش���امان والرقيب س����الم نافع ليجدا بحوزته ادوات 
سحر وشعوذة وط������الس���م واعترف أمامهم بأنه دخل البالد 

متسلال.

الحكم في قضية حريق العيون 26 الجاري

بطالن وكالة زوج لزوجته لفقدان األهلية

»حوثي« إلى أمن الدولة بأدوات سحر وشعوذة

الصفحة األمنية 
ص 10و11

مواقيت الصالة  والخدمات
   ص 26

ديوانياتكم
 ص47

عائلة األنصاري 
أقامت ملتقاها 

الثالث في الكويت
ص28

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

باقتا ورد لوزير الشؤون الفاضل د.محمد 
العفاس���ي، األولى لعدم املجاملة في احلق 
وإحالته متجاوزي وزارته للنيابة العامة، 
والثانية للجهد الطيب الذي بذله في مؤمتر 
حقوق اإلنس���ان في جنيڤ ومساهمته في 
تبرئة اسم الكويت من التهم التي ألصقت 

بها.
> > >

وتهنئة قلبية للدكتور الفاضل عبداهلل املعتوق على تقلده 
رئاسة مجلس إدارة الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية، والشكر 
موصول للعم الفاضل يوس���ف احلج���ي وللعاملني في الهيئة 
وعلى رأسهم الزميل العزيز يوسف عبدالرحمن على ما بذلوه 
ويبذلونه من جهد لرفع املعاناة عن احملتاجني في العالم وإعالء 

اسم الكويت بني شعوب األرض.
> > >

لق���اء ممتع مع النائبات الفاضالت أقامته الزميلة »القبس« 
واحتضنته جمعية الصحافيني الكويتية، حضره رئيس حتريرها 
الزميل وليد النصف و»الدينامو« حسني عبدالرحمن، ورأيت 
ضمن مداخلتي ان النائبات أضفن كما شديدا من االحتراف للعمل 
النيابي عبر عملهن اجلاد ف���ي اللجان وعدم جتريح بعضهن 
البعض عند التباين في املواقف اضافة الى الشجاعة و»املرجلة« 
في اآلراء وجعل بوصلتهن مصلحة البلد، فال مواالة دائمة وال 

معارضة دائمة كحال كثير من النواب اآلخرين.
> > >

س���ألني مذيع »العربية« مس���اء امس ان كان سبب سقوط 
طائرة اخلطوط األفريقي���ة الليبية هو خطأ الطيار أم األنواء 
اجلوي���ة وضعف الرؤية أم اخللل الفني؟ فكانت اإلجابة ان أيا 
من تلك العوامل وحده ال يس���قط عادة الطائرة، أما ما يسقط 
الطائرات فهو اجتماع تلك العوامل معا، فالرحلة املنكوبة كانت 
قادمة من جنوب أفريقيا في رحلة ليلية شاقة جاوزت 9 ساعات 
مما يتسبب في إجهاد شديد للطيارين ويجعلهم أكثر احتماال 
للتعرض للخطأ البشري وكثير من حوادث الطيران تقع � كحال 

»الليبية« � في الصباح الباكر بعد رحلة ليلية مجهدة.
كذلك فقد كانت الرؤية ضعيفة في مطار طرابلس وقيل ان 
الكابنت يوسف الساعدي قد أعلن الطوارئ بسبب أعطال فنية 
ولرمبا حريق في الطائرة، وقد حتدثت في اللقاء عن مصادفة 
الرق���م »103« مع حوادث الطيران املرتبط���ة في ليبيا، فنجاة 
الطفل الهولندي جعل عدد الضحايا »103«، وقد س���بق لليبيا 
ان اتهمت بإس���قاط الطائرة ب���ان آم »103«، كما ان أكبر حادث 
ف���ي تاريخ ليبيا وقع عام 1992 في نفس مكان الرحلة احلالية 

للرحلة الليبية رقم »1103«.
> > >

آخـر محطة )1(: العزاء احلار للشعب الليبي الشقيق وألهالي 
طاق���م وركاب الرحلة األفريقية املنكوبة، وإن���ا هلل وإنا إليه 

راجعون.
)2(: في هذه األوق���ات املبكرة ورغم التصريحات، ال ميكن 

استبعاد العامل األمني حتى انتهاء التحقيقات األولية.

حصاد األسبوع

أمانة

وزير الكهرباء واملاء 
يصف وضع الكهرباء في 
صيف 2010 بأنه حرج 
وهو بذلك ميهد ويهيئ 
الن���اس للقطع املبرمج 
خاص���ة ان هذا الصيف 
سيتخلله شهر رمضان 

اي ان الصيام هذا العام س���يكون في لهيب 
احلر، والبركة في احلكومة الرشيدة التي لم 
حترك س���اكنا وفشلت في حل هذه املشكلة 
بالرغم من مرور سنوات على مثل هذه االزمة 
اال ان احلكومة عاجزة عن مواجهة ازمة متس 

كل مواطن ومقيم على ارض الكويت.
ان التفس���ير الوحيد لهذا الفشل بوجهة 
نظري هو الفساد املتأصل في هذا املرفق الهام 
وال ادل على ذلك من تصريح وزير الكهرباء في 
جلسة مجلس االمة قبل يومني بان هناك فسادا 
في طوارئ 2007، باملقابل نقول له ماذا فعلت 
ملكافحة هذا الفساد؟ وملاذا لم ترد على االسئلة 
النيابية بهذا اخلصوص والتي وجهت لك منذ 
ما يقارب السنة؟ ملاذا اجلت جلنة التحقيق 
البرملانية إعداد تقريرها وطلبت مهلة ستة 
شهور بالرغم من تشكيلها منذ ستة شهور 
تقريبا؟ وهل هذا التأجيل سيس���تمر حتى 
نهاي���ة هذا املجلس احلكومي للتغطية على 
هذا الفساد؟ اذا كان الوزير يعتقد ويعترف 
بأن هناك فسادا في طوارئ 2007 فلماذا لم 
يتخذ اي اجراءات ضد من تس���بب في هذا 
الفساد؟ ملاذا مت التجديد لقياديني متورطني 
في هذا الفس���اد؟ ملاذا ال يجيب الوزير عن 
مصير مئات املاليني التي دفعت لطوارئ 2007 
دون مقابل؟ كذلك يجب اال ننسى الشبهات 
الكبيرة التي حتيط مبناقصة محطة الزور 
وما صرح به النائب خالد السلطان عن دور 
الوزير في تغيي���ر املواصفات لصالح احد 
االطراف املتنفذة قابل���ه صمت الوزير امام 
هذا الهج���وم النيابي الكاس���ح، ان حكومة 
لدولة غنية مثل الكويت عاجزة عن توفير 
الكهرباء في الصيف احلار وباملقابل هي تبني 
محطات لدول اخرى، ال تس���تحق ان تبقى 
دون محاسبة ووقفة جادة جتاه هذا االهمال 
والعجز والقصور عن مواجهة االزمات، وسؤال 
اوجهه الى النواب املدافعني واملنافحني عن 
احلكومة: ماذا س���تفعلون حيال هذه االزمة 
وهل يوجد اهم من الكهرباء وتوفيرها للناس 
ام ان احلكومة قادرة عل���ى اغالق افواهكم 

وشل حركتكم بطريقتها؟!

أزمة الكهرباء

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

تهاني عيد
»طردتني أس���رتي من 
املنزل.. الى اين أجلأ؟ لم 
اجد سوى شاطئ اخلليج 
العرب���ي للن���وم بعد ما 
اعيان���ي التعب واالرهاق 
 4 يفترس���ني  ان  وكاد 
شباب، ومتكنت من الهرب 
بأعجوب���ة«، هك���ذا بدأت 
الكويتية حديثها،  الفتاة 
اث���ارت اهتماما  والت���ي 
اعالمي���ا مؤخ���را حينما 
أك���دت تعرضها للتعذيب 
من قبل اسرتها وحرقها في 
يدها، كما تعرضت حسب 

قولها الى محاولة قتل على يد شقيقها قبل 
اي���ام معدودة وقالت الفتاة: »كل ما آمله من 
القلوب اخليرة وما اكثره���ا ان يوفروا لي 

مسكنا يأويني«.
الش���ابة الكويتية حضرت الى »األنباء« 
وروت تفاصيل ما حدث لها منذ طردها وحتى 

يوم امس فكان هذا احلوار:
حتدثت لنا في مكاملة هاتفية عن انك ترغبني 

في التحدث بأمر هام؟

كل م���ا اردت التحدث 
بش���أنه هو  معاناتي مع 
الزم���ن بع���د ان طردتني 
اسرتي من املنزل بعد ان 
حاول ش���قيقي قتلي في 
مجمع جت���اري فترددت 
على اقاربي ولم اجد الصدر 
احلن���ون او  َمن يحميني 
ولم يكن أمامي غير الشارع 
واخذت اجتول في الطرقات 
وعندما شعرت باإلرهاق 
ذهبت الى شاطئ اخلليج 
العربي وكادت ان حتدث 
كارث���ة حينما ح���اول 4 
افتراسي وجنوت  شباب 
من الواقع���ة بأعجوبة، وقررت البحث مرة 
اخرى عن ملجأ، وقال لي اهل اخلير ان دار 
رعاية ميكن ان تأويني ولكن ما حدث انهم 

ابلغوني بعدم استطاعتهم قبولي.
اذن ماذا تريدين؟

كل ما اريده ان اجد مكانا انام فيه وان كل 
ما اطمح اليه هو ان اواصل دراستي في املعهد 
التطبيقي وان يسمح لي كطالبة باالقامة في 

سكن الطالبات.

الفتاة المعذبة زينب: أسرتي طردتني وأطمح للحصول 
على مكان يؤويني والعودة إلى مقاعد الدراسة!

الفتاة الضحية زينب

المحامي أحمد الرويح: يجب 
إنشاء المحاكـم اإلدارية 
بجميـع درجاتها بما في 
ذلك المحكمة اإلدارية العليا
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أهل القانون


