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قضايا األربعاء وبعض ما كتبه الزمالء القضاء.. ضمانة ايفيفا أندلس
قرت عني الدكتور الفاضل سند 
الفضالة بإطالق سراح جنله خالد، 
الدول  ونرج����و أن نصبح م����ن 
املتقدمة الت����ي تتعلم مما يحدث 
لها، فال تك����رره كما يحدث عادة 
ف����ي دول العالم الثالث املتخلف، 
احكام األمس بها رد حازم وصارم 
على من شكك في القضاء الكويتي 
النزيه، وال نق����ول حكم ببراءته 
كون مرفق القض����اء ليس متهما 

من األساس.
>>>

عفن البورصة وقلة من شركاتها 
املساهمة الورقية الذي تطرق له 
التجارة االصالحي  وبحق وزير 
أحمد اله���ارون، يجب ان تتبعه 
اجراءات حازمة حتد من ظاهرة 
إفالس الشركات وتوريط املواطنني 
لزيادة ثروات قلة من االفراد، فهل 
يعقل ان يس���جن من يسرق 100 
دينار ويس���كت عمن يسرق 100 

مليون دينار من أموال الناس؟!
>>>

للمعلوم����ة وبش����كل فريد في 
الدنيا، كوارث بورصة 76 ومناخ 
النكبات والسرقات  82 وعشرات 
التي تلتها، لم يحاسب عليها أحد 
قط مما أوصل رسالة مفادها »انهب 
واسلب الشركات املساهمة العامة 
ولن يحاسبك أحد قط«، لذا فهيئة 

سوق املال ال حتتاج لرجل اقتصاد 
كحال بعض االسواق االخرى، بل 
ألن يرأس����ها قاض عادل صارم ال 
يخشى في احلق وتطبيق القانون 

لومة الئم.
>>>

آملن����ا بش����دة مص����اب الزميل 
والصديق صالح الغنام في مرض 
زوجته املفاجئ، وأعجبنا ما كتبه 
حول املوضوع الزميل والصديق 
مفرج الدوس����ري في مقاله أمس 
بجريدة »الوطن«، ظاهرة إصابة 
الش����باب وصغار السن بأمراض 
القلب والسرطان والسكر والضغط 
واجللط����ات التي تصي����ب عادة 
الطاعنني بالسن حتتاج الى ايضاح 
من وزارة الصحة، فدرهم وقاية 

خير من قنطار عالج.
>>>

طلب الزمي����ل والصديق أحمد 
الصراف من وزير الصحة د.هالل 
الساير تقدمي استقالته على معطى 
التعدي اللفظي الذي تعرض له، 
وأقول ألبي طارق ان هذا بالضبط 
ما يريده املتعدون ومحاربو راية 
االصالح التي رفعها د.هالل والتي 
وفر من خاللها مئات ماليني الدنانير 
على اخلزينة العامة للدولة، استقالة 
االصالحي����ني ومنفذي القوانني ال 
تصلح شيئا، بل تقدم الكراسي على 

طب����ق من ذهب 
ملن يعبث باملال 
العام ويفسد في 
االرض ويدم����ر 

مستقبل البلد.
>>>

مقاال الزميل��ني مشاري العدواني 
ومبارك املعوشرجي في جريدتي 
اليوم« و»الرؤية« كش����فا  »عالم 
عمليات التنفيع القائمة على معطى 
توزيع االراضي العامة ملن يدعي 
مل���كية أربع����ة خيول كي يبيع 
االرض بعد ذلك بعشرات االلوف 
ويرجع اخليول ملن استعارها منهم، 
وهو استكمال ملسار التفريط في 
االراضي العامة حتت مسمى مزارع 
ومناحل واسطبالت وجواخير.. 
إلخ، في وقت تبخل فيه نفس الدولة 
باالراضي العامة إلنشاء املصانع 
واملخازن التي ال غنى لكويت املركز 
املالي عنها، كوميديا تنفيع سوداء 

نرجو أن تتوقف.
>>>

آخر محطة: العزاء احلار ألس����رة 
املرحوم جمعان الرشيدي باملصاب 
اجللل ال����ذي تعرضت له عائلته 
ومرافقوه����م، للفق����داء الرحم����ة 
واملغفرة، وألهليهم وذويهم الصبر 
والس����لوان، و)إن����ا هلل وإنا إليه 

راجعون(.

احلكم ببراءة اجلاسم بعد 
حكم أول درجة باحلبس لستة 
شهور وإخالء سبيل الفضالة 
واالكتفاء مبدة حجزه، يجعلنا 
على قناعة راسخة بأن قضاءنا 
كان وم���ازال، إن ش���اء اهلل، 
ضمانة لكل مواطن ومقيم من 

أي تعسف أو ظلم.
إن احلملة غير املبررة التي 
تعرض لها جهاز القضاء على 
خلفية حجز اجلاسم والفضالة، 
لم تكن موفقة وأراد البعض 
مآرب س���ياس���ية معينة من 
ورائه���ا، لقد أثب���ت القضاء 
الكويتي أنه ال يخضع للضغوط 
التي مورس���ت س���واء كانت 
أو  املهرجان���ات  عن طري���ق 
الندوات أو املنظمات العاملية، 
ورسخ املبدأ الصحيح للتعامل 
م���ع األح���كام القضائية وأن 
الطعن بها باالجراءات  يكون 
القانونية عن طريق درجات 
املتاح���ة للجميع  التقاض���ي 
فالذي ألغى حكم احلبس على 
اجلاسم هو محكمة االستئناف 
وليست الضغوط التي مورست 
بشكل مكثف خالل األسابيع 

املاضية.
لق���د جنح���ت احلكوم���ة 
الس���يطرة على السلطة  في 

التشريعية 
بأس���اليبها 
ف���ة  ملعرو ا
م���ع أعضاء 
رض���وا بأن 
يك��ون�����وا 

أتباعا ورهن اإلشارة احلكومية 
لألس���ف، ولكن مازال جهاز 
القضاء والسلطة القضائية ال 
يخضعان للسيطرة احلكومية 
وإن كان البعض حاول الهمز 
واللمز في األيام املاضية بهذه 
أفعال  املؤسسة نتيجة ردود 
والتسرع والرعونة في تقييم 

املواقف.
إن علينا جميع���ا احترام 
السلطة القضائية ودعمها بكل 
الوسائل املتاحة ويجب التعامل 
مع رجال القضاء على أساس 
انهم أعضاء س���لطة وليسوا 
موظفني عادي���ني كما يعتقد 

البعض.
نبارك للجاسم حكم البراءة 
ونسأل من رفع دعاوى ضده 
تتعلق بحرية الرأي: ما الذي 
جنيناه من كل ذلك؟!.. لتكن 
وقفة تقييمية وبتعقل لكل ما 
حص���ل لعلنا نصل الى عالج 
ملش���اكلنا بطريقة أفضل مما 

هي عليه اآلن.

تفوقت اسبانيا على 
هولندا ف���ي املونديال 
العالم  وح���ازت كأس 
للم���رة األول���ى، وتلك 
أثلجت صدور  مناسبة 
العرب حس���ب توقيت 

»األندل���س« فالبع���ض طار فرح���ا لهذا 
الف���وز بحجة ان الالعبني هم أحفاد صقر 
قريش، ولست أعلم ان كان مدرب املنتخب 
االسباني حاول تقليد طارق بن زياد وقال 
لالعبني: »اجلمهور من ورائكم واملرمى من 

أمامكم«.
بيد انن���ي أدرك أن بعض العرب وبعد 
ان أنهكته اخلس���ارات في كل محفل صار 

يتلمسها لدى اآلخرين.
فال يتورع عن سلب هذه االنتصارات 
وإقحام ذاته االندلسية )السليبة( في مشهد 
الفوز العاملي، فالهزمية يتيمة وللنصر ألف 
أب عربي، وان كان البعض يقول باالصل 
العربي للمؤلف االجنليزي »شكسبير« وان 
اسمه االصلي »شيخ زبير« فلن نستغرب 
ممن يفرح لفوز اسبانيا بزعم الدماء العربية 

املتبقية في شرايني العبيها.
 مذ غير العرب ل���ون عقال الرأس من 
األبيض إلى األس���ود حدادا على س���قوط 
االندلس صار من الضروري ان يفوز العربي 
وان كان مهزوم���ا، فإذا ل���م يتحقق الفوز 
على سطح الواقع فال بأس من حتقيقه في 
اخليال ومنازعة اآلخرين فوزهم االسباني 

ليتحول الفوز إلى نصر أندلسي!

لوس أجنيليس � يو.بي.آي: 
تعيش النجمة األميركية ليندساي 
لوهان حالة من الذعر الش���ديد 
بعدما حكم عليها بالس���جن 90 
يوما والسبب هو خوفها الكبير 
من البقاء وحيدة واالعتقاد بان 

الزنزانة ستزيد من خوفها.
ونق���ل موقع »ت���ي إم زي« 
األميركي عن مصادر مقربة من 
لوهان قولها انها متوجسة كثيرا 
من الس���جن النها تخاف البقاء 
محتجزة ف���ي أماكن ضيقة كما 
لم يسبق لها أن بقيت مبفردها 

يوما.
وأضاف���ت املصادر ان خوف 
لوه���ان من الوح���دة كبير جدا 
لدرج���ة انه���ا طلبت م���ن أحد 
األصدقاء مرافقته���ا في طريق 
العودة من فرنسا إلى أميركا في 
الشهر املاضي ألنها تخشى البقاء 

مبفردها ولو لدقيقة واحدة.
يذكر ان قاضية حكمت بالسجن 
على لوهان ألنها انتهكت شروط 
إطالق سراحها إثر توقيفها بتهمة 
القيادة حتت تأثير املخدرات وفي 
حال سجنت في ليندوود فستكون 
في زنزانة مبفردها وهو أمر ال 

تعتقد انها تستطيع حتمله.

لوهان خائفة من البقاء في السجن بمفردها

لندن � يو.بي.آي: كش����فت دراس����ة جديدة نشرتها صحيفة ديلي 
اكسبرس ان البريطانيني يحبون العالقات الغرامية السرية. واعترف 
واحد من كل خمسة منهم بأنهم واقعون في حالة عشق مع اشخاص 
من املفترض اال يقيموا مثل هذه العالقة معهم. ووجدت الدراس����ة ان 
البريطانيني امة من غشاشي احلب، يش����تهي الكثير منهم أشخاصا 
غير شركائهم احلاليني وهناك خمسة ماليني منهم مغرمون بأشخاص 
غير ش����ركائهم على الرغم من حقيقة انهم متزوجون او يقيمون مع 

عشيقات.

باريس � أ.ف.پ: تعرض قبعة كان قد اعتمرها مايكل جاكسون في 
جولته »باد تور« في العام 1988 في مزاد علني يقام في باريس في 30 

سبتمبر املقبل، على ما أعلن فندق دروو للمزادات في بيان له.
وتتراوح قيمة القبعة الس����وداء من نوع »فيدورا« التي صممتها 
دار »وورث أند وورث« في نيويورك والتي حتمل اسم الفنان بأحرف 
من ذهب على الرقعة اجللدية الداخلية بني اربعة آالف وس����تة آالف 

يورو، بحسب البيان.

ل����وس أجنيليس � يو.بي.آي: أقدم����ت مجموعة من املخربني على 
تشويه ضريح ملك البوب األميركي الراحل مايكل جاكسون وكتبوا 

عليه عبارات بحبر يصعب محوه.
وذكر موقع »ت����ي إم زي« األميركي ان اجله����از األمني في مدافن 
»فورست الون« يجري حتقيقا لتحديد هوية »املعجبني« الذين كتبوا 
العبارات على ضريح جاكس����ون. ولفتت إلى ان العبارات كتبت في 
أماكن غير واضحة كثيرا للعيان ومعظمها مغطى باألعش����اب وأبرز 

ما كتب عبارتا »نفتقدك« و»أبق احللم حيا«.
وأعرب املسؤولون عن املدفن عن امتعاضهم مما حصل وقالوا ان 
»نشاطا كهذا هو مثال على السبب الذي يدفعنا لتحديد نسبة السماح 

بالدخول إلى هنا«.

عمان � أ.ف.پ: يثير السماح 
بزواج الفتيات اللواتي أكملن 15 
عاما جدال بني إسالميي األردن 
الذين  املرأة  ومناصري حقوق 
يعارضون مشروع قانون يتيح 
للقضاة الشرعيني عقد قرانهن، 
في بلد يغلب عليه الطابع احملافظ 
ويقف على أعتاب انتخابات عامة 

جترى بعد 4 أشهر.
وأبقت املادة ال� 10 من مشروع 
قانون األحوال الشخصية سن 
ال���زواج القانوني عند 18 عاما، 
إال انه���ا أثارت اجل���دل لنصها 
على اس���تثناء يجيز زواج من 
أكملت 15 عاما في حاالت محدودة 
و»وفق إجراءات خاصة وشروط 
منضبطة«، أضيف لها في يونيو 
إثر انتقادات الذعة شرط موافقة 

جلنة من القضاة الشرعيني.
القانون اليزال  ومش���روع 

موضع دراسة من احلكومة.
وتؤكد بثينة فريحات، من 
املركز الوطني حلقوق االنسان، 
ورود عشرات الشكاوى للمركز 
نتيج���ة زواج قاصرات وفارق 

السن بني الزوجة والزوج.

بيروت � يو.بي.آي: ادعى مفوض احلكومة 
لدى احملكمة العس���كرية القاضي صقر صقر 
امس على موظف في شبكة اتصاالت خليوية 
لبنانية مملوكة للدولة بتهمة التجسس لصالح 
اسرائيل مبوجب مواد حتمل بني طياتها عقوبة 

اإلعدام.
وقال مصدر قضائي ان القاضي صقر ادعى 

على اللبناني ش���ربل قزي الذي يعمل بشبكة 
االتصاالت »ألف���ا« بجرم التعام���ل مع العدو 
االس���رائيلي ودس الدس���ائس لديه واعطائه 

معلومات ملعاونته على فوز قواته.
وأحال القاضي صقر املتهم قزي الى قاضي 
التحقيق العسكري األول الذي استجوبه وأصدر 

مذكرة وجاهية بتوقيفه.

ملكة جمال بريطانيا في مهرجان الجاز
ملكة جمال بريطانيا الس���ابقة كيرستي بيرتاريللي تغني في مهرجان 
مونترو للجاز بسويسرا، وكيرستي هي زوجة امللياردير السويسري ارنستو 
بيرتاريللي الذي فاز مرتني بكأس أميركا لسباق اليخوت.            )أ.پ(

مطالبة بإعدام موظف في لبنان
لتجسسه لصالح إسرائيل

مشروع قانون يسمح بزواج الفتاة
في سن 15 عامًا يثير جداًل أردنيًا

»تعليمات واضحة حول احلاالت 
والظ���روف التي ينطبق عليها 
االس���تثناء الذي يسمح بزواج 
القاصرات للحفاظ على حقوقهن 
كأطفال وكمتزوجات«، مؤكدة 
ان »الفتيات ف���ي عمر 15 عاما 
غير مستعدات من حيث البنية 
اجلس���مية او القدرة اجلسدية 

على حتمل الزواج«.

وتقول فريحات ان »إحدى 
الفتيات بعمر 16 عاما وتزوجت 

من رجل عمره 80 عاما«.
واضافت »ما ملسناه هو ان 
القاضي الشرعي يوافق على طلب 
الزواج من قاصر دون النظر الى 
حاجتها للزواج او اذا ما كان هناك 

ضرورة لتطبيق االستثناء«.
وطالب���ت فريحات بس���ن 

البريطانيون يحبون العالقات الغرامية السرية

قبعة مايكل جاكسون في مزاد علني باريسي

..ومخربون يشوهون ضريحه


