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 البقاء هللا 

 فاطمـة فايـز إبراهيم يوسـف، أرملة عبداهللا 
عيســــى صالح املويزري ـ ٧٤ عاما ـ 
الرجال: جنوب السرة ـ السالم ـ ق٦ ـ 
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 باع إصبعي حشيش للمكافحة وسقط بـ «كيلو» 

 قاتل المواطنة بالمهبولة يعترف أمام رجال المباحث:
  حاولت االعتداء عليها وقتلتها بعد أن صرخت 

 اللعبة الخطرة تسببت في مقتل ٧ أشخاص وإصابة ٢٣ شابًا

  توقيف ٣٧ مستهترًا يلعبون «الديك والدجاجة» 
واحتجاز ٤١ سيارة في حملة شاملة ألمن األحمدي

 أمير زكي
  شنت مديرية أمن األحمدي 
بتعليمات من العميد عبدالفتاح 
العلي يوم امــــس حملة على 
طريق املوت الذي ســــجل في 
العام املاضي ٧ حاالت وفيات 
و٢٣ إصابــــة، جراء احلوادث 
املرورية، واسفرت احلملة التي 
امتدت من العاشرة مساء حتى 
الرابعة فجرا وشارك فيها ١٦ 
دورية تابعة لألمن العام عن 
ضبط ٤١ مركبة وتوقيف ٣٧ 
مستهترا كان عدد منهم يقومون 
بحركات بهلوانية وميارسون 
لعبــــة «الديــــك والدجاجة» 
وهي لعبة سيارات ميارسها 
الشــــباب تقضي بأن تتواجه 
سيارتان بسرعة كبيرة باجتاه 
معاكس ومن ينحرف خوفا من 
االصطدام يكون هو «الدجاجة» 
اما من يكمل خط سيره فهو 

«الديك».
  وقال مصدر امني ان عدة 

املركبات فيما لم يتمكنوا من 
رفــــع مركبات لعــــدم وجود 
ونشــــات حيث قــــام عدد من 
املســــتهترين بترك مركباتهم 
في البر نظرا لغرسها في الرمال 
ووضعت حراســــة حول هذه 

املركبات.
  إلى ذلك اكد مصدر امني ان 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون األمن العام اللواء ثابت 
املهنا شدد على ضرورة إحالة 
جميع املركبات املضبوطة الى 
قطاع املرور الحتجازها ملدة ٣ 
اشهر مشيرا الى ان اللواء املهنا 
وكذلك العميد عبدالفتاح العلي 
رفضا بشكل قاطع واسطات 
طالبت بإخالء ســــبيل بعض 

االحداث والشباب.
  ولفت املصدر الى ان جميع 
املوقوفني سيحالون الى محكمة 
املرور نظيــــر ما قاموا به من 
ممارسات خطرة وايضا نظير 

اغالقهم لهذا الطريق. 

شكاوى وردت الى وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن 
العام اللــــواء ثابت املهنا عن 
الهجن (اخلط  استغالل خط 
األصفر) املتفرع من خط كبد 
فــــي هذا النوع مــــن االلعاب، 
وهذا الطريق اطلق عليه شارع 
املوت نظرا لكثرة عدد الوفيات 
واالصابات الناجتة عن حوادث 

السير والتي بلغت في العام 
٢٠٠٨ على هذا الطريق ٧ وفيات 
و٢٣ اصابة وعليه امر اللواء 
ثابت املهنا مدير امن االحمدي 
العميــــد عبدالفتــــاح العلــــي 
والذي شكل فريق عمل لوقف 

املمارسات اخلطرة علينا.
  وقال مصدر امني ان رجال 
االمن قاموا باحتجاز عدد من 

 محمد الجالهمة
  بعد انكار دام لساعات عاد شاب كويتي الى 
االعتراف بأنـــه وراء قتل املواطنة داخل منزلها 
في منطقة املهبولة جراء مقاومتها له فيما كان 

يشرع باالعتداء عليها.
  فيمـــا اكـد مصدر امنـــي ان رجـــال مباحث 
االحمدي عثروا داخل شقـــة يقيم فيهــــا املواطن 
فـــي ذات البناية التي لقيـــت فيهـــا املواطنــــة 
مصرعهـــا على عدد ١٠ اســـلحة حديثة بعضها 
متطــــــور وكمية مـــن الذخيــــــرة اخلاصـــة 

باالسلحــة.
  وقال مصدر امني ان املواطن املتهم مت توقيفه 
لالشتباه ومت اخضاعه للتحقيقات على مدار عدة 

ساعات التزم خاللها االنكار ولكن بعد مواجهته 
بأدلة جديدة ونتائـــج فحوصــــات قامــــت بها 
االدارة العامة لألدلـــة اجلنائيــــة اعترف بانه 
قتـــل املواطنة حيـــث خطط لالعــــتداء عليها 
وطرق بــــاب منزلهـــا ودخــــل اليها بقصـــــد 
االعتـــداء والنها قاومــــت رغبته في االعتــــداء 
واخــــذت في الصراخ امســـك حبال وخنقهــــا 
وترك اجلثة وهــــــرب بعد ان اغلق الباب على 

املجني عليها.
  اشرف على التحقيقات مع القاتل مدير مباحث 
االحمدي العقيد داود الكندري الذي كان قد شكل 
فرقا خاصة من اجل ســـرعة كشف هوية قاتل 

املواطنة في منطقة املهبولة. 

 لص «شفاط الحمام» طار بـ ٥٦٠٠ دينار 

 ارتفاع وفيات إنفلونزا الخنازير في السعودية إلى ٤
 الرياضـ  واس: أعلنت وزارة الصحة السعودية 
امس عن وفاة حالتني جديدتني بانفلونزا اخلنازير، 
في منطقتي عسير والقصيم، ليرتفع عدد الوفيات 
بانفلونزا اخلنازير في اململكة العربية السعودية 
الى ٤ اشـــخاص. وكانت وزارة الصحة السعودية 
قـــد اعلنت امس االول عن وفاة ثاني حالة مصابة 

بڤيروس انفلونزا اخلنازير ملقيمة اندونيسية في 
مستشفى الدمام باملنطقة الشرقية بعد وفاة سعودي 
في املنطقة الشرقية بذات املرض. وبلغ عدد االصابات 
بحسب االحصائيات الرسمية السعودية ٣٠٠ اصابة 
حتى قبل أكثر من اسبوعني، حيث توقفت وزارة 

الصحة عن اعالن احلاالت املكتشفة بهذا املرض. 

 هاني الظفيري
  ســــرقة بطريقة مبتكرة 
وســــرقة ٥٦٠٠ دينار عبارة 
عن مصوغات ذهبية ومبالغ 
نقديــــة، هذا مســــمى قضية 
ســــجلت في مخفر األندلس، 
وكان مواطن تقدم إلى مخفر 
األندلــــس وأبلغ عن تســــلل 
مجهول من فتحة شفاط احلمام 
إلى داخل منزله، حيث كان في 
اخلارج يتناول طعام العشاء 
برفقة أفراد أسرته وحينما عاد 
الى منزله في منطقة النهضة 
اكتشــــف ســــرقة املصوغات 
واملبالغ من داخل دوالب غرفة 
النوم وسجلت قضية وأحيلت 

للتحقيق.
  من جهة أخرى متكن النقيب 
البعير والعريف  عبدالعزيز 
ســــليمان اخلالدي من ضبط 
لص آســــيوي يقوم بســــلب 
مواطنــــة وجــــار إحالته إلى 
املباحث اجلنائية الستكمال 

التحقيق. 

 غرق إيراني مقابل شاطئ الشويخ
  

  هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
  متكن رجال مركز االنقاذ البحري بالتعاون مع إدارة خفر الســـواحل 
من انتشـــال جثة شـــاب ايراني (٢٠ عاما) غرق داخل البحر في الرابعة 
من فجر امس وذلك بعد نحو ساعة ونصف من تلقي بالغ بغرقه وكانت 
عمليات الداخلية أبلغت عن غرق ايراني مقابل منطقة الشـــويخ، حيث 
توجهت عدة آليات تابعة ألمن العاصمة بقيادة املقدم عبدالرحمن الشراح 
إلى جانب آليات من االنقاذ البحري والتي أضاءت مكان الغرق وتواصلت 
هذه اجلهود حتى مت العثور على جثة اإليراني طافية على سطح البحر 

ومتت احالة اجلثة للطب الشرعي متهيدا لتسليمها إلى أسرة الغريق. 

 بدون نصب على مواطنة بـ ٥٠ ألف دينار
  محمد الجالهمة

  «وعدني بصرف قرض بـ ٥٠ ألف دينار.. عرفني على شخص يعمل 
في بنك محلي هكذا قال لي، فلم أنل من القرض فلسا واحدا ونصب علي 
بـ ٥٠٠٠ دينار وأيضا ســــحب من رصيدي ٣٠٠ دينار» هذا هو أبرز ما 
أفادت به مواطنة في بالغ تقدمت به الى مخفر الفحيحيل وحمل البالغ 
عنوان نصب واحتيال. وكانت مواطنة أكدت لدى تردد+ها على مخفر 
الفحيحيل تعرضها للنصب، مشيرة الى انها تعرفت على بدون وطلب 
منها ان تشــــاركه في مشروع جتاري وحينما ابلغته بانها ال متلك ماال، 
قال لها ان احلل في قرض كما اكد لها ان لديه عالقات متشعبة من خاللها 
يستطيع ان يدبر قرضا بـ ٥٠ الف دينار وطلب مقدما ٥٠٠٠ دينار، كما 
طلب رقم حسابها البنكي ورقمها السري وأخذ الى جانب الـ ٥٠٠٠ مبلغ 

٣٠٠ دينار هو كل رصيدها البنكي. 

 أمير زكي ـ محمد الدشيش
  أحال مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد 
الشـــيخ احمد اخلليفة الى نيابـــة املخدرات وافدا مصريا 
بتهمة حيازة مواد مخدرة (حشيش) بقصد االجتار، وكانت 
معلومات عن اجتار املصري في مقاٍه بالســـاملية حيث مت 
تكليف ادارة املكافحة احمللية بقيادة العقيد احمد الشرقاوي 
واملقدم محمد الهزمي والرائد محمد قبازرد واملالزمني أولني 
ناصر العجيمان وعلي عبداهللا ومتكن رجال احمللية من 
استدراج املصري لبيع اصبعني من احلشيش مقابل ١٠٠ 
دينار ليتم ضبطه مقابل مقهى في الساملية وباالنتقال الى 
مسكن الوافد عثر بداخله على كيلو من مادة احلشيش وعند 
التحقيق معه اعترف بأنه يتحصل على املواد املخدرة من 
شخص من غير محددي اجلنسية وانتقل رجال املباحث 
الى حيث يقيم البدون في الصليبية ومت تفتيش منزله ولم 
يعثـــر رجال املكافحة على اي مواد مخدرة، اال ان البدون 
اعترف بأنه هو من زود املصري باملخدرات وجار استكمال 

التحقيقات مع البدون. 

 مواقيت الصالة وصفحة الخدمات ص ١٠ 

 جانب من حملة أمن األحمدي الشاملة أمس 

 املتهم وأمامه كمية احلشيش املضبوطة

 اللص اآلسيوي وأمامه كمية من املسروقات

 احذر مصادقة البدناء 

 العقيد داود الكندري

 العميد عبدالفتاح العلي  اللواء ثابت املهنا 

 للحفاظ على رشاقتك تجنب مصادقة البدناء! 
 بي. بي. ســـي: إذا أردت أن تظل 
رشيقا نحيفا، فما عليك إال أن تتجنب 
مصاحبة البدناء، إذ ميكن أن يجعل 
هؤالء منك أنت اآلخر شخصا بدينا 
أيضا، هذا على ذمة دراســـة علمية 
أميركية جديدة أجراها باحثون من 

جامعة هاواي.
انهم توصلوا  الباحثون    فقد قال 
إلى نتيجة مفادها أن هناك ثمة عالقة 
قوية بني أوزان املراهقني وأوزان من 
يدأبون على مصادقتهم أو مرافقتهم 

باستمرار.
  وقد أيد خبير بريطاني يعمل في 
مجال البدانة احتمال أن تكون الصلة 
موجودة بني أوزان البدناء وأوزان من 

يصادقونهم.
  ويقدم البحث اجلديد، والذي نشرت 
نتائجه في مجلـــة «االقتصاد وعلم 
األحيـــاء البشـــرية»، إضافة جديدة 
إلى فكرة محاكاة السمنة أو البدانة 
التي حتدث نتيجة التقليد، وفحواها 
أن تقليد األصدقاء لعـــادات البدناء 
قد يســـاهم في زيادة وزن املقلدين 

أنفسهم.
  في حال ثبـــت بالفعل أن األوزان 
الزائدة لبعض األشـــخاص هي التي 
تسبب زيادة أوزان أصدقائهم، فستكون 
تلك املعرفة جد هامة بالنسبة لصانعي 
القرار الذين يعملـــون على حمالت 

تستهدف حتقيق أغراض معينة.
   الدكتورة سالي كواك، رئيسة فريق 
باحثني من جامعة هاواي األميركية 
وقد اعتمدت الدراسة على معلومات 
مت جمعها من حوالي ٥٠٠٠ شـــخص 
مراهق، وجرت متابعة حاالت العديد 
منهم بعد مضي فترة عامني على عملية 

اجلمع األولي للمعلومات.
  وخلـــص الباحثون من دراســـة 
املعلومات التي حصلـــوا عليها إلى 
نتيجة مفادها أن نوعا من الصداقات 
ينشأ عادة بني املراهقني الذين مييلون 

بالفعـــل أن األوزان الزائـــدة لبعض 
األشخاص هي التي تسبب زيادة أوزان 
أصدقائهم، فستكون تلك املعرفة جد 
هامة بالنسبة لصانعي القرار الذين 
يعملون على حمالت تستهدف حتقيق 

أغراض معينة.
  وقال متحدث باسم مؤسسة «ويت 
البدانة  كونسيرن» املعنية بشؤون 
«لن أفتـــرض أن املراهقني من ذوي 
الوزن الزائد هـــم بالضرورة الذين 
يكتســـبون العادات السيئة فمعظم 
املراهقني يتبعون عادات غير صحية، 
لكن ليس جميعهم بدناء»، أما الدكتور 
تام فري، من املنتدى الوطني للبدانة 
فـــي بريطانيا، فقـــال إن هناك أدلة 
متزايدة تشـــير إلـــى أن العالقة بني 

البدناء وأصدقائهم «سببية».
  وأضـــاف الدكتور فري قائال: لقد 
أظهر عمل آخر أن اكتســـابك للوزن 
يعزى ألصدقائك أكثر من األشخاص 
اآلخرين الذين يحيطون بك، كاجليران، 
حتى وإن كان هؤالء األصدقاء يعيشون 

على مسافة أميال منك.

  عادات سيئة

إن  فـــري بقوله  الدكتور    وأردف 
األمر قد ال يتعدى كونه أن األصدقاء 
يتشاطرون العادات السيئة، من قبيل 
تناول األطعمة اخلطأ ذاتها وعدم القيام 

بالتمرينات الرياضية الكافية.
  وقال: إن كنت تذهب إلى الغداء أو 
العشاء مع أصدقائك البدناء، فستكون 
عرضة لتناول نفـــس األطعمة التي 

جعلتهم بدناء أصال.
  لكنه قال أيضا إن الدراسات أظهرت 
أن األطفال يكتسبون عادات سيئة من 
آبائهم، مضيفا: إن كان والدك سمينا، 
فإن احتمال أن يخرج ليلعب معك كرة 
القدم يكون أقل، وبالتالي هناك احتمال 
أكثر بأن تنضم إليه أنت وتسترخي 

إلى جانبه على األريكة. 

للتجمع معا وفقا ألوزانهم، وهذا يعني 
أن األطفال البدناء مييلون للخروج 

وتناول الطعام معا.
  وعندما قام الباحثون بتدقيق التبدل 
الذي يطرأ على الوزن مع مرور الزمن، 
توصلوا إلى نتيجة أن وجود صديق 
سمني لدى الطفل قد يقود إلى أن يزداد 

وزن مثل هذا الطفل نفسه.

  مثال

  فعلى سبيل املثال، وجد الباحثون 
أنه ميكن تصنيف صبي طوله ١٫٧٥ 
متر ويزن ٦٦٫٦ كيلوغراما على أنه يقع 
في دائرة الوزن الصحي، وذلك وفقا 
ملعايير مؤشر «بادي ماس إنديكس» 

(أي مؤشر كتلة اجلسم) للبدانة.
  إن كنت تذهب إلى الغداء أو العشاء 
مع أصدقائك البدناء، فستكون عرضة 
لتناول نفس األطعمة التي جعلتهم 
بدناء أصال وعندما رافق هذا الصبي 

شخصا آخر من نفس الطول والوزن، 
وازداد وزن هذا الشخص ٣٫١٧ كيلو 
غراما خالل فترة زمنية محددة، فإن 
وزن الصبي نفســـه ازداد هو اآلخر 

مبقدار ٠٫٩ كيلوغرام.
  وعلـــى الرغم من أن الصبي يظل 
ضمن دائرة الـــوزن الصحي، إال أن 
الزيادة املضطردة للوزن خالل فترة 
من الزمن قد جتعل من الفتى وصديقه 

يدخالن دائرة البدانة.
  وقال الباحثون إنهم ال يستطيعون 
اجلزم مبا إذا كان املراهقون البدناء 
هم الذين يؤثـــرون على أصدقائهم 
ليصبحوا بدناء مثلهم، أم ان البدناء 
ببساطة مييلون لقضاء الوقت معا.

  معرفة هامة

الدكتورة ســـالي كواك    وقالـــت 
وفريقها مـــن الباحثني الذين أجروا 
الدراســـة املذكورة انه في حال ثبت 


