
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
اليابان تطلب ممثال لها في الجامعة العربية.

ـ وانصحكم ان يكون ممثلكم »نينجا«
من 6 سنين والجماعة يبون يطورون منفذ العبدلي ولي الحين ماشفنا شي.

ـ واهلل لو تطورون مكوك جان خذا دربين للمريخ ورد.

أبواللطفواحد

هلل
البقاء 

فهد مطلق سـويدان عزارة العنتـري ـ 17 عاما ـ الصليبخات ـ 
الدوحة ـ ق2 ـ الشارع االول ـ م8 ـ ت: 24860839.

حمزة حسـن محمـد شـعبان ـ 85 عاما ـ الرجال: حسينية 
معرفي القدمية ـ ت: 97925006، النســـاء: السالم ـ 

ق3 ـ ش321 ـ م7 ـ ت: 99583318.

جابـر ناصـر حسـن السـعدونـ  86 عامـــاـ  الرجال: جنوب 
الســـرةـ  حطنيـ  ق4ـ  ش417ـ  م9ـ  ت: 55033370، 
النســـاء: جنوب السرة ـ حطني ـ ق1 ـ ش10 ـ م55 ـ 

ت: 25226365.
حنان نبيل صالح املنصور ـ 15 عاما ـ الرجال: اخلالدية ـ ق1 

ـ شارع طرابلس ـ ديوان املنصور ـ ت: 66744441، 
النساء: حطني ـ ق2 ـ ش218 ـ م2 ـ ت: 25222334.

مواقيت الصالة 
والخدمات 

وبرامج رمضان
  ص34

د. صالح العجيري

جنم سهيل مع ظهوره يبرد املاء

صورة زنكوغرافية خلبر »األنباء« حول ضبط لصوص الوقود

السايرزم

عن الكتابة

يعالج الطبيب مريضا 
يلمسه ويفحصه، وينجز 
املوظف معاملـــة ملراجع 
امامـــه، واحملامي  ميثـــل 
يترافـــع عن موكل يعرف 
قضيته، وسائق التاكسي 
يشاهد باملرآة الراكب معه 

في املقعد اخللفي.
اما الكاتب فيكتب لقارئ 
ال يعرفه شخصيا كما ال 
القراءة.  يدرك حاله وقت 
هـــل ســـعيد ام حزين ام 
محبط؟ هل يقرأ قبل النوم 
او بعد االستيقاظ؟ وحيد 

ام حوله آخرون؟
الرســـالـــــة  كاتـــب 
الشخصية يكتب للمرسل 
اليه )قارئ واحد( يعرفه 
او  خير املعرفـــة، زوجه 
الكاتب  اما  أخ او صديق. 
فيكتب للمرسل اليهم )قراء 
كثـــر( يختلفون بدرجات 
الوعي والسرائر والرفض 

والقبول.
شـــخصية  القـــارئ 
حقيقية وافتراضية في آن 
واحد، غائب حاضر، معلوم 
مجهول، حتى في حال عدم 
توافر هذا القارئ فالكاتب 
ملزم بإتقان كتابته، كمثل 
قبطـــان الطائـــرة يتقيد 
الطيران وان لم  بشروط 
يكن في الطائرة أحد سوى 

طاقمها. 
الكتابة مهنة تتجاوز 
حـــدود املـــكان، فالكاتب 
يكتـــب لقراء فـــي داخل 
البالد وخارجها، كما انها 
مهنة تتجاوز حدود الزمان، 
فمثلما نحن نقرأ كتابات من 
ازمنة قدمية سوف يأتي 
قراء في زمن مقبل يقرأون 

ما نكتبه اليوم. 

صالح الساير
www.salahsayer.com

ضبط موظف بترول وسائقين بتهمة سرقة الديزل من »الشعيبة«
تأكيدًا لما انفردت بنشره »األنباء«

تأكيدا ملا انفردت بنشره »األنباء« في عدد االربعاء املاضي عن 
متكن رجال أمن املنشـــآت من ضبط موظف وعدد من الســـائقني 
يقومون بسرقة الوقود من مصفاة الشعيبة اصدرت وزارة الداخلية 
بيانا حول القضية جاء فيه: ان رجال ادارة حماية املنشآت احليوية 
والنفطية متكنوا من ضبط تشكيل عصابي يضم عشرة اشخاص 
من جنسيات آسيوية يقومون بســـرقة الديزل من مصفاة ميناء 
الشعيبة بطريقة غير مشروعة ثم يعمدون الى تصريفها وبيعها 
حلســـابهم اخلاص. وبحسب البيان ان املعلومات وردت الى قسم 
الرقابة االمنية التابع الدارة حماية املنشآت احليوية والنفطية من 
احد مصادرها السرية تفيد مبواصلة التشكيل العصابي لسرقة املال 
العام، فتم تشكيل فرقة ووضع خطة عمل ومت ضبط احد املتهمني 
الذي لديه تصريح مزور لدخول منطقة الشعيبة ويقوم بتعبئة 
شاحنة الصهاريج بالديزل مبساعدة موظف مبصفاة الشعيبة اي 
يعمل في شـــركة البترول الوطنية ومن ثم بيعها لشخص عربي 

اجلنسية، ومت الكشف عن تورط املتهمني الثمانية اآلخرين.

»الداخلية« تنفي تعرض جندي بريطاني لالختطاف 
أمير زكي 

اكد مصدر أمني رفيع املستوى عدم وجود 
أي صحة الختطاف جندي بريطاني من قبل 
إسالميني متشددين واحتجازه ومن ثم هروبه 
بعــــد ان قفز من الطابق األول، مشــــيرا الى 
ان وزارة الداخليــــة وبتعليمــــات من وزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد قامت بتشكيل 
فريق عمل برئاســــة وكيــــل وزارة الداخلية 
الفريق أحمد الرجيب ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن العام اللواء ثابت املهنا 
وضابط االرتباط بني األمم املتحدة ووزارة 
الداخلية العميد ابراهيم الطراح ومدير ادارة 
االرتباط باألمم املتحدة فهد الشليمي وانتهى 
فريق العمل الى رفع تقرير وذلك بعد اجراء 

مخاطبات بني عموم اجهزة وزارة الداخلية 
واجليش البريطاني واجليش األميركي الى ان 
الواقعة ال متت للحقيقة بصلة وان اجلندي 
البريطاني لم يتعرض إلى اختطاف من قبل 
متطرفني. ورجح املصدر ان يكون ما حدث 
بشأن البريطاني واقعة مختلفة، للتغطية على 

أمر يخص العسكري الذي أبلغ بالرواية.
وكانت صحيفة الصن والديلي تيليغراف 
قد نقلتا عن املجند البريطاني بيتر ولكر انه 
مت اختطافه في الكويت على يد 5 متشددين 
اسالميني بينما كان في طريقه الى محل البيتزا 
القريب من سكنه حيث ادعى ان خاطفيه كمنوا 
له وهددوه بالســــكاكني وكانوا ال يتحدثون 

االجنليزية.

إيراني يقطع شرايين يده
و3 يضربون حدثًا مصريًا

أمير زكي
سجلت قضية شــــروع في االنتحار بحق 
وافد إيراني أقدم على االنتحار بتقطيع شرايني 
يده وجرى نقل اإليراني الى مستشفى مبارك 
وتسجيل قضية شروع في االنتحار. من جهة 
أخرى، اصيب مواطن شــــاب )32 عاما( بجرح 
سطحي في الوجه على اثر مشاجرة بينه وبني 
شاب كويتي آخر. ونقل املصاب للعالج بواسطة 
عبداهلل يوسف، كما أصيب حدث مصري بجرح 
في الرأس ونزيف داخلي بعد ان تعرض للضرب 
املبرح من قبل شباب جار ضبطهم، نقل احلدث 
من مستوصف خيطان والذي نقل اليه من قبل 

ذويه الى مستشفى الفروانية.

مع دخوله تنخفض رياح السموم ويبرد الماء ويبدأ موسم الرطب الجيد

العجيري: سهيل سيظهر في الكويت  6 سبتمبر

هاني الظفيري
كشف العالم الفلكي د.صالح العجيري ان جنم سهيل لن يرى 
في ســـماء الكويت اال في الســـادس من ســـبتمبر املقبل، رغم ان 
ظهوره في مدار الســـرطان بدأ في 24 اجلاري، وقال العجيري ان 
جنم ســـهيل من النجوم الشهيرة نظرا لكبر حجمه وشدة ملعانه 
في السماء ويعتبر سكان اجلزيرة العربية ظهوره إيذانا باالنفتاح 
الفصلي، وذكر العجيري ان من بني مظاهر جنم ســـهيل ان الظل 
يفيء وقت الظهيرة بعد ان كان معدوما ايام الصيف القائظ، وتهب 
الرياح اجلنوبية او الشـــرقية من البحر فتخفض بعضا من ريح 
الســـموم الالفحة، ويطول الليل نسبيا ويقصر النهار فتنخفض 
حرارة الشـــمس، ويبرد املاء قليال وكذلك الهواء، ومتيل الشمس 
نحو اجلنوب بعد ان كانت عمودية في الصيف، وهو موسم الرطب 

اجليد، وتبدأ األغنام اإلحساس بالراحة فتدر اللنب.


