
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
نائب إسرائيلي: »جاذبية« أوباما وحدها لن تجلب السالم إلى المنطقة.
ـ وحتى لو جئنا بجميع »مغناطيسات« الكرة األرضية فلن يحل السالم 

في الشرق األوسط.

الكالب الضالة تنتشر في المناطق التجارية بالجهراء.
ـ يا تشغلون »مكافحة الحيوانات الضالة« يا تدزون جم كوري للجهراء وهم 

أبواللطفواحديحلونها بطريقتهم!
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السايرزمدد 

بع����د أن جت����اوزت لعنة 
األس����ماء املس����تعارة مجال 
التي شهدت  العربية  األغنية 
كوارث عظيمة على يد الشاعر 
املعان����ي« وأحلان  »صاروخ 
الفنان الكبير »وتر مقطوع« 
صرن����ا نعايش ه����ذه اللعنة 
في الشبكة العنكبوتية التي 
تتزايد فيها األسماء املستعارة 
الفحص  على نحو يستدعي 

والتأمل.
نفهم أن يخفي مجموعة من 
املفكرين املسلمني، قبل قرون، 
اسماءهم احلقيقية فيجمعون 
مقاالتهم حتت عنوان »رسائل 
اخ����وان الصفا وخالن الوفا« 
وذلك خلشيتهم من اضطهاد 
السلطات السياسية والدينية 
وقتئذ. غير ان املرء يحار بهذا 
الطوفان من امللثمني وامللثمات 
الذين يقترفون الش����رور ثم 

يختفون في العتمة.
املواق����ع  ف����ي  يح����دث 
االلكترونية ان يكتب متصفح 
جاهل حتت اس����م »طاووس 
اخلليج« تعليقا سخيفا على 
مقال نافع ومفيد، أو نقرأ مدونة 
تافهة لصاحبها »شرم برم« 
يرمي الناس بحجارة الكالم، أو 
نستمع في الفضائيات العربية 
الغنية س����اذجة م����ن كلمات 
الهريس«  الش����اعرة »همس 

واحلان »ماصول الطبل«.
األمثلة املذكورة ليس����ت 
أنه����ا ال تبتعد  حقيقية غير 
كثي����را عن الواق����ع املعيش. 
وسامحكم اهلل يا اخوان الصفا 
وخالن الوفا فقد فتحتم علينا 
بابا ال نعرف كيف نغلقه من 

بعدكم.

فاعل شر

صالح الساير
www.salahsayer.com

البقاء هلل

محمد الجالهمة
اخضع وافد آسيوي للتحقيق في اسباب حيازته لسكني واقترابه 
من شبك مطار الكويت الدولي ورغم تأكيد اآلسيوي على ان حيازته 
للس���كني امر عادي نظرا لعالقاته بآسيويني اشقياء اال ان حتقيقات 
اضافية ستجرى معه. وكان مواطن ابلغ عمليات وزارة الداخلية عن 
مشاهدته لوافد يجلس الى جوار شبك مطار الكويت الدولي لتتوجه 
دورية ويتم توقيف اآلسيوي، وكان واقعا حتت تأثير السكر الشديد، 
وافاد بأنه اراد احتساء اخلمر مبعزل عن الناس وبرر وجود السكني 
معه بغرض احلماية حيث انه يرتبط بعالقات مع اشقياء آسيويني 

يخشى ان يتعرضوا له.

عبداهلل قنيص
نقل خليج���ي وبدون الى اإلدارة العام���ة ملكافحة املخدرات بعد 
توقيفهما على طريق الس���املي حيث كانا واقعني حتت تأثير املواد 
املخدرة وبتفتيش مركبة كانا يستقالنها عثر بداخلها على 40 حبة 

من نوع الكبتي وزجاجتي خمر.

الصني � يو.بي.آي: أثيرت ضجة كبيرة في مقاطعة هونان الصينية 
بعدما قرر املس���ؤولون في مستشفى جديد اعتماد تكتيك ترويجي 

يقضي بتعليق أكثر من 500 سروال داخلي رجالي على جدرانه.
وأشارت صحيفة »شاينا دايلي« إلى ان أحد السراويل الداخلية 

لفت انتباه الكثيرين ذاك ان طوله بلغ 4 أمتار وعرضه 3 امتار.
يشار إلى ان املستشفى متخصص بأمراض اجلهاز البولي وفتح 

أبوابه للجمهور للمرة األولى يوم األحد املاضي.
وقالت إدارة املستش���فى ان الهدف م���ن هذه اخلطوة هو »زيادة 

وعي الفقراء بشأن صحة الرجال«.
فيما قال مسؤول في قطاع االستشفاء ووزارة االقتصاد ان املستشفى 

»لم يخرق أي قانون« بتعليقه السراويل الداخلية على جدرانه.

ماكيكي � يو.بي.آي: وجدت هيئة احمللفني والدي فتاة من جزيرة 
هاواي مذنبني في محاولة جتويع ابنتهما حتى املوت على أن يصدر 

حكم احملكمة ديسمبر املقبل.
وأفدت ش���بكة »كي تي في« في هونولولو ب���أن هيئة احمللفني 
أصدرت حكمها يوم الثالثاء الفائت ضد دينيز وميلفني رايتز اللذين 
تعاني ابنتهما إنديغو )15عاما( من ضرر دماغي بسبب نقص الطعام 
ويعمل دماغها مبستوى فتاة في الصف الثالث. وكانت إنديغو تزن 
13 كيلوغراما حني وجدتها الشرطة في منزل والدتها يناير من العام 
2007. وهي اآلن في صحة جسدية أفضل وتقيم مع جديها في والية 
جن���وب كارولينا. يذكر أن ميلفني ودنيز مطلقان وميلفني يقيم مع 
امرأة اخرى ويساهم في إعالة إنديغو من خالل إعطاء املال لدنيز.

من جهتها أشارت محامية دنيز إلى ان موكلتها تعاني من مرض 
عقلي وقد قدم كل من املتهمني استئنافات للحكم.

الصني � يو.بي.آي: استحال على صيني )92 عاما( حتمل حالة الذعر 
الشديد التي يعيشها خوفا من أن يتم إحراق جثته بعد وفاته وإذ به 

يختار الفرار من منزل أحفاده في مقاطعة غويزهو الصينية.
وأفادت صحيفة »شاينا دايلي« الصينية بأن املسؤولني في مكتب 
الش���ؤون املدنية في مدينة بيجي الصينية عثروا على هو شاكوي 

في بلدة صغيرة سبق له أن عاش فيها قبل وفاة زوجته.
وأرسل املسؤولون الرجل املسن إلى أحفاده فأخبرهم بانه مذعور 
من احتمال إحراق جثته بعد وفاته. وأكد لهم ان سبب فراره الوحيد 

من دون تبليغ أحد هو اخلوف الشديد فقط.

ضبط آسيوي سكران بـ »سكين«
بالقرب من شبك مطار الكويت

إعالن بمئات السراويل لمستشفى صيني40 حبة كبتي مع خليجيين على »السالمي«

مراهقة وزنها 13 كيلوغرامًا والسبب والداها

صيني فرّ من أحفاده خوفاً من حرقه

هاني الظفيري
كتبت النجاة لضابط يعمل في وزارة الداخلية 
من موت محقق بعد ان انفجر اسفل سيارته لغم 
مض���اد لالفراد بعد ان داس عليه اثناء جتوله 

في احدى املناطق البرية شمال البالد.
وبحسب مصدر أمن��يف فان الضابط والذي 
يحمل رتبة رائد كان يق���وم بدورية اعت���يادية 
حيث يعمل رائ���دا في ق���وة أمن احل���دود وعندما 
وصل الى احد��ى النق�����اط فوج��ئ بص���وت 
انفجار قوي هز س���يارته وه���شم مق��دمتها 
ليترج���ل منها على الفور بعد ان توقف���ت اثر 

االنفجار الذي ل���م يع��لم مصدره، وبتفحصه 
وجد ان مقدمة س������يارته قد تهش���مت متاما 
واالط���ارات االمامية قد انف��جرت وببحثه عن 
الس������بب تبني انه داس بس���يارته على لغم 
مض���اد لالفراد فقام باب���الغ عمليات الداخلية 
ليحضر رجال ادارة االثر ويقوم��ون مبع���اينة 
الل��غم املنفجر وتبني انه احد مخلفات الغ��زو 
العراقي الغاشم، وذكر املص���در ان الرائ��د لم 
يصب بأي اذى جراء انفجار اللغ���م وارس���ل 
تقريرا باحلادثة ال���ى اجلهات املختصة وجار 

متشيط املنطقة.

عبداهلل قنيص
لقي وافد مصري مصرعه اثر سقوط حجارة على 
رأسه في مبنى قيد االنشاء مبنطقة الشويخ الصناعية 
ليهرع رجال االسعاف الى مكان احلادث حيث اتضح 
ان الوافد املصري بحالة حرجة جدا ولفظ انفاس����ه 
بعد وصوله الى املستش����فى االميري ليتم تسجيل 
اثبات حالة. وفي التفاصيل ان الوافد كان يقوم بعمله 
بقسيمة مبنطقة الشويخ واثناء عمله سقطت على 
رأسه حجارة من املبنى ليصاب بإصابة بالغة لقي 
مصرعه على اثرها، ومت استدعاء زمالئه في العمل 

ليتم التحقيق معهم وسجلت قضية وفاة.

من جهة اخرى شهدت منطقتا املنقف والشعب 
مشاجرتني نتج عنهما اصابة خليجي وكويتي.

وق����ال مصدر امني ان املش����اجرة االولى وقعت 
في منت����زه ترفيهي مبنطقة املنقف واس����فرت عن 
اصابة حدث 17 س����نة بجرح قطعي باجلبهة لينقل 
الى مستشفى العدان بواسطة رجلي الطوارئ احمد 

حمدان وعبداملقصود سعيد.
والى منطقة الشعب فقد اصيب خليجي 26 سنة 
بجروح ورضوض بعد مش����اجرة شبابية واسعف 
الى مستشفى مبارك بواسطة رجلي الطوارئ سعود 

الرندي وكاهيه.

أحجار تقتل مصريًا في الشويخنجاة رائد بـ»الداخلية« فّجر سيارته لغم عراقي

أبطال سلة الخليج اليوم وياكم
تستضيف »األنباء« اليوم )اجلمعة( 
جنوم منتخب الشباب لكرة السلة، حيث 
س���يتواجد معكم عل���ى الطرف اآلخر 
مساعد مدرب املنتخب احمد اجلالوي 
والالعبني صالح يوسف وسلمان رميح 
وعبدالوهاب السهول وخالد الغيص ما 
بني الساعتني 4 و6 مساء وذلك للحديث 
عن تتويج الفريق بلقب بطولة اخلليج 

بعد جفاء مع البطوالت اس���تمر قرابة 
ال� 23 عاما. 

وايضا للحديث عما يحتاجه املنتخب 
في املستقبل للمحافظة على البطوالت 
بالضفة الى الرد على اسئلة القراء وذلك 

على الهواتف التالية:
 24830322 – 24830238 – 24830514

– داخلي: 131 – 318.

سيارة البنغالي منقلبة على »الغزالي« أثناء إسعاف احد املصابني بحادث الفنطاس

الشاحنة احململة باملسروقات بعد ضبطها

رئيس ش���ركة هوندا اليابانية كما يبدو ف���ي صورة مدموجة اثناء عرضه للنموذج 
االولي جلهاز اطلقت عليه الشركة »جهاز الناقل الشخصي« حتت اسم )X-U3( في مقر 

الشركة بطوكيو امس.
واجله���از مزود بنظام ناقل حركة الكتروني بعجل���ة متعددة التجاهات حيث يتيح 
ملستخدمه السير لألمام واخللف واجلانبني، ويبلغ طول اجلهاز 65 سنتيمترا ويزن اقل 
من 10 كيلوغرامات، ويستطيع مستخدمه السير به ملدة ساعة بسرعة قصوى تصل الى 

6 كيلومترات بالساعة، ويحوي بطارية داخلية تشحن كل ساعة ونصف الساعة. 
)ا.ف.پ(

»هوندا« تطلق »جهاز 
الناقل الشخصي« 

بسرعة 6 كيلو

هاني الظفيري
حتفظ رجال أمن اجلهراء على شاحنة محملة 
بكميات ضخمة من النحاس واحلديد املسروق 
من منشآت ومرافق حكومية قدرت بنحو 25 
ألف دينار كما مت استمرار حجز وافد مصري 

ملعرفة شركائه في سرقات أمالك الدولة.
ويأت���ي التحف���ظ على الش���احنة احململة 
بأطنان من النحاس واحلديد املس���روق بعد 
متكن رجال أمن اجلهراء من توقيف الشاحنة 
فيم���ا كانت متجهة الى س���كراب أمغرة لبيع 

احلديد املسروق.
وكانت حملة تفتيش����ية لدوريات الفرقة 
النقيب  الليلية حملافظ����ة اجلهراء بقي����ادة 
مطر س����بيل والوكالء س����عد محذاف وحمد 
الرحيلي وحمد العنزي قد اشتبهت في شاحنة 
يقودها وافد مصري ليتم االطالع على حديد 
ونحاس مسروق وفي التحقيقات األولية مع 
الواف����د اعترف بأن احلديد والنحاس احململ 
على الش����احنة مسروق من مرافق ومنشآت 

حكومية.

رجال أمن الجهراء يضبطون شاحنة بـ 25 ألفًا من أمالك الدولة

إصابة 7 أشخاص في 4 حوادث مرورية

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
شهدت البالد خالل ال� 24 ساعة املاضية 
العديد من احل���وادث التي خلفت عددا من 
اإلصابات بني خطيرة ومتوسطة وطفيفة بني 
مواطنني ومقيمني، فقد شهد طريق الفحيحيل 
السريع تصادما بني مركبتني وحتديدا بالقرب 
من جسر الفنطاس اسفر عن اصابة مواطنة 
وسوري وشاب بإصابات عبارة عن كسور 

وجروح قطعية بالرأس وانحاء متفرقة ليتم 
نقلهم الى مستشفى العدان عن طريق رجال 
الطوارئ الطبية وهم فيصل العنزي وعمار 

املشموم ومحمد الشمالي.
وإلى طري���ق الدائري اخلامس فقد وقع 
حادث تصادم اسفر عن اصابة مواطن جراء 
الط���وارئ بإجراء  االصطدام ليقوم رجال 
اإلسعافات األولية في موقع احلادث بقيادة 

عمار األحمد ومصطفى حسني.
كما شهد طريق الدائري السادس حادث 
تصادم مقابل منطقة صباح الناصر اسفر 
عن اصابة مواطنني مت نقلهما الى مستشفى 

الفروانية.
وإلى طريق الغزالي انقلبت مركبة باجيرو 
مما ادى الى اصابة قائد الس���يارة وهو من 

اجلنسية البنغالية.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
أمر مدير أمن العاصمة العميد ابراهيم السيد 
هاشم بوضع حراسة على غرفة مواطنة تتلقى 
العالج في مستشفى الرازي الى جانب احتجاز 
شاب كويتي داخل مخفر الشويخ متهيدا الستشارة 
وكيل النائب العام في مس����مى قضية ميكن ان 
توجه الى السيدة التي تتلقى العالج والشاب 
احملتجز في مخفر الشويخ ووالد السيدة الذي 
قام باالعتداء على الشاب. وقال مصدر امني ان 
عمليات وزارة الداخلية ابلغت يوم امس عن وجود 
مشاجرة في مستشفى الرازي واصابة شخص 
بجروح قطعية في الرأس وعلى الفور جتاوب 
مع البالغ مدير دوريات جندة العاصمة العقيد 
يوسف الهمالن الذي أرسل عدة دوريات خاصة 
ان الب����الغ االولي الذي ورد الى العمليات يفيد 

بوجود جرمية قتل داخل مستشفى الرازي.
واضاف املصدر: فور وصول رجال االمن تبني 

وجود اصابات الفتة على جس����د شاب كويتي 
وبإجراء حتقيقات س����ريعة أشرف عليها مدير 
امن العاصمة العميد ابراهيم هاش����م ورئيس 
قسم العمليات في العاصمة املقدم عبدالرحمن 
الشراح، تبني ان املجني عليه تقدم أكثر من مرة 
الى املواطنة املصابة وقوبل طلبه بالرفض وقام 
والد الفتاة باحتجاز ابنته، وتزويجها من احد 
اقاربه����ا، اال انها هربت م����ن منزل زوجها وقام 
والدها بتسجيل قضية تغيب بحقها وبعد ضبطها 
اعترفت لوالدها انها كانت برفقة الشخص الذي 
تقدم خلطبتها فقام االب باحتجازها داخل غرفتها 
لتقدم الفتاة على الهرب من منزل والدها بالقفز 
وم����ن ثم حلقت بها اصاب����ات على اثرها نقلت 
الى مستش����فى الرازي، وفيما يقوم والد الفتاة 
بزيارتها فوجئ بوجود الش����اب الذي من اجله 
هربت من منزل زوجه����ا ليقوم االب باالعتداء 

عليه ومحاولة قتل ابنته.

وضع مواطنة تحت الحراسة في »الرازي«
بعد تشاجر والدها مع خطيبها السابق

منيـرة محمد الناصر، أرملة محمد عبداهلل مبارك العجمي 
� 80 عاما � الرج���ال: الفحيحيل � ش املخفر � م21 � 
ت: 99420480 � النس���اء: املنقف � ق1 � ش116 � م28 

� ت: 99079174.
نايف ثامر مطر سهو الشمري � 33 عاما � الرجال: جنوب اجلهراء 
� س���عد العبداهلل � ق5 � م146 � مقابل املعسكر � ت: 
99646334 � النس���اء: الواحة � ق3 � الشارع األول � 

م37 � ت: 24558716.
عبداهلل حسني ساملني � 57 عاما � الرجال: بيان � ق5 � ش10 
� مقابل مس���جد فاطمة الوقي���ان � ت: 99766845 � 
النساء: صباح السالم � ق6 � ش1 � ج25 � م39 � ت: 

.25518977
سـلطان فراج دبيل العتيبي � 65 عاما � صباح الناصر � ق2 
� ش6 � م19 � ت: 99122264 � 66444711 � الدفن بعد 

صالة العصر
حمد سليمان محمد السلطان � 90 عاما � الرجال: العديلية � 
ق1 � ش10 � م28 � ت: 22524692 � النساء: العديلية 
� ق1 � ش10 � م2 � ت: 99151565 � الدف���ن التاس���عة 

صباحا.


