
 مواقيت الصالة والخدمات ص ١٢ 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 ـ في التقويم الصيني نحن في عام «الجاموس» والعام القادم «النمر».

  ـ ومنذ ٥٠ عاما والعرب أسرى لعام «الببغاوات».
 

 ـ عشان تروح جمعية السالمية تمر على ٩ إشارات وتغرق بالزحمة ساعتين.
  ـ مو يا تودون الجمعية مكان ثاني يا تطفون إشاراتكم اللي مسببة زحمة.

 أبواللطف  واحد 

 السايرزم

 كتبت هذا األسبوع سلسلة 
الكتابـــة الصحافية في  عن 
إلى «حرب  الكويت وأشرت 
بالقلم»  الكواتب» و«الرماية 
و«اللعب بالنار» واليوم أختمها 
باإلشـــارة إلى املقاالت التي 
أضحت تفتقر إلى املوضوعية 
وتزخر بالشخصانية، فقلما 
نقرأ مقـــاال لكاتب يخلو من 
اسم شـــخصية ما، مدحا أو 

قدحا.
  كلمـــا تكاثـــرت أســـماء 
العامـــة لدى  الشـــخصيات 
كاتب مـــن الكتاب ابتعد هذا 
الكاتب عن املوضوعية واقترب 
من الشـــخصانية سواء كان 
الشـــخص املعنـــي زميال أو 
سياسيا أو موظفا عاما، وذلك 
عيب مهني يجرح مصداقية 
الكاتب مثلمـــا ينتقص من 
موهبته، في ظاهرة كويتية 
إلـــى «نباطة»  القلم  حولت 
تسعف في رمي احلجر لكنها 

ال تسعف في نفع البشر.
الظاهرة    لقد تولدت هذه 
الكريهة من رحم  الصحافية 
ظاهرة سياسية جرفت املجتمع 
الكويتي بأكمله نحو صخور 
التســـييس، فالسياسة في 
الكويت «أو التناحر السياسي» 
سحابة عبوس ألقت بظاللها 
القامتة على الرياضة والتجارة 
والتعليم وغيرها حتى طالت 

الصحافة.
  كان ينبغي من الصحافة 
معاجلة السياسة من أمراضها، 
غير أن العكس حدث، فالعدوى 
انتقلت من املريض إلى الطبيب 
الذي أمسى يداوي الناس وهو 

عليل. 

 علة وعليل

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 البقاء هللا 

 سـالم مهدي مرزوق الصندلـي ـ ٢٩ عاما ـ الرجال: 
اجلهـــراء ـ القصر ـ ق٣ ـ ش٣ ـ ج٦ ـ م١ ـ ت: 
٩٩٦٦٦٨١٨، النســـاء : النسيم ـ ق٢ ـ ش٢٣ ـ 

م٧٩ ـ ت: ٦٦٣٩٤٢١٤.
  يوسف خالد احمد القطانـ  ٢٢ عاماـ  الرجال: حسينية 
الهزمي ـ املنصورية ـ ت: ٦٦٦٤١٣٣٨، النساء: 
الرميثية ـ ق٦ ـ شارع شاهني الغامن ـ ج٦١ ـ 

م١٨ ـ حسينية الصفار ـ ت: ٥٥١٥٦٦٢٥.
  جنمة محمد العيد ـ ارملة عبداهللا عناد اجلبران 
الهاملي ـ ٥٩ عامـــا ـ االندلس ـ ق١٢ ـ ش١٠١ 
ـ م٤٣ ـ ديـــوان اجلبـــران ـ ت: ٩٩١٣٨٤٤٤ ـ 

.٩٩٦٣٨٦٦٣
  سـارة فرحان عويد املياس ـ ارملة عيســـى سعد 
السعيدي النوفلـ  ٧٥ عاماـ  الرجال: القادسية 

ـ ق٤ـ  ش٤٥ـ  م١٣ـ  ت: ٩٩٩٥١٣٣٥ـ  ٩٩٠١٨٢٦٢ 
ـ ٢٢٥٦٤٠١٥، النساء: الرميثية ـ ق٥ ـ شارع 
ناصر املباركـ  م٨ـ  قسيمة ١٠٠ـ  ت: ٢٥٦٤٠٦٢٣ 
ـ ٩٩٧١٦٦٢٤ـ  الدفن الثامنة والنصف صباحا 

مبقبرة صبحان.
  مشاعل مبارك غريش الضويحي ـ ١٦ عاما ـ الرجال: 
الفردوسـ  ق٤ـ  ش١ـ  ج١ـ  م٢٧ـ  ت: ٩٩٤٤٢٠٣٠ 
ـ ٦٥٠٠٠٨٠٠، النساء: العارضة ـ ق٧ ـ ش٣ ـ 

ج١ ـ م٣ ـ ت: ٢٤٨٨٤٦٥٥.
  زهرة محمـد حمادي البحراني ـ زوجة اسحاق اسد 
العامـــري ـ ٦٦ عاما ـ الرجال: االندلس ـ ق٥ 
ـ ش٦ ـ م١١٩ ـ ت: ٢٤٨٠١١٣٤، النســـاء: كيفان 
ـ ق١ ـ ش١١ ـ م١٠ ـ ت: ٢٤٨٤٦٠٧٧ ـ الدفـــن 

التاسعة صباحا. 

 مواطنون يقاضون «الصحة» و«األشغال» اختفاء موظفة بنك «ملتزمة» في ظروف غامضة

 اعترف أمام رجال المباحث بأنه تمكن من تهريب ٥ كيلوغرامات مستغًال عمله كسائق

 رجال «المكافحة» يسقطون باكستانيًا بكيلو هيروين
   الخليفة: تجار المخدرات يستهدفون طلبة الثانوية والجامعة

 ذئب بشري جديد يسير على خطى «وحش حولي»
  ..ومصدر أمني: الجاني يقّلد أسلوب وطريقة السعدي

عليها.
  واشار املصدر األمني فور تقدم والدة 
الطفلة رسميا ببالغ بهذا اخلصوص إلى 
أنه مت تشــــكيل فريق عمل من مباحث 
الفروانية لسرعة ضبط الوحش اجلديد 
قبل ان يصبح هناك وحش آخر يواصل 
ارتكاب جرائمــــه بحق األطفال، خاصة 
ان املصــــدر اوضح ان ما قام به اجلاني 
الذي ابلغت عنه الطفلة يشبه متاما في 
الطريقــــة والتنفيذ واالســــلوب ما كان 
يفعله وحش حولي حجاج الســــعدي، 
وكأن اجلاني اجلديد يقلد حجاج السعدي 
سواء في طريقة استدراج الضحايا او 

تنفيذ جرميته. 

 عبداهللا قنيص
  هل وحش حولي هرب من محبســــه 
الرتــــكاب جرمية جديــــدة في خيطان؟ 
االجابة بالتأكيد ال، فوحش حولي اليزال 
في زنزانته ينتظر حكم االعدام الصادر 
بحقه جراء ما ارتكبه بحق ما ال يقل عن 
١٥ طفال وطفلة، ولكن مما ال شــــك فيه 
ان هناك وحشا بشريا جديدا بدأ يخطو 
خطوات وحش حولي وحتديدا في منطقة 
خيطان فيما كشــــفت التحقيقات التي 
اجريت مع طفلة عربية ان الذئب البشري 
الذي اعتدى عليها تتطابق اوصافه مع 

وحش حولي حجاج السعدي.
  ووفق مصدر أمني فإن وافدة عربية 
اصطحبت ابنتهــــا البالغة من العمر ٧ 
اعوام تاركة لرجال التحقيق االستماع 
الى افادة الطفلة والتي قام احملقق بأخذ 
اقوالها بصورة فنية دون ان يوضح لها 
ان ما يتم اخذه مــــن اقوال هو حتقيق 

رسمي.
  وقالت الطفلة حملقق مخفر خيطان انها 
طلبت من والدتها ان تشتري حلوى من 
البقالة التي تقع اسفل البناية وبعد ان 
دخلت البقالة واشترت حلوى بقيمة ١٠٠ 
فلس اقترب منها شخص تقول الطفلة 
عنه ان لهجته وطريقة حديثه تشبه ابناء 
الوجه القبلي من صعيد مصر واصطحبها 
بدعوى شراء املزيد من احللوى لها من 
البقالة املجــــاورة ومن ثم اخذها خلف 
البناية التي تقطن فيها وقام باالعتداء 

 إغالق ٦ أوكار مشبوهة
  في الجليب والمنقف وأبوحليفة

 رجال المباحث يوقفون ٣ «عمال عفش» 
شّكلوا عصابة لسرقة المنازل

 ١٠ مصابين في حريقين بالرقعي والجليب فريق الغوص دّشن مشروع رصد الشعاب المرجانية

 ضابط إطفاء يتهم زميله بضربه وإهانته

 أمير زكي

  متكنت ٦ مراكز إطفـــاء من إنقاذ ما ال يقل عن 
٢٥ شخصا في حريقني اندلعا في منطقتي الرقعي 
وجليب الشـــيوخ وخلفا ١٠ مصابني بينهم ٣ من 
رجال اإلطفاء، ونقل جميع املصابني الى مستشفى 

الفروانية للعالج.
  وقال مدير ادارة العالقات العامة لإلطفاء العقيد 
نبيل احلسينان ان عمليات اإلطفاء ورد اليها بالغان 
في الثامنة والثامنة والربع من مساء امس، أولهما عن 
حريق منجرة أخشاب في جليب الشيوخ، والثاني 

عن حريق في بناية من ٦ طوابق في الرقعي.
  وأضاف ان رجال مراكز اإلطفاء استطاعوا إنقاذ 
عائلتني مـــن حريق بناية الرقعي ومت إخالء كامل 
البناية من قاطنيها، أما بالنســـبة حلريق اجلليب 
فأصيب فيه ١٠ أشخاص بجروح وحروق. وأشار 
العقيد احلســـينان الى ان املراكز التي تعاملت مع 
احلريقني هي العارضية، اجلليب، الشويخ، الشهداء، 
املدينة، واإلسناد، كما شارك في إخماد حريق الرقعي 
املالزمون األوائل مشاري التورة، ومحمد السبتي 

وبدر الكندري. 

 أمير زكي
  تبادل االعتداء بالضرب وقضايا إهانة موظف 
عام أثناء تأدية الواجب من القضايا شبه اليومية 
والتي تســــجل في مختلف املخافر، ولكن ان 
يتهم ضابط في االطفاء زميال له باالعتداء عليه 
بالضرب وإهانتــــه فهي الغرابة بعينها والتي 

رمبا تكون من القضايا النادرة.
  فيــــوم االربعاء املاضي شهد مخفر الدسمة 
هذه القضيـــة الغريبة حينمــــا تقدم ضابط 
في اإلطفاء برتبة مالزم اول من مركز الهاللي 

مدعيا ضــــد زميله الضابط فــــي مركز إطفاء 
الشهداء بضربـــه وسبــه وقذفه، حينما كان 
يقــــوم مبمارســــة عمله في التعامــــل مع احد 

احلرائـــق.
  ضابـــــــط االطفاء املجنـــــــي عليــــه أرفق 
تقريـــــــرا طبيا يعزز اقواله في القضية، فيما 
أمــــر محقق مخفر الدســــمة بطلب اســــتدعاء 
الضابط اجلاني لالستماع الى اقواله في قضية 
تبادل ضرب وإهانة ضبــــاط اطفاء لبعضهم 

البعــض. 

 كونا: دشن فريق الغوص باجلمعية الكويتية 
حلماية البيئة مشروع متابعة الشعاب املرجانية في 
املياه الكويتية للمساهمة في مراقبة ومالحظة صحة 

املرجان ضمن املشروع العاملي (كورال ووتش).
  وقال مسؤول املشروع بالفريق ضاري احلويل 
ان اهمية هذا املشروع تتمثل في إمكانية املالحظة 
املبكرة للكشـــف على صحة احلياة املرجانية في 

العالم وفي الكويت بالتحديد.
  واشار الى معاناة الشعاب املرجانية من ظاهرة 
«ابيضاض املرجان» نتيجة لظاهرة التغير املناخي 
اذ انها تـــدل على موت املرجـــان وتقلص رقعته 
اجلغرافية، ما يـــؤدي الى اختالل التوازن البيئي 

في البحار.
  وأوضـــح احلويل ان املشـــروع العاملي لرصد 

الشعاب املرجانية هو مشـــروع علمي وتوعوي 
يركز على مفهوم احملافظة على الشعاب املرجانية 
ومتابعتها بدعم واشراف من جامعة «كويز الند» في 
استراليا ومنظمة «اوبر» ومركز البحوث التعاونية 

املستدامة العامليني.
  وقال احلويل ان املســـاهمة في هذا املشـــروع 
ستكون على مدار السنة واآللية تكون عبر الغوص 
في الشعاب املرجانية ومقارنة لونها بورقة خاصة 
معدة لذلك ومن ثم تسجيل البيانات ورصدها على 
موقع املشروع في شـــبكة اإلنترنت. واضاف ان 
مبادرة فريق الغوص باملشاركة في هذا املشروع 
العاملي تأتي في اطار خطته االستراتيجية احلديثة 
وضمن أهدافه لنشر الوعي البيئي محليا وعامليا 

بشكل تطوعي خلدمة البيئة البحرية الكويتية. 

 مصرع مواطن بعد انقالب دراجته

 حريق محدود في سرداب البنك المركزي

 أمير زكي
  شـــرع رجال ادارة بحث وحتري محافظة 
مبارك الكبير في فتح حتقيق موسع للوقوف 
على حقيقـــة تغيب موظفة فـــي بنك، فيما 
أعرب والد املوظفة عن مخاوفه من ان تكون 
ابنتـــه تعرضت ملكروه، وقـــال مصدر امني 
ان رجال املباحث بدأوا في مخاطبة مختلف 
االجهزة ملعرفة ما اذا كانت الفتاة قد ادخلت 

مستشفى.
  وقال املصدر االمنـــي ان والد موظفة في 
احد البنوك تقدم ببالغ يشـــير الى ان ابنته 
٢٠ عاما خرجت الى دوامها مســـتقلة سيارة 

شقيقتها ولكنها لم تعد الى منزلها كاملعتاد، 
مشـــيرا الى ان إدارة البنك ابلغته بأن ابنته 

لم حتضر إلى دوامها.
  وأشـــار املصدر الى ان والد املتغيبة اكد 
ان ابنته جامعية وملتزمة اخالقيا ومعروف 
عنها سلوكها القومي سواء بني اسرتها أو بني 

زمالئها.
  وأوضـــح املصدر ان مدير محافظة مبارك 
الكبير العميد ابراهيم الطرح أولى هذه القضية 
اهتمامـــا خاصا وقام مبخاطبة مدير مباحث 
مبارك الكبير لسرعة كشف لغز تغيب موظفة 

البنك. 

 مؤمن المصري
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن عددا من 
املواطنني القاطنني بالقرب من محطة مشرف قاموا 
مبقاضاة وزارتي الصحة واألشغال والهيئة العامة 
للبيئة واألمني العام ملجلس الوزراء مطالبني بوقف 
قرار وزارة األشغال بإيقاف انسياب مياه الصرف 

الصحي الى البحر. يذكر ان الدائرة املستعجلة في 
احملكمة الكلية حددت يوم ١٦ أكتوبر موعدا لتسلم 
تقرير إدارة اخلبراء بشأن دعوى اثبات حالة مرفوعة 
من احلكومة ووزارة األشغال ضد املقاول واملكتب 
االستشاري املنفذ ملشروع محطة مشرف والذي من 

املقرر االنتهاء منه بداية األسبوع املقبل. 

 أمير زكي
  متكن رجال االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات 
بقيادة العميد الشــــيخ 
احمــــد اخلليفــــة مــــن 
وضع حد لنشاط وافد 
باكســــتاني اعتاد على 
جلــــب املــــواد املخدرة 
مستغال وظيفته كسائق 
شاحنة وذلك حينما مت 
ضبطه امس اثر محاولته 
اجلديدة الدخال كيلو من 
مــــادة الهيروين جلبها 
من دولة مجاورة، فيما 

اعترف الباكستاني ويدعى فضل الرحمن بأنه سبق ان هرب 
الى الكويت بالطريقة ذاتها ٥ كيلوغرامات دون ان يضبط وانه 
كان يتقاضى نظير كل مرة يجلب فيها كيلوغراما من املخدرات 
مبلغ ٣٥٠٠ دوالر. ووفق مصدر امني فإن معلومات وردت الى 
العميد اخلليفة عن ان باكستانيا اعتاد التعامل مع جتار مخدرات 
وانه يجلب هذه السموم برا ويقوم ببيعها مباشرة، وعليه مت 
االيعاز الى ادارة املكافحة الدولية بقيادة املقدم يوسف اخلالدي 
ومســــاعده بدر الدعي والنقباء مشعل القحطاني وفهد البدر 
وخالد العتيبي مبتابعة القضية، واستطاع فريق العمل االتفاق 
مع الباكستاني الذي ضلل رجال املباحث بإعطائهم معلومات 
مغلوطة عن هويته حتى يتمكن من ادخال املخدرات على ان 

يجلب ملصلحة فريق العمل كيلوغراما من الهيروين.
  وقال املصدر االمني: اســــتطاع فريق العمل ورغم التمويه 
الذي اتبعه املهرب من حتديد اسمه احلقيقي وموعد وصوله، 
وبعد ان جتاوز اجلمارك مت القبض عليه وباخضاع شاحنته 
للتفتيش الدقيق عثر في كابينة الشاحنة على كيلو هيروين 
خام، واعترف بتعدد جلبه للهيروين لتتم احالته الى النيابة 
العامة بتهمة جلب مواد مخدرة. من جهته، اعلن مدير عام االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات العميد الشيخ احمد اخلليفة عن قيامه 
بفرز قوة من مباحث املخدرات لالنتشار في االوساط الطالبية، 
خاصة طلبة اجلامعة واملرحلة الثانوية، بهدف حمايتهم من 
جتار املواد املخدرة الذين يحاولون ادخالهم في نفق املخدرات، 
مستغلني عدم خبرتهم، مؤكدا ان تعليماته تتضمن التعامل بحزم 
شديد مع التجار الذين يستهدفون الطالب اجلامعيني وطالب 
الثانوية. وشدد العميد اخلليفة على ضرورة تعاون اولياء االمور 
والطالب واالبالغ عن اي جتار يستهدفون الشريحة الطالبية، 
الفتا الى وجود معلومات بأن جتارا يخططون الستهداف هذه 

الشريحة ولن نتردد في الضرب على ايديهم بعنف.
  واشــــار الى ان لقاء صاحب الســــمو االمير بابنائه رجال 
«املكافحة» شكل حافزا مهما لهم في التصدي بكل قوة لظاهرة 
االجتار وتعاطي املواد املخدرة، مشيدا في الوقت ذاته بأهمية 
دور االعــــالم املقروء واملرئي في توعيــــة املواطنني واملقيمني 

بأضرار املخدرات الفتاكة.

 محمد الدشيش
  يــــوم اغالق اوكار املتعة احلرام، هذا ما ميكن ان ينطبق على 
حملتني اشــــرف على تنفيذهما وكيل وزارة الداخلية املســــاعد 
لشــــؤون األمن العام باإلنابة العميد عبدالفتاح العلي، واسفرت 
حملة اوكار الدعارة عن توقيف ٢١ وافدا ووافدة، وإغالق ٦ أوكار 

في مناطق اجلليب واملنقف وأبوحليفة.
   ووفق مصـــــــدر امني فان معلومــــــــات وردت الى العميد 
عبدالفتاح العلي عن اســــتغالل عـــدد من الشقــــق في مناطق 
اجلليــــب واملنقــــف وأبوحليفة وعليه مت تكليــــف قوة من أمن 
الفروانية ومتت مداهمـــة الشــــقـــق الست وضبط اآلسيويني 

واآلسيويات. 

 هاني الظفيري
  متكن رجال ادارة بحث وحتري محافظة االحمدي بقيادة العقيد 
داود الكندري عن توقيف شبكة سورية مؤلفة من ٣ أشخاص ارتكبوا 
سلسلة من قضايا السرقات وقد استغل اللصوص الثالثة دخولهم 
الى املنازل التي استهدفوها بسرقتهم بحكم طبيعة عملهم في نقل 
العفش. وقال مصدر أمني ان تعدد قضايا سرقات املنازل في مناطق 
ابوحليفة واملنقف دفع مدير مباحث االحمدي الى التحقيق في هذه 
القضايا شــــخصيا وخلصت التحقيقات الى ان معظم املنازل التي 
سرقت انتقل اليها قاطنوها من مناطق اخرى. واضاف املصدر التقط 
العقيد الكندري هذه املعلومة بشكل جيد وربط بني القضايا ونقل 
العفش ليتم ضبط الوافدين الثالثة الذين اعترفوا بســــرقة املنازل 
وانهم كانوا يتعمدون كســــر الليتات قبل تنفيذ السرقة بحيث اذا 
استيقظ اصحاب املنازل واشــــعلوا الليتات ال يستطيعون حتديد 

هوية اللصوص لسابق معرفتهم بهم. 

 محمد الدشيش ـ محمد الجالهمة
  لقي شـــاب كويتي (٢٥ عاما) مصرعه بعـــد انقالب دراجته 
النارية على شـــارع اخلليج العربي وحضر رجال األمن ورجال 
من الطوارئ الطبية ومنهم بسام ربيع وجاسم القطان وتركت 

اجلثة للطب الشرعي.
  من جهة اخرى اصيب سوري وبنغالي في حادث سير باجتاه 
النويصيب ومت نقل املصابني الى مستشفى العدان بواسطة رجلي 
الطـــوارئ محمد عبداحلليم وعادل محمود كما اصيب كويتيان 
بحادث انقالب على السادس ونقال الى مستشفى اجلهراء بواسطة 

جاسم القطان وبسام ربيع. 

 أمير زكي
  استنفر رجال اإلطفاء أمس اثر بالغ عن حريق في سرداب فرع 
البنك املركزي في الشـــويخ الذي تبني الحقا انه حريق محدود 
في احد احملوالت الكهربائية بالسرداب ومتكن رجال اإلطفاء من 
السيطرة عليه وإخماد النيران بالتنسيق مع فنيي وزارة الكهرباء 
الذين قاموا بقطع التيار الكهربائي وجار التحقيق ملعرفة أسباب 

احلريق الذي لم يسفر عن أي خسائر مادية. 

 صالح الشايجي يكتب عن «بدو الصحراء» ص٣٩ 

 حجاج السعدي امللقب بـ «وحش حولي» 

 السائق الباكستاني وأمامه الهيروين الذي ضبط معه

 إحدى أوراق الرصد التي وضعها فريق الغوص في الشعب املرجانية الكويتية 

 عبداهللا قنيص
  ٥٢ كيلو من مادة احلشيش حصيلة جديدة من املواد 
املخدرة استطاع رجال االدارة العامة خلفر السواحل ضبطها 
قبل ان تضخ الى الســـوق احمللي، فيما لم يتمكن رجال 

خفر السواحل من حتديد هوية جالبي هذه الشحنة.
  وقال مصدر امني ان معلومات وصلت الى مدير عام 
االدارة العامة خلفر السواحل عن قيام بحارة يرجح ان 
يكونوا ايرانيني بدفن مواد مخدرة على مقربة من جزيرة 
فيلكا ليتم متشيط املنطقة والعثور على املخدرات مدفونة 
الى جوار الشاطئ ومت التحفظ على املخدرات وتسليمها 

الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات. 

 خفر السواحل يضبطون
   ٥٢ كيلو حشيش «مدفونة»

 العميد الشيخ أحمد اخلليفة 


