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يا ألطاف اهلل خووش حچي
جورج كلوني يبيع الجبن في إيطاليا.

ـ ولو زار أيًا من بلداننا فلن يجد ما يبيعه سوى »الكالم«.
سعر تصوير الورقة في أي مركز تصوير داخل أي إدارة حكومية بـ 100 فلس.

ـ شهالنهب؟ ألن سعر تصوير الورقة بأي مكتبة بـ 20 فلسًا بس.
أبواللطفواحد

طرفة عين

صالح الساير
www.salahsayer.com

هذه احلياة درب منشي 
ف���ي جنباته وف���ي الدروب 
منعطف���ات كثي���رة، فالذي 
ميشي في درب يتجه غربا 
قد يواجه »حتويلة« تغير 
اجتاه���ه ش���رقا، واحلياة 
ليس���ت رحلة سفر مخططا 
لها، فاملس���افر يع���رف إلى 
أين ميضي، وطريق الرحلة 
حتكمه البوصلة، أما رحلة 
احلياة فمرهونة باملستجدات 
والتحوالت تأخذنا إلى حيث 

تنضج أقدارنا.
تتخل���ق التح���والت في 
حياتنا بصور ش���تى، فقد 
يأخذ املنعطف هيئة صديق 
ودود، أو حبيب جحود، أو 
خصم لدود، أو رواية نقرأها 
فتفجر ف���ي دواخلنا طاقة 
مخفية، أو قد تأتي التحوالت 
نتيجة حادث مأساوي نشهده 
مصادفة فيغير من حياتنا 
ويعيد رسم خارطتنا ويغير 
اجتاهاتنا وينقلنا من حال 

إلى حال.
التغيير  قد يكون سبب 
كلمة خرج���ت من فم عابث 
جعلتنا نستدير دورة كاملة 
وبدال من قرار الرحيل نقرر 
البقاء واملنازلة، أو قد يأتي 
التغيي���ر اث���ر خيب���ة أمل 
بشخص ما تدفعنا إلى احلسم 
الق���رار املؤجل، أو  واتخاذ 
حتدث التحوالت في حياتنا 
بسبب شخص بالغ بالتيه 
ومارس علينا القسوة فكان 

البد مما ليس منه بد.
»فم���ا ب���ني طرف���ة عني 
وانتباهته���ا يغير اهلل من 

حال إلى حال«.

السايرزم

اضافية. وألنه عندما تبيع تقول 
لنفس���ك لقد حررت 40 مليون 
دوالر كانت مجمدة في شيء ال 

استخدمه«.
وق���ال ان العمالء يراجعون 
ايضا اجمال���ي ما ينفقون على 
املنازل التي ميلكونها ليخفضوها 
من 700 ألف دوالر س���نويا الى 
600 ألف دوالر. ولكن مثل هذه 
التغييرات قد ال تكون مطلوبة 

بصرامة.
اغلب فاحشي الثراء - والذين 
يعرفون دائما بأنهم أش���خاص 
ميتلكون 30 مليون دوالر على 
األقل في هيئة أصول مستثمرة - 
ال يحتاجون عادة الى تغيير منط 
حياتهم. ولكن رغم ذلك يشعرون 
بالضغط بسبب تناقص محافظ 

استثمارهم.
وقال املديرون ان التقش���ف 
أيضا شمل اللجوء الى الرحالت 
الداخلية بدال من العطالت املميزة 
الى آس���يا وعدم حتديث طراز 
الى سيارة  التطلع  أو  السيارة 
من طراز اكورا الياباني بدال من 

رولز رايز أو مرسيدس.   

فارجو وش���ركة فاميلي »انها 
ليس���ت حاجتك لبيع الش���يء 
للتخلص من ديون ألنه ليست 
هن���اك ديون على املنزل او انك 
حتتاج ال���ى البيع ألنك تواجه 

أزمة في وضعك املالي«.
وأض���اف »هناك احس���اس 
باالرتياح فقط بسبب اغالق منزل 
ألنك ال تنف���ق 500 ألف دوالر 

لرويترز »طائرات أقل.. بالطبع. 
طائرات خاصة أقل«.

وقال مدي���ر آخر ان العمالء 
يبيعون طائرات خاصة ويخوتا 
بحرية بقيمة 60 مليون دوالر 
الثالث���ة والرابع���ة  واملن���ازل 

واخلامسة.
وقال كي���ث وايتاكير املدير 
االداري لقسم الثروات في ويلز 

بوسطن � رويترز: إذا كنت 
تعتقد ان فاحشي الثراء لديهم 
الس���وق  انهيار  حصانة م���ن 
والركود احلالي فيجب عليك ان 
تعيد النظر في هذا االعتقاد ألنه 
اتضح انه بعد أكثر من عام من 
انهيار بنك ليمان براذرز بدأت 
التقشف  الطبقة أيضا في  هذه 

كما يقول مديرو ثرواتهم.
فرمبا يكون معظم األميركيني 
العاديني حّدوا من تناول الطعام 
خارج املنزل واش���تراكاتهم في 
املجالت أو قن���وات التلفزيون 
املقدم���ة عبر الكيب���ل لكن هذا  
التقشف اجلديد مختلف قليال 

عند األغنياء.
بعضهم ودع بعيون دامعة 
املضيفات على م���ن طائراتهم 
اخلاصة والشمبانيا الفاخرة على 
ظهر مراكبهم أو حتى وضعوا 
منزلهم الرابع املطل على البحر 
او الكوخ املطل على اجلبل ضمن 

قائمة البيع.
وقال ريتشارد كوهان مسؤول 
حلول حتويل الثروات في شركة 
براي���س ووتره���اوس كوبرز 

أثرياء وّدعوا طائراتهم ويخوتهم ومضيفاتهم.. بالدموع

الوزير د. بدر الشريعان يتفقد موقع احلادث 

ألسنة اللهب ترتفع من احملول بعد انفجاره

رجل اطفاء اثناء محاولة اخماد نيران احملول

هاني الظفيري
اتهمت صاحبة صالون نسائي في اجلهراء 3 كوافيرات آسيويات 
يعملن لديها بس���رقة 800 دينار هي مجموع ايرادات احملل ليوم 
واحد، وكانت صاحبة الصالون وهي مواطنة اربعينية قد تقدمت 
ببالغ بهذا اخلص���وص الى رجال مخفر اجلهراء، وقالت املواطنة 
في بالغها انها حضرت امس الى صالونها وسألت عن ايراد احملل 
ليوم امس االول لتكتش���ف ان ايراد احملل 800 دينار لم تورد الى 
الصن���دوق وان 3 كوافيرات آس���يويات لم يحض���رن الى العمل، 
فأبلغت مباحث اجلهراء بالقضية وج���ار البحث عن الكوافيرات 

اآلسيويات السارقات.

البقاء هلل
قمر عبداهلل الواسطي � زوجة طارق عبدالعزيز الفداغ � 55 عاما 
� الرجال: جابر العلي � ق8 � ش4 � م8 � ت: 99644589، 
النساء: بيان � ق4 � ش2 � ج10 � م34 � ت:  25397789 � 

الدفن التاسعة صباحا.

محمد الجالهمة
احتجز وافد هندي يعمل في مصفاة الشعيبة في نظارة مخفر 
ميناء عبداهلل امس بعد اعتدائه بالضرب على احد رجال االمن 
املكلفني بحراسة البوابة الرئيسية مليناء الشعيبة. وفي التفاصيل 
كما يوردها مصدر أمني ان رجل األمن املكلف بحراس����ة البوابة 
اس����توقف الوافد الهندي ورفض فتح البوابة ليدخل بسيارته 
قبل ان يقوم باجراءاته الروتينية املتبعة وتفتيش السيارة كما 
تقتضي التعليمات، اال ان الوافد الهندي والذي يعمل مس����ؤوال 
عن احد املشاريع لم يعجبه األمر فقام بشتم العسكري وتطاول 
عليه ومد يده ما حدا بالعس����كري الى ابالغ رؤس����ائه بالواقعة 
ليتم القبض على الهندي واحالته الى مخفر ميناء عبداهلل ليتم 
احتجازه في النظار بتهم����ة االعتداء على رجل أمن اثناء تأدية 

وظيفته.

3 كوافيرات سرقن 800 دينار من مواطنة

هندي يضرب رجل أمن في الشعيبة

لصوص يسرقون 99 منزاًل
في مدينة سعد العبداهلل

القبض على مطلق نار في السالمية

طائر »حبارى« ُيدخل مسنًا إلى المستشفى

هاني الظفيري
قام مدير امن محافظة اجلهراء العميد عايض العتيبي 
بتشكيل فرقة امنية خاصة ملتابعة لصوص املنازل في 
احملافظة، خاصة بعد ان شهدت مدينة سعد العبداهلل 
اجلديدة س���رقات ق���ام ب���ها مج���هولون وطال���ت 99 
منزال، وبحسب مص���در ام��ني فإن احد حراس مشروع 
مدينة س���عد العبداهلل تقدم مساء اول من امس ببالغ 
الى رجال مخفر تيماء قائال في بالغه انه قام وبصحبة 
بعض مالك املنازل قيد االنش���اء ف���ي املدينة باحصاء 
عدد املنازل التي استهدفها لصوص، وبلغت 99 منزال، 
وتنوعت س���رقات اللصوص بني االستيالء على ادوات 
بناء واخشاب واكياس اسمنت وكيابل نحاسية ونوافذ 

املنيوم.
وقال املصدر انه مت تسجيل 99 قضية سرقة منزل 
في يوم واحد ما دفع العميد عايض العتيبي لتش���كيل 
فرقة خاصة من اجل سرعة ضبط اللصوص وتقدميهم 
للعدالة، كما امر بوضع دوريات ثابتة واخرى متحركة 

في مدينة سعد العبداهلل من اجل ضبط االمن.

محمد الجالهمة
متكن رجال مباح�����ث تنف��يذ االحك��ام مس�����اء اول م��ن 
ام������س من ضب��ط مواطن مطل��وب على ذمة قض��ية اط��الق 
نار وه��روب، وفي التفاصي���ل ك��ما يرويها مصدر ام�ن��ي ان 
رج���ال مباحث التنف�ي���ذ كل��فوا من قب���ل ادارته�م بض��رورة 
ضبط املواطن املطلوب ف���ي قضية جنائية وت��م رصده اثناء 
تواجده في احد صالونات احلالقة في منطقة الساملية، وق��اموا 
مبتابعته واستيقافه، اال انه اثناء محاولتهم القبض عليه قام 

بتهديدهم.

هاني الظفيري
تسبب خالف حول »حبارى« بإدخال مواطن مسن 
إلى مستشفى اجلهراء بعد ان تعرض للضرب على ايدي 

مجهولني في منطقة بر الصبية.
وفي التفاصيل كما يوردها مصدر امني ان املواطن 
املسن أدخل مستش���فى اجلهراء بحالة سيئة وبعد ان 
حتس���نت حالته قام مح���قق مستشفى اجلهراء بفتح 
حتقيق معه ملعرفة حق���يقة ما تعرض له ليفيد املريض 
املس���ن انه كان يتتبع طائر »حب���ارى« في منطقة بر 
الصبية وأثناء تتبعه للطائر فوجئ بش���بان يدخلون 
منطقة متابعته للطائر الذي كان ينوي صيده فطالبهم 
بان يبتعدوا عن املنطقة لئال يخيفوا »احلبارى« اال ان 
الشباب غضبوا من طلبه ثم قاموا بإنزاله من سيارته 
واالعتداء علي���ه بالضرب حتى أغم���ي عليه وانه قام 
بعدها وحتامل على نفس���ه واتصل بعمليات الطوارئ 
لتحضر سيارة اس���عاف وقام رجال الطوارئ الطبية 
بتقدمي اإلسعافات األولية له ومن ثم نقله الى املستشفى 

بحالة سيئة.
وقال املصدر انه مت تسجيل أقوال املواطن وسجلت 
قضية وأوكلت مهمة القبض على املعتدين الثالثة لرجال 

مباحث اجلهراء.
من جهة اخرى تقدم مواطن 24 عاما ببالغ الى مخفر 
منطقة تيماء مصطحبا معه تقريرا طبيا يفيد بتعرضه 
لكدمات وس���حجات ورضوض متفرقة وتورم بالوجه 
وقال املواطن ان 4 شبان مجهولني بالنسبة له استوقفوه 
أثناء قيادته س���يارته األملانية وأنزلوه منها وانهالوا 

عليه ضربا.

أمير زكي ـ دارين العلي ـ هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
أدى حريق شب في محطة حتويل كهرباء رئيسية 
في منطقة الس���فارات ببنيد الق���ار الى قطع التيار 
الكهربائي عن مناطق الدعية والشعب والدسمة وأجزاء 
من املنصورية فيما استنفر احلريق 45 رجل اطفاء 
من 3 مراكز هي الهاللي وحولي واإلسناد، وارتفعت 
سحب الدخان ألكثر من 100 متر حيث شوهدت من 
على مسافة 20 كيلومترا من موقع احلريق، ما تسبب 
في إرباك الس���ير في الطرق���ات احمليطة في منطقة 
الس���فارات، ومتكن رجال اإلطفاء من إخماد النيران 
في غضون 50 دقيقة، وأك���د مدير العالقات العامة 
في اإلطفاء العقيد نبيل احلس���ينان ان احلريق لم 

يسفر عن اي اصابات س���واء بني عمال الكهرباء او 
بني رجال اإلطفاء الذين ساهموا في إخماد احلريق 

او املواطنني.
وقال وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان خالل 
جولة قام بها في موقع احلادث: »لألسف ان التحليل 
األولي للحادث الذي أدى النفجار احملطة واحتراقها 
يشير الى وجود خطأ بشري«، معربا في الوقت ذاته 
عن أسفه لوقوع مثل هذا احلادث في منطقة السفارات، 
وأش���اد بدور رجال االطفاء وس���رعة اس���تجابتهم 
واحتوائهم للحريق، كما اش���اد الش���ريعان بجهود 
موظفي ش���بكات التحكم الذين قاموا بعزل احملول 
احملترق عن بقية الش���بكة وإعادة التيار الكهربائي 

الى املناطق املتضررة، موضحا ان التيار انقطع نحو 
ساعة ونصف الساعة  عن املناطق.

وأوضح الشريعان ان »احلريق اندلع في الثانية 
عشرة والنصف ظهرا اثناء محاولة جتريب احملول 
بعد عملية صيانة خضع لها«. مشيرا الشريعان الى 
ان حتقيقا سيفتح باحلادثة ملعرفة املتسبب وان من 

يثبت خطؤه ستتم محاسبته.
وصحب الوزير الشريعان خالل اجلولة كل من 
الوكيل املساعد ملراكز املراقبة والتحكم علي الوزان 
والوكيل املساعد لشؤون شبكات النقل الكهربائية 
بالتكليف عبداهلل صنقور والوكيل املساعد لشبكات 

النقل صالح املسلم.

قطع التيار عن الدعية والدسمة والشعب وأجزاء من المنصورية

حريق يلتهم محطة تحويل الكهرباء في منطقة السفارات
الشريعان: خطأ بشري وراء الحادث وسنحاسب المسؤول عنه

)هاني الشمري(
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