
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
صيني يفيق على صدمة اقتران زوجته الهاربة بـ 800 رجل.

ـ أكيد سوت چذيه عشان تدش موسوعة غينيس.
الموظفون في قسم االستقبال بالمستشفى األميري مشغولون على الدوام 

في التحدث بالهاتف أو كتابة مسجات.
أبواللطفواحدـ الجماعة يبون يرفهون شوي.. وبعدين األعمار بيد اهلل.

البوسطجي

صالح الساير
www.salahsayer.com

يحتاج البشر لالتصاالت 
بهدف تبادل املعلومات بينهم، 
وكانت االتصاالت قدميا قد 
بدأت عبر وسائط بدائية مثل 
الضرب على جذوع األشجار 
املجوفة أو قرع النواقيس أو 
إشعال النيران أو النفخ في 
الدخ����ان أو إطالق الصفير 

من الفم.
وبحك����م بدائي����ة تلك 
الوس����ائط القدمي����ة كانت 
املعلومات املتبادلة بني الناس 
قصيرة ومكثفة ومرتبطة 
باخلطر أو ق����دوم األعداء، 
وغالبا ما كان����ت املعلومة 
املرسلة تنطوي على نداء 
ألبن����اء القبيلة املتواجدين 
بعيدا عنها بغرض الصيد 

أو الرعي أو الزراعة.
كان ذل����ك قب����ل مرحلة 
الرسائل التي حتتمل املزيد 
م����ن املعلومات والش����رح 
والتفاصيل، غير ان الرسالة 
ال تصل دون البريد الذي كان 
يتم عبر الفرسان من حملة 
الرسائل أو فوق أسنمة اإلبل 
في القوافل الصحراوية أو 
فوق متون السفن في البريد 

البحري.
الوق����ت أدرك  مب����رور 
البر والبحر ال  أن  اإلنسان 
يوفران عنصر السرعة في 
عملية تب����ادل املعلومات، 
فتطلع إل����ى الفضاء وَدّرب 
الزاج����ل لينقل له  احلمام 

الرسائل املستعجلة.
كان ذلك قبل وظيفة ساعي 
أو »البوس����طجي«  البريد 
ال����ذي اش����تكى »م����ن كتر 

مراسيلي«.

مادة غير سريعة االشتعال ووالعة وبالون السايرزم
تثير استنفارًا أمنيًا في »القّصر«

رجال ادارة املتفجرات يعدون اجهزتهم للتعامل مع البالغ

العميد ابراهيم السيد هاشم

نقيب من القوات اخلاصة يحمل املواد التي اثارت استنفارا امنيا

طباخون مخالفون داخل مباحث الهجرة

اخلضروات والفواكه تبعثرت على االرض بعد االصطدام

جانب من املوقوفني وفي االطار العميد الراشد

حليمة بولند

االشتعال ووالعة وبالون عليها 
آيات قرآني���ة، اضافة الى رقم 
هاتف ارضي، واضاف املصدر: 
قام مدير امن العاصمة العميد 
الس���يد هاشم والذي  ابراهيم 
انتقل الى موقع البالغ باالتصال 
برقم الهاتف ورد ش���اب وقال 

ان والده يعاني من اضطرابات 
نفس���ية، مش���يرا الى ان والد 
الش���اب طلب منه التردد على 
مخفر شرق للتحقيق معه، فيما 
قام رجل األمن برفع اآلثار التي 
الى االستنفار وتسجيل  دعت 

اثبات حالة.

أمير زكي ـ محمد الدشيش
استنفرت ظهر امس االجهزة 
االمنية بعد بالغ ورد الى عمليات 
الداخلية عن وجود جسم غريب 
وبالون مدون عليه آيات قرآنية 
على مقربة من سور هيئة شؤون 
القصر وقال مص���در امني ان 
ادارة ش���ؤون القص���ر ابلغت 
الداخلية عن احلادث  عمليات 
وتبني بعد االنتق���ال ان هناك 
»جركن« به مادة غير سريعة 

الختيارها ضمن الشخصيات المؤثرة إعالميًا في حفل األطفال العباقرة

تكريم حليمة بولند في األردن
مفرح الشمري

غادرت الديرة مساء امس ملكة جم��ال 
االعالمي����ات الع�����رب حليمة بولند الى 
العاصمة االردني����ة تلبية للدعوة التي 
تلقتها من اللجنة املنظمة حلفل االطفال 
العباقرة وذلك لتكرميها بجانب عدد من 
الشخص�يات الفنية واالعالم����ية االكثر 

تأثيرا في العالم العربي.
الس���ندريال عبرت ل���� »األنباء« عن 
س���عادتها بهذا التكرمي الذي سيضيف 
ملشوارها االعالمي الكثير، خاصة ان اللجنة 
املنظمة اعتبرتها من الشخصيات االعالمية 
املؤثرة في الوط���ن العربي، متمنية ان 
تكون دائما خير سفير لبلدها في شتى 

احملافل الدولية.
يذكر ان ملكة جمال االعالميات العرب 
حليمة بولند صورت في الفترة املاضية 
الكليب اخلاص بقصيدة »االم« للشاعر 
س���فير املعاقني عبدالكرمي العنزي الذي 
شاركها في تصوير مشاهد هذا الكليب 
الذي سيعرض في اليوم العاملي للمعاقني 
الش���هر املقبل وتصدى الخراجه مناف 
عبدال بدعم من الش���اعر الشيخ صباح 

الناصر »الصريح«.
كما صورت حلقة من برنامج »التجربة« 
في مصر وستعرض هذه احللقة في غضون 

.»MBC« �االيام املقبلة على شاشة ال

سنتان سجنًا لشرطي أدخل 
مخدرات إلى ابن عمه النزيل

مؤمن المصري
ألغت محكمة االس����تئناف أمس برئاس����ة 
املستشار نصر سالم آل هيد حكم براءة ثالثة 
موطنني اتهموا بحيازة وإدخال مواد مخدرة إلى 
السجن املركزي وقضت بحبس األول سنتني 
وتغرميه 1000 دين����ار وحبس الثالث خمس 
سنوات وتغرميه 5000 دينار بينما أيدت براءة 
املتهم الثاني. وكانت النيابة العامة قد اتهمت 
املتهم األول الذي يعمل ش����رطيا في الس����جن 
املركزي بأنه أدخل مواد مخدرة إلى أحد نزالء 
السجن املركزي )املتهم الثاني( واحملكوم عليه 
باإلعدام عبر املتهم الثالث وهو محكوم عليه 

باحلبس ملدة 15 سنة في قضية قتل عمد.

من الموقوفين مرضى ومتغيبون ولصوص

مباحث الهجرة تداهم شركة تجهيزات غذائية 
وتضبط 52 طباخًا مخالفًا لقانون اإلقامة

عبداهلل قنيص
داهم رجال االدارة العامة ملباحث الهجرة يوم 
امس احدى الش���ركات املتخصصة في تصنيع 
املواد الغذائية بعد معلومات عن احتواء الشركة 
التي تعود ملكيتها الى مقدم في احدى املؤسسات 
العسكرية عددا هائال من مخالفي قانون االقامة، 
وتضمنت املعلومات ان صاحب الشركة يعتمد 
على العمالة الرخيصة واملخالفة في اجناز مهام 
عمل الشركة وعمل معظم هؤالء كطباخني رغم 

حملهم المراض خطرة ومعدية.
وقال مصدر امني: امر وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون اجلنسية واجلوازات ومدير عام 
االدارة العامة ملباح���ث الهجرة العميد عبداهلل 

خليفة الراش���د بتشكيل فريق عمل من الرائد 
عبداهلل الهم���الن والنق���يب بدر احمليا ووكيل 
ضابط عارف العنزي ورقيب اول زيد الشبعان، 
واسفرت عملية مداه�����ة الش����ركة عن ضبط 
52 مخالف���ا، وتب����ني ان من بينهم متغيب�����ني 
و4 متهم���ني في قضايا سرقات مسجل������ة ضد 

مجهول.
واك���د املصدر االمني ان العميد الراش���د امر 
بابعاد جميع العمال املضبوطني داخل الشركة 
املتخصصة في جتهيز الطلبات اخلارجية، مشيرا 
الى ان مثل هذه الشركة املتخصصة في جتهيز 
الطعام يجب ان تكون العمالة ولديها شهادات 

صحية.

الخالد زار مباحث الهجرة وأمر بعدم االلتفات للواسطة
أمير زكي

علمت »األنباء« ان وزير الداخلية الش����يخ 
جابر اخلالد قام يوم امس بزيارة مفاجئة الى 
االدارة العامة ملباحث الهجرة والتقى مديرها 
العام العميد عبداهلل خليفة الراشد والذي يتولى 
منصب وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
اجلنسية واجلوازات بالوكالة، وقالت مصادر 

مطلعة ان وزير الداخلية طلب من مباحث الهجرة 
عدم االلتفات الى اي واسطة واملضي قدما في 
مالحقة مخالفي قانون االقامة، مؤكدا على ان 
وزارة الداخلية تس����اند هذه االدارة ملا لها من 
اهمية في حتقيق الضبط والربط داخل البالد. 
واشارت املصادر الى ان تعليمات الوزير اخلالد 

واوامره كانت محل تقدير وامتنان.

أمير زكي
أصيب وافد سوري كان يقود شاحنة بإصابات متفرقة اثر اصطدامه 
بش����احنة محملة بخضراوات وفاكهة متوقفة على اجلانب األمين من 

الطريق.
وفي التفاصيل ان بالغا ورد الى غرفة العمليات يفيد بوقوع تصادم 

بني شاحنتني على طريق امللك فهد السريع.
وس����ارع الى موقع احلادث رجال مركز االسناد بقيادة املالزم اول 

حمد الراشد واملالزم اول رائد سلطان.
وتبني ان قائد الشاحنة لم ينتبه لوجود الشاحنة األخرى املعطلة 
عل����ى جانب الطريق األمين فاصطدم بها مما ادى الى تهش����م مقدمة 
الشاحنة، وتهش����مت خلفية الش����احنة املتوقفة وتناثرت حمولتها 
وانحشر قائدها بداخلها. وقام رجال االطفاء على الفور برفع شاحنة 

الوافد وانقاذه. 

مطلق الدوسري اليوم الجمعة وياكم

البرتقال مجاناً على جسر الملك فهد !

تس���تضيف »األنباء« اليوم 
)اجلمعة( جن���م نادي اليرموك 
واملنتخب الوطني لكرة اليد مطلق 
الدوسري ما بني الساعتني 4 و6 
مساء وذلك للحديث عن حظوظ 
نادي���ه اليرموك ف���ي البطوالت 
احمللي���ة. وايض���ا للحديث عن 
احالمه وطموحاته مع املنتخب 
الوطني، باالضافة الى الرد على 
اسئلة القراء وذلك على الهواتف 

التالي���ة: 24830514 � 24830238 � 24830322، داخلي: 131-
.318
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عبداحلي مهنا العبداحلي � 79 عاما � الرجال: ديوان البناي- العديلية � 
ق1 � ش عبداهلل الهاجري � م17 � ت: 99652279 � 99685811 � النساء: 

خيطان القدمية � ق9 � ش22 � م36 � ت: 24737388 � 99642011.
هيا أحمد عيسى احلداد، زوجة عبداهلل عمر الياقوت � 83 عاما � الرجال: 
ديوان الياقوت � الفيحاء � ق2 � ج27 � م1 � ت: 22544059 � النساء: 
ضاحية عبداهلل الس����الم � ق4 � ش جم����ال الدين األفغاني � م35 � 

ت: 22560219.
حمد ابراهيم خليفة الدوسري � 76 عاما � الرجال: خيطان الشمالي � ق10 
� ش20 � م29 � ت: 24716389 � 99256080 � النساء: جنوب السرة 

� الزهراء � ق4 � ش423 � م38 � ت: 25241516 � 65999918.
منيرة عباس سـلمان العنزي، أرملة فارس نزال علي العنزي � 68 عاما � 
الرجال: خيطان � ق5 � ش48 � م8 � ت: 99621679 � النساء: خيطان 

� ق5 � ش46 � م22 � ت: 99878008.

عبداللطيـف ناصر مبارك الرميضني � 80 عاما � الرجال: حطني � ق3 � ش14 
� م27 � مقابل بيت التمويل � ت: 66908870 � النساء: السالم � ق5 

� ش507 � م5 � ت: 25212132.
حمـد احلميدي عاشـق العنزي � 15 عام����ا � اجلهراء � الواحة � ق3 � ش1 � 

م22 � ت: 99600546.
ناصر الفي ناصر املطيري � 15 عاما � الرجال: جابر العلي � ق7 � ش13 � م8 

� ت: 66602414 � النساء: جابر العلي � ق7 � ش13 � م10.
دانة حسـني راشـد العجمي � 26 عاما � الرجال: جابر العلي � ق7 � ش10 
� م18 � ت: 99442688 � النس����اء: الظهر � ق6 � ش2 � ج1 � م14 � ت: 

.23832048
محمـد ماطـر مهيزع اخلالدي � 28 عام����ا � اجلهراء � القصر � ق3 � ش5 � 

م317 � ت: 97535435.
زينب عباس يعقوب عريان � 91 عاما � الرجال: حسينية معرفي القدمية � 

الشرق � ت: 85582422 � 19494099 � النساء: الرميثية � ق21 � ج221 
� م1 )ب( � ت: 36300006 � الدفن التاسعة صباحا.

أمينـة أحمد صالح الشـايجي، زوجة عب����داهلل عبدالعزيز املنصور � 27 
عاما � الرجال: ديوان الش����ايجي � مش����رف � ق6 � ش8 � م12 � ت: 
96624099 � النس����اء: الس����الم � ق1 � ش121 � م6 � ت: 32521252 � 

الدفن التاسعة صباحا.
علـي ناصـر شـافي احمليلبي العازمـي � 39 عاما � الظه����ر � ق3 � ج2 � م81 
� ت: 44885455 � 47073699 � الدف����ن التاس����عة صباح����ا مبقبرة 

صبحان.
صالـح عثمان العمير � 09 عاما � الرجال: القرين � ق3 � ش42 � م61 � ت: 
22262066 � النس����اء: حط����ني � ق1 � ش801 � م31 � ت: 10812252 � 

الدفن التاسعة صباحا.

مواقيت الصالة والخدمات ص24

»ع.س«: مباحث السرة 
زوجي  بوجه  مسـحوا 
وأدخــلـوا  األرض 
النعال في »حلقـه« 
وقالـوا له »قدرك«
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