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يا ألطاف اهلل خووش حچي
نظارة ذكية للترجمة الفورية.

ـ اختراع يصلح للساسة العرب فرغم أنهم يتحدثون لغة واحدة إال أنه يبدو 
أن أحدًا ال يفهم على اآلخر.

مركز تموين النسيم يعتذر للمستهلكين »ماكو معجون وال حليب وال دياي«.
ـ ال وما عندهم إال السكر چنه الناس ناقصة سكري!
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مشوار

صالح الساير
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س����قط في طفولته من 
شرفة املنزل فخضع لعملية 
جراحية في رأسه استدعت 
عشر قطب خلياطة اجلرح 
العميق في مؤخرة الرأس، 
التي امضاها  اما السنوات 
في املدرسة فلم جتِر على ما 
يرام وكان الرسوب حليفه 

االول واالخير.
فت����ح مح����ا لتصليح 
راديتيرات السيارات فتعرض 
ملاء ساخن تفجر من سيارة 
احد العماء فاحترقت ذراعه، 
اغلق احملل، غير انه لم يغلق 
قلبه العاشق البنة اجليران 
من طرف واحد، فكلما صدته 
الفتاة اصر على التحرش بها، 
حاول لعب كرة القدم بهدف 
االنضم����ام الى احد االندية 
ابنة  الرياضية لتعجب به 
اجليران فانكسرت قدمه ولم 

جتبر الفتاة قلبه.
تقرب من احد املنتجني 
ليشترك في مسرحية بدور 
لص يتعرض للضرب املبرح 
من اهل البيت، والسباب ال 
تتعلق به لقيت املسرحية 
اقباال من اجلمهور فتواصل 
العرض اكثر من املدة املقررة 
واستمر »الفنان« في تلقي 
املتفرجني كل  امام  الضرب 

مساء.
ُسدت دروب احلياة امامه 
وفكر في االنتحار، غير انه في 
اللحظة االخيرة قرر معاقبة 
املجتمع ومواصلة مشواره 
الفني، باع سيارته اجلديدة 
وأنتج اغنية عاطفية، غناها 
الڤيديو  وصورها بطريقة 
كليب، واهداها للفضائيات 

العربية!

السايرزم

13 وافدا ووافدة ضبطوا في وكر مشبوه بالفروانية

جانب من حملة األحمدي ضد املستهترين

اقتياد بعض من مخالفي اإلقامة إلى دوريات الشرطة

الزميل عثمان العمير

مسروقات عثر عليها بحوزة أحد اللصوص

العميد عبدالفتاح العلي

في حمالت ألمن »الجهراء« و»األحمدي« و»الفروانية«

ضبط عشرات المخالفين والمستهترين واللصوص في 24 ساعة

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
لصوص ومخالفون ومستهترون وممارس 
أقدم مهنة في التاريخ تس���اقطوا تباعا في 
قبضة األم���ن العام في محافظات األحمدي 

والفروانية واجلهراء.
ففي محافظة األحمدي شنت مديرية امن 
األحمدي بقيادة مدير األمن العميد عبدالفتاح 
العلي حملة اس���تهدفت منطقة االسطبات 
وأس���فرت احلملة عن توقي���ف 28 مخالفا 
لقانون اإلقامة وتوقيف 8 آسيويات و4 رجال 
يعملون في تقدمي املتعة احلرام وضبط 6 
آسيويني يقدمون خدمات االتصاالت الدولية 

املسروقة الى جانب مداهمة مصنع للخمور 
احمللية وضبط 3 آسيويني الى جانب ضبط 
6 سيارات إحداها مسروقة وكان أصحابها 
قد حولوها الى مركبات خاصة لاستهتار 

والرعونة.
والى محافظة الفروانية فقد داهم رجال 
أمن الفروانية بقيادة العميد حبيب غلوم، 
أحد أوكار املتعة احلرام وبداخلها مت ضبط 

13 وافدا ووافدة منهم 5 سيدات و8 رجال.
والى محافظة اجلهراء، وفي حملة نفذها 
مدير امن اجلهراء العميد عايض العتيبي مت 
توقيف 57 مخالفا لقانون اإلقامة وحترير 

250 مخالفة مرورية متنوعة بني امن ومتانة 
وعدم ربط حزام األمان واستخدام الهاتف 
النقال اثناء القيادة بوضعه على األذن وضبط 
3 آس���يويني وعثر معهم على كمية ضخمة 
من اخلمور احمللية وضبط عصابة ثاثية 

لسرقة احلديد والكايبات.
وقال مصدر امني ان املخالفني لقانون اإلقامة 
جار إبعادهم عن الباد وكذلك املضبوطون 
في أوكار مشبوهة، اما بالنسبة للموقوفني 
حليازتهم مواد مس���كرة وإدارتهم ملصانع 
خمور واملتهمني في حيازة نحاس مسروق 

فستتم إحالتهم الى جهات االختصاص. البقاء هلل

مواقيت الصالة والخدمات ص14

نجوم »الكويت« أبطال كأس االتحاد اآلسيوي .. السبت وياكم
مؤسسة »ليند« للحوار تمنح ناشر »إيالف« عثمان العمير 

جائزة البحر األبيض المتوسط للصحافة لسنة 2009

قطة أميركية منزلية ُتصاب بإنفلونزا الخنازير

سلب 200 دينار من هندي في أبوحليفة

شاحن واحد لجميع الهواتف الجوالة يوفّر الطاقة

عامل يسرق 19 ألف دينار من جاخور كفيله

احلركة املتسارعة، املواكبة لاحداث فور حصولها، 
والنابض���ة بحرية وجرأة نادرتني توفرهما لها 
سياس���ة الصحيفة االلكترونية، األولى زمنيا 
ومكانة وانتشارا بني املواقع االخبارية املستقلة 
لدى قراء العربية بحسب ما تظهره دوريا اعداد 
الزوار التي تسجلها شركات عاملية متخصصة 
موثوق بها وتعلنها دوري���ا، وتصون احلرية 
واجلرأة كذلك ليبرالية »إياف« املس���ؤولة في 
الوقت نفس���ه مم���ا يجعلها معلما للوس���طية 
واالعتدال واحترام كل الثقافات واالديان، وحيث 
اخلبر فيها مقدس، وحرية الرأي ايضا، وحيث ال 
حدود للتطوير والتجدد على الدوام مما جعلها 
حتصد باستحقاق عددا كبيرا من اجلوائز العربية 
والدولية، فضا عن التقدير والتكرمي لريادتها 
في مختلف الدول، وناشر »اياف« عثمان العمير 
هو القائل في افتتاح الدورة الثامنة ملنتدى دبي 
االعامي، االثنني 11 مايو 2009: »ان الصحف التي 
عانت وتعاني اليوم تأخرت في قراءة املتغيرات، 
تأخرت في استشراف تراجع عائدات االعانات، 
ومنو اعانات االنترنت، ماذا يعني كل هذا للعالم 
العرب���ي؟ يعني انه البد للصحف بالتحديد من 
التأقلم مع احلقائق اجلديدة، عليها وضع مزيد 
من محتوياته���ا على مواقع االنترنت، واعتماد 
دورة اخباري���ة مرنة على مدار ال� 24 س���اعة، 
وطبعا سيعجز عدد غير قليل عن اجناز تأقلم 
من هذا النوع، وبالتالي س���يذوي وميوت، في 
حني ان االقوى سيتوجهون الى االنترنت عاجا 

او آجا«.

واشنطن � رويترز: قالت اجلمعية األميركية للطب 
البيط����ري االربعاء ان قطة في ايوا اصيبت بڤيروس 
اتش 1 ان 1 املعروف باسم انفلونزا اخلنازير وهي أول 

حالة اصابة بني القطط بالوباء اجلديد.
وقالت اجلمعي����ة في بيان ان القط����ة البالغة من 
العم����ر 13 عاما أصيبت بالڤيروس فيما يبدو من أحد 

االشخاص الذين يعيشون في املنزل.
وشفيت القطة وال يبدو انها أصابت أي شخص آخر 
أو أي حيوان. واخلنازير هي املصدر الرئيسي لڤيروس 
اتش 1 ان 1 واكتشف الحقا في عدة قطعان وكذلك في 
حيوان ابن مقرض كان يربى باملنزل. ويشتبه حتديدا 

في ابن مقرض بأنه مصدر االنفلونزا البشرية.
وقالت الدكتورة ان جارفي من االدارة العامة للطب 
البيط����ري في ايوا في بيان »اثنان من افراد االس����رة 
الثاثة التي متلك القطة كانا يعانيان من أعراض تشبه 

االنفلونزا قبل ان مترض القطة«.
وأضافت »هذا شيء لم يكن مستبعدا متاما اذ ظهرت 

س����االت اخرى لانفلونزا في القط����ط في املاضي«. 
وشفيت القطة وأصحابها من املرض.

ولدى اجلمعية األميركية للطب البيطري موقع على 
االنترنت خاص مبرض اتش 1 ان 1 في احليوانات في 
الواليات املتحدة. وميكن ان تلتقط الكاب واخليول 
ايضا س����االت مختلفة من االنفلونزا على الرغم من 
انه لم تش����خص اي حالة اصابة بني هذه احليوانات 

حتى اآلن.
وقال د.ديڤيد شميت الطبيب البيطري احلكومي 
ف����ي ايوا »احليوانات االليفة الت����ي تعيش الى جوار 
شخص كان مريضا عرضة للخطر ومن احلكمة مراقبة 
حالتها الصحية للتأكد من عدم ظهور اعراض املرض 

عليها«.
وينتقل ڤيروس اتش 1 ان 1 اجلديد بس����هولة من 
شخص الى آخر وأصاب مايني االشخاص في أنحاء 
العالم منذ ش����هر مارس املاضي وقتل خمس����ة آالف 

شخص على االقل حسب احلاالت املسجلة.

منحت مؤسسة »آنا ليند للحوار« 
أمس ناشر جريدة »إياف« االلكترونية 
الزميل عثم���ان العمير جائزة البحر 
األبيض املتوس���ط للصحافة لسنة 

.2009
وأشارت املؤسسة الى ان جريدة 
»اياف« جتسد اإلعام اجلديد وأفضل 

وسيلة اعام تطورا.
وكانت »مؤسسة آنا ليند« قد اطلقت 
جائزة الصحافة للم���رة األولى عام 
2006 بالتعاون م���ع االحتاد الدولي 
للصحافيني، وشارك فيها عدد كبير 
من الصحافيني من بلدان منطقة البحر 
املتوسط، ووسعت هذه السنة نطاق 
اجلائزة من خال التعاون مع الشبكة 
االورومتوس���طية لاعام السمعي 
البصري واملفوضية االوروبية وحتالف 
احلضارات التابع لامم املتحدة، فباتت 
من اربع فئات هي: الصحافة املكتوبة 
الى  واالذاعة والتلفزيون واملدونات 
جان���ب جائزة خاص���ة الفضل عمل 
صحافي تناول الصراعات في منطقة 

البحر االبيض املتوسط.
وحتظى »مؤسسة آنا ليند« باحترام واسع 
على ضفتي املتوسط، وهي منظمة غير حكومية 
مقرها االسكندرية في مصر وتقوم على قاعدة 
تعزي���ز احل���وار وغاية التعرف ال���ى »اآلخر« 
وتستمد مواردها من الدول االعضاء في الشراكة 
األورومتوسطية واملفوضية االوروبية وعددها 
35 دولة، كما تسترش���د بقيم عملية برشلونة 
التي قامت على اساس���ها الش���راكة، والسيما 
منها »التقارب بني الشعوب من خال الشراكة 
االجتماعية والثقافية واالنس���انية«، أسس���ها 
وزراء خارجية مؤمتر األورومتوس���طية عام 
2004 وس���ميت باسم ييلفا آنا ماريا ليند التي 
اغتيلت في 11 سبتمبر 2003، وكانت ذات توجه 
اجتماعي دميوقراطي ومبنزلة وزيرة اخلارجية 
ململكة السويد من 1998 حتى اغتيالها، كما انها 
شغلت منصب وزيرة للبيئة بني عام 1994 وعام 
1998، وكان التصور من وراء انشاء هذه املؤسسة 
ان تصبح منسقة للشبكات القومية، وحتققت 
هذه الغاية الى حد بعيد بعدما جمعت نحو 1500 
منظمة ناشطة في املجتمع املدني من الدول ال� 

35 وكلها ملتزمة بتعزيز احلوار.
اما صحيفة »إياف« االلكترونية فمنذ انطاقها 
في 21 مايو 2001 لم تك���ف عن ابتكار التغيير 
والدفع قدما الى االمام في مجال الصحافة التي 
كانت رائ���دة نقلها من املكتوب على الورق الى 
الفضاء االلكتروني، وفقا ملفهوم الصحيفة القدمي 
ال���ذي يجمع كل انواع االنش���طة مضيفة اليها 

محمد الجالهمة
يج����ري رجال بحث وحت����ري محافظة االحمدي 
حترياتهم إلغاق ملف قضية حملت رقم 2009/90 وكان 
وافد هندي تقدم الى مخفر أبوحليفة وابلغ انه كان 
يسير في ساحة قرب مدرسة خاصة حينما استوقفه 

شخصان يرتديان املابس الوطنية ويستقان مركبة 
أميركية وقام����ا بضربه بعنف بعد رفضه اعطاءهما 
حافظة نقوده وسلباه 200 دينار وسجلت قضية سلب 
بالقوة. من جهة أخرى، تقدمت فتاة واتهمت شقيقها 

بضربها طراقا على اذنها، مما أفقدها السمع.

جني���ڤ � د.ب.أ: ال داعي بعد اليوم للقلق من عدم 
اصطحاب ش���احن هاتفنا النقال، فقد أعلن�ت وحدة 
االتص���االت التابعة لألمم املت���ح���دة ان احلل يتمثل 
ب�»شاحن موفر للطاقة يناسب جميع األنواع«. وقال 
االحتاد الدولي لاتصاالت انه »باالضافة الى خفض عدد 
الشواحن، ومشكلة التخلص منها، اصبحت هناك مناذج 

تتيح للمستخدمني في جميع انحاء العالم شحن هاتفهم 
اجلوال في اي مكان من اي شاح��ن متاح«، ويتوقع ان 
يؤدي الشاحن املوحد الى »تخفيض استهاك الطاقة 
بنسبة 50% ، والتخلص من 51 الف طن من الشواحن 
الزائدة، وخفض انبعاثات الغازات املسببة لاحتباس 

احلراري مبقدار 13.6 مليون طن سنويا«.

يحل أبط���ال كأس االحتاد 
اآلس���يوي لكرة الق���دم نادي 
الكويت ضيوفا باچر السبت 
عل���ى ديوانية »األنباء« وذلك 
التاحة الفرصة للقراء ملشاركة 
جن���وم »العمي���د« فرحته���م 
بالتتويج باللقب القاري والذي 
يعد األول م���ن نوعه لألندية 

الكويتية.
وسيكون معكم على الطرف 
اآلخ���ر مدرب ن���ادي الكويت 
الوطني محمد عبداهلل وجنوم 
األبيض حس���ني حاكم وأحمد 
الصبيح ومصعب الكندري ما 
بني الساعة 5 و7 مساء وذلك 
للحديث ع���ن حتقيق الفريق 
لاجناز اآلسيوي والصعوبات 
الت���ي واجهه���ا الفريق خال 

مشواره.
وأيض���ا س���يتحدث جنوم 
األبيض عن احامهم وطموحاتهم 
املستقبلية بعد االجناز اآلسيوي، 
الرد على اسئلة  الى  باالضافة 
الهواتف  الق���راء وذلك عل���ى 
التالية: 24830514 � 24830238 � 
24830322 � داخلي: 131 � 318.

بيبي علي محمد الصالح، أرملة محمد جواد الشيخ 
حبيب القريني � 81 عاما � الرجال: الشعب 
� حسينية الكاظمية البكاي � ق6 � ش68 
� م1 � ت: 22643514، النساء: السام � ق1 

� ش128 � م55 � ت: 25211406.
صبيحة عيد عطية، أرملة سعد عبدالكرمي السعد 
� 55 عاما � الرجال: القادس���ية � ق9 � ش 
عبدالعزيز محمد الدعيج � ديوان بومرزوق 
� ت: 99499116، النساء: العدان � ق4 � ش6 

� م31 � ت: 97906638.
لطيفة أحمد منصور االنبعي، أرملة عبداهلل محمد 
االنبعي � 71 عاما � الرجال: الفيحاء � ق1 
� ش املزيني � ج13 � م2 � ت: 97346969، 
النساء: ضاحية عبداهلل السالم � ق4 � ش 
سيد علي سيد سليمان � ج43 � م14 � ت: 

99072564 � الدفن بعد صاة العصر.
صبحية مبارك عبيد سحلول العازمي، أرملة جربوع 
مفلح عبيد سحلول العازمي � 74 عاما � 
الرج���ال: العدان � ق2 � ش46 � م19 � ت: 
66200530 � 99649631، النساء: الفحيحيل 
� ق2 � ش2 � م112 � ت: 23917401 � الدفن 

الساعة 9 صباحا مبقبرة صبحان.
بطيحان قريان بطيحان املطيري � 45 عاما � عبداهلل 
املبارك � ق3 � ش302 � م19 � ت: 66233212 

� 99320008 � الدفن بعد صاة العصر.
فلحة شـبوط فالـح اخلميلي العازمـي � أرملة حمد 
صدع���ان الصوابر � 85 عام���ا � مبارك 
الكبير � ق5 � ش24 � م5 � ت: 99223566 
� 66680595 � الدف���ن بعد صاة العصر 

مبقبرة صبحان.

صالح الشايجي
 يكتب عن ذكرياته
 في دمشق ويروي 

 حكاية  زخات العطر
 مع زميل القلم 

صالح الساير في سوق 
الحميدية

ص24

ولة
قيل

هاني الظفيري
اتهم مواطن عاما آسيويا يعمل لديه داخل جاخور 
بسرقة 19 ألف دينار وفراره الى جهة غير معلومة، 
وقال املواطن في باغ تقدم به الى أحد مخافر اجلهراء 
انه س����حب املبلغ وقام بوضعه في س����يارته ودخل 

بالسيارة الى داخل اجلاخور واستلقى في نوم عميق 
ملدة ساعة، وحينما استيقظ فوجئ باختفاء اآلسيوي 
وكس����ر زجاج السيارة وسرقة املبلغ، مشيرا الى ان 
اآلسيوي كان يعلم انه عائد من البنك، وانه اعتاد على 

وضع مبالغ في السيارة نظرا لعمله في التجارة.


