
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية تحذر من هجرة الشباب غير الشرعية إلى »الخارج«.

ـ ولو كان هؤالء المساكين قد وجدوا شيئا في »الداخل« لما هاجروا ال 
شرعيا وال غير شرعي.

دورية توقف مواطن 12 ساعة وبعدين يقولون له آسفين مو أنت اللي ندور عليه.
ـ هذا وعندكم دوريات ذكية تاخذون 12 ساعة شلون لو على ايام الالسلكي 

أبواللطفواحدجم بتاخذون شهرين؟!

دعت هولن���دا قبل فترة 
من الزمن وس���ائط االعالم 
الهولندية الى تخصيص يوم 
في السنة لالهتمام باالخبار 
السعيدة التي، عادة، ال تشغل 
موقعا متميزا في الوسائط 
االعالمية، فما الذي ستفعله 
وسائط االعالم الكويتية لو 
انها استجابت لدعوة كهذه؟ 
وهل سنقرأ اخبارا على النحو 

التالي:
الروائح  � مبناسبة يوم 
العامل���ي، تب���ادل س���كان 
الهدايا على  منطقة مشرف 
العطور  شكل زجاجات من 
والبخ���ور  الباريس���ية 
الكمبودي، وقامت مجموعة 
من السيدات بتبخير الشوارع 
وتعطيرها خش���ية تكرار 
العطل في محطة مش���رف 

للصرف الصحي.
� ملواكبة حصول الكويت 
عل���ى املرات���ب املتقدمة في 
قوائم الفساد العاملية، اجته 
العديد م���ن اآلباء واالمهات 
الطالق اسماء عصرية على 
املواليد اجلدد مثل »فسود« 
و»غشوش« للمواليد الذكور، 
اما املواليد االناث فقد حملن 
اسماء »فسايد« و»فضايح« 
في مؤشر على تقدم احلراك 

االجتماعي في البالد.
� وفي تطور صحي الفت، 
انص���رف الكويتي���ون عن 
استعمال السيارات وشرعوا 
بالذهاب واالياب مشيا على 
الى مقاصدهم ليس  االقدام 
السمنة  القضاء على  بهدف 
ومكافحة مرض الس���كر بل 
بقص���د ايجاد ح���ل نهائي 
ملش���اكل االزدحام املروري 

في الشوارع.

يقال.. »كثير من الذين يتقاعدون 
عن العمل يصابون بحالة من تناقص 
العطاء بشكل تدريجي، كونهم اعتادوا 
على منط محدد من احلياة ألكثر من 
ربع قرن فإذا لم يحسنوا عبور هذا 
املنعطف وحتقيق التغيير بش���كل 
جيد فإنهم يكونون عرضة إلحباط 

نفسي ينغص عليهم حياتهم«.
سمعت هذا الكالم، وهو ينطبق أيضا على »بعض« 
املوظفني حتى قبل بلوغهم سن التقاعد، حينما ال يصاحب 
عملهم إنتاجية حقيقية تفرغ طاقات اإلبداع اإلنس���اني 
الكامن في كل منهم، فهم يعيش���ون حالة بطالة مقّنعة، 

وحالة تقاعد غير رسمي.
تخيل حدوث العكس، حينما تطرح الدولة املشاريع 
وتفتح فرص االس���تثمار ملتوسطي الدخل فيخوضون 
غمار حتديات احلياة بنفسية متوثبة، تفيض بالطموح، 
س���معت منذ أيام قالئل عن إخ���وة متخاصمني بطريقة 
العناد، يالحق بعضهم بعضا على سيارة كانت مسجلة 
باس���م أحدهم على حياة أبيهم، رغ���م أن نصف عمرها 
ق���د انتهى، إال أن الفراغ فتن���ة وهم في »حيص بيص« 
بس���بب تلك السيارة ظاهرا، وقلة فرص العمل حقيقة، 
قلت حملدثي: لو أن في البالد ضجيج مش���اريع وفرصا 
وأعماال صغيرة ومتوسطة وكبيرة، ملا وجد أي من هؤالء 
اإلخوة وقتا للمشاجرة، ولقال ملن يسأله عن مصير تلك 
السيارة »خلصونا، أنا مشغول باملصنع، أو املستشفى، 

أو شركة خدمات نقل«.
نعم، الشخص الذي يخوض حياة فيها رسالة ويحمل 
في صدره قضية يختلف متاما في بنيته اجلسدية والذهنية 
عن »القواعد من الرجال« فهو ينام ساعات أقل، وينهض 
من فراشه بخفة ونشاط، ألن حتديا يستثير فيه قدرات 
ذهنية كامنة ال تتكش���ف في حال االس���ترخاء، وغياب 
التحديات كما يحدث مع كثيرين ينهضون من سريرهم 
متثاقلني يبحلقون أثناء سيرهم فيما يشبه العدمية فهم 
مشغولون طوال النهار، رايحني جايني وراء مسائل مشتتة، 
بغير قضية واحدة فيها إنتاجية حقيقية، يتحدثون بكثرة 
في كل اجتاه بغير تركي���ز، أما صاحب الهدف الواضح 
والتحدي الصارخ، فعيناه ثابتتان على نقطة واحدة وكل 
جوارحه مسخرة لبلوغها، لسانه يتحدث بكالم يقصد 
ذلك االجتاه، قدماه تسيران في ذلك االجتاه، يداه تشيران 
إلى ذلك االجتاه، لهذا يحقق هؤالء أهدافهم وينجحون، 
ألنهم يطبقون نظرية اإلدارة باألهداف M.B.O، ويديرون 
حياتهم بتحديد وتس���مية تلك األه���داف، الواحد منهم 
يتصور نفسه بعد خمس سنني وقد حقق كذا، وأضاف 
إلى احلياة ك���ذا، وتطور في مدارج الدنيا بقدر كذا، هذا 
»التصوير الذهني« هو املقدم���ة للترجمان الفعلي الى 

واقع في حياة أمثال هؤالء... كن منهم.
 كلمـة أخيـرة: قال عمر بن عبدالعزيز ÿ »لقد أوتيت 
نفسا تواقة – طموحة - كلما بلغت مرتبة تاقت إلى التي 

تليها، وما أراها اليوم إال وقد تاقت إلى اجلنة«.

أرقام اإلصابات والوفيات بڤيروس »H1N1« املرتفعة 
جدا في الكويت ال تلقي بالالئمة على وزارة الصحة، 
بل تشكر على صراحتها وعدم كذبها أو خداعها للناس 
حتى ميكن لهم ان يحتاطوا ويتعاملوا مع ذلك الوباء، 
الذي أودى ب� 50 مليون انسان في بداية القرن املاضي، 
بشكل صحيح، خاصة انه سيحل علينا كل عام مصاحبا 

ڤيروسات االنفلونزا املعتادة كما يعتقد العلماء.
> > >

وقد ثبت ان ذلك الڤيروس العجيب يتعامل مع اإلنسان كتعامل األسود 
والنم����ور والضباع مع احليوان في الغابة حي����ث تختص بالقضاء على 
األضعف من القطيع متوازن األعداد وتساعد على بقاء األقوى، لذا وجدنا 
ان األغلبية املطلقة من ضحايا الڤيروس من بشر هم من املصابني باألمراض 

املزمنة كالسكري وزيادة الوزن والضغط والقلب.. إلخ.
> > >

إن إحدى مشاكلنا احلقيقية في الكويت هي اننا نعيش في ظروف غير 
طبيعية ال يعيش بها اإلنس����ان عادة، مما يضعف مناعتنا بش����كل كبير، 
فهواؤنا اخلارجي ملوث بالغبار وغيره، والداخلي »مصنع« من قبل اجهزة 
التكييف، واملاء الذي يشكل الكتلة الكبرى من اجلسم مستخرج بصورة 
غير طبيعية من البحر، وخضارنا وفاكهتنا تأتي مبردة وفي غير مواسمها 
الطبيعية من اخلارج، مع انعدام الرقابة على املبيدات والكيماويات فيها 

واحلال كذلك مع اللحوم والدواجن التي نأكلها.
> > >

ويفترض في ظروف كهذه ان تتم معادلة الضعف اجلس����دي بالراحة 
النفسية اال ان بعض الالعبني على ساحتنا السياسية من مختلف التوجهات 
وجميع السلطات يأبون إال أن يزيدوا الضعيف ضعفا عبر عمليات التسخني 
السياسي الدائمة التي تشكل ضغوطا نفسية تقضي على ما تبقى من مناعة 
األجساد املنهكة، واألمر املستغرب ان يهدد بعض املتسببني في تلك األزمات 
والضغوطات مسؤولي الصحة باحملاسبة وهم من يفترض ان يحاسبهم 

الشعب الكويتي على ما يقترفون بحقه وحق.. صحته.. من جرائم!
> > >

يتبقى ان هناك دراس����ة علمية تس����اعد على حتصني اجلسم من ذلك 
الڤيروس الذي ميكن وبحق ان يسلب االنسان اعز ما ميلك ونعني بالطبع 
احلياة، تنصح تلك الدراسة باملضمضة اليومية باملاء وامللح أو مطهرات 
الفم وتنظيف األنف كذلك بنفس احمللول حيث ثبت ان الڤيروس يبقى ملدة 
48 ساعة في األنف والبلعوم في حالة ضعف شديد قبل ان يقوى وينتشر، 
وقد ثبت ان تلك املمارسة جتعله عدمي الضرر، كما تنصح الدراسة بشرب 

الشاي الساخن كونه يطهر البلعوم ويقضي على الڤيروس.
> > >

آخـر محطـة: )1( تناول عزي����زي القارئ حب����وب الڤيتامينات واملعادن 
لتقوية مقاومة اجلس����م وال تكتف بذلك بل حول احد »ديكورات« املنزل 
����لطات والفواكه الى وجبات يومية حقيقية بدال من الوجبات  ونعني السَّ

املطبوخة.
)2( في الهند ما ان تتساقط األمطار التي جترف أوساخ الشوارع عبر 
املجاري للبح����ر حتى يتوقف الناس هناك عن أكل الس����مك )ويصدروه 
لبلدنا(، وفي الكويت لم يتوقف الناس بعد كارثة محطة مشرف عن أكل 

السمك مزدوج اجلنسية )كويتي ويدعى انه ايراني للخداع(.
)3( للمس����ؤولني.. هناك مشروع وطني لتفعيل النشاط البدني الذي 
يقوي مناعة األجسام يشرف عليه د.جاسم رمضان، نرجو االلتفات اليه 

ودعمه بدال من دعم السياسيني.. الضارين بالصحة.

أكتب مقالي وقد خرجت للتّو من مكتب 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
اجلابر الصباح، حفظه اهلل ورعاه، أكتبه 
متأثرا بولي االمر وحزنه الذي طغى على 

كلمات اللقاء وحلظاته.
وجدتك يا والد اجلميع متأملا ملا يحدث 
من تناوش سياس����ي عنيف على ساحتنا 

احمللية، ومتسائال: الى متى؟!
ونحن معك نتساءل وال نحمل املسؤولية لطرف دون طرف، بل 

نظنها، كما تفضلت سموك، مسؤولية اجلميع دون متييز.
ولقد عتبت علّي س����موك الني احمل مسؤولية القلم الذي 

أكتب به، وعتبك على العني والراس.
ايها القلب الكبير، نحمد اهلل ان االمور بني يديك وفي عهدتك 
وحتت سطوتك ورأيك وحلمك، ولو انها بعيدة عنك لكنا اليوم 

نضع ايدينا على قلوبنا.
والدميوقراطية التي نتغنى ونفتخر ونعتز بها متر مبنعطف 
اظنه رغم قسوته نتيجة تراكمية الحداث كثيرة قد اكون دون 

شك او غرور او تعال احد اطرافها يوما من االيام.
وصبرك يا صاحب السمو هو اجلدار الذي نحتمي به ونلجأ 
اليه ونستظل بظله، فالصبر على الدميوقراطية بأحزانها أفضل 

بكثير من تدميرها الى االبد.
أقر يا صاحب السمو بأننا ال نرى االمور كما تراها ولذلك 

نخطئ وال جند سوى االعتذار عن اخلطأ.
وأقر كذلك ب����أن حبنا لهذا الوطن يدفعنا احيانا للمواجهة 
واالستبس����ال من اجل مواقف سياسية يتسم بعضها بالشدة 
والعن����ف، خصوصا اذا تعلقت باملال العام او مبصالح الدولة 

العليا ومبصالح هذا الشعب.
ولكني أقر ايضا ب����أن كل هذه الهموم التي نراها ونتعامل 
معها هي مجرد مشاهد في الصورة الكاملة التي لديك، والتي 

نأسف انها اليوم وبال شك في اسوأ صورها.
ايه����ا القلب الكبير نحن نفخر بك زعيما وأبا وقائدا ووليا 
لالمر، وبايعناك على الس����مع والطاعة الننا نؤمن بأنك األمني 
املؤمتن وبأنك الدليل والس����بيل لنا للنجاة احيانا من تبعات 

اخطائنا السياسية.
نعم نحن في الصحافة وككتاب مقاالت نكتب احيانا وكأننا 
نسكب الزيت على النار، ولكننا يا والد اجلميع، واهلل يعلم، 

نقصد حماية هذا البلد فنخطئ بحقه.
ي����ا والدي، االبناء يختلفون ويتصارعون احيانا واهدافهم 
ش����تى، ولكن االب ينظر دائما للجميع بنظ����رة واحدة ثابتة 

ومتساوية.
واليوم ال اكتب حتليال لس����موك فأنت اقدر وأكبر من ذلك، 
ولكني متأث����را بحزنك كتبت معتذرا عن نفس����ي وعن قلمي 

وعن اآلخرين.
ولعل النصيحة تفيد قبل فوات أوانها، والرأي املفيد يسمع 
قبل فوات وقته وحينه، فاالم����ور بحاجة لتهدئة مهما بلغت 
عظمته����ا، بحاجة من الصادقني مبجل����س االمة بالذات لوقفة 
مع النفس قبل ان يتحول احلزن الى قرار لم يعشقه ابدا ذلك 

القلب الكبير.
يا والدي.. سامحنا.

الحياة أحلى إذا صاحبتها إنتاجيةأخبار سارة حتى ال يذهب أحد.. »فطيس«! سامحنا يا طويل العمر

كالم مباشرالسايرزم محطات واضح

صالح الساير
www.salahsayer.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

إلزام ديوان الخدمة المدنيةبراءة مصري من جلب المخدرات
 بصرف عالوة األوالد لموظفة بوزارة الصحة

حجز دعوى قاتلة خادمتها 
لجلسة 22 ديسمبر للحكم

»التمييز« تؤيد براءة الفالي من سّب الصحابة

مؤمن المصري
الدائرة اإلدارية في  ألزمت 
الكلي���ة أمس رئيس  احملكمة 
املدنية بصرف  ديوان اخلدمة 
عالوة األوالد االجتماعية ملوظفة 
بوزارة الصحة عن كل ولد من 

أوالدها ضمن مرتبها.
الدعوى  وتأتي تفاصي���ل 
ف���ي أن املدعية خاطبت وزارة 
الصحة بكت���اب داخلي تطلب 
فيه صرف عالوة األوالد وهي 
خمسون دينارا عن كل ولد ضمن 
مرتبها إال أن السلطة اإلدارية 
امتنعت عن اتخاذ قرار صرف 
العالوة مما حدا بها على رفع 

مطالبتها للقضاء تطال���ب فيها بصرف العالوة 
تطبيقا للقرار الوزاري رقم 79/2 ألنه ينطبق عليها 
باعتبار أنها ال تتقاضى نفقة األوالد من والدهم. 
وعلق احملامي نواف ساري املطيري وكيل املدعية 
أننا متسكنا طيلة مراحل تداول الدعوى بتطبيق 

القرار الوزاري رقم 79/2 في شأن 
عالوة األوالد والذي ينطبق على 
املدعية ألنها ال تتقاضى نفقة 
لألوالد ممن جتب عليهم نفقتهم 
وبالفعل طبقت عدالة احملكمة 
صحيح القانون وأصدرت حكمها 
باس���تحقاق املوظف���ة لعالوة 
أنه ال ينبغي  أوالدها.وأضاف 
النص  الوقوف على تفس���ير 
في إطار املعنى اللفظي له بل 
ينبغي تفسيره في إطار روح 
وغاية املشرع منه فهذا القرار 
كان يهدف إلى حماية أطفالنا 
لضمان حياة أفضل لهم ومن 
ثم ليس املهم من يقبض هذه 
العالوة ولكن املهم وصولها إلى من يس���تحقها 
ويهدف بها إلى استفادة األوالد منها وليس هناك 
م���ا مينع من أن تقبضها األم مادامت أنها جديرة 
بهذه األمانة ألن النص لم يفرق بني الرجل واملرأة 

في هذا الشأن.

املدنية واجلزائية قبل املتهمة.
وتخلص واقعة الدعوى فيما 
شهد به زوج املتهمة بأن زوجته 
قام���ت بالتع���دي بالضرب على 
خادمته���ا املجن���ي عليها بعصا 
خشبية وقضيب حديدي وسلك 
كهربائ���ي قبل الواقع���ة بثالثة 
الواقعة قامت  أيام وأنه بتاريخ 
بالتعدي عليها مرة أخرى بالضرب 
بأن دفعتها بيديها فسقطت أرضا، 
وعندئذ قامت بركلها بقدميها فلم 
حتف���ظ توازنها فس���قطت على 

رأسها.
الشاهد بأن زوجته  وأضاف 
املتهمة قد أبلغته بأنها ستصطحب 
املجني عليها إلى إحدى املستشفيات 
لسوء حالتها إال أنها لم تفعل ذلك 

وتركتها حتى ماتت.

ليس لعدم جديته كما اش���اع 
البعض، وإمنا كان عدم تعرضها 
للدفع لثبوت براءة السيد الفالي 
من االتهام املنس���وب إليه كما 
س���طرنا بدفاعنا املوضوعي 
وبالتالي تنتفي املصلحة من 
الدفع، وهناك اختالف شاسع 
وبون واس���ع بني عدم اجلدية 
وانتفاء املصلحة يدركه حتى 
طلب���ة س���نة أولى ف���ي كلية 

احلقوق.
وختم الشطي تصريحه قائال: 
إنني على يقني من أن في هذا 
البلد عقوال كفيلة بدرء الفنت، 
واملبادرة بإجراءات سريعة ما 
يلزم حلفظ الوحدة الوطنية، 
وقطع الطريق على كل عصبية 
وجاهلية، ال تبالي أن تش���عل 
نارا حترق البالد والعباد، في 
سبيل أن تأكل هي الشواء الذي 

تريد.
وكانت محكم���ة اجلنايات 
قد قضت بتغرمي الفالي عشرة 
آالف دينار في القضية املرفوعة 
ضده من أحد املواطنني وأمرت 
احملكمة مبص���ادرة األقراص 
املدمج���ة املضبوط���ة والتي 
تضمن���ت العبارات املس���يئة 
للصحاب���ة. وقد ألغت محكمة 
االس���تئناف حكم محكمة أول 
درجة وقضت ببراءته من تهمة 

املساس بالصحابة.

أفضى إلى املوت. كما طلب األمير 
إعمال تنازل ذوي املجني عليها 
الذين قدموا تنازال عن حقوقهم 

حنان الصباح ب���أن هذا احلكم 
ليس بغريب على قضائنا الكويتي 
العادل وان هذا الصرح العظيم 
مالذ لكل مظلوم وقد قفلت شمس 
الظلم وأش���رقت شمس العدالة 
بهذا احلكم الذي يجب ان يسطر 

مباء الذهب.

كاذبة.
وأضاف: إنني على ثقة ان 
الداخلية ستقوم  قيادة وزارة 
مبحاسبة من شارك وأجج ونفخ 
وسطر هذه التقارير وأن وزير 
الداخلية س���يصحح األوضاع 
املنيع  الدخيلة على مجتمعنا 

وبلدنا الوديع.
وناش���د الشطي املسؤولني 
وخص���وص������ا اإلعالميي���ن 
والقانونيني والسلطة التشريعية 
والتنفيذية مبراجعة نص املادة 
19 من قانون املطبوعات والنشر 
رقم 3 لسنة 2006 بشأن مدى 
مخالفتها ألحكام املواد 2، 32، 
35، 36 من الدست������ور الكويتي 
حيث ان احملكم���ة املوقرة لم 
تتعرض للدفع بعدم الدستورية 

مؤمن المصري
قررت محكمة اجلنايات أمس 
برئاس���ة املستشار عادل الصقر 
وأمانة سر هشام سماحة حجز 
القضي���ة املتهمة فيه���ا مواطنة 
ثالثينية بقتل خادمتها جللسة 

22 ديسمبر للحكم.
وخ���الل اجللس���ة ترافع عن 
املتهمة احملامي فارس األمير ودفع 
بانتفاء القصد اجلنائي جلرمية 
القتل العمد، موضحا أن موكلته 
قد تكون تصرفت بإهمال كما دفع 
بالقصور ف���ي حتقيقات النيابة 

العامة.
وطلب األمي���ر أصليا براءة 
املتهمة من التهمة املسندة إليها 
واحتياطيا تغيير القيد والوصف 
بدال من القت���ل العمد إلى ضرب 

مؤمن المصري
اصدرت محكمة اجلنايات امس 
برئاسة املستشار عادل الصقر 
وأمانة سر هشام سماحة حكما 
ببراءة وافد مصري اجلنس���ية 
من تهمة جلب املخدرات بقصد 

االجتار والتعاطي.
كانت النيابة العامة قد اسندت 
الى املتهم انه جلب مادة مخدرة 
»حش���يش« وكان ذل���ك بقصد 
التعاطي واالجتار دون ان يثبت 
انه قد رخص ل���ه بذلك قانونا، 
كما اس���ندت له تهم���ة تهريب 
البضاعة املمنوعة سالفة البيان 
بأن أدخلها ال���ى البالد بصورة 
مخالفة للتش���ريعات املعمول 
بها دون اداء الرسوم اجلمركية 

املستحقة عليه.
وعقب ص���دور احلكم صرح 
دف���اع املته���م احملامي حس���ن 
احلوتري من مكت���ب احملامية 

مؤمن المصري
قضت محكمة التمييز أمس 
برئاسة املستشار أحمد العجيل 
الس���يد محمد  ب���راءة  بتأييد 
باقر الفالي من تهمة اإلس���اءة 

للصحابة.
وعقب ص���دور احلكم قال 
وكي���ل الفالي احملام���ي خالد 
الشطي في تصريح صحافي: 
»اآلن حصح���ص احلق وزهق 
الباط���ل إن الباطل كان زهوقا 
السلطة  وذلك بعد أن أسدلت 
القضائية الستار على القضية 
بحكم نهائي وبات، فهذا احلكم 
صفعة مدوية على وجه التأزمي 

السياسي«.
وأضاف احملامي الشطي: إن 
هذا احلكم يجب أن ينقش مباء 
الذهب عل���ى قناديل من فضة 
مرصع���ة باجلواه���ر واللؤلؤ 
واألملاس والزم���رد والزبرجد 
ويعلق على صدر قصر العدل 

وعلى جبني العدالة.
وأضاف الشطي: إننا كنا على 
أمت الثقة ومتام اليقني منذ اليوم 
األول لهذه القضية أننا سنحصل 

على صك البراءة.
وطالب احملامي الشطي وزارة 
الداخلية بالعدول عن قرارها 
فورا مبنع دخول السيد الفالي 
ألنه تبني أن هذه القرارات جائرة 
مبنية على وشايات وتقارير 

احملامي فارس األمير

احملامي حسن احلوتري

آسيويان ضبطا في احد االوكار الثالثة

احملامي خالد الشطي

احملامي نواف ساري

مداهمة 3 أوكار لالتصاالت واألفالم في الفروانية

هاني الظفيري
ش���ن رجال مديرية امن الفروانية بقي���ادة العميد غلوم حبيب 
يوم امس حملة استهدفت وكرين لالتصاالت الدولية، وثالثا لنسخ 

االفالم االباحية.
وقال مصدر امني ان العميد غلوم انطلق على رأس قوة من رجال 
امن الفروانية الى مداهمة الوكرين بعد معلومات عن استغاللهما في 
نسخ وترويج االتصاالت الدولية املسروقة وضبط بداخل الوكرين 
كمية من الهواتف التي تقدم اخلدمات الدولية املسروقة، ووكر آخر 
لنسخ األفالم اإلباحية التي تنسخ عن طريق اإلنترنت ويقوم صاحب 
الوكر بتحميلها ونس���خها وأفالم عل���ى اقراص مضغوطة ثم يقوم 

ببيعها في مناطق الفروانية وخيطان واجلليب.

إصابة عربي بكسور بعد اصطدامه بسيارة تنظيف

عبدالهادي العجمي
اصيب وافد عربي بكسور متفرقة اثر اصطدام 
بني مركبته وسيارة للتنظيف في منطقة الرقة 
ونقل الوافد العربي للعالج في مستشفى العدان، 
فيما اعرب قاطنون ف���ي منطقة الرقة وحتديدا 
في الشارع الذي شهد احلادث عن استيائهم من 
عدم وجود مطبات تدفع بأصحاب املركبات الى 
التخفيف من سرعاتهم، مشيرين الى انهم تقدموا 
بطلب للمرور لعمل مطب���ات ولم يتم االلتفات 

الى طلبهم.
من جهة اخرى، اصيب شاب كويتي بجروح 
في اليد والرأس نتيجة انقالب سيكل يقوده على 
اخلليج وقام رجال الطوارئ شادي النجار وحسني 
علي بنقل الشاب الى العالج في املستشفى األميري، 
كما اصيبت اس���رة جراء تصادم على الدائري 
اخلام���س ونقل املصابون وهم بدون )37 عاما( 
وطفل عراقي )6 سنوات( وطفلة عراقية )11 عاما( 

الى املستشفى األميري من مكان احلادث.

سيارة الوافد العربي أسفل سيارة التنظيف


