
محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
لقي شاب كويتي )25 عاما( مصرعه داخل مستشفى 
اجلهراء، فيما أفاد التقرير الصادر بش���أن الش���اب بأن 

الوفاة جاءت جراء تناول كمية من احلبوب.
وقال مصدر امن���ي ان رجال املباحث فتحوا حتقيقا 
للوقوف على ما اذا كان الشاب قد تناول كمية احلبوب 
الكبيرة بدافع االنتحار أم انه كان يعاني من امراض دعت 

الى تناوله كمية زائدة من احلبوب أدت الى وفاته.
من جهة اخرى، أصيب شاب خليجي )24 عاما( بخلع 
في الكتف أثناء ممارسته رياضة التزلج في احد املرافق 
املتخصصة، وقام رجال الطوارئ محمد القالف وجعفر 

كاظم بنقله الى املستشفى األميري.

أمير زكي
أمر رئيس مخفر النقرة املقدم بدر الناصر باحالة جثة 
واف����د ايراني )72 عاما( الى الطب الش����رعي للوقوف على 
اس����باب وجود دماء على جسد االيراني الذي وجد متوفيا 
داخل منزله. وقال مصدر امني ان زوجة االيراني وابنه الذي 
جتاوز ال� 30 عاما ابلغا عن وفاة رب االس����رة داخل املنزل، 
وبانتقال رجال االمن يتقدمهم املقدم الناصر رصدت دماء 
فتم ابالغ وكيل النيابة الذي طلب التحقيق من خالل الطب 
الشرعي عن اسباب الدماء، وكلف رجال مخفر النقرة مؤقتا 

تسجيل القضية باعتبارها وفاة طبيعية.
من جهة اخرى، امر مدير امن االحمدي العميد عبدالفتاح 
العل����ي باحالة جثة هندي )35 عاما( الى الطب الش����رعي 
بعد آثار تشير الى وجود شبهة جنائية وراء وفاته داخل 
منطق����ة ام الهيمان. وكانت عملي����ات الداخلية ابلغت عن 
وفاة الهندي اول من امس ورصدت آثار تش����ير الى وجود 

شبهة جنائية.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: األوروبيون يستطيعون إنقاذ الكوكب مقابل يوروين اثنين يوميا.

ـ والعرب لو كل واحد منهم يدفع 200 فلس باليوم لحررنا فلسطين 
من 50 سنة.

دراسة: العالج النفسي يسعد اإلنسان  أكثر من حصوله على زيادة راتب.
ـ وأنا أقول ليش ربعنا يرفضون الزيادات في الراتب والكوادر وأثاريهم يبون 

أبواللطفواحدسعادتنا؟!

محمود عبداهلل اسحاق � 87 عاما � الرجال: الفيحاء � ديوان 
التركيت � قطعة 1 � ش. عبدالعزيز املزيني � جادة 11 
� منزل 1 � ت: 22522755 � النس����اء: ضاحية عبداهلل 
السالم � قطعة 1 � ش. نصف اليوسف � جادة 12 � منزل 

10 � ت: 22540289 � الدفن التاسعة صباحا.
جميلة إبراهيم إسماعيل، زوجة املال سالم حسني الفيلكاوي 
� 73 عاما � الرجال: سلوى � ق7 � ش5 � م157 � ت: 
99007733 � النس����اء: العدان � ق7 � ش18 � م34 � 

ت: 66633342.
حمضة جبر صبيـح، أرملة هويدي العصيمي � 69 عاما 
� الرج���ال: القي���روان � ق2 � ش216 � م21 � مقابل 
املس���توصف � ت: 99064488 � النساء: الدوحة � 

ق2 � ش6 � م23 � ت: 99082833.
إلهام عبدالعزيز جنم النجم، زوجة علي عبدالرحمن محمود 

عبداهلل الكندري � 50 عاما � الرجال: الصباحية � 
ق1 � ش16 � م39 � ت: 66364464 � النس���اء: جابر 

العلي � ق7 � ش19 � م20 � ت: 66709988.
جاسم عبداهلل الصالح � 73 عاما � الرجال: جنوب السرة 
� الش���هداء � ق4 � ش413 � م75 � ت: 99065954 � 
النساء: الروضة � ق5 � ش52 � م9 � ت: 22548338 

� الدفن بعد صالة العصر.
زكية عبدالكرمي عبدالعزيز، أرملة سليمان علي الشرهان 
� 65 عاما � الرجال: العدان � ق8 � ش21 � م19 � ت: 
99647947 � النساء � بيان � ق12 � ش1 � م18 � ت: 

25399096 � الدفن التاسعة صباحا.
بريد سـلطان الثاجب الشمري � 86 عاما � اجلهراء � تيماء 

� ق2 � ت: 99558144.
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز احلوقل � 78 عاما � الرجال: القادسية 

� ق9 � ش حط����ني � م4 � ت: 22526609 � 99617453 � 
النساء: جنوب السرة � السالم � ق5 � ش21 � م15 � ت: 

97375511 � الدفن التاسعة صباحا.
ناصر محمد الفراج العبيدي � 62 عاما � الرجال: الروضة � ق1 
� ش19 � م19 � ت: 22510313 � النس����اء: قرطب����ة � ق1 � 
الش����ارع األول � ج3 � م14 � ت: 25314644 � الدفن بعد 

صالة العصر.
شيخة سعد مبارك صقر العجمي � 24 عاما � الرجال: أبوحليفة 
� ق2 � شارع محمد عبداحملسن الدعيج � ديوان فهيد 
بن صقر � ت: 99751631 � 99602121 � النساء: أبوحليفة 
� ق2 � شارع عبدامللك بن مروان � م36 � ت: 23713517 

� الدفن بعد صالة اجلمعة مبقبرة صبحان.

عمال اجلمارك يعاينون احد الكونترات املضبوطة وفي اإلطار مساعد مدير جمارك املوانئ الشمالية وليد الناصر

بعض من الكونترات قبل اخضاعها للتفتيش

الناصر: قيمتها تبلغ أكثر من 150 ألف دينار

إحباط محاولة تهريب جلود صينية محظورة إلى خارج البالد

بينما كنت أقرأ قصيدة 
»الديك« لنزار قباني وجدت 
الكبير  العربي  الشاعر  ان 
يذكر في مطلعها »َس���َبَق 
الَعَزْل« فارتبت  الس���يُف 
في األمر، ألن املثل املعروف 
»َسَبَق السيف الَعَذل« بالذال 
وليس بالزاي. ويضرب املثل 
في األمر الذي ال يقدر على 
رده، كقول جرير »يكلفني 
الغرائب بعدما/ سبقن  رد 
الس���يف ما قال  كس���بق 

عاذله«.
بداية حس���بت ان األمر 
ناجت ع���ن خط���أ بطباعة 
احلرف، بي���د انني بعد ان 
فتشت في قصائد نزارية 
أخرى وجدت الشاعر يكرر 
املثل مستخدما حرف الزاي، 
فرحت أبحث في كتب األمثال 
التراثية مثل »مجمع األمثال« 
للميداني و»املستقصي في 
أمثال العرب« للزمخشري 
األمث���ال«  و»جمه���رة 
للعس���كري، فلم أجد ذكرا 
للمثل عل���ى الطريقة التي 
العربي  الش���اعر  كتبه���ا 

الكبير.
إن معظم املراجع التراثية 
الذال  املثل بح���رف  تورد 
»الَع���َذل« وتعن���ي املالمة 
التي ال جت���دي نفعا بعد 
ضرب السيف، وقصة املثل 
معروفة، أما »الَعَزل« فمعناه 
ميل إلى أحد اجلانبني في 
ذن���ب الدابة، فه���ل كتبها 
الشاعر الكبير مثلما نطقها 
حيث يقلب أهل الشام الذال 
إل���ى زاي؟ كلفظهم »مازا« 

عوضا عن »ماذا«.

مازا إزا؟
السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

»حبوب زائدة« تقتل شابًا في الجهراء

إحالة جثتي هندي وإيراني إلى »الشرعي« 

مواقيت الصالة والخدمات  ص 14

قيلولة

بقلم: 

صالح الشايجي

بعد مباراة مصر 
والجزائر .. نتساءل

لماذا يضيع 
التاريخ بين األقدام 

المتصارعة على 
منفوخة دائرية؟! 
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أمير زكي ـ محمد الدشيش
احبط رجال ميناء الش���يوخ البح���ري تهريب نحو 20 
كونتي���را حتوي جلودا مملحة محظورا خروجها من البالد 

مبوجب قرار صادر عن الهيئة العامة للزراعة.
وقال مساعد مدير جمارك املوانئ الشمالية وليد الناصر 
ان مس���ؤول نوبة احلاويات عبدالوهاب الرزيحان شك في 
حمول���ة احلاويات والتي تقدر قيمته���ا مببالغ مالية تفوق 
ال���� 150 ألف دينار حيث قام بفتح احلاويات ووجد بداخلها 
جلودا فقام بارس���ال عينة منها الى معامل اجلمارك والتي 
اكدت عدم  جواز القيام باخراج الش���حنة من البالد لكونها 
مخالفة للقرار الصادر عن الهيئة العامة للزراعة وهو القرار 
الذي يحظر خروج مثل ه���ذه اجللود خارج البالد وتعتبر 
من املواد احملظور خروجها، وقال الناصر ان شحنة اجللود 
كانت مبيناء الشويخ قبل ايام لصالح احد الشركات اخلاصة، 
مش���يرا الى ان رجال جمارك الش���ويخ قاموا باالستناد الى 
التقرير الصادر بحظر اخراج هذه الشحنات املخالفة موضحا 
ان حتقيقا سيفتح في املوضوع حول اجلهة التي تقف وراء 

محاولة تهريب الشحنة.
واوضح مصدر جمركي ل� »األنباء« من جهته ان الرائحة 
الكريه���ة الصادرة عن احلاويات هي التي ادت الى كش���ف 
محتوياته���ا وقادت املفتش الرزيحان الى الش���ك فيها ومن 

ثم تفتيشها.

4 آسيويني ضبطوا بتهمة إدارة وكر لالتصاالت

العميد عبدالفتاح العلي اللواء خليل الشمالي

..و4 آخرون ضبطوا بـ 22 هاتفا أرضيا لسرقة االتصاالت

إغالق 3 أوكار اتصاالت و»مشبوهة« في األحمدي والفروانية
هاني الظفيري

باب احلمام أنق���ذ مواطنا من القتل، هذا ما 
حدث في منطقة حولي حينما دخل مواطن الى 
منزل زوجته )عرفيا( مبوجب اتفاق مس���بق 

بينه وبينها.
ووفق مصدر أمني، فإن بالغ استغاثة تلقته 
عمليات الداخلية أمس االول من ش���خص قال 
انه سيقتل إذا لم يسرع رجال األمن ويقوموا 
بإنقاذه، مشيرا الى ان عمليات الداخلية خاطبت 
اجله���ات املعنية، حيث توج���ه الى املوقع كل 
من املالزمني محمد الع���رادة ومحمد اللوغاني 
والرقيبني محمد العازمي وفايز الغش���ام، ومت 

انقاذ املواطن.
وفي التحقيق معه قال انه تزوج عرفيا من 
فتاة وقضى معها 4 ايام، ومن ثم اعادها الى منزل 
أسرتها، مشيرا الى انه تلقى اتصاال من الفتاة 
أبلغته فيه مبوافقة أسرتها على الزواج الرسمي، 
مشيرا الى انه انطلق الى منزل زوجة املستقبل 
ليجد شقيقها بانتظاره ويشهر سالحا ناريا في 
وجهه مهددا اياه بالقتل، وهو ما دعاه الى الهرب 

داخل حمام منزل اسرة زوجته عرفيا.
وأشار املصدر الى انه متت احالة ملف القضية 
الى التحقيق التخاذ ما يلزم من اجراءات وتصنف 

القصة حسب ما تنتهي اليه التحقيقات.

عبداهلل قنيص
حس���م وكيل نيابة األحمدي مسمى قضية 
مصرع اآلسيوية داخل منزل كفيلها في منطقة 
شرق األحمدي بقضية بعنوان ضرب أفضى الى 
املوت، وكان���ت التحقيقات التي قام بها رجال 
إدارة بحث وحتري محافظة األحمدي مع كفيل 
اآلس���يوية )مواطن( وزوجته، انتهت الى ان 
املواطن وزوجته اعتادا ضرب اآلسيوية إلهمالها 
في أداء عمله���ا وانها ضربت قبل أيام من قبل 
كفيلها وق���ام الكفيل باحتجازها داخل غرفتها 

وعدم السماح لها بالعالج أو باخلروج حتى ال 
تبلغ عن تعرضها للضرب.

وأش�������ار املص���در الى ان تقري���ر الطب 
الش���رعي تضمن ان الوفاة نتجت عن تس���مم 
تقرحات في جس���د اخلادمة ج���راء االعت���داء 
بالض�������رب عليها، مش���يرا ال���ى ان الكفيل 
وزوجت����ه مت التحقيق معهما من قبل الني����ابة 
والتي س���جلت بحقهم���ا قضية ضرب أفضى 
للموت وأم����رت باحتجازهما حلني عرضهما 

على احملكمة.

محمد الجالهمة
خمور محلية بحوزة مواطن وآسيوي ومتعاطون 
باجلملة متت احالتهم يوم أمس الى مقر اإلدارة 
العامة ملباح���ث املخدرات، كما نقلت معهم املواد 

املضبوطة بحوزتهم.
وقال مصدر أمن���ي ان وافدا هنديا ضبط في 
منطقة األحم���دي وكان بحوزته زجاجات خمر 
مس���توردة متت تعبئتها باخلمور احمللية وعثر 

معه على 6 زجاجات.

وفي اجلليب مت ضبط آسيوي عثر معه على 22 
زجاجة خمر، وفي األحمدي مت ضبط مواطن عثر 
معه على قطعة حش���يش و5 حبات كابتي، وفي 
العاصمة ضبط مواطن كانت بحوزته ادوات تعاط 

و10 أظرف بها مادة يرجح ان تكون هيروين.
وفي اجله���راء ضبط مواطن عثر معه على 4 
زجاجات خمر محلية، كما ضبط في اجلهراء شاب 
بعد ان عثر معه على قطعة حشيش وكان حتت 

تأثير التعاطي.

محمد الدشيش
احتجز شاب كويتي )22 عاما( داخل مخفر 
القصور وذلك بعد حترشه بوافدة آسيوية تعمل 
في منزل والده، ورغ���م نفيه لتهمة التحرش 
إال انه قال ان اخلادم���ة دخلت غرفته وبعدها 
خرجت الى الش���ارع تصرخ وتتهمه مبحاولة 
حتريضها على الفج���ور وهو األمر الذي نفاه 

املدعى عليه قائال انها ادعت ذلك خلالفات حول 
طبيعة عملها في املنزل.

من ج����هة اخرى، احتجز مواطن يعم�����ل 
مدنيا في وزارة الداخلية بعد دخوله مس����كن 
مواط����ن في العدان، وتب���ني بعد القب�����ض 
عل����ي���ه انه واقع حت����ت تأثير املش���روبات 

الروحية.

باب الحمام ينقذ »الزوج العرفي« من القتل

اتهام مواطن بضرب خادمته حتى الموت

هندي ومواطن يسقطان
 بـ »مستوردة« و»محلية«

خادمة تتهم ابن كفيلها بالتحرش
وموظف »داخلية« يقتحم منزل مواطن

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
واصلت مديرية امن محافظة االحمدي بقيادة العميد عبدالفتاح 
العلي ومدير امن الفروانية بقيادة العميد غلوم حبيب حمالتهم 
في مناطق الفروانية واالحمدي لضبط االوكار املشبوهة والتي 
تقدم خدمات االتصاالت الدولي���ة، ومتت مداهمة 3 اوكار بواقع 
وكرين في محافظ���ة االحمدي ووكر في محافظة الفروانية، كما 
جرى ضبط 8 آسيويني يعملون في هذه االوكار ويقومون على 

ادارتها.
وأكد مصدر امني ان حمالت مداهمة االوكار املشبوهة ستستمر 
وتزداد مالحقتها خالل االس���ابيع املقبلة، مؤكدا ان جهود االمن 
الع���ام مبختلف اماكن تواجدها تلقى استحس���انا جراء اجلهود 

املتميزة التي تبذل في هذا القطاع.
وأش���ار املصدر ال���ى ان وكيل وزارة الداخلي���ة الفريق احمد 
الرجيب طلب من وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون االمن العام 
اللواء خليل الش���مالي املضي قدما في مالحقة الظواهر السلبية 
والدخيلة وايضا مالحق���ة االوكار التي تقدم خدمات االتصاالت 

الدولية وتكلف خزينة الدولة املاليني.
من جهة اخرى أحيلت مواطنة الى االدارة العامة لالدلة اجلنائية 
لتحديد نسبة الكحول في دمها، فيما سجلت بحقها جزئيا قضية 

اهانة رجال امن واشتباه سكر.
وكانت دورية اوقفت املواطنة لترنحها مبركبتها، اال ان املواطنة 

تلفظت على رجال االمن وهددتهم بإحلاق االذى.
من جهة اخرى، ألقى رجال مرور حولي القبض على شاب بعد 
ان صعد مبركبته الرياضية فوق احد الدوريات بصورة غريبة 
بعد اصطدامه بها، ولدى حتدثه لرجال االمن اكتش���فوا وقوعه 

حتت تأثير السكر الشديد.
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قاء 
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