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يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: إذا كنت بدينا.. فقاطع التلفزيون وستعود لك رشاقتك.

ـ ..وقاطع جميع القنوات العربية وسيعود لك عقلك.
أخت أوباما: سنواته في إندونيسيا ساعدته على معرفة أهمية التعاون الدولي.

 ـ ..وودنا ندز طلبة من عندنا يدرسون هناك بس خوفك ربعنا بعد جم يوم
أبواللطفواحد ما يعترفون بشهاداتهم.

عبدالعزيـز علـي فهـد اخلالـد ـ 84 عاما ـ 
الرجال: القادسيةـ  ق2ـ  ش القادسية 
ـ م35 ـ ديوان اخلالد ـ ت: 22515148 
ـ النساء: القادسية ـ ق9 ـ ش90 ـ م3 

ـ ت: 22527511.
عبدالوهاب عبدالعزيز عبداهلل املرشدـ  64 عاما 
ـ الرجال: اخلالدية ـ ق4 ـ ش43 ـ م21 أ 
ـ ت: 99027834 ـ النساء: املنصورية ـ 

ق2 ـ ش29 ـ م16.
سلمى عزيز محمد املنصور، أرملة ابراهيم 
رشــــود احلوطي ـ 67 عاما ـ الرجال: 
القرينـ  ق2ـ  ش21ـ  م11ـ  جسر صبحان 
ـ ت: 25447640 ـ 97855811 ـ النساء: 
عبداهلل املبارك ـ غرب اجلليب ـ ق8 ـ 

ش811 ـ م19 ـ ت: 24358618.
رقيـة عبدالرزاق احملمـود، أرملة محمود 
احمد النجارـ  69 عاماـ  الرجال: السرة 
ـ ق3 ـ ش14 ـ م14 ـ ت: 99625775 ـ 
النساء: الشهداء ـ ق5 ـ ش520 ـ م10 

ـ ت: 99848566.
سـعود مبارك حسن السـبيعي ـ 73 عاما ـ 
ـ  الصبــــاحيــــة ـ ق4 ـ ش9 ـ م182 

 ت: 23611171.
زهـرة أحمد املسـلم، أرملة حسني علي 
املسلم ـ 77 عاما ـ الرجال: الرميثية ـ 
ق3ـ  حسينية املهديـ  ت: 97974833ـ  
النساء: الرميثية ـ ق11 ـ ش114 ـ م7.

شافي سالم العكشـان العجمي ـ 85 عاما ـ 
الرجال: العيون ـ ق1 ـ مقابل جســــر 
املشاةـ  ت: 97236666ـ  النساء: العيون 
ـ ق1ـ  ش9ـ  م39ـ  ت: 96332263ـ  الدفن 

بعد صالة اجلمعة مبقبرة اجلهراء.
شيخة عيسـى خليفة بوعركي، أرملة احمد 
بن حسني محمد بوسكندر ـ 82 عاما 
ـ الرجال: السالم ـ ق3 ـ ش315 ـ م29 
ـ ت: 99072688 ـ 22516117 ـ النساء: 
السرةـ  ق3ـ  ش9ـ  م8ـ  ت: 25330555 

ـ الدفن التاسعة صباحا.

أمطار غزيرة هطلت على بعض املناطق صباح أمس 

برق يخترق سماء العاصمة أمس وفي اإلطار د. صالح العجيري

العجيري: رياح أمس كادت تتحول إلى عاصفة لوال لطف اهلل
األرصاد: األمطار مستمرة طوال نهاية األسبوع والغبار يثور اليوم

لؤلــــؤة فرت مــــن اعماق 
البحــــر لتســــكن على صدر 
االرض فكانت زينتها ودرتها 
النــــادرة، نورســــة راقصت 
النســــيم وحطــــت فوق رمل 
الشطآن، شراع ابيض تراكض 
فوق املوج شــــوقا للمراسي، 
نهمة كويتية تسارعت عبر 
االثيــــر كي ترمتي في حضن 

السواحل.
تلك مدينة صباح االحمد 
البحريــــة، ففي اللحظة التي 
دشــــن فيها صاحب الســــمو 
املدينة  افتتاح  املفدى  االمير 
التــــي حملت اســــمه الكرمي، 
القنوات  فــــي  املياه  تدافعت 
الكظائــــم واملمــــرات املائية، 
فكانت حلظة عناق حميمية 
بــــني االرض والبحر، اعلنت 
للناس اجمعني روعة اجلهد 
اجلهيد املبذول في هذا املشروع 

احليوي.
لم جترف »شــــركة آللئ 
الرمل  العقاريــــة«  الكويت 
البحــــر، ولم تعكر  باجتاه 
صفوه، بل جلبت زرقة هذا 
البحــــر فعقــــدت منه قالدة 
اللون طوقت بها  فيروزية 
جيد االرض، وزينته باملاء 
والشطآن واالصداف واملرجان 

والنوارس.
مدينــــة صبــــاح االحمد 
البحريــــة شــــاهد على قدرة 
القطاع اخلاص الكويتي على 
الى عمائر،  حتويل اخلرائب 
ولعل افتتاح هذه املرحلة من 
بناء املدينة يكون بوابة عظيمة 
تعبرها الكويت باجتاه التنمية 
والتطوير واملنافسة مبشاركة 

القطاع اخلاص.

حلم خالد
السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com
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هاني الظفيري وكونا
شهدت البالد مســـاء أمس امطارا 
متفرقة بدأت بالهطول منذ ســـاعات 
الفجر األولى مصحوبة برياح نشطة 
ما نتج عنها حالة من عدم االستقرار 
خاصة مع كون االمطار كانت رعدية 
خاصة في الشمال، وقالت ادارة االرصاد 
اجلوية في االدارة العامة للطيران املدني 
ان الرياح ستتحول الى شمالية غربية 
ما سيثير الغبار وتنخفض معها درجة 
الرؤية، وقد قال العالم الفلكي د.صالح 
العجيري ان سرعة الرياح التي شهدتها 
البالد امس اقتربت من ان تتحول الى 
عاصفة لوال ان اهلل لطف وهدأت الرياح، 
مشيرا الى ان االمطار امس كبحت جماح 
ثورة الغبار والذي كان من املفترض ان 
يسيطر على االجواء خاصة ان الرياح 
بلغت سرعتها في بعض املناطق نحو 
70 كيلومترا في الســـاعة، هذا وعزت 
إدارة األرصاد اجلوية سبب حالة عدم 
االستقرار في الطقس الى مرور امتداد 
لنظام جبهة هوائية باردة تتمركز في 
شمال العراق جلبت معها امطارا ورياحا 

قوية.
وذكرت االدارة في بيان صحافي ان 
الرياح التي تهب هي جنوبية شرقية 
معتدلة الى نشطة السرعة تصل سرعتها 

على بعض املناطق اكثر من 70 كيلومترا 
في الساعة وتتكاثر السحب خاصة على 
املناطق الشمالية حيث تتوافر الفرصة 

المطار تكون رعدية احيانا.
واضافت ان الرياح ســـتتحول الى 
شـــمالية غربية صباح اليوم اجلمعة 
وتقل شدتها تدريجيا ويؤدي نشاط 
الرياح الى انخفـــاض الرؤية األفقية 
بســـبب الغبار املثار فيما يتحســـن 
الطقس تدريجيا بداية من الليل حيث 
تقل االمطار بشكل ملحوظ وتقل سرعة 

الرياح تدريجيا.
وقالت ادارة االرصـــاد اجلوية ان 
كميات املطـــر املســـجلة على بعض 
احملطات وسرعة الرياح حتى الساعة 
العاشـــرة من صباح امس بلغت في 
مدينة الكويت 13 ملليمترا للمطر و70 
كيلومترا في الساعة للرياح بينما بلغت 
كمية االمطار في مدينـــة اجلهراء 15 
ملليمترا ووصلـــت هبات الرياح الى 

90 كيلومترا في الساعة.
ودعـــت ادارة االرصـــاد اجلويـــة 
املواطنـــني واملقيمني الى اخذ احليطة 
واحلذر خصوصا مع انخفاض الرؤية 
األفقية وكذلك اللجوء الى األماكن املغطاة 
وجتنب األماكن املكشـــوفة عند رؤية 

البرق وذلك لتفادي الصواعق.

عبداهلل قنيص
متكن رجال أمن األحمدي من الكشـــف عن 
وكر لبيع االتصاالت الدولية بالصدفة والقبض 

على هندي وبنغالي كانا يقومان بإدارته.
وقال مصدر أمني ان دورية أمن كانت تقوم 
بجولة اعتيادية في املنطقة عندما ملح افرادها 
جتمهر مجموعة كبيرة من اآلســـيويني امام 
احـــدى البنايات، ومبجرد اقتراب الدورية فر 

املتجمهرون.
 ومتكن رجال األمن من القبض على الهندي 
الشـــقة وبتفتيشــها عثر  واآلسيوي بداخل 
بداخلهـــا على 5 أجهزة كمبيوتر و13 تليفونا 
أرضيا و8 مودمات و9 ســـاعات توقيت كانت 
تستخدم لسرقة االتصاالت الدولية هذا ومتت 
احالتهما الى مخفر شرطة األحمدي وسجلت 

قضية.

هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص
متكن رجال دوريات أمن الفروانية من ضبط 
وافد كوري بحوزته كمية من اخلمور احمللية 
بلغ عددها 90 بطل خمر وعثر معه على أموال 
قدرت بـ 500 دينـــار، وقال انها حصيلة بيع 

نهاية األسبوع.
 وفـــي التفاصيل، ان نقطـــة أمنية بقيادة 
املالزم محمد احلربي والعريفني بندر النومس 

وجراح العنزي اشتبهوا في قائد مركبة يابانية 
ظهرت عليه عالمات االرتباك وتفوح منه رائحة 

يتضح منها انه ثمل.
 وبتفتيشـــه عثر بداخل مركبته على 90 
بطل خمر محلي وبحوزته 500 دينارا اعترف 
بأنها حصيلة بيع املشـــروبات على العمالة 
الوافدة لتتم إحالة الكوري الشمالي الى جهة 

االختصاص.

تايلندي »مطلوب« وزوجته يديران أكبر مصنع للخمور 

كوري يقع بـ 90 »بطل« خمر محلي

البقاء هلل

محمد الجالهمة
سجل رجال مخفر جليب الشيوخ امس قضية حتمل 
من الطرافة الشيء الكثير بعد ان تقدم مواطنني احدهما 
ثالثيني واآلخر خمسيني قاال ان كال منهما تلقى اتصاال 
من مجهول يبلغه بجائزة 1500 دينار من احدى شركات 
االتصال وان عليه ان يدفع 100 دينار على شكل كروت 
اتصال تعبئة، وقام كل منهما بالفعل بتصديق املتصل 
الذي عرف نفسه بأنه موظف جوائز في الشركة املزعومة 
وقاما بإرسال ارقام كروت اتصال تعبئة الى هاتف املتصل 
بقيمة 100 دينار لكل منهما امال في احلصول على اجلائزة، 
وقـــال احدهما خالل بالغه انه وبعد ان ارســـل ارقام 10 
كروت تعبئة بقيمة 100 دينار الى هاتف املتصل منتظرا 
اتصاال منه للحصول على اجلائزة التي وعده بها ألكثر 
من 3 ايام وعبثا حاول االتصال على املتصل املجهول اال 

انه لم يرد وعليه تقدم بتسجيل قضية.

هاني الظفيري
تقدم مواطن يعمل محاميا إلى رجال مخفر األندلس 
مســـاء أمس ببالغ يتهم فيه مجهولني بقيامهم بإحراق 
ســـيارته »الرينج روفر« احلديثة أمام منزله، وقال في 
بالغه انـــه فوجئ بضجيج خارج منزله وحال خروجه 
وجد مجموعة من جيرانه يحاولون إطفاء النيران التي 
اشتعلت في مركبته ومتكن مبساعدتهم من إخماد النيران، 
ورفض احملامي توجيه أصابع االتهام الى أحد وسجلت 
القضية ضد مجهول وجـــار إحالتها الى رجال املباحث 

لكشف هوية محرق السيارة.

عبداهلل قنيص
متكن رجال مباحث االحمدي من ضبط مواطن وايراني 
وعراقي شكلوا عصابة ثالثية لتهريب اخلمور وتوزيعها 
داخل البالد، وبحســـب مصدر أمني فإن رجال مباحث 
االحمدي بقيادة العقيد عادل احلمدان ألقوا القبض على 
وافد ايراني وبحوزته كرتون خمر مســـتورد واعترف 
بأنه كان ينوي توزيعه على بعض زبائنه، كما اعترف 
بانه يستغل سيارة مواطن يعمل في اجليش الكويتي، 
وكذلك شقته للتخزين، وان املواطن هو من يقوم باستيراد 
اخلمور بواســـطة وافد عراقي من العراق ويطلب منه 
تخزينهـــا وتوزيعها، وعليه أمر احلمدان بالقبض على 
املواطن والعراقي ومبواجهتهما بااليراني اعترفا بانهما 
شكال عصابتهما لتهريب وترويج اخلمور وعليه سجلت 

قضية.

االستيالء على 200 دينار من مواطنين 
بعد إيهامهما بجوائز بـ 3 آالف

مجهول يحرق »رينج« محام

عسكري وإيراني وعراقي يسقطون 
بكرتون خمر مستورد من العراق

قيلولة

بقلم: 

صالح الشايجي

بع قدميك 
واشتر وطنًا

ص39

مندوب سفريات 
يسرق 70 تذكرة

10 غرامات هيروين
 في السجن

محمد الجالهمة
تقـــدم مســــــؤول في احد 
مكاتب الســـفريات ببالغ الى 
مخفـــر الفحيحيـــل يتهم فيه 
منـــدوب حتصيـــل مصـــري 
اجلنسية باالستيالء على 70 
تذكرة سفر تبلغ قيمتها اكثر 
مـــن 7000 دينـــار، موضحا- 
املســـؤول- ان املنـــدوب قام 
بتحصيل امـــوال التذاكر ولم 
يقم بتوريدها الى املكتب، وانه 
باالتصال عليه اكثر من مرة تبني 
انه قام باتـــالف هاتفه النقال 

وغير مقر سكنه.

هاني الظفيري
متكن رجال أمن السجن املركزي 
من العثور علــــى 10 غرامات من 
الهيروين النقي وذلك بعد حملة قام 
بها رجال على عدد من عنابر السجن 
رقم 1، وقال مصدر امني أن احلملة 
اسفرت عن رصد الهيروين والعثور 
على 4 هواتــــف نقالة مخبأة في 
دورات مياه العنبر وجار تسجيل 

قضية.

)متين غوزال(


