
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
نجاد: المحادثات النووية تحولت إلى »مسلسل تلفزيوني«.

ـ .. وبعض محادثات السالم في الشرق األوسط ليست أكثر من 
»مسرحيات فكاهية«.

ألمانيا: عام 2010 ستكون سنة رخاء على المجتمع األلماني.
ـ تصدقون إحنا كل سنة نقول السنة الجاية أحسن من اللي قبلها وكل ما لنا نرد 

أبواللطفواحد»قري«.

سـارة نهار منور العجمي ـ 41 عاما ـ اجلهراء ـ القصر ـ ق2 ـ ش4 
ـ م6 ـ ت: 97922482 ـ 66750500.

خالد محسن فراج االصقة املطيريـ  74 عاماـ  الفردوسـ  ق3ـ  ش1 
ـ ج6 ـ م39 ـ ت: 99552434 ـ 99894437.

عيـد خليفة الوقيت الشـمري ـ 70 عاما ـ الصباحية ـ ق3 ـ ش4 ـ 
م624 ـ ت: 66558120.

عباس سعود عبدالعزيز الصيرفيـ  76 عاماـ  الرجال: مسجد البحارنة 
ـ الدعيةـ  ت: 99865934ـ  97678012، النساء: الشعبـ  ق3ـ  

شارع عبداهلل مشاري الروضان ـ م43 ـ ت: 22652079.
جعفر محمد تقي خاجة ـ 19 عاما ـ الرجال: حســــينية سيد علي 
املوســــوي ـ بنيد القار ـ ت: 22526411، النساء: احلسينية 

الزينبية ـ مسجد عباس ميرزا حسني ـ بنيد القار.

جميلة مشفي مسفر سلمانـ  ارملة سلمان فيحان خاشقهاـ  78 عاما 
ـ اجلهراء ـ قسائم العثمان ـ ق5 ـ م1 ـ ت: 67711276.

سـارة شريدة الراشد ـ 85 عاما ـ الرجال: الرميثية ـ ق7 ـ ش73 
ـ متفــــرع من شــــارع عبدالكرمي اخلطابــــي اولـ  م34ـ  ت: 
99477714 ـ 99707062، النســــاء: العدان ـ ق8 ـ ش8 ـ م7 ـ 

ت: 25426554 ـ 66033252.
احمد عبداهلل املذكور ـ 82 عاما ـ الرجال: كيفان ـ ق2 ـ شــــارع 
الشابي ـ م8 ـ ت: 99066046، النساء: صباح السالم ـ ق4 ـ 

ش10 ـ م12 ـ الدفن التاسعة صباحا.
خالد نايف سعيد الشتيلي ـ 49 عاما ـ الرجال: القرين ـ ق5 ـ ش7 
ـ م19 ـ ت: 99996247، النساء: مبارك الكبير ـ ق4 ـ ش19 ـ 

م5 ـ ت: 99994315.

الباب معــــروف وجمعه 
أبواب وبيبان، والناس تدخل 
البيوت من بيبانها والقصور 
مــــن بواباتها، فالبــــاب لدى 
املعماريني هو نقطة الولوج الى 
البناء أو احلجرة، أما البوابة 
فتطلق على االبواب الضخمة 
كمداخــــل املــــدن واملســــاجد 
واملدارس والقالع، و»الباب« 
لدى البهائيني لقب ملؤســــس 

العقيدة البهائية.
»باب رزق جميل« مشروع 
يوفر فرص العمل في املجتمع 
الســـعودي تقدمه مجموعة 
عبداللطيف جميل، وأشـــهر 
باب في الســـينما فيلم »باب 
احلديـــد« أما فـــي التلفزيون 
فمسلسل »باب احلارة« ومن 
الشـــعبية في مصر  االحياء 
»باب الشعرية«، أما »البوابة 
الذهبية« فجســـر على خليج 
سان فرانسيسكو في أميركا.

باب التوبة مفتوح للمسلمني 
حتى طلوع الشمس من مغربها 
كعالمة من عالمات قيام الساعة، 
وللجنة بيبان منها باب الريان، 
وكذلك للنار أبواب منها اجلحيم 
وجهنم والهاويـــة، وللقدس 
الشريف بوابات منها االسباط 

واملغاربة واخلليل.
السيدة فيروز غنت لألبواب 

قائلة:
»في باب غرقـــان بريحة 
الياسمني.. في باب مشتاق في 
باب حزين.. في باب مهجور 
أهلو منسيني.. هاألرض كلها 
بيوت يـــا رب خليها مزيني 
ببـــواب.. وال يحزن وال بيت 

وال يتسكر باب«.
آمني

باب
السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com
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محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
لقي شـــاب كويتي وآخر من غير محددي اجلنسية يبلغ 
من العمر )48 عاما( مصرعهما دهسا على طريق الفحيحيل 

السريع ومنطقة غرب مشرف.
وقال فني أول الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان بالغا 
ورد الى عمليات الداخلية في التاســـعة و15 دقيقة من مساء 
امس األول عن دهس شاب، مشـــيرا الى ان رجلي الطوارئ 
الطبية امين عبداهلل وعبداهلل حسن سارعا الى مكان احلادث 
وتبني وفاة الشـــاب )19 عاما( متأثرا بجروح خطيرة حديت 

له جراء احلادث.
وأضاف بوحيمد: بعد هذا احلادث بدقائق بســـيطة تلقت 

عمليات الطوارئ بالغـــا مماثال من عمليات الداخلية بوقوع 
حادث دهس على طريق الفحيحيل، وبانتقال رجال الطوارئ 
محمد عبداحلليم ومحمد ابراهيم فرح تبني وفاة البدون )48 

عاما(.
من جهة أخرى، اصيب شـــابان كويتيان بكسور وجروح 
خطيرة اثر انقالب مركبة كانا بداخلها على شـــارع اخلليج 
العربي، كما أصيـــب كويتيان وبنغالي فـــي حادث تصادم 
مقابل أكادميية ســـعد العبداهلل، وانتقل للتعامل مع احلادث 
مـــن ادارة الطوارئ الطبية كل من أمني عارف وعادل حمدان 
وفهد الرشيدي والذين نقلوا املصابني الى مستشفى الصباح 

لتلقي العالج.

مصرع مواطن وبدون دهسًا في الفحيحيل ومشرف

»الداخلية« تحّذر رجال الشرطة
 من ارتداء مستلزمات عسكرية »مشتراة من الخارج«

الفريق أحمد الرجيب

اجلاني محاطا برجال االمن واملباحث اجلنائية 

العسكري اجلاني خالل متثيله جرمية قتل اآلسيوي

أمير زكي
حّذر وكيــــل وزارة الداخلية الفريق أحمد 
الرجيب عموم قوة الشرطة من ارتداء مالبس 
عسكرية غير مطابقة للمواصفات، ومشتراة 
من اخلارج دون املصروفة من إدارة اإلمداد، 
مشددا في أمر إداري مت تعميمه يوم أمس على 
ان ارتداء مالبس مخالفة سيعرض من يرتديها 
لعقوبات وسيحال الى اإلدارة القانونية التخاذ 
الالزم. وجاء فــــي األمر اإلداري الذي اطلعت 
»األنباء« على مجمله ما يأتي: لوحظ في اآلونة 

األخيرة عدم التزام قوة الشرطة بارتداء املالبس 
املصروفة لهم وارتداء مالبس مختلفة عن تلك 
املصروفة من قبل الــــوزارة، لذا يتعني على 
عموم القوة االلتزام بالزي العســــكري سواء 
كان لباســــا أو رتبا أو بريهات، وعدم ارتداء 

مالبس مشتراة من اخلارج.
وطالب الرجيب رؤساء العسكريني والوكالء 
املساعدين واإلدارة العامة للرقابة والتفتيش 
بالتأكد من التزام العسكريني بذلك وإحالة من 

يخالف ذلك الى الشؤون القانونية.

البقاء هلل

السيطرة على تسرب 
غاز نفطي في صبحان

آسيوي سلب 600 دينار 
من مواطناته وهرب

أمير زكي
تعامل مهندسون من شركة 
نفـــط الكويت وفريـــق املواد 
اخلطـــرة التابع لإلطفاء العام 
صباح امس مع تســـرب غاز 
نفطي من احـــد االنابيب ومت 
السيطرة على التسرب النفطي 
والذي اشـــرف عليه من قبل 
وزارة الداخلية مساعد مدير أمن 
محافظة مبارك الكبير العميد 

ابراهيم الطراح.
وقال مصدر نفطي ان الفنيني 
في شركة نفط الكويت رصدوا 
انبعاث غاز نفطي بســــيط من 
احد االنابيب النفطية في منطقة 
صبحان ليتم االبالغ عن احلادث 
لتقوم أجهــــزة وزارة الداخلية 
باشراف العميد الطراح باقامة 
سياج أمني حلني قيام االجهزة 

املعنية بالتعامل مع احلادث.

محمد الدشيش ـ محمد الجالهمة
تقدمت 3 وافدات من جنسية 
الــــى مخفر  آســــيوية يوم امس 
الفحيحيل واتهمن آسيويا من نفس 
جنسيتهن بالنصب عليهن وسلب 
200 دينــــار مــــن كل منهن بقصد 

معاجلة اوضاعهن القانونية.
وقالت اآلســــيويات الثالث ان 
هناك ظروفا تتعلق بالكفيل وقعت 
لهن وأدت إلــــى مخالفهن لقانون 
االقامة وتعرفن على آسيوي اكد 
لهن استعداده ملعاجلة اوضاعهن 
مقابل 200 دينار واخذ 600 دينار 

منهن وتوارى عن االنظار.

اختطفا إندونيسية قبل القبض عليهما في أم الهيمان

عسكري وزوجته يطبقان سيناريو فيلم 
»عصابة حمادة وتوتو« ويرتكبان 20 قضية 

سلب بالقوة من بينها جريمة قتل      ص9

)أحمد باكير(


