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يا ألطاف اهلل خووش حچي
صراع عربي محتمل على خالفة موسى في الجامعة العربية.

ـ .. وكأن العرب ناقصهم صراعات؟!
البورصة ودعت 2009.. خضراء.

ـ اهلل يديم الخضار ويجعل سنتنا ربيع في البورصة وفي البر.

أبواللطفواحد

مضى عام وها نحن 
الي����وم في غ����رة كانون 
الثاني نس����تقبل س����نة 
جديدة، شهر يغادر وشهر 
يصل فاحلركة مستمرة في 
مطار الزمن، فصول ترحل 
وفصول تقبل، أيام يقطر 
بعضه����ا بعضا في قافلة 
الساعة ال  الدهر، عقارب 
تهدأ، شمس تطفئ قناديلها 
الليل لتشعلها  مع مقدم 
في اول النهار من جديد، 
البحر تتأرجح بني  مياه 

جزر ومد.
ال�روزنام��ات  ت�ب�وح 
للبشر بالسر العظيم بيد 
ان الناس صم ال يسمعون، 
مير بنا الوقت مثلما متر 
الري����ح ف����ي مضاربنا، 
فتقضم الريح من اجلبال 
ويقضم الوقت من أعمار 
بني آدم. اطفال يولدون، 
ش����بان يكبرون، ش����يخ 
عجوز يودع الدنيا الفانية، 

واالرض تدور.
نحتف����ل ف����ي خامتة 
كل ع����ام، نتراقص على 
انغام املوس����يقى وضوء 
الشموع، ونطلق االمنيات 
التي ال تتحقق، لنعود في 
خامتة العام اجلديد الطالق 
االمني����ات ذاته����ا، نأخذ 
العهود على انفسنا امام 
االحبة وحني ينصرم العام 
الذاكرة  نفتش في قب����و 
فال جن����د أث����رًا لوعد او 
عهد. فاالمنيات والعهود 
وااليام تعبرنا ونحن كما 
كن����ا »تيتي تيتي مثل ما 

رحتي جيتي«.
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)محمد ماهر(رجال إطفاء يعاينون الشاليه بعد إخماد احلريق

شاليهات »الصدري« وّلعت مرتين وإصابة رجل إطفاء

إيراني حاول تهريب 26 ألف دوالر من »الدوحة«

النوخذة االيراني وامامه كمية الدوالرات املضبوطة

أمير زكي
متك����ن رجال جم����ارك ميناء 
الدوحة صب����اح أمس من ضبط 
نوخذة ايراني حاول دخول البالد 
وبحوزته اكثر من 26 الف دوالر لم 
يفصح عنها لرجال اجلمارك، وكان 
يخفيها بني طيات مالبسه بعد ان 
لفها حول جسده بكيس بالستيكي 
طويل. وقال مبارك القطان ان ادارة 
جمارك ميناء الدوحة بقيادة خالد 
الفيلكاوي مس����اعد مراقب ميناء 
الدوحة ومس����ؤول ال����زام محمد 
شبيب اشتبهوا في نوخذة ايراني 
بعد إنهاء إجراءاته اجلمركية في 
طريق����ه لدخول الب����الد مبوجب 
تصريح صادر ومت سؤاله عما اذا 
كان بحوزته اي اشياء سواء كانت 
ممنوعات أو أمواال يريد أن يفصح 
عنه����ا، إال ان النوخ����ذة اإليراني 
أجاب بالنفي، وهذا ما دعا رجال 
اجلمارك الى تفتيشه ليعثروا على 
لفافات ورقية بالستيكية ملفوفة 
على جسده حتوي كمية األموال 
املضبوطة معه. واشار القطان الى 

ان القانون يشترط على اي شخص 
قادم الى الكويت ان يفصح عن اي 
مبالغ مالية تزيد على 3000 دينار، 
مشيرا الى ان مثل هذه القضية رمبا 
ترتبط بعمليات غس����يل اموال او 
متويل انشطة غير قانونية، الفتا الى 
ان االدارة العامة للمباحث اجلنائية 

س����تحقق مع الوافد وتتخذ بحقه 
االجراءات القانونية.

يذك����ر أن رجال جم����ارك ميناء 
الدوحة قد ألقوا القبض مساء أمس 
األول على نوخذة إيراني آخر حاول 
تهري����ب 300 مليون تومان إيراني 

)8500 دينار(.

 )كرم دياب(الشوارع اكتست باملاء بعد أمطار أمس

محمد الدشيش
شهدت البالد في اليوم 
االخير م���ن العام 2009 
امطارا متفرق���ة وكأنها 
الع���ام باألمطار  ت���ودع 
التي ع���م خيرها مناطق 
العالم  متفرق���ة، وتوقع 
الفلكي د.صالح العجيري 
ان تتوقف األمطار اليوم 
وغدا وان تعاود الهطول 
بعد يوم االحد، مش���يرا 
ال���ى ان البرد س���يدخل 
االي���ام األول���ى من  مع 
انه  العام اجلديد وأكدوا 
ستنكسر موجات الدفء 
التي شهدناها خالل األيام 
املاضية ومنذ دخول فصل 

الشتاء.

الديرة وّدعت العام 2009.. باألمطار

أمير زكي
متكن رج���ال اإلطف���اء من 
السيطرة على حريق نشب في 
الساحة  شاليهات مهجورة في 
اخللفية للمستشفى الصدري 
مساء أول من أمس، لكن النيران 
اندلعت مجددا في ذات الشاليهات 
املهجورة فجرا مرة اخرى غير 
ان احلريق كان محدودا ومتكن 
رجال اإلطفاء من السيطرة عليه، 
وش���ارك في مكافحة احلريق 
مراكز اطفاء الشويخ واملدينة 
والصليبخات واالسناد واصيب 
خالل املكافحة رجل اطفاء بجرح 
قطع���ي، من جهته ق���ال مدير 
املستش���فى الصدري د.عباس 
رمض���ان ان الش���اليهات التي 
اندلعت بها النيران مهجورة وال 
تقع ضمن مسؤوليات املستشفى 
وسبق ان طالبنا بإزالتها، مشيرا 
الى ان سير العمل في املستشفى 

لم يتأثر.
ه���ذا، وروى ش���اهد عيان 

ل�»األنب���اء« أن رج���ال اإلطفاء 
متكنوا وبوقت قياسي من اخماد 
احلريق األول الذي اندلع نحو 

الساعة ال� 11 من مساء أول من 
النيران اشتعلت  ان  أمس غير 
مجددا فجرا وكانت هناك فرقة 

إطفاء متك���ن رجالها من اخماد 
احلريق احملدود والذي لم يكن 

بحجم احلريق األول.

محمد عامر محمد العصيدان � 68 عاما � الرجال: جابر 
العل���ي � ق3 � ش12 � م19 � ت: 99898126 � 
99016626، النس���اء : جنوب اجلهراء � مدينة 
س���عد العب���داهلل � ق6 � ش607 � م10 � ت: 

.24531567
سامي احمد ناصر املريفعـ  33 عاما � الرجال: حطني � 
ق3 � ش301 � م46 � ت: 99411686، النساء: ابرق 
خيطان � ق10 � ش14 � م24 � ت: 99054723.

عبداهلل محمد فهد بن مغثيه العجمي � 84 عاما � ضاحية 
علي صباح الس���الم � ام الهيمان � ق4 � ش31 

� م4 � ت: 99011929 � 66177844.
خالد فهد خليفة الدعي � 36 عاما � الرجال: خيطان 
القدمية � ق5 � ش40 � م21 � ديوان الدعي � ت: 
99051988 � 99058661، النساء: مشرف � ق3 � 

ش2 � م8 � ت: 99854607 � 66013850.
مشعه محسن حسني ابوشـلفه العجمي، أرملة شافي 
شبيب دليبح العجمي � 72 عاما � الصباحية � 

ق2 � ش7 � م195 � ت: 66081635 � 99007965 � 
الدفن بعد صالة اجلمعة مبقبرة صبحان.

علي ناصر حسني الصايغ � 84 عاما � الرجال: املنصورية 
� حسينية الياسني � ت: 66664177، النساء: 

مشرف � ق6 � ش5 � ج2 � م380.
حمـد نافع الشـتيلي � 70 عام���ا � غرناطة � ق2 � 
ش6 � م93 � ت: 66009185 � الدفن التاس���عة 

صباحا.
مسـاعد حسني محمد املسـلم � 62 عاما � الرجال: 
الزه���راء � ق5 � ش508 � م3 � ت: 99822332 
� النس���اء: حط���ني � ق3 � ش10 � م72 � الدفن 

التاسعة صباحا.
نايف ملبس ندا الذايدي � 40 عاما � الرجال: اجلهراء 
القدمية � ش عبداهلل بن جدعان � ت: 99851578 
� النس���اء: اجلهراء � القصر � ق1 � ش4 � م33 
� ت: 24574811 � الدف���ن بع���د صالة اجلمعة 

مبقبرة اجلهراء.

البقاء هلل


