
عبداهلل قنيص
إدارة  مدي���ر  أح���ال 
بحث وحت���ري محافظة 
العقيد بدر  الكبير  مبارك 
الغض���وري ال���ى النيابة 
العام���ة صيدليا مصري 
اجلنس���ية ووافدي���ن من 
اجلنسية البنغالية بتهمة 
سرقة أدوية وبيع مؤثرات 
دوائية دون وصفات طبية 
الى جانب بيع منشطات 

جنسية محظورة.
ووف���ق مص���در امني 
ف���إن معلوم���ات وردت 
الى مدي���ر مباحث مبارك 
الكبير عن اجتار صيدلي 
مصري، يعمل في صيدلية 
باحلساوي في األدوية التي 
تصرف داخل املستشفيات 
والصيدليات احلكومية، 

وذلك مببالغ كبيرة، مش���يرا الى ان العقيد الغضوري أبلغ مدير 
عام اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية العميد الشيخ علي اليوسف 
والذي أخطر بدوره وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون األمن 
اجلنائي الفريق غازي العمر والذي أمر بضبط الصيدلي وضبط 

من يزوده بهذه األدوية.
وأضاف املصدر: قام رجال مباحث مبارك الكبير بشراء أدوية 
يقتصر بيعها على املستشفيات ليتم ضبط الصيدلي، وبإخضاعه 
للتحقيق اعترف بأنه يخزن كمية من هذه احلبوب داخل منزله في 
منطقة اجلليب ليتم االنتقال الى مسكنه وعثر بداخل شقته على 
عدد من الكراتني، واعترف على بنغالي يش���تري منه هذه األدوية 
بأسعار زهيدة ليتم ضبط البنغالي )املتهم الثاني( والذي اعترف 
على بنغالي آخر هو من يسرق هذه األدوية من مستشفى الوالدة، 
حيث يعمل عامال، واعترف املتهم األخير بأنه اعتاد على س���رقة 

األدوية وبيعها للمتهم الثاني منذ عام.

مس���قط � كونا: قال مواطن عماني انه ب���اع ناقته ب� 315 ألف 
ريال عماني ما يعادل 800 ألف دوالر ألحد مواطني دولة االمارات 
العربية املتحدة. وقال صاحب الناقة حمدون السليمي في تصريح 
صحافي نشر امس ان ناقته املسماة »سهرة« تعد من اشهر االبل 
االصيلة لديه حيث فازت بالعديد من اجلوائز في س���باق الهجن 

بسلطنة عمان واالمارات العربية املتحدة.
واش���ار الى ان بيع الناقة أدى الى انتعاش س���وق بيع الهجن 
من جديد بس���لطنة عمان الذي يعتبر عائ���دا اقتصاديا، مبينا ان 
االهتمام بتربية النوق االصيلة واالعتناء بها والتنافس الشريف 
الظه���ار مهارات التدريب موروث عماني اصيل يحافظ عليه ابناء 

السلطنة واخلليج.

الرياض � كونا: نيابة عن خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود تشرف أمير منطقة مكة 
املكرمة االمير خالد الفيصل امس بغسل الكعبة املشرفة.

وذكرت وكالة االنباء السعودية امس أنه كان في استقبال 
سموه عند وصوله الى املسجد احلرام الرئيس العام لشؤون 
املسجد احلرام واملس���جد النبوي الشيخ صالح احلصني 

ونائبه لشؤون املسجد احلرام الشيخ د.محمد اخلزمي.
 وقام األمير خالد ومرافقوه بغس���ل الكعبة من الداخل 
مباء زمزم املخلوط مباء الورد وتدليك حيطانها من الداخل 
بقطع القماش املبللة بهذا املخلوط الذي يتم جتهيزه منذ 
وقت مبكر من قبل الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام 

واملسجد النبوي الشريف.
ثم تتعطر بعطر العود الذي يصل سعر الكيلو منه إلى 
40 ألف ريال سعودي )نحو 11 ألف دوالر(. وتظل رائحة 

العطر بها حتى موعد غسلها الثاني قبل شهر رمضان املقبل 
أما تغيير كسوة الكعبة فتتم مرة واحدة سنويا.

وتتكون الكعبة من الركن اليماني الواقع في اجلنوب 
الغربي منها وس���مي ميانيا الجتاهه نحو اليمن ويوازي 
الركن اجلنوبي الشرقي الذي يقع فيه احلجر األسود الذي 
تبدأ من زاويته أشواط الطواف كذلك باب الكعبة املصنوع 
من خشب »التيك« مغلفا بالذهب الصافي البالغ حجمه 280 
كيلوغراما ويبلغ طوله 310 س���م وعرضه 190 سم وعلى 

ارتفاع 225سم من أرض املطاف في الوقت الراهن.
وشارك في غسل الكعبة املشرفة الرئيس السوداني عمر 
البشير واألمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي د.أكمل الدين 
إحسان أوغلو وعدد من العلماء والوزراء وأعضاء السلك 
الديبلوماس���ي اإلس���المي املعتمدين لدى اململكة العربية 

السعودية وجمع من املواطنني.

هناك قصة تروى في الغرب عن مواطن أملاني اتى 
النازيون ليأخذوا جاره االيسر فقال لهم خذوه فهو 
شيوعي، وفي املرة التالية اتوا ليأخذوا جاره االمين 
فقال خذوه فهو يهودي، في املرة الثالثة اتوا الخذه 
دون تهمة او رحمة فالتفت جليرانه لينقذوه ويدافعوا 

عنه فلم يجد احدا منهم بعد ان ضحى بهم.
> > >

ما س����بق هو ما قصده الرئيس جاس����م اخلرافي جتاه الطريقة التي 
مت بها التعامل مع الس����يد محمد اجلويه����ل الذي لم يترك له كغيره حق 
التوجه ألمن الدولة بس����يارته وبش����كل الئق ومحترم، وفي هذا السياق 
التقيت يوم اخلميس لدى مدير فرع البنك باليرموك بأخ قطري من اصول 
قبلية حضر مصادفة حادثة القبض باملطار، وقال انها تس����يء لس����معة 
الكوي����ت فيما لو مت تصويرها م����ن قبل االجانب حيث لم يكن هناك داع 
� حس����ب قوله � لتقييد يديه وربط عينيه على املأل مما تس����بب في بكاء 
طفله، وكان ميكن استبدال ذلك بطريقة اكثر حضارية وانسانية ويترك 

للقضاء تقرير احلكم.
> > >

أبى العام الذي مض����ى ان يتركنا دون ان يوصل لنا اخبارا تظهر كم 
النزق الذي تعيشه حياتنا السياسية امللتهبة دون داع، والتي يقّدم فيها 
اجلانب الرقابي املصطنع و»املدغدغ« على اجلانب التشريعي والتنموي 

الذي حتتاجه البالد بشكل ماس او.. مأساوي!
> > >

اول االخبار التي ذكرناها س����ابقا تبرئة موظفي مكتب طوكيو الذي 
كان احد محاور استجواب وزير النفط االسبق الشيخ علي اجلراح الذي 
خرج مظلوما من الوزارة، الثاني دعاوى محاسبة وزير االعالم هذه االيام 
على معطى عدم اغالقه احدى احملطات في وقت نتذكر فيه اننا فرطنا في 
اعالمي بقامة محمد السنعوسي وخبرة نصف القرن التي يحملها كونه 
اغلق احدى الفضائيات )!( اي إن اغلق املسؤول احملطة مت اشعال الدنيا 

واشغال البلد وان لم يغلقها تشعل الدنيا ويشغل البلد كذلك.
> > >

اخلبر الثالث عن اعتداء مت على احد الطلبة في احدى املدارس احلكومية 
� م����ن تاني � وهو احد محاور اس����تجواب الس����يدة نورية الصبيح ذات 
اخلبرة الش����ديدة في قطاع التعليم العام، وقد كتبنا في حينها كيف يتم 
محاسبة وزير عن امور تتم بالسر في دورات املياه؟! وان تلك االنحرافات 
في »التربي����ة« وغيرها من الوزارات يتم التعام����ل معها ضمن القوانني 
واالنظمة املرعية دون محاس����بة الوزير، ه����ذه املرة لم يصعد احد ممن 
صعدوا في السابق من نواب وكتاب � وهو امر جيد � رغم تطابق احلالة 
لسبب بسيط هو ان املتهمني ليسوا بنغاال بل طلبة كويتيون لدى اهلهم 

اصوات مينحونها او مينعونها.
> > >

آخر محطة: 1 - هل س����توضع حقا كاميرات في حمامات مدارس البنني 
والبنات لوضع حد لتل����ك االعتداءات؟! ذلك املقترح ليس حال والقضية 
ترتبط بالتربية املنزلية واملدرس����ية وقضايا اخرى ليس منها التصعيد 

وتشويه سمعة املعتدى عليهم عبر فضحهم امام املأل.
2 - نذهل ونحن نقرأ املثالب واالخطاء الكبرى في بعض التشريعات 
املقدم����ة القرارها من قبل البرملان، فكيف مت����ر تلك املقترحات وبها تلك 
املثالب التي عادة ما يكتشفها كتاب او نواب سابقون او اعضاء جتمعات 
مدنية ..الخ، اي ماذا لو ان هؤالء »املتطوعني« لم يكتش����فوها، فهل كانت 

ستمر دون ان ينبه احد مسؤولي الدولة خلطورة اقرارها؟!

قلياًل من الرقابة كثيرًا من التشريع
محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

أمير منطقة مكة المكرمة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة

المستشارة الفريح اإلثنين وياكم

يوس�ف ف�ؤاد عب�داهلل الس�محان � 18 عام���ا � 
الرجال: حط���ني � ق2 � ش223 � م43 � 
ت: 99343444 � النساء: القرين � ق1 � 

ش5 � م77 � ت: 99292963.

حصة صباح العلي، أرملة فيصل خالد املشاري 
� 80 عاما � الرجال: القرين � ق1 � ش4 � 
م5 � ت: 55669993 � النساء: الشامية � 

ق8 � ش82 � م16 � ت: 99158885.

البقاء هلل

تستضيف »األنباء« 
باچر االثنني املستشارة 
سعاد فهد الفريح والتي 
تتناول مع القراء مرض 
»الس���لياك« واخلاص 
بحساس���ية اجللوتني 
البروتني املوجود  وهو 
ف���ي القمح والش���عير 
والش���وفان وغيره���ا، 
وتوض��������ح كيفي����ة 
التعايش م���ع املرض، 
 وس���تكون املستشارة

 سعاد معكم من الساعة 
السادسة والنصف حتى 

الثامنة مس���اء على الهواتف: 24830805 � 24830979 � 
24830322 � داخلي: 131 / 318.

سمو األمير خالد الفيصل وبجواره الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من الشخصيات 

الفريق غازي العمر

آسيوية إلى الغيبوبة هرباً من مجهولة سلبتها 
عبداهلل قنيص

فتح رجال ادارة بحث وحتري محافظة الفروانية 
حتقيقا للوقوف على هوية سيدة اقتحمت منزل 
آسيوية حتت تهديد السكني وقامت بسلبها مبلغ 
300 دينار قبل ان تقدم املجني عليها على إلقاء 

نفسها من الطابق الثاني لتدخل في غيبوبة.

وقال مصدر امني ان آس����يويا ابلغ عمليات 
الداخلية عن تلقيه اتصاال من زوجته تبلغه فيه 
بأن سيدة ال تعرفها دخلت الى مسكنها بالسكني 
بهدف س����لبها، مشيرا الى انه س����ارع الى بيته 
في الفروانية ليجد زوجته قد ألقت بنفسها في 

منور البناية.

ضبط صيدلي يبيع األدوية
 المسروقة من »الوالدة«

عماني يبيع ناقته ب� 315 ألف ريال

اعترف على بنغاليين وعثر في شقته على أدوية

»الداخلية« تواصل حمالتها في كبد والوفرة
والزور وتالحق المستهترين في المزارع

ص 12
مواقيت الصالة 

والخدمات  ص 10

عبداهلل قنيص
تق���دم مواطن الى اح���د مخافر 
محافظة االحمدي مبلغا عن س���رقة 
15 ألف دينار من داخل جتوري اثناء 
تواج���ده في البر دون ان يتهم احدا 
بالسرقة، مشيرا الى ان املسروقات 
سلبت من داخل جتوري كان يحتفظ 
فيه مببالغ مالية ومجوهرات، وحضر 
رجال االدلة اجلنائية لرفع البصمات 
وكلفت ادارة البحث والتحري بضبط 

اجلناة.

رحلة  البر كلفت مواطنًا 
15 ألف دينار

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: النوم الكثير يبعد الكآبة.

�� غريبة، مع ان أغلب مواطني دولنا العربية ينامون أكثر من 10 
ساعات يوميا ومع هذا كئيبين على الدوام

دراسة علمية: معقمات اليدين ال تقضي على الجراثيم.
� غريبة، مع ان ربعنا فهمونا عكس جذيه وما بقي ياهل في مدرسة إال 

أبواللطفواحدواشترى معقم


