
»مواعي���د عرقوب« 
مث���ل عربي يق���ال في 
وصف من يعطي موعدا 
او يقطع على نفسه عهدا 
فيخلف املوعد او يتنكر 
للعهد، ذلك ان عرقوب 
ش���خص ع���اش ف���ي 
العصور القدمية وعرف 
بالكذب ونقض الوعود 
ومخالفة املواعيد، االمر 
الذي يجعلن���ا نعتقد 
أنه احد اجداد الرئيس 
االميركي السابق جورج 

بوش االبن!
فق���د وع���د بوش 
الفلس���طينيني بدولة 
قابلة للحياة، ولم يغادر 
اال بعد  البيت االبيض 
ان حتول���ت غ���زة الى 
جحيم يقصف فيه املوت 
ارواح الفلسطينيني، كما 
وعد ب���وش العراقيني 
بالدميوقراطي���ة، ولم 
تنته واليته الثانية اال 
بع���د ان حتول العراق 

الى فوضى عارمة.
عرقوب  مسلس���ل 
العصر طوي���ل كمثل 
املسلسالت املكسيكية، 
فقد وعد بوش الشعب 
الى  االفغاني باعادتهم 
العصر املدني وسيادة 
القانون، ولم يسلم الراية 
للرئيس اوباما اال بعد 
افغانستان  ان مترغت 

في وحل الفساد.
الغريب انه في غمرة 
اندفاع الرئيس السابق 
ج���ورج بوش بتوزيع 
الوع���ود باالس���تقالل 
واحلرية والشفافية على 
شعوب االرض، انزلقت 
بالده في اجتاه معاكس، 
فتزايدت فضائح الفساد 
ش���كاوى  وتكاث���رت 
الش���عب االميركي من 
االعتداء على احلريات 
الشخصية، وراح الوعد 

بوش!

راح الوعد بوش!

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير يصف الدراسات المستقبلية العربية بأنها »جنين بحاجة إلى رعاية«.

ـ وأغلبها تولد ميتة وحتى التي تولد حية تقتلها البيروقراطية.
أجمل جملة نسمعها هي أن الكويت عروس الخليج.

ـ بس عروسنا يا جماعة الخير شكلها عنّست من غير تنمية.
أبواللطفواحد

البقاء هلل

مواقيت الصالة 
والخدمات 

ص30

فايـز شـعف عماش احلربـي � 8 أعوام � الواحة � ق1 � ش5 � 
مقابل مخفر الواحة � ت: 99421666 � 99291945.

رقية محمد صالح العوضي � 65 عاما � الرجال: الدعية � ديوان 
العوض���ي � ت: 99666463، النس���اء: اجلابرية � ق9 � 

ش21 � م36.
أحمـد عبداهلل أحمد العطـوان � 62 عاما � الرجال: األندلس � 
ق12 � ش20 � م3 � ت: 66713358 � 24809190، النساء: 

مبارك الكبير � ق3 � ش8 � م21 � ت: 66670669.
سعيد راشد اجلفيرة املطيري � 66 عاما � الرجال: الصليبية � 
تقاطع الدائري اخلامس � 66056191، النساء: الصليبية 

� ق3 � ش17 � م8 � ت: 94010858.
فاطمـة مبارك عبداهلل � 84 عاما � الرجال: حس���ينية سيد 
محمد � س���لوى � ت: 99078374 � 97532030، النساء: 

الشهداء � ق1 � ش110 � م10 � ت: 99630224.

اللواء عبداحلميد العوضي

األميركي توماس بيتي مع مولوده األول

صفقة بـ 15 مليون دوالر أميركي »مزيفة«
تكشف عصابة آثار بـ »رأس فرعوني«

الهجـرة  لمباحـث  التابعـة  والمتابعـة  التنسـيق  إدارة  مـن  مباحـث  نقيـب 
 تقمـص شـخصية عالـم آثـار وأقنـع المواطـن الوسـيط ببيـع التمثـال النـادر 

األميركي توماس بيتي حامل بطفله.. الثالث!

أوريغون � يو.بي.آي: ينتظ����ر األميركي توماس بيتي وهو أول رجل يحمل في العالم والدة 
طفله الثالث بعد والدة طفله الثاني في العام 2009 واألول في العام 2008.

وذكر موقع »موم لوجيك« األميركي انه )بيتي( مايزال سائرا على الوتيرة عينها وهو ينجب 
وزوجته س����وزان طفال كل س����نة. وذكر املوقع ان بيتي أجنب طفلته األولى في 29 يونيو 2008 
ومن ثم طفله الثاني في 9 يونيو 2009. ويذكر ان بيتي كان فتاة طبيعية حتى انه في سن ال� 14 
وكان يدعى ترايسي دخل مسابقة ملكة جمال هاواي ووصل الى النهائيات اال انه في عمر ال� 24 
أقام عالقة مثلية وفي العام 2002 خضع جلراحة تبديل اجلنس واستأصل ثدييه وأصبح رسميا 
يدعى توماس بيتي، ولكنه حرص على احلفاظ على أعضائه التناسلية األنثوية وهو ينجب بدال 

من زوجته التي تعذر عليها اإلجناب بعد اخلضوع جلراحة استئصال الرحم.

الذي حضر الى املوقع احملدد ومت القبض 
عليه حاملا أخرج الرأس الفرعوني الذي 

كان يعرضه للبيع.
 ومتت احالته للتحقيق، حيث اعترف 
بانه ميتلك 6 قطع اثرية اخرى حصل 
عليها من ش���ريكه االردن���ي، وقدم كل 

البيانات اخلاصة به.
وكش���فت التحقيقات األولية عن ان 
املواطن مجرد وس���يط بينما األردني 
والسجني السوري هما عضوان فاعالن 
في عصابة دولية تتخصص في تهريب 

اآلثار.
وذكر املصدر ان رجال مباحث الهجرة 
اس���تصدروا اذنا نيابيا والقوا القبض 
على االردني وال���ذي صادق على كالم 
املواطن واعترف بانه حصل على اآلثار 

الفرعونية من وافد سوري.
ومض���ى املصدر بالق���ول ان رجال 
املباحث وبعد التدقيق على بيانات الوافد 
السوري تبني انه س���جني في السجن 
املركزي بعد القب���ض عليه في قضية 
مماثل���ة وجار مخاطبة ادارة الس���جن 
الستدعاء الس���جني، ومتت احالة ملف 
القضية كامال الى مكتب الوكيل املساعد 
لش���ؤون الهج���رة واجل���وازات اللواء 
امر بسرعة  الذي  العوضي  عبداحلميد 
اغالق ملف القضية وعرض اآلثار التي 
ضبطت بحوزة املواطن وشريكه االردني 
الى املختصني ملعرفة ما اذا كانت حقيقية 

او مزيفة.

وف���ي تفاصيل القبض على املواطن 
قال املصدر ان النقيب عماد س���عداهلل 
قام بتقمص شخصية خبير آثار وطلب 
من املواطن أن يريه القطعة التي طلب 
فيها 10 ماليني دوالر كس���عر عادل لها، 
وأوضح املصدر ان النقيب سعداهلل ماطل 
كثيرا ليكتسب ثقة املواطن والذي كان 
قد طلب في بداية املفاوضات 15 مليونا 
وتوصل مع سعداهلل الى 10 ماليني دوالر، 
وكش���ف املصدر عن ان رجال مباحث 
التنس���يق واملتابعة املكلفني بالقضية 
اضطروا الستخدام عملة مزيفة وضعت 
في حقيبتني إمعان���ا في اقناع املواطن 

أمير زكي
متكن رج���ال االدارة العامة للهجرة 
من ضبط تشكيل عصابي يتاجر باآلثار 
الفرعوني���ة داخل البالد، وجاء القبض 
عليهم بعد ان متكن رجال مباحث الهجرة 
من عقد صفقة مع احد افراد التش���كيل 
بعد اقناعهم اياه ببيعهم رأس فرعونية 

مقابل 10 ماليني دوالر أميركي.
وفي التفاصي���ل كما يوردها مصدر 
امني ان معلومات وردت الى مدير عام 
مباحث الهجرة العميد عبداهلل الراشد 
عن محاولة مواطن الترويج لبيع آثار 
مصرية في اواسط بعض املهتمني بشؤون 
اآلثار، وعليه قام العميد الراشد بتكليف 
مدير ادارة التنسيق واملتابعة في مباحث 
الهجرة العقيد عب���داهلل الرجيب الذي 
شكل فريقا بقيادة املقدم زياد اخلطيب 
والنقيب عماد سعداهلل وقاموا بجمع كل 
التحري���ات عن املواطن الذي تبني فعال 
انه يقوم بالترويج لعملية بيع واسعة 
لآلثار الفرعونية النادرة، وبعد يومني 
من املتابع���ة والتحريات توصل رجال 
التنسيق الى رقم هاتف املواطن، وقام 
احدهم باالدعاء انه مهتم باآلثار واستطاع 
اقناع املواط���ن ببيعه »رأس فرعوني« 
ميلكها مواطن من بني قطع اخرى، وطلب 
املواطن 10 ماليني دوالر أميركي ثمنا له، 
واوضح املصدر ان املواطن حدد موعد 
التسلم والتسليم في منطقة الفروانية 

ومت القبض عليه.

أفرادها مواطن وأردني و»سجين« سوري

الضحك الهستيري.. مرض جديد يصيب السودانيين
اخلرطوم � أ.ش.أ: ظاهرة غريبة ش���هدتها منطقة »اخلوي« 
شمالي كردفان الس���ودانية، متثلت في حالة ضحك هستيري 
وقهقهة عالية أصابت نحو 80 ش���خصا على األقل، دون سبب 

واضح.
 وظهرت حالة مرضية غريبة على هؤالء األشخاص وصفتها 
وزارة الصحة بالوالية، بأنها »حاالت ضحك هستيري وهذيان« 
غير معروفة السبب.  ويعكف فريق طبي حاليا على بحث ذلك 
األمر، غير أن وزير الصحة بشمال كردفان عبداحلميد منصور، 
تكهن بأن نوعا من القمح املخصص للزراعة )تقاوي( تسرب 
إلى بعض أسواق الوالية، فتناوله البعض في وجباتهم، فسبب 

لهم هذه احلالة من الضحك والهذيان.
 وطالب أحد الكتاب في صحيفة »الصحافة« الس���ودانية، 
وزارة الصحة االحتادية، بتكثيف دراس���اتها وتوسيع دائرتها 
في تلك املنطقة ومعاجلة احلاالت والبحث عن أسبابها بأسرع 
ما ميكن، قبل أن تتسع دائرة الضحك وتغمر موجة القهقهة كل 

الوالية أو كل السودان، ونصبح شعبا ضاحكا بال سبب.

قطع اآلثار الفرعونية النادرة املضبوطة مع افراد العصابة الدولية


