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رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
خبراء عرب يرحبون بمقترحات أمين عام الجامعة العربية لتطوير 

مجلس »السلم« العربي.
ـ ال يمدح األمين.. غير خبرائه.

النجم األميركي نيكوالس كيدج: سأسدد ديوني حتى آخر سنت.
ـ نصيحتي روح سجل بصندوق المعسرين.

أبواللطفواحد

نكرر عب���ارة »جادة 
الصواب«، وقلما نقول 
»طريق الصواب« وكذلك 
عبارة »تسليط الضوء« 
وال نقول »تسليط النور«، 
فثمة متالصقات في كالمنا 
تالصق التوأم السيامي، 
نذكر الكلمة الثانية حاملا 
نذكر االولى كمثل قولهم 
في نشرات األخبار »غرقت 
السفينة قبالة الساحل« 
وال يقول���ون »تده���ور 

القطار قبالة احملطة«.
»نأخذ بعني االعتبار« 
جملة دارجة ش���ائعة، 
وأصلها من القرآن الكرمي 
في قوله تعالى )فاعتبروا 
ي���ا أولي األبص���ار( أي 
انظروا وتدبروا، فارتبطت 
العبرة بالنظر ومصدره 
الع���ني. كم���ا يكثر في 
كالمنا جملة »االنصهار 
ف���ي البوتق���ة« ذلك أن 
البوتقة أصلها فارس���ي 
»بودقة« وهي الوعاء الذي 

يصهرون فيه املعادن.
نكرر ت���الزم كلمات 
معين���ة مث���ل »األدهى 
واألمر« ومنشأ هذا التالزم 
الذكر احلكيم، ففي سورة 
القمر يق���ول تعالى )بل 
الساعة موعدهم والساعة 
أدهى وأم���ر(، وبعضنا 
يضيف فيقول: »األدهى 
واألم���ر واألنكى« وحني 
تس���أله معنى »األنكى« 
يصمت! فنق���رأ في تاج 
العروس »نكيت في العدو 
أنك���ى نكاية، أي هزمته 

وغلبته«.
كما يتالزم اإلعجاب 
العرب  النس���وة  ل���دى 
باجلنون والهبل، فحني 
ام���رأة فس���تانًا  تصف 
أعجبها تسارع بالقول انه 
»يجنن يعقد« وبالكويتي 
»يهبل يفت���خ«، اللهم يا 

كافي!

رئيس القلب في »الصدري« يتعرض للضرب أمام مرضاهيجنن.. يهبل

شبهة خطأ طبي وراء وفاة عسكري في »الدفاع«

آسيوي سقط بـ 170 »بطل« محليًا

حنان عبدالمعبود ـ هاني الظفيري
شهد املستشفى الصدري أمس حلقة جديدة 
من مسلسل االعتداء على األطباء عندما قام 3 
مراجعني باالعتداء بالضرب املبرح على رئيس 
قسم القلب في املستشفى بعد ان رفض األخير 
دخولهم أحد األجنحة املخصصة للنساء، وقام 
رجال أمن العاصمة بالقبض على املعتدين 
الثالثة بعد إبالغ موظف���و العالقات العامة 
باملستشفى بابالغ عمليات الداخلية لتحضر 
فرقة امنية بقيادة مدير امن العاصمة اللواء 
طارق حمادة والعقيد عبدالرحمن الش���راح 
ومتت احالة املعتدين الى الشويخ للتحقيق 
معه���م بجملة قضايا حملت عنوان الس���ب 
والقذف واالعت���داء بالضرب واهانة موظف 

عام.
والتقت »األنباء« رئيس قس���م القلب في 
املستش���فى الصدري د.علي الصايغ والذي 
تعرض للضرب على ايدي املراجعني الثالثة، 
وروى تفاصيل ما حصل وقال: اثناء تفقدي 
جلناح النساء وجدت 3 رجال، وتوجهت اليهم 

وطلب���ت منهم اخلروج وذلك من اجل راحة 
املرضى وتنفيذا للوائح الصحية املتبعة، اال 
انني فوجئت بردة عنيفة من الثالثة الذين 
بدأوا بش���تمي وس���بي وبعدها انهالوا علي 

ضربا وقاموا بتمزيق مالبسي.
وذكر د.الصايغ انه قام بتسجيل قضية 
في مخفر الشويخ، موضحا ان وزارة الصحة 
واجلمعي���ة الطبية س���تقومان باالجراءات 

القانونية بهذا الشأن.
من جانبه، علق وزير الصحة د.هالل الساير 
على احلادثة قائال: ستتخذ وزارة الصحة كل 
االجراءات التي حتف���ظ حقوق االطباء ضد 
من ميتهن كراماتهم ويعتدي عليهم وثقتنا 

بالقضاء كبيرة.
ومن جانبها، استنكرت اجلمعية الطبية 
الكويتية االعتداء الذي تعرض له طبيب القلب 
في املستش���فى الصدري، ودعت املسؤولني 
في وزارت���ي الصحة والداخلية إلى التعامل 
مع املوضوع باجلدية املناسبة حلماية أفراد 
الفريق الطبي وإلى وقف االعتداءات املتكررة 

عل���ى األطباء والتي تعد ظاهرة غريبة على 
مجتمعنا.

وأش���ار نائب رئيس اجلمعي���ة الطبية 
الكويتي���ة د.احمد الفضلي إل���ى أن موقف 
اجلمعية يأتي دون تفريط في حق املرضى 
بحس���ن املعاملة والرعاية الطبية والعالج، 
فاألطباء دائما هم في خدمة مرضاهم وصحة 
املجتمع لكنه يأتي على شكل نداء موجه إلى 
املجتمع بأن مظاهر التعبير عن عدم الرضا ال 
تكون بالعنف أو االعتداء على املوظف العام، 
خاصة أن اخلدمات اإلنس���انية التي يقدمها 

األطباء تتعامل مع حياة ومعاناة البشر.
وطالب د.الفضل���ي أعضاء مجلس األمة 
الطبي���ة لألطباء  بتبني قان���ون احلصانة 
حلمايتهم من االعت���داءات التي تقع عليهم 
وحتى يتس���نى لهم العمل في جو طبيعي 
وآمن وإقرار القوانني التي جترم االعتداء على 
األطب���اء وتغليظ العقوبات كي تكون رادعا 
للمعتدين وكي يكونوا عبرة ملن يعتبر، وبني 
أن دور رجال األمن والتحقيق في املستشفيات 

مهم ويجيب أن يشمل وبوضوح التأكد من 
إيقاف اجلناة واملعتدين على حقوق املرضى 
واملوظف العام على حد سواء، وان يتم احتجاز 
املعتدين بحزم ولو استدعى ذلك زيادة أعداد 

رجال األمن باملستشفيات.
وأكد د.الفضل���ي أن اجلمعية الطبية لن 
تقف مكتوفة االيدي امام مسلسل االعتداءات 
املستمر جتاه االطباء، وستفعل ما بوسعها 
من توكيل عدة محامني ألخذ حقوق االطباء 
املعتدى عليهم ومنع هذه الظاهرة الالاخالقية 

وغير املدنية من االستمرار.
ودعا د.الفضلي اعضاء مجلس األمة إلى 
إقرار مشروع قانون احلصانة الطبية للطبيب 
الذي ينص على أن كل من تعدى على طبيب 
أثناء وبسبب وفي مكان تأديته لعمله يعاقب 
باحلبس مدة ال جتاوز ثالثة أشهر وبغرامة 
ال تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتني 
العقوبتني، وال يجوز للطبيب املعتدى عليه 
التنازل أو الصلح مع املتهم إال بعد احلصول 

على موافقة اجلمعية الطبية الكويتية.

محمد الجالهمة
لقي عسكري في وزارة الدفاع داخل لواء السور 
اآللي 26 صباح امس حتفه وسط ظروف غامضة قد 
تكون ناجتة عن خطأ طبي بعد حقنه من قبل احد 
االطباء الذين يحملون اجلنسية اآلسيوية بابرة داخل 
املعسكر. وفي التفاصيل ان معسكر لواء السور اآللي 
26 ش���هد صباح امس وفاة عسكري تابع للكتيبة 
العاش���رة، مبينا ان العس���كري كان يشعر باعياء 
فتوجه على اثره الى احد االطباء داخل املعس���كر 

وهو من اجلنس���ية اآلسيوية، حيث قام بالفحص 
الطبي ومن ثم حقنه بابرة في العضل. وبعد حقن 
العس���كري بدقائق معدودة فارق احلياة، ومت نقل 
العس���كري على وجه الس���رعة عبر عربة اسعاف 
اجليش الى املركز الصحي في منطقة اجلهراء وبعد 
الكشف عليه تبني انه فارق احلياة قبل وصوله الى 
املستشفى، علما ان ادارة العالقات العامة والتوجيه 
املعنوي تكتمت على املوض���وع ولم تصدر بيانا 

بهذا اخلصوص.

أمير زكي ـ محمد الدشيش
متكن رجال جندة اجلهراء من ضبط وافد آسيوي 

عثر بحوزته على نحو 170 زجاجة خمر محلي.

وقال مصدر امني ان دوريات جندة اجلهراء اوقفت 
آسيويا بعد االشتباه به، وبتفتيش سيارة كان يقودها 

وجد بداخلها 170 زجاجة خمر محلي.

»شنطة« تثير الرعب في مبارك الكبير
محمد الجالهمة

استنفرت األجهزة األمنية يوم امس اثر بالغ عن وجود شنطة 
يش���تبه بوجود متفجرات في داخلها، وتوجه للتعامل مع البالغ 
ادارة املتفج���رات حيث مت تفجير الش���نطة ع���ن بعد وتبني عدم 
احتوائها على مواد متفجرة، وكان مرتادو ممشى في منطقة مبارك 
الكبير ابلغوا عن وجود شنطة مش���تبه بها، ومت تسجيل اثبات 
حال���ة بالواقعة. على صعيد آخر، تعاملت دوريات جندة اجلهراء 
م���ع بالغ تضمن دخول ش���خص بالزي الوطن���ي الى محمية في 
اجلهراء ومت اخراج املواطن الذي نفى علمه ان املنطقة التي دخلها 

هي منطقة محظورة.

مجهوالن يسلبان 250 دينارًا من هندي
ومصرية تتهم زوجها بسرقة 1000 دينار

محمد الجالهمة
تقدم وافد هندي الى مخفر خيطان وابلغ ضد شخصني مجهولني 
اعترضا طريقه وسلباه 250 دينارا، وسجلت قضية سلب بالقوة، 
كما تقدم آس���يوي في اجلليب وأبلغ ضد 4 اشخاص سلبوه 400 

دينار وسجلت ايضا قضية سلب بالقوة.
وف���ي خيطان تقدمت وافدة مصري���ة واتهمت زوجها املصري 
بسرقة 400 دينار نقدا و600 دينار مصوغات ذهبية وجواز سفرها 
وسجلت قضية، مشيرة الى ان زوجها اعتدى عليها بالضرب قبل 

السرقة.
من جهة أخرى تقدم مواطن الى مخفر السالم وابلغ ضد خادمه 
اآلسيوي بأنه ضربه اثر خالف بينهما وسجلت قضية وكلف رجال 

األمن بضبط اآلسيوي اجلاني.
كما تقدم وافد باكس���تاني يعمل خياطا ضد 3 اشخاص كانوا 
يس���تقلون سيارة رباعية الدفع قاموا بضربه وسلبه مبلغا ماليا 

وهاتفا نقاال، وسجلت قضية سلب واعتداء بالضرب.

عراقي إلى »الجنائية« بتزوير إقامة
وزوج األم شرع في قتل أبناء زوجته

هاني الظفيري
أحيل وافد عراقي من منفذ العبدلي احلدودي الى اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية بعد أن اكتشف رجال منفذ العبدلي انه قام بتجديد اقامته 4 أشهر 
اضافية، وقال مصدر ان العراقي قدم جواز سفره الى موظف املنفذ وحال 
االطالع على اقامته على حاسوب الداخلية تبني ان اقامته تنتهي في شهر 
أغسطس بخالف ما هو مدون باجلواز ان اقامته تنتهي في ديسمبر. من 
جهة اخرى اتهم 3 ش����بان زوج والدتهم بضربهم ومحاولة قتلهم دهسا، 
وقال����وا ان خالفا حدث بينهم وبني زوج والدتهم ليفاجأوا بأن زوج األم 

اجته اليهم بسيارته محاوال دهسهم، وسجلت قضية.

3 »بدون« حاولوا الخروج بـ »غير مشروعة«
وبنغاليان تسلال برًا على األقدام

محمد الدشيش
أحيل الى االختصاص 3 أش���خاص من غير محددي اجلنسية 
بتهمة محاولة اخلروج من البالد بصورة غير مشروعة كما أحيل 
واف���دان بنغاليان الى االختصاص ايضا بتهمة الدخول الى البالد 

خلسة.
وقال مصدر امني ان رجال احلدود الشمالية اوقفوا 3 من البدون 
كانوا على وشك مغادرة البالد تسلال ليتم ضبطهم وادعوا انهم لم 
يكن لديهم فرصة للمطاردة وامنا كانوا يتفقعون، والى الس���املي 
ايضا فقد ضبط آس���يويان دخال البالد من دولة خليجية مجاورة 

تسلال لتتم احتالهما الى االختصاص ايضا.
على صعيد آخر متكن رجال امن اجلهراء من ضبط 49 شخصا 

ما بني مخالف لالقامة ومطلوب مدنيا وجنائيا.

الصايغ: طلبت منهم مغادرة جناح النساء فانهالوا علي بالضرب

إصابة آسيوي في انقالب صهريج مياه أمام »الرماية«

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
اصيب وافد آسيوي ونقل للعالج في مستشفى العدان اثر 
انق���الب صهريج مياه مقابل نادي الرماية الواقع على الدائري 
السادس وسارع رجال اطفاء مركز مشرف للتعامل مع احلادث 
ومن ثم طلب ونش كبير لتعديل الصهريج املنقلب وس���جلت 

قضية انقالب واصابة.
على صعيد آخر اضطر ع���دد كبير من املواطنني واملقيمني 
الى تنظيم مس���يرة خلف مواطن س���كران جعل طريق بنيدر 

لالستخدام اخلاص حيث كان يترنح بشكل واضح ميينا ويسارا 
ما دعا مستخدمي املركبات الى التخفيف من سرعتهم والسير 
خلفه وابالغ عمليات الداخلية والتي ارس���لت دورية لتوقيف 
الس���كران وتنتهي املس���يرة االضطرارية، والى منطقة الدعية 
وقع حادث تصادم ثنائي بني مركبتني بهما مواطنون وقبل ان 
تصل دوريات امل���رور للتعامل مع احلادث كان قائدا املركبتني 
قد تشاجرا ليتم نقلهما الى مخفر بتهمة تصادم ثنائي وتبادل 

اعتداء بالضرب.

سرق 1200 زوج من األحذية ليتحول إلى »بائع متجول«
رجل كوري يبحث عن حذائه بني مئات االحذية التي وضعها رجال الشرطة في احد مخافر شرطة سيئول امس واالحذية 
هي عبارة عما ضبط مع لص االحذية الشهير ب� »بارك« الذي اعتقلته الشرطة اوائل هذا الشهر واعترف بأنه قام بسرقة 1200 
زوج من االحذية بعد ان كان يقوم بالسطو على قاعات اجلنائز باملستشفيات حيث يحظر الدخول باالحذية، وكان يستولي 
على االحذية ذات املاركات املعروفة والغالية الثمن ومن بني اعترافات لص االحذية انه كان يجمدها ويضعها في مس���تودع 
بهدف ان يتحول الحقا الى بائع احذية متجول.                  )أ.پ(

صهريج املياه اغلق الطريق الفرعي املؤدي الى نادي الرماية متاما بعد انقالبه

اآلسيوي وأمامه »سطرة« زجاجات اخلمر املضبوطة معه

د.علي الصايغ حامال معه تقريره الطبي حلظة 
دخوله مخفر الشويخ الصناعي أمس 
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البقاء هلل
فاطمة محمد محمود العوضي � ارملة ابراهيم طالب العوضي � 74 عاما � 
الرجال: الدعية � ديوان العوضي � ت: 25336126، النساء: السرة 

� ق6 � ش6 � م39 � ت: 25336136.
زهية فالح احسـن العجمي � ارملة مطلق بن س����ويد املهاش����ير � 65 
عام����ا � جابر العلي � ق3 � ش31 � قس����يمة 13 � ت: 99799480 � 

.99755729
مزنة علي احلميدي الوقيت الشـمري � 41 عاما � الدوحة � ق1 � ش4 � م1 

� ت: 66698068 � 65096767.
عبدالقـادر محمد عبـداهلل الزاير � 90 عاما � الرج����ال: القصور � ق7 � 
ش13 � م43 � ت: 99420120، النس����اء: الش����هداء � ق2 � ش201 � 

م52 � ت: 25231400.
صبرية مال اهلل سبتي � زوجة عبداهلل جنم عبداهلل � 77 عاما � الرجال: 
حسينية بوحمد � الدعية � ت: 66440995، النساء: العارضية � 

ق10 � الشارع االول � ج4 � م1 � ت: 67007042.
نواف غدير محمد العنزي � 32 عاما � اجلهراء � ق2 � ش9 � م9 � ديوانية 
غدير الغض����وري � ت: 99811046 � الدف����ن بعد صالة اجلمعة 

مبقبرة اجلهراء.
منيرة فالح عويهان الرشيدي � زوجة مثغي مفرج عاصي املسيلم � 38 
عام����ا � الرجال: الفردوس � ق6 � ش1 � ج9 � م35 � ديوان محمد 
املس����يلم � ت: 67003838، النساء: الفردوس � ق2 � ش1 � ج10 � 

م53 � ت: 24886746 � الدفن بعد صالة العصر.
هبه صالح يوسـف احلجيالن � 19 عاما � الرجال: مشرف � ق5 � ش2 � 
م43 � ت: 99737500، النس����اء: اخلالدية � ق4 � ش44 � م6 � ت: 

24845620 � الدفن بعد صالة العصر.
مشاعل سيف محمد احلصم � زوجة محمد حظيري الطرقي الرشيدي � 
28 عاما � اشبيلية � ق2 � ش228 � م11 � ت: 99955954 � 60038080 

� الدفن بعد صالة العصر.


