
محمد الدشيش
بلغت اجلرأة بلص الى ان يساوم ضحيته بعد 
ان جنح في س���رقته، بل ومكاسرته او باالصح 
مساومته، وتعود تفاصيل القضية الغريبة التي 
سجلت في مخفر اجلهراء االسبوع املاضي عندما 
تقدم مواطن الى رجال االمن مبلغا عن قيام احد 
موظفيه بس���رقة 2500 دينار من مقر الشركة 

التي ميلكها.
 وقام املواطن بتقدمي كل بيانات املوظف الذي 
لم يعد الى العمل بعد قيامه بس���رقة املبلغ من 

خزينة الشركة.
غير ان املواطن فوج���ئ باتصال هاتفي من 

اللص يبلغه فيه بأنه على استعداد الرجاع 1500 
دينار مقابل ان يتنازل عن قضيته.

 وبحسب املواطن الذي عاد الى املخفر امس 
ليطلع رجال املباحث على مستجدات قضيته انه 
فوجئ باتصال هاتفي من اللص فحواه التالي: 
»انا علمت انك سجلت علي قضي����ة وتتهمني 
بسرقة 2500 دينار، لك���ن انا على استعداد ان 
اعيد لك 1500 دينار فقط شريطة ان تتنازل عن 

القضية التي سجلتها ضدي«.
وقال مصدر امني ان رجال املباحث اضافوا 
هذه املعلومة الى ملف القضية ومت تعميم اسم 

اللص »املساوم« من اجل سرعة ضبطه.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
األلمان لنظرائهم اليونانيين: »استيقظوا مبكرا« لتحلوا مشاكلكم المالية.

ـ لذا أعتقد ان مشاكل العرب لن تحل النهم »نائمون في العسل«!
»التربية«: نرفض »خصخصة« التعليم.

 ـ .. وسكوتكم عن المدرسين »الخصوصيين« هذي مو خصخصة
أبواللطفواحد غير مباشرة؟!

البقاء هلل
دحمية ثامر الصواغ، زوجة 
خلف حمد الغريب � 
74 عام���ا � الفنطاس 
م5   – – ش13  ق2   �
 �  66282587 ت:   –

.55654466

عماد علـي عبداهلل املال � 
49 عاما – حسينية 
الدعية  البوحم���د – 
 –  22542411 ت:   –

.99610908

ناهد محمد حسن، ارملة 
محمد فالح الدوسري 
– 66 عاما – الرجال: 
السالم – ق5 – ش509 
– م 34 – ت: 99034523 
– 99033191، النساء: 
الكبير – ق5  مبارك 
– ش13 – م15 – ت: 

.99965111

محمـد  جاسـم  خالـد 
� 81 عاما  عبدالرحيـم 
الرج���ال: مس���جد   �
الدس���مة  النق���ي – 
 ،99431040 ت:   –
النساء:حسينية ماليه 
زهرة – املنصورية – 

ت: 99664473.

محيل علي مويهي الظفيري 
– 74 عام���ا – الواحة 
– ق3 – ش1 – م409 
ازرق 13 مقابل البنك 
االهلي – ت: 99771133 

.99400890 –

البدهـه  سـعود  مـرزوق 
الرشـيدي – 84 عاما – 
الرجال: الدوحة – ق1 
– ش1 – م9 – مقاب���ل 
ن���ادي الصليبخات 
 ،66618483 ت:   –
الدوحة –  النس���اء: 
ق2 – ش6 – م81 – ت: 

.66289777

نورة عايض حسن العتيبي 
� زوج���ة هادي فالح 
 � � 64 عاما  العتيبي 
صباح السالم � ق8 � 
ش1 � ج13 � م33 � ت: 

.99599694

مواقيت الصالة 
والخدمات  ص36

لص يساوم مواطنًا: »أنا سرقت
2500 دينار منك.. وبرّجع لك 1500«

إذا كان أذى الكويت وقهرها قد تسبب فيه 
سابقا سيئ الذكر الدكر صدام، فقد تكفل لألسف 
الشديد بعض ساستنا وكتابنا بتكملة مسيرة 
األذى عبر ما يقولونه ويخطونه في وسائل 
اإلعالم متناسني خير الكويت على مواطنيها 
من وظائف ورواتب وخدمات صحية وتعليمية 
وسكنية وحرية معتقد وأمن ودميوقراطية 

ورف���اه ورغد في العيش قل وجوده في بلد آخر، وبدال من احلمد 
والشكر على النعم جند اإلساءات املتعمدة والضرر الشديد  بالقول 
والكلمة والذي يستخدمه االعداء ضدنا على طريقة »وشهد شاهد 

من أهلها«.
> > >

أعلن كاتب على رؤوس األشهاد عن قيامه بالشهادة ضد بلده 
الكويت فيما يخص حقوق اإلنسان وهو العالم قبل غيره من موقعه 
كنائب بأن بلده هي األرحم واألكثر رأفة مبواطنيها ومقيميها من 
أي بلد آخر في العالم، وأنه بش���هادته تلك س���يفقد بلدنا الكويت 
الكثير من الدعم العاملي لها والذي تعتمد عليه في بقائها وس���ط 
الصراعات احلادة القائمة في املنطقة، وقد تعرضها اإلدانة للعقوبات 

االقتصادية واملالية.
> > >

كاتب كويتي آخر كتب مقاال طيرته الصحافة العربية واإلسالمية 
فحواه أن في الكويت شواطئ عراة وأن الفتيات الكويتيات يكشفن 
عوراتهن في األس���واق العامة كي يقوم الرجال اآلسيويون برسم 
الوشم عليها! وبالطبع أصبحت تلك الشهادة الكاذبة وسيلة للهجوم 

على الكويت وسبيال يفقدها تعاطف الشعوب اإلسالمية معها.
> > >

وكاتب كويتي )صادق( آخر استغل ذات مرة عز احلملة العاملية 
ضد اإلرهاب وضد اإلرهابي أسامة بن الدن ليكذب ويطبخ ويزيف 
استفتاء ذكر ان 90% من الكويتيني يؤيدون اإلرهابي أسامة بن الدن 
وأن الشباب الكويتي يلبس »التي شيرتات« التي حتمل صورته، 
مظهرا إحداها، وفيما بعد اختلق كذبة أخرى مسيئة للكويت عن 
تفشي عبدة الشيطان بني شبابنا عبر رشوته بعض الصغار باملال 

وإظهارهم في أحد برامجه.
> > >

كات���ب لم يخج���ل ذات مرة من أن يعيرنا مبقال منش���ور في 
الصحف بأن والءنا ال يتعدى العبدلي والساملي والنويصيب أي 
حدود الكويت ولم يخبرنا إلى أين ميتد والؤه الش���خصي، كاتب 
آخر عتب علينا انتقادنا احدى الدول اخلليجية الستخدامها الطاقة 
النووي���ة التي انص���رف عنها العالم منذ عق���ود، مدافعا عن تلك 
الدولة عبر استش���هاده بنية الكويت استخدام تلك الطاقة )حتت 
الدراس���ة( متناسيا أن تلك الرغبة الكويتية والسعودية أتت كرد 
فعل وليس���ت فعال بذاته وتلك عينة بسيطة مما يكتب ولدينا ما 

هو أنكى وأدهى وأمر.
> > >

آخر محطة: هل ميكن أن يضع بعض هؤالء حبة ملح في عيونهم 
ويبدأوا كنوع من »التغيير« املستحب الدفاع عن الكويت بدال من 

اإلساءة املتكررة لها.

أبناء يْغنون عن األعداء!

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

البرنامج التلفزيوني »قصص 
هوليوود احلقيقية« يكش����ف 
احلياة الشخصية لنجوم السينما 
األميركيني، وبعض هؤالء النجوم 
يتحدثون للرأي العام بصراحة 
مدهشة عن عالقاتهم وفضائحهم 
وأمراضهم وأخطائهم وزيجاتهم 
وطالقاتهم وخساراتهم وعقدهم 

النفسية.
الغرب اليزال  فاإلنسان في 
يدهشنا بشفافيته حيث الوضوح 
والصراحة واحلقائق املتعلقة 
بحياته الشخصية، فال أصول 
الناس، وال أمراض  مخفية عن 
مكتوم����ة، وال تاري����خ مزيفا، 
فاإلنسان هناك يعيش حقيقته 
اجلواني����ة والبراني����ة بصرف 
النظر عن إيجابية أو س����لبية 

هذه احلقيقة.
بعكس عواملنا العربية املعتمة 
الناس فيها على  التي يتسابق 
تزوير أصولهم وأنسابهم مثلما 
يتس����ابقون على كتم أمراضهم 
وس����قطاتهم وإخف����اء حقيقة 
مشاعرهم أو حقيقة أوضاعهم 
املالية أو االجتماعية. فكل شخص 
من حولنا سليل حسب ونسب 
وشجرة عائلته تزخر باألبطال 

األماجد واألثرياء املوسرين.
يس����هل الكذب ف����ي عواملنا 
املريضة حيث يجد الكاذب من 
يصدقه. فاجلميع يخشى احلقيقة 
التي يتم تداولها سرا أو همسا 
كمثل ت����داول املمنوع����ات. أما 
العالنية فمسرح محجوز على 
الدوام للكذب. فه����ذه تقول ان 
خالة عمه����ا »ماري انطوانيت« 
وذلك يزعم ان ع����م خاله »ابو 
زيد الهاللي« ولتذهب احلقيقة 

إلى اجلحيم!

عمك أبو زيد

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

المذيع  عيد الرشيدي  اليوم معاكم
تستضيف »األنباء« اليوم االثنني املذيع الشاب عيد الرشيدي للحديث معه 
عن جديده في التلفزيون واإلذاعة وعن برنامجه اجلديد »رفقا بالقوارير« الذي 
يتحدث عن كيفية التعامل مع املرأة. املذيع عيد الرش���يدي س���يكون معكم من 
الساعة ال� 6 الى ال� 8 من مساء اليوم على االرقام التالية: 24830322 � 24830805 

� 24830979، داخلي: 318 � 131.

سوري »يشّرح« أمه  في السالمية 
بعد أن رفضت تحويل محالتها باسمه

»اإلدارية« تلزم وزارة الداخلية
 بصرف بدل سكن  لرئيسة تحقيق

محمد الدشيش
جترد شاب سوري في العشرينيات من عمره 
من انسانيته وانهال على والدته اخلمسينية 
طعنا بالس����كني بعد ان رفضت طلبه بتحويل 

احملالت التجارية املسجلة باسمها الى اسمه.
ووفق مصدر أمني ان اخلمسينية السورية 
ادخلت مستش����فى مبارك بحالة سيئة للغاية 
جراء تعرضها لطعنات متفرقة بجسدها وأدخلت 
العناية املركزة بع����د ان أجريت لها عمليتان 
جراحيتان لعالج اجلراح التي وصل بعضها الى 
10 سنتيمترات ورصد في جسدها 5 طعنات، 
ومبجرد ان تعافت ابلغت محقق املستشفى بأن 
ابنها العشريني والذي توارى عن االنظار بعد 
فعلته، وقالت ان ابنها حضر اليها صباح امس 
وطالبها بأن تقوم بتحويل احملالت التجارية 
التي متلكها الى اس����مه، مشيرة الى ان زوجها 
الراحل قام بتسجيل جميع احملالت باسمها قبل 
وفاته حماية ألمواله، وبعد وفاة زوجها طالب 
ابنها بحصته من التركة اال انها رفضت تنفيذا 
لوصية والده، اال انه ثار بوجهها ودخل معها في 
مشادة قام على اثرها بتناول سكني من املطبخ 
وانهال عليها طعنا حتى سقطت مغمى عليها 

وقام اجليران باسعافها وابالغ العمليات.

مؤمن المصري
أصدرت الدائرة اإلدارية السابعة باحملكمة 
الكلية أمس برئاس����ة املستشار حمود املطوع 
حكما يقضي بإل����زام وزارة الداخلية )اإلدارة 
العامة للتحقيقات( بصرف بدل سكن لرئيس 
حتقيق باعتبارها متزوجة )600 دينار( شهريا 
وجعله مستمرا اعتبارا من 2008/8/1 وما يترتب 
على ذلك من آث����ار. وتتلخص الدعوى في أن 
محامي املدعية ناه����س العنزي قدم صحيفة 
الدعوى وطلب في ختامها إلزام املدعى عليها 
بتسوية حالة موكلته بأحقيتها في صرف بدل 
السكن بذات الفئة املقررة ألقرانها باإلدارة العامة 
للتحقيقات، وإلزام اجلهة اإلدارية باملصروفات 

ومقابل أتعاب احملاماة الفعلية.


