
ورد ف����ي مقال ي����وم أمس 
الفق����رة التالية »أما أكثر ردود 
الفع����ل س����ذاجة فيتجلى في 
وصف أح����د الكتاب في إحدى 
الصحف الزميلة.. إلخ« واحلقيقة 
أنني ذكرت اسم الكاتب واسم 
الصحيفة، خاصة أن السذاجة 
تعني عدم االكتمال، بيد أن ادارة 
التحرير في صحيفتنا »األنباء« 
ارتأت تغييب اسم الكاتب واسم 

الصحيفة معا.
لس����ت أنازع االدارة حقها، 
غي����ر أني ذاهب ال����ى توضيح 
اس����تعمال صفة »الزمالة« مع 
الصحف االخ����رى، فذلك خطأ 
ش����ائع بني الزمالء الكتاب في 
الكويتية. فاملزاملة،  الصحافة 
حس����ب »ابن منظور في لسان 
العرب« هي املعادلة على البعير 
وزمله: أردفه وعادله، وقيل: إذا 
عمل الرجالن على بعيريهما فهما 
زميالن، فإذا كانا بال عمل فهما 
الرجل على  رفيقان، وَزَمْل����ُت 

البعير فهو زميل.
فالزمالة ينبغي أن تكون بني 
متعادلني، حيث يجوز للمهندس 
وصف املهن����دس اآلخر بصفة 
الزميل، وال يج����وز له وصف 
الطبي����ب بصفة الزمالة، مثلما 
يجوز للصحافي وصف صحافي 
آخر بصفة الزميل، وال يجوز له 
وصف مؤسسة صحافية بهذه 
الصفة، فاملؤسسات شخصيات 
والصحافي����ون  اعتباري����ة 
شخصيات طبيعية، ووحدها 
الصحيفة يجوز لها أن تطلق على 
صحيفة أخرى صفة »الصحيفة 

الزميلة« أما الصحافي فال.

عن الزميلة أكتب

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
أوباما: األميركيون فقدوا ثقتهم بالدولة.

ـ مرحبا بكم في نادي العرب الذين فقدوا قبلكم ثقتهم بكل شيء!
مخفر »بيان« يعاني من نقص في األفراد وماكو سالح وال دوريات وال ونش.

ـ مو يا توفرون له النقص، يا تحولونه فرع للجمعية وايد أنفع للناس!

أبواللطفواحد

سباط بعد القبض عليه

كونا: لعل ما مييز فصل الربيع 
في الكويت ويبشر بقدومه ذلك اللون 
األبيض لزهرة النوير املشوب بصفرة 
فاقع����ة على فراش عش����بي أخضر 
وفراشات جميلة ملونة وكثيرة حتوم 

وحتوم حول تلك األزهار.
الكويت  ان  الكثي����رون  ويعتقد 
بجوها الصحراوي وطبيعتها القاسية 
قد ال تتمتع بفصل الربيع كما تتمتع 
به دول أخرى تقع على ذات املسافة 
من خط االستواء اال ان الواقع يثبت 
عكس ذلك ففي الكويت ربيع زاهر 

وان كان قصيرا وحارا نوعا ما.
وزائر الكويت في هذه األيام يرى 
الفرح����ة راقصة مبتهجة  الطبيعة 
باجلو املعتدل ونسيم الهواء العليل 
السيما عندما يرى الفراشات ترقص 
على احلان النسيم فوق أزهار النوير 
مسرح اجلمال وملهم الشعر ليكون 
هذا املنظر لوحة ال يبدع صنعها اال 

اخلالق جل وعال.
الربيع متعة للناظرين  وموسم 
ودعوة الى التفاؤل باحلياة ومن يرد 
منا االستمتاع به فليلجأ الى الطبيعة 
ليستقي من ابداعات اخلالق ما يريد 

لراحة النفس واجلسد.

عبدالحميد الخطيب
»اناشد أهل الكويت ان يساعدوني ان آخذ حق 
ولدي اللي راح نتيجة االستهتار«، بهذه الكلمات 
املؤثرة أطلت أم بدر والدة الطفل الذي لقي مصرعه 
دهسا خالل مسيرة العيد الوطني على يد أحد الشباب 
الذي كان يقوم بس���باق للسرعة مع آخرين، عبر 

برنامج »مع الناس« على شاشة سكوب أمس.
أم بدر التي قصت حكايتها أشادت بدور الداخلية 
ووقوفها بجانبها، مؤكدة ان مش���كلتها تتمثل في 
محاولة طليقها التنازل عن قضية ابنها وطالبته 
بعدم التنازل، خصوصا ان أهل الشاب الذي دهس 
بدر عرضوا عليه مبلغا كبيرا من املال. كما طالبت 
»الداخلية« باالستمرار في القضية حتى ال يذهب 

حق ولدها هباء. 
وقال���ت: كنت أمتنى ان ال���ذي دهس ولدي ما 
انحاش وحاول ان يس���عفه ميكن كان عاش وما 

اصابه نزيف حاد أدى الى وفاته.
وشهدت احللقة العديد من االتص����االت املتعاطفة 
مع أم بدر وكان من بينها اتص����ال من أم شجون 
عمة بدر التي أكدت انها حتدثت مع اخيها حتى ال 
يتنازل ويفرط في دم ابنه كما ورد اتصال من خال 
املتس���بب في احلادث ويدعى عبدالوهاب واحدى 
قريباته وتدعى أم ج���وري وقدما العزاء ألم بدر 
وأكدا خ���الل اتصالهما ان والد بدر هو الذي يريد 
ان يتنازل وانهم لم يعرضوا عليه أي نقود في هذا 

الشأن وقدما لها التعازي على الهواء مباشرة.

هاني الظفيري
الفلكي د.صالح  العالم  حذر 
العجيري من أن ارتفاع درجات 
احلرارة الذي شهدته البالد خالل 
االيام املاضية ليس سوى »دفء 
مؤق���ت«، موضح���ا ان درجات 
احلرارة ستعود لالنخفاض بدءا 
من بداية االسبوع املقبل، وقال 
العجيري في بيان له اننا نحس 
خالل االيام احلاضرة بزيادة في 
درجة احلرارة القصوى اذ بلغت 
37 درجة اي بقدر درجة حرارة 
جسم االنسان وقد تزيد في اعماق 
الصحراء شمالي غربي الكويت 
وهذه الزيادة في درجة احلرارة 
طارئة وسببها دخول منخفض 
حراري قادم من هضبة البحيرات 

في شرق أفريقيا، ومن املنتظر ان تعود احلرارة الى االنخفاض مرة 
أخرى في بداية االس���بوع املقبل وقد تكون حول معدالتها السنوية 

او تزيد قليال.

هاني الظفيري
ش���ن رجال أمن اجلهراء بتعليمات من مدير األمن العميد محمد 
طنا حملة على املتس���كعني من الش���باب الذين يتحرشون بالنساء 
والفتيات داخل االس���واق، ومت توقيف عشرة شباب ما بني كويتيني 

وغير محددي اجلنسية.
وقال مصدر أمني ان الشباب ومنهم احداث مت احتجازهم في املخفر 
لتوقيع البالغني منهم على تعهدات بعدم التسكع، أما بالنسبة لالحداث 

فسيتم استدعاء اولياء أمورهم للتوقيع على تعهد مماثل.
على صعيد آخر، ضبط رجال أمن اجلهراء محاولة سرقة كميات 
من احلديد من داخل احدى املنشآت العسكرية واملوجودة في منطقة 
محظورة، وحتفظ رج���ال أمن اجلهراء على مركبة تركها اللصوص 

وهربوا في سيارة أخرى.
وقال مصدر أمني ان اجهزة الرقابة رصدت مركبتني تدخالن الى 
منطقة عسكرية محظورة ليتم توجيه دوريات من أمن اجلهراء الى 
املكان، وشعر اللصوص برجال األمن فتركوا مركبة محملة باحلديد 
وهربوا بأخرى، وجار ضبط اجلناة من خالل معرفة هوية صاحب 

املركبة التي كانت محملة مبسروقات.

ساحر »شهرزاد« خالل أحد البرامج التي كان يظهر بها

محكمة سعودية تتمسك بإعدام ساحر قناة شهرزاد

الرياض � يو.بي.آي: متسكت احملكمة 
العامة ف���ي املدينة املنورة بحكم االعدام 
علنا الذي أصدرته على الساحر اللبناني 
علي حسني سباط )46 عاما( واملعروف 
ب� »ساحر شهرزاد« وأعادت ملف معاملته 

الى محكمة التمييز في مكة املكرمة.
وزادت احملكمة العامة على متس���كها 
بحكم »القت���ل تعزيرا« مبصادرة هاتف 
 الساحر والشريحة التي كان يستخدمها
مبدي���ة  علي���ه  القب���ض  حلظ���ة   
هيئ���ة برف���ض  اقتناعه���ا   ع���دم 

 التمييز حلكم القتل ومحاولة استتابته 
بداعي أن جميع القرائن والدالئل أثبتت 
ش���ركه وكفره ومترس���ه عل���ى أعمال 

السحر.
وأش���ارت احملكمة العام���ة في مرفق 
رفضها حلكم محكمة االستئناف الى أن 
معرفة الساحر بحكم القتل تدفعه الظهار 
توبته خوفا من التنفيذ بينما ال أحد ميلك 

طريقا ملعرفة اخالصه في التوبة.
وقالت صحيفة »ع���كاظ« ان القضاة 
الثالثة في احملكمة العامة اس���تندوا الى 
اطالق حكم القتل على الساحر »لتماديه 
في أعمال الس���حر ما جعله أش���هر من 
نار على علم في مجاله ونش���ره أعماله 
االجرامية منذ س���نوات مجاهرا بها أمام 
ماليني املشاهدين للقناة الفضائية التي 

يبث عبرها أعماله«.
واعتبر قضاة احملكمة العامة السحر 
والشعوذة »من األعمال التي فيها فساد 
وافساد« وبحسبهم فان هذا يعتبر »مسوغا 
حلكم القتل ليكون عبرة لغيره خصوصا 

مع كثرة وفود السحرة الى اململكة«.
يذكر أن محكمة االستئناف اعترضت 
نهاية العام املاضي على حكم القتل تعزيرا 
بحج���ة أن احلكم س���ابق ألوانه ويجب 
اس���تتابته في حال أقر بالعمل املنسوب 

اليه فإما ان يتوب أو يحكم بقتله.

وكان املدعى عليه صادق أمام قضاة 
احملكمة العامة في املدينة املنورة على ما 
اعترف به في برنامج يعرض على القناة 
الرياضية السعودية من أنه يؤدي أعمال 
السحر من صرف وعطف وعالج للمرضى 
منذ ثمانية أعوام مستعينا في تلك األعمال 

بالشياطني واجلان والطالسم.
وأكد القضاة أنه من ش���روط تعاون 
الش���ياطني »الكفر باهلل« باالضافة الى 
ممارسته الس���حر عبر القناة الفضائية 
الش���هيرة التي تعرف ب� »قناة شهرزاد« 
كما اعترف الساحر بأنه كان يفك السحر 
بالسحر. وقبض على الساحر متلبسا قبل 
عامني في فندق في املنطقة املركزية في 
املدينة املنورة وهو يسلم أعضاء هيئة 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر طالسم 
واستغاثات شركية مكتوبا عليها اسم رجل 
وأمه وزوجته وأمها بهدف ايجاد حالة من 

عطف الرجل على زوجته.

مشاجرة فتاتين تنتهي بـ »فعل فاضح«.. 
ومواطنة تتهم زوجها بسرقة أثاث منزلهما

محمد الجالهمة
اضطر رجال امن االحمدي الى احتجاز فتاتني احداهما كويتية 
واألخرى من غير محددي اجلنس���ية بتهمة الفعل الفاضح وجاء 
احتجاز الفتاتني بعد ان كشفت كل منهما ان االخرى لها عالقات 

محرمة مع شبان.
وقال مصدر امني ان مش���ادة كالمية ب���ني الفتاتني )28 عاما 
و26 عاما( في احد االسواق تطورت الى تشابك باأليدي واحيلت 
الفتاتان الى مخفر الرقة واخذتا في تبادل االتهامات حيث اتهمت 
كلتاهما األخرى بأن لها عالقة بشبان وان اللقاءات احملرمة تتم في 
اماكن مظلمة، ليتم احتجازهما واحالتهما الى النيابة الستكمال 

التحقيقات.
على صعيد آخر، س���جلت مواطنة قضية بحق زوجها حملت 
عنوان »املنع من شراء منزل وسرقة اثاث« وقالت املواطنة انها 
حتصلت على ميراث ورغبت في ان تس���تثمر امليراث في شراء 
عق���ار اال ان زوجها رفض وطلب ان تبق���ي امليراث لالنفاق منه 
وحينما رفضت تش���اجر معها الزوج وفوجئت في اليوم التالي 
بس���رقة األثاث من قبل الزوج حسب ما اكدته اخلادمة وسجلت 

قضية منع املدعية من متلك عقار وسرقة.

محمد الدشيش
يجري رجال إدارة بحث وحت���ري محافظة حولي حترياتهم 
لضبط لصوص نفذوا جرمية س���رقة باإلكراه بوسيلة مبتكرة 

وعن طريق التنومي.
وقال مصدر امني ان وافدا باكست���انيا تردد على مخفر الساملية، 
مشي���را الى ان واقع����ة سلب ح���دثت في اعياد الكوي���ت وانه 

لم يتردد في تسجيل قضية في حينه لظروف���ه الصحية.
واض���اف الوافد الباكس���تاني انه مت توقيفه من قبل ش���باب 
بدعوى رش الرغوة وبعد حلظات دخل وزوجته في نوم، وحينما 
استيقظ وجد نفسه قد أصيب بإصابات وايضا زوجته وان جهاز 
الب توب وحافظة نقوده ومصوغات زوجته كل هذا قد س���رقت 

من قبل اللصوص.
هذا وسجلت قضية سرقة باإلكراه.

ربيع الكويت.. فراشات ونوير
العجيري: الدفء مؤقت.. 

والحرارة تنخفض بداية األسبوع

حملة تستهدف »المغازلجية« في الجهراء

حريق يلتهم حوطة في »أمغرة«

نجوم األزرق اليوم وياكم

أمير زكي
متكنت 4 مراكز إطفاء وهي اجلليب والعارضية واجلهراء واإلسناد 
من السيطرة على حريق اندلع في سكراب السيارات مبنطقة امغرة 
ظهر امس، وقال مدير ادارة العالقات العامة في االطفاء املقدم خليل 
األمير انه فور تلقي البالغ توجهت فرق االطفاء الى موقع احلريق، 
مش���يرا الى ان احلريق اتى على مساحة تقدر ب� 500 متر، وانه ادى 

الى تضرر 9 سيارات متهالكة.

تس���تضيف »األنباء« اليوم نخبة من جنوم منتخبنا 
الوطني لكرة القدم وهم العب وس���ط النصر طالل نايف 
وجوكر كاظمة فهد العنزي ومدافع الساحل خالد القحطاني 
ما بني الساعتني 7 و9 مساء وذلك للحديث حول حظوظ 
األزرق في املنافسة على كأس آسيا »قطر 2011« واستعدادات 
األزرق في الفترة املقبلة بجانب حظوظ أنديتهم في املنافسة 
على البط���والت احمللية باإلضافة إلى الرد على أس���ئلة 
القراء وذلك على الهواتف التالية: 24830514 � 24830238 

� 24830322 داخلي: 131 � 318.

مواقيت الصالة 
والخدمات  ص17 

هلل
قاء 

الب

سعد مرزوق العومير العازمي � 78 عاما � سلوى � ق10 � ش2 � م60 
� ت: 25634202 � 99720325.

حمد محمد يوسـف العثمان � 82 عاما � الرجال: القادسية � ق3 � 
ش���ارع القادسية � م27 ت: 6591772 � 66595040 � النساء: 
كيفان � ق5 � شارع عمر بن عبدالعزيز � م23 � ت: 24811679 

.99444511 �
خليفة جاسـم عيسـى العربيـد � 75 عاما � الرجال: سلوى � ق8 � 
ش4 � م17 ت: 55660767 � 24749580 � النس���اء: خيطان � 

ق10 � ش16 � م34 � ت: 97439995.
عيدان مختار غلوم البلوشـي � 64 عاما � اجلابرية � ق11 � ش108 � 

حسينية البلوش � ت: 99518173 � 99739069.

طيبة أحمد املشاري، أرملة أحمد الرشيد البدر � 87 عاما � الرجال: 
الروضة � ق3 � ش35 � م31 ت: 99630589 � النساء: ضاحية 

عبداهلل السالم � ق3 � ش36 � م7 � ت: 99815569.
مرمي مزيد عبدالعزيز البصيص املطيري � 12 عاما � الرجال: الفردوس 
� ق7 � ش1 � ج10 � م55 ت: 66644866 � النس���اء: الفردوس 

� ق4 � ش � ج1 � م13 � ت: 99536668.
فاطمة فتح اهلل دار علي، زوجة باسم محمد سلمان الساحر � 52 
عاما � الرجال: مسجد أبوالفضل العباس � ضاحية صباح 
السالم خلف املستشفى األميركي � ت: 99790426 � النساء: 

العدان � ق8 � ش19 � م9 � ت: 67726100.
مصطفى ابراهيم خليل � 82 عاما � الرجال: مسجد مقامس � الرميثية 

ت: 99070899 � 23578704 � النساء: بيان � ق5 � ش3 � ج2 
� م36 � ت: 25378703 � الدفن التاسعة صباحا.

داود سـليمان جاسم السهلي � 88 عاما � الرجال: اخلالدية � ق3 � 
ش30 � م8 ت: 99787707 � 99999806، النساء: اخلالدية � 

ق3 � ش31 � م8 ت: 24811121 الدفن التاسعة صباحا.
فيصل ناصر بدر احلمادي � 6 س���نوات � الرجال: جنوب السرة � 
الشهداء � ق5 � ش513 � م240 � ت: 66618889 � النساء: مشرف 

� ق6 � طريق 42 � م10 � الدفن التاسعة صباحا.

لصوص يستخدمون »الرغوة المنومة«
لسرقة باكستاني وعائلته في السالمية

والدة الطفل الصريع خالل العيد الوطني
 ناشدت أهل الكويت الوقوف إلى جانبها

في قضية إنسانية جديدة سلطت »سكوب« األضواء عليها

أم بدر تتلقى اتصاال هاتفيا من خال املتسبب في احلادث خالل استضافتها في تلفزيون »سكوب« أمس

د.صالح العجيري


