
عبداهلل قنيص
في قضي���ة ميكن وصفها بقضية 
االلفية الثالث���ة، متكن رجال االدارة 
العام���ة للمباحث اجلنائي���ة بقيادة 
مس���اعد مدير عام املباحث اجلنائية 
لشؤون احملافظات العميد الشيخ مازن 
اجلراح من احباط بيع 5 قطع اثرية 
البابلية  عراقية تعود الى احلضارة 
القدمية، فيم���ا قدر مصدر امني هذه 
اآلثار التي مت ضبطها قبل بيعها على 
االثرياء مباليني الدنانير، ووصل االمر 
باملصدر االمني الى القول ان املتهمني 
الثالثة كانوا يطمحون لبيع هذه اآلثار 
بأكثر من 100 مليون دوالر داخل البالد، 

مشيرا في الوقت ذاته الى ان اآلثار املضبوطة وعددها 5 
قطع ستتم احالتها الى االدلة اجلنائية لفحصها وايضا 

اطالع الفنيني في اآلثار على هذه القطع النادرة.
ووف���ق مصدر امني فإن معلومات وردت الى مدير 
ادارة مباحث االحمدي العقي���د عادل احلمدان عن ان 
هناك 3 وافدين يروجون لقطع اثرية نادرة تعود الى 
احلضارة البابلية، وانهم يبحثون عن اثرياء من املهتمني 
باآلثار ولديهم خبرة بقيمة اآلثار القدمية التي ميلكونها، 
مش���يرا الى ان العقيد عادل احلمدان شكل فريق عمل 
لضبط هذه اآلثار ومن وراءها، وعليه تظاهر العقيد 
احلمدان بعد ابالغ العميد الشيخ مازن اجلراح بانه احد 
االثرياء اخلليجيني وانه يريد شراء اآلثار شريطة ان 
تتم معاينتها، وابدى استعدادا لدفع مبلغ 5 آالف دينار 

مقابل االطالع على هذه اآلثار ومن ثم 
تقييمها وحتديد قيمتها، خاصة ان 
املتهمني وهم مصريان وسوري قالوا 
انهم يريدون بيع القطعة الواحدة 

ب� 20 مليون دوالر.
ومضى املص���در بالقول: ابتلع 
املتهم���ون الثالثة الطع���م وابدوا 
استعدادهم ملعاينة الثري اخلليجي 
)احلمدان( القطع اخلمس بعد دفع 
املبلغ املتفق عليه نظير املشاهدة، 
مش���يرا الى ان املتهمني اتفقوا مع 
انتح���ل صفة ثري  الذي  احلمدان 
خليجي داخل احد الفنادق الراقية، 
الثالثة  املتهم���ني  وحال حض���ور 
وبحوزته���م القطع اخلمس فوجئوا بالثري يكش���ف 
ع���ن هويته وهو مدير مباح���ث االحمدي، ومن ثم مت 
اقتياد املتهمني الثالثة الى مقر املباحث ليتم اخضاعهم 
للتحقي���ق واعترف الوافدون الثالثة بان احدهم وهو 
السوري هو من جلب هذه القطع بعد سرقتها من قبل 
لصوص ابان فترة س���قوط املقبور صدام حسني وما 

واكب ذلك من حالة من عدم االستقرار.
واشار املصدر الى ان القطع يرجح بنسبة كبيرة ان 
تكون حقيقية وليست مزيفة، الفتا الى ان اعادة هذه 
القطع الى موطنها االصلي العراق س���يتم بعد عرض 
هذه اآلثار على النيابة ومن ثم تسليم تلك اآلثار الى 
اجلهات املختصة في وزارة اخلارجية، السيما ان هناك 

اتفاقيات دولية جترم االجتار في اآلثار النادرة.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
بيليه يرشح البرازيل وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا للفوز بمونديال 2010.

ـ ويكفينا فخرا كعرب اننا أبطال أولمبياد »الشجب« ورمي الجلة في 
»االستنكار«.

خبراء البيئة: الكويت من بين أكثر 3 دول مسببة لالحتباس الحراري.
ـ وأبشركم عندنا احتباس سياسي بعد وثقب في األوزون االقتصادي 

أبواللطفواحدوتلوث تنموي.

ف���ي كتاب���ه عن الش���عر 
اجلاهلي الص���ادر عام 1926، 
وعبر منهجية علمية ال عهد 
للعقل العرب���ي بها، فّجر طه 
حس���ني قنبلة فكرية مدوية 
حني شكك في حقيقة الشعر 
الريبة على  اجلاهلي »فألقى 
املوروث العربي كله في اللحظة 
التي لم يكن ملعاصريه سوى 
هذا املوروث، ف���ال غرابة إن 
شعروا بأن هذا البحث يطيح 
بأمانهم الوحيد« حسب الكاتب 

عباس بيضون.
أثار الكتاب ردود فعل كبيرة 
وعنيفة فتصدت مجموعة من 
األدب���اء واملفكرين للذود عن 
حياض امل���وروث، وقد ذهب 
البع���ض الى ان طه حس���ني 
أخذ )أو س���رق( نظريته من 
اما  املستش���رق مارجليوث، 
عبدالرحم���ن بدوي فس���اق 
مجموعة من األدلة التي تثبت 
ان العرب القدماء، خاصة في 
القرنني الثالث والرابع للهجرة، 
قد توصلوا الى ذات النتائج 

املثيرة.
وف���ي كتابه���ا املوس���وم 
»رينان.. ونظرية الش���ك في 
الش���عر اجلاهل���ي« الصادر 
ع���ن دار النه���ار، تثبت لنا 
الباحثة س���مر مجاعص ان 
الفرنسي »إرنس���ت رينان« 
سبق مارجليوث وغيره من 
النقد  املستش���رقني بتطبيق 
اللغوي والتاريخي على الشعر 
اجلاهلي. وبذل���ك يكون هو 
رائد نظرية الشك في الشعر 
أو »الكنز السري«  اجلاهلي، 
الذي عاد به طه حس���ني من 

باريس!

كنز طه حسين

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

اجلهاز الشبح كما تخيلناه

كمية من املضبوطات التي عثر عليها بحوزة املتهم

احملامي فيصل العتيبي

مباحث.. سوري ومصري وبدون  سقطوا بـ 25 قضية سلب بالقوة مدير مباحث األحمدي يتظاهر بأنه مليونير خليجي
ويوقع 3 وافدين بـ 5 قطع أثرية عراقية بماليين الدنانير

عسكري في »الدفاع« وّجه 6 طعنات البن عقيد يعمل في »الداخلية«

البقاء هلل
فهد محمد ظافـر العجمي � 21 عاما � الظهر � ق5 
� ش6 � م46 � ت: 67751992 � 99977485 

.97799986 �
محمد ناصر متعب اخلبيزي العجمي � 53 عاما � الرجال: 
العدان � ق3 � ش34 � م36 � ت: 97996338 
� النس���اء: قرطب���ة � ق2 � ش4 � م13 � ت: 

.99857854
غـزوة خليوي خالد، أرمل���ة ملبس دهش بازع 
الفضلي � 77 عام���ا � الرجال: الصباحية 
� ق3 � ش16 � م1116 � ت: 97932299 � 
النس���اء: الصباحية � ق3 � ش11 � م1000 � 

ت: 99954412.
رجب صالح محمد اخلياط � 87 عاما � الرجال: الدعية 

� مسجد البحارنة � ت: 97812340.
عدنـان أحمد جمعـة أرحمـه � 40 عاما � الرجال: 
الساملية � ق12 � ش أبوهريرة � ج9 � م22 � 
ت: 25659116 � 60077024 � النساء: الساملية 
� ق12 � ش أب���وذر الغف���اري � م17 � ج17 

مقابل مطعم ماكدونالدز � ت: 25647155 
.94092822 �

خالد سـعود عبدالعزيز النهام � 60 عاما � الرجال: 
بي���ان � ق4 � ش1 � م10 � ت: 66123332 � 
99768874 � النساء: الزهراء � ق8 � ش811 

� م13 � ت: 99714762 � 25246642.
يعقوب عبداملنعم بشـير العتيبي � 71 عاما � الرقة � 
ق2 � ش الرئيسي � م488 � ت: 99465453 

.99806615 �
نعيمة يوسف احلزميي، أرملة محمد سعد محمد 
الربيعان � 77 عام���ا � الرجال: اليرموك � 
ق1 � ش2 � ج1 � م16 � دي���وان الربيعان � 
ت: 99026289 � النساء: قرطبة � ق4 � ش 

الرابع � م63 � 25324238.
هـدى خالد عبدالعزيز الصـالل � 50 عاما � الرجال: 
العديلية � ق2 � ش28 � م9 � ت: 99819883 
� النساء: القادسية � ق6 � ش65 � م2 � ت: 

97907709 � الدفن التاسعة صباحا.

العقيد الشيخ مازن اجلراح

مواقيت الصالة والخدمات   ص 14

الجهاز الشبح.. كل أول أبريل وأنتم بخير

»أمن الجهراء« يسقطون »بدون« سرق 7 محوالت و35 عمود كهرباء

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
لم نكن نتخيل أن خبرنا »اإلبريلي« 
الذي نشرناه أمس حول جهاز »الشبح« 
القادر على قراءة الرسائل القصيرة من 
املوبايالت والتنصت على الهواتف النقالة 
س���يثير كل هذا الرعب الذي أثاره بني 
شريحة واسعة من القراء الذين بادروا 
باالتصال على »األنباء« متسائلني عن 
حقيقة وجود هذا اجل����هاز الذي ذك����رنا 
في خبرنا أنه قادر على التقاط الهواتف 
النقالة في دائرة قطره���ا 10 أمت�����ار، 
القراء  األغ���رب كان اتصاالت بع���ض 
الذين طلبوا أن ندلهم على احملالت التي 
تبي������ع »الش���بح« املزعوم، وإن كان 
بعض املتصلني ق���د بادرونا باالتصال 
ليبلغونا بأنهم كشفوا أن خبرنا ما هو 

اال »كذبة ابريل«.
كنا نتوقع أن يثير اخلبر اس���تغراب 
وتس���اؤالت القراء، لكن ل���م نتوقع ردة 

الفعل الكبيرة حول جهاز لم يتم اختراعه 
بعد.

احد القراء اتصل قائال باحلرف الواحد 
»تكفون يا جماعة أبي أعرف وين يبيعون 
هاجلهاز، محتاج أعرف مديري في الدوام 

شنو قاعد يخطط له هاليومني«.
قارئة خمسينية اتصلت معاتبة لنا 
على نشر مثل هذا اخلبر دون أن تعرف 
أنه إبريلي قائلة »حرام عليكم تفتحون 
عيال الناس على هاألجهزة اخلطيرة اللي 

ممكن تهدم بيوت«.
أما أكثر املتصلني فكانوا من املتزوجني 
الذين خشوا أن يتسبب اجلهاز في خراب 
بيوتهم على حد ق���ول أحدهم الذي قال 
»جهازكم هذا س���يعيدنا إلى اس���تخدام 
التلفونات األرضية خش���ية من املدام«، 
وعلمنا من خالل االتصاالت أن املتزوجني 
كانوا األكث���ر اهتماما من غيرهم، وأكثر 
من ش���خص منهم وإن ل���م يعترف لنا 

صراحة بأنه »لعوب« قال لنا في اتصاله 
»يا معودين فتحتوا عيون املرة علينا، 

احلني شيفكنا«.
أحد القراء في اتصاله معنا الم وزارة 
التجارة على أنها تلتفت جلهاز »ال يودي 
وال يجيب«، بحسب وصفه، وأهملت دورها 

احلقيقي في مراقبة األسعار.
وكان أطرف القراء تعليقا على خبرنا 
القارئ ماجد املطيري الذي قال: »سامحكم 
اهلل أنتم قلتم في خبركم أن اجلهاز الشبح 
ميكن تالفي اختراق���ه للموبايل إذا قام 
صاحب املوبايل بإغالق هاتفه النقال كل 
10 دقائق، وأنا منذ قرأت خبركم وأنا أغلق 

جهازي وأفتح كل 10 دقائق«.
واليوم نقوم بنشر صورة للجهاز كما 
نتخيله، وهي صورة من اخليال كجهازنا 
»الشبح« الذي أحببنا أن منازح به قراء 
»األنب���اء« أم���س، وكل أول إبريل وأنتم 

بخير.

هاني الظفيري
أمر مدير أمن محافظة اجلهراء العميد محمد 
طنا بإحالة ش���اب من غير محددي اجلنس���ية 
الى مباحث اجلهراء مع وضع اس���م شاب آخر 
على قائمة املطلوب القب���ض عليهم وذلك بعد 
ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من النحاس الذي 
سرق من مرافق حيوية في الدولة ومنها معدات 
تخص احمل���والت الكهربائية من باطن األرض، 
وقدر النحاس املضبوط بحوزة البدون وصديقه 
اله���ارب بأكثر من 5000 دينار، فيما أكد مصدر 
أمني ان اللص وش���ريكه بع���د القبض عليهما 
س���يتم اخضاعهما لتحقيقات مكثفة للوقوف 
على عالقتهما ب� 16 قضية سرقة نحاس مسجلة 

ضد مجهول.
واس���تنادا الى مصدر أمني فإن تعدد قضايا 
السرقات خاصة النحاس دعت مدير أمن اجلهراء 
العميد محمد طنا ومساعده العقيد خالد الديني 

الى تكليف الرائد مطر سبيل بعمل حراسة على 
املنش���آت التي من املمكن ان تستهدف لوجود 
نحاس فيها بكميات كبيرة، ويوم أمس رصدت 
احدى الدوريات س���يارة بداخلها شابني وهما 
يقومان بتقطيع النحاس وتعبئته في س���يارة 
لتتم مطاردة اللصني وضبط احدهما فيما متكن 

اآلخر من الهرب جريا على األقدام.
هذا وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها ان 
الفرقة الليلة التابعة ملديرية أمن محافظة اجلهراء 
متكنت من ضبط شخص غير كويتي وهو يقود 
مركبته التي كان بداخلها مسروقات عبارة عن 
وايرات نحاس���ية من أعمدة خشبية وذلك عن 
طريق الكسر وإتالف عدد 35 عمودا وسرقة عدد 
7 مح���والت معلقة وكتاوت خارجي 200 أمبير 
ومثبت عمود عدد 9 وعدد 7 »سويتش« واعترف 
بعدة سرقات اخرى ومت حتويله واملضبوطات 

الى جهة االختصاص.

أمير زكي
استطاع رجال ادارة بحث وحتري محافظة الفروانية 
بقيادة العقيد منصور الهاجري وحتديدا إدارة مباحث 
خيطان من اغالق نحو 25 قضية سلب بالقوة حيث 
جرى ضبط 3 اشخاص هم: مصري وسوري وبدون 
فيما كشفت اعترافات اللصوص الثالثة والذين كانوا 
ينتحلون صفة مباحث انهم ارتكبوا قضايا السلب في 

ثالث مناطق وهي: اجلليب والفروانية وخيطان.
ووفق مص���در امني فإن اح���دى دوريات مباحث 
خيطان اشتبهت في 3 اشخاص يستوقفون آسيويا 
في منطقة خيطان حيث مت ضبطهم وبسؤال اآلسيوي 
أفاد بأن املتهمني الثالثة ابلغوه بأنهم مباحث وطلبوا 
منه حافظة نقوده للتأكد من عدم وجود مواد مخدرة، 
مش���يرا الى ان املتهمني الثالث���ة اخضعوا للتحقيق 
ليعترفوا بأنهم نفذوا وقائع سلب باإلكراه وبانتحال 

صفة رجال مباحث مس���تهدفني آسيويني ومستغلني 
البدون والسوري اللذين يجيدا اللهجة احمللية. وأشار 
املصدر الى ان رجال مباحث خيطان اس���تدعوا عددا 
من اآلس���يويني الذين سجلوا قضايا بشأن تعرضهم 
للسلب في مخافر الفروانية واجلليب وخيطان وان 
بعضا من اآلسيويني الذين تعرضوا للسلب تعرفوا 
على اجلناة في طابور ع���رض، فيما نفى آخرون ان 

يكون املوقوفون الثالثة هم من سلبوهم.
واشار املصدر الى ان اجلناة قالوا ان عدد القضايا 
التي ارتكبوها خالل 16 ش���هرا جتاوزت 25 قضية اال 
انهم ل���م يتمكنوا من حتديد املجني عليهم، الفتا الى 
ان بعض القضايا التي ارتكبها املتهمون لم تس���جل 
ألس���باب متعددة منها ان املجني عليهم لم يسجلوا 
بالغات رمبا ألنهم مخالفون لقانون اإلقامة او عليهم 

قضايا تغيب.

هاني الظفيري
يجري رج���ال إدارة بحث وحتري محافظة حولي 
حترياتهم لضبط عسكري في وزارة الدفاع قام بتسديد 
6 طعنات الى جس���د ابن عقيد ف���ي الداخلية، وقام 
باالعتداء عليه بالضرب باس���تخدام عجرة، مما ادى 
الى تكسر في عظام اجلمجمة، فيما لم تعرف االسباب 
التي دعت العسكري الى توجيه هذا الكم من الطعنات 

الى ابن العقيد.
وقال مصدر أمني ان بالغا تلقته عمليات الداخلية 

يوم أمس عن تعرض شاب العتداء من قبل شخص، 
وعليه قام رجال األمن بإرس�����ال عدة دوريات الى موقع 
الب���الغ، وتبني ان املصاب هو ابن عقيد في الداخلية، 
وأفاد مرافق البن العقيد بأن عس�������كريا في الدفاع 
يعرفه هو وصديقه املصاب ه���و من اع����تدى على 

صديقه.
وأشار املصدر الى ان واقعة االعتداء حدثت في شارع 
املطاعم، حيث كان املجني عليه ومرافقه داخل مركبة، 

فيما كان اجلاني والذي هرب في مركبة أخرى.

دفاع الوزير البحريني الُمقال بن رجب: لدينا مفاجآت تثبت براءته
ومحامي المواطنة »آ.ع.ر«: موكلتي سرقت شيكًا يثبت براءتها 

من أن موكلي تعرضوا لفخ، ورمبا 
تعرض الوزير أيضا لفخ في هذه 
التحقيقات  القضية، وستكشف 
ذلك. الثابت أن خالد مزور كبير 
وعليه أكثر من قضية في البحرين 

بهذا الشأن«.
 وحتدث العتيبي عن امتالك 
موكلت���ه )آ.ع.ر( العدي���د م���ن 
التي تبرئها،  املهمة  املس���تندات 
»وتدين أحد املتهمني البحرينيني، 
وموكلتي قامت بتقدمي شيك مببلغ 
300 ألف يورو يخص الوزير املقال 
إلى النيابة العامة في الكويت«، 
وقال: قامت موكلتي بسرقة الشيك 
من س���يارة البحريني )خالد.ر( 
خالل إح���دى زياراتها للبحرين، 
»بعدما شعرت مبحاولة توريطها 
في »لعب���ة« وتعرضها للتهديد. 
فسرقت الشيك، وبعض األوراق، 
ومنها عقد استثماري بني الوزير 

وجهة أخرى«.
ويق���ول احملام���ي إن املتهمة 
الكويتية قطعت عالقتها بالوزير 
البحرين���ي ومدي���ر مكتبه خالد 
»لكنها فوجئ���ت باتصال هاتفي 

في أواخر عام 2009. 

ألف يورو إلدارة صالة بلياردو. 
ومت حتويل املبل���غ املذكور على 
دفعات إل���ى البحرين، ألن خالد 
كان يقول إن���ه بحاجة إلى هذه 
األموال إلنه���اء بعض املعامالت. 
وموكلتي )آ.ع.ر( أعطت توكيال 
رس���ميا خلالد لكي ينهي أعمال 
الش���ركة في البحرين ومت فتح 
حساب في أحد البنوك البحرينية 

باسم الشركة«.
ويتابع: »ما ج���رى بعد ذلك 
أن خالد، في إحدى املرات، أعطى 
موكل���يَّ إش���عارا بتحوي���ل من 
الوزير بن  إلى حس���اب  حساب 
رجب، ليثبت عالقت���ه بالوزير 
وأن هناك نية للقيام مبش���اريع 
جتارية. فذهب موكلي إلى الوزير 
وعرضوا عليه اإلشعار، فما كان 
م���ن الوزير إال االتص���ال بخالد 
وطل���ب منه احلضور إلى مكتبه 
وبعدها صرخ في وجهه وقال له 
متى تتوقف عن حركاتك هذه؟ ثم 
ط���رده وقال الوزير بعدها إنه ال 
تربطه أي عالقة بخالد ووصفه 
بالنصاب، وهنا ظهر بالفعل أن ال 
وجود ملشاريع جتارية. أنا متأكد 

على نسب مختلفة من األرباح، لكن 
هذه الصفقة لم تتم. وباعتقادي 
أن هذا األمر كان مقدمة للحصول 
على أوراق الشركة الرسمية، ألنه 
كان هناك ش���يك قيمته 6 ماليني 
يورو، وال ميكن صرف هذا الشيك 
دون سند. عليه كان املخطط أن 
يسجل باس���م الشركة الكويتية 
للتكنولوجيا. املتهم خالد تسلم 
من موكليَّ بني 80 و90 ألف دينار 
كويتي )بني 276 ألفا و310 آالف 
دوالر( للبدء مبشروع قيمته 300 

مبنزلة إلغاء ضمني لقرار النائب 
العام بحظر النشر«، وأكدت أنه 
»يحق لهيئة الدفاع أن تتولى الرد 
العامة خاصة  النيابة  على بيان 
مبا ورد في الفقرة املثبتة الرتكابه 

اجلرمية«.
 من جهته، قال احملامي فيصل 
العتيبي املوكل بالدفاع عن املواطنة 
»آ.ع.ر« واملتهمة باالش���تراك مع 
الوزير املقال بن رجب في قضية 
غس���يل األموال والت���ي أطلقت 
س���راحها النيابة العامة األربعاء 
املاض���ي بكفال���ة 1000 دينار مع 
منعه���ا من الس���فر، أن موكلته، 
وشقيقها وشريكها البدون )عادل(، 
وقعوا جميعا »ضحية« ش���رك، 
الكويتية  كانت واجهته الشركة 
للتكنولوجيا التي ميلكها شقيق 

املتهمة واملسجلة باسمه.
وقال العتيبي ان املشاريع التي 
كان املتهمون ينوون املشاركة فيها 
مع الوزير عب���ارة عن تعامالت 
جتارية بحتة، فف���ي البدء »كان 
احلديث عن تصدير ش���حنة من 
الدي���زل البحرين���ي وبيعها في 
اخلارج، على أن يحصل كل طرف 

مؤمن المصري والعربية نت ـ المنامة
رفضت هيئة الدفاع عن الوزير 
املقال منصور بن رجب املتهم في 
قضية غس���يل أموال دولية، ما 
أعلنته النيابة العامة عن انتهاء 
التحقيق مع الوزير، معتبرة أن 
»ما نشر ليس صحيحا وال ميت 

للواقع ويحتاج الى تفسير«.
وكان رئيس النيابة البحرينية 
نواف حمزة قال في بيان له أمس 
األول ان »النيابة قد فرغت حاليا 
من اس���تجواب املتهم ومواجهته 
القولية واملادية )املثبتة  باالدلة 
الرتكاب���ه اجلرمي���ة(« ولكنه���ا 
اس���تدركت بأن »التحقيقات ما 
زالت تستكمل في ضوء ما تسفر 

عنه االجراءات«.
الدفاع أن لديها  وأكدت هيئة 
مفاجآت س���تعلنها أمام القضاء 
»فيما إذا أحيل���ت القضية إليه« 
لكنها لم تكش���ف عن مضمونها 
سوى أنها أكدت مرة أخرى على 
»براءة منصور بن رجب مما يحاول 

ان ينسب إليه«.
واعتب���رت هيئ���ة الدفاع في 
تصريحها »ان نشر بيان النيابة 
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