
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية تستعد لعقد قمة ثقافية عربية 2011.

ـ وستناقش تأثيرات أغنيات »شعبوال« على المشهد السياسي، ويكرم 
فيها شاعر أغنية »بوس الواوا«.

مبنى دراسات خاصة في حولي مهجور وتدرس فيه 300 طالبة من 
»التطبيقي«.

أبواللطفواحدـ ليش مدخلينهم دورة »أشباح«؟

لكل مجتمع إنساني خصائصه 
التي متيزه عن غيره، فبعض الشعوب 
حتب النكتة واملرح، وشعوب أخرى 
تعشق الفن واجلمال، وثالثة شديدة 
الت���ذوق لألكل والش���راب، ورابعة 
للمعارك واالحتراب، وخامسة للمال 
واألعمال، وسادس���ة أي���دي أبنائها 

خضراء للزراعة، وسابعة مبدعة في فنون الصناعة.

> > >

إذا كان الشعب الياباني ومعه اغلب شعوب العالم املتقدم 
يعشق كثرة العمل وقلة اجلدل، فإن شعبنا الكويتي الهمام 
بات يختص بعشق اجلدل وقلة العمل ووفرة الغضب وال 
ميكن ألمة هذا ديدنها ومسلكها ان تأمل مبستقبل زاهر 

وغد باهر وأيام مشرقة مقبلة خير من احلاضر.

> > >

لقد وصل صراخنا ومش���احناتنا التي ال تنتهي الى 
شركائنا في عالم القرية الصغيرة وتعداهم الى الكواكب 
السيارة في املجرات األخرى، فعجبوا وحزنوا مما يسمعون 
ويرون، فلم يقصد قط من احلراك السياس���ي واملس���ار 
الدميوقراطي ان ينتهي بتسببه في شلل تام في مفاصل 
الدولة بعد ان »تدوده« الن���اس من الكوابيس النهارية 

اليومي���ة الت��ي نعيشه���ا.

> > >

آخر محطة: 1 � حل إشكالية ازدواجية اجلنسية واطفاء 
نار فتنتها يتم عبر دعم ما اقترحه النائب الفاضل علي 
الراش���د من إعطاء مدة عام لتعدي���ل أوضاع من يحمل 
جنس���يتني، فالقصد بالنهاية هو حص���د العنب وليس 

إحراج الناطور.
2 � أصبحنا نصّدر للبرملانات األخرى بعض ممارساتنا 
اخلاطئة، ومن ذلك تكش���ف فضائ���ح ملفات العالج في 
اخلارج مبصر والتي اتض���ح من خاللها ان أحد النواب 
أرسل حاالت جتاوزت كلفتها ال� 400 مليون جنيه على 
امل���ال العام )نفس كلفة بناء الس���د العالي( ونائب آخر 
أرسل سيدة لديها إشكاالت صحية في.. البروستاتا! كما 

أتى في جريدة »املص��ري الي��وم«.
3 � أخيرا، إذا ما اس���تمر املسلس���ل الكوميدي القائم 
حتت قبة البرملان، فأقترح ان يبدأ ببي���ع تذاكر حض���ور 
اجللسات حتى نطل���ع على األق���ل بش���يء مفي���د للمال 

الع���ام، وال ح��ول وال ق���وة إال بالل��ه.

دفعت معاناة مرضى ال� »M.S« الى 
البحث عن حل، الطب احمللي يكتفي 
باملس���كنات وأدوية له���ا مضاعفات، 
يش���اهدون بحزن تأثيراتها السلبية 
عل���ى زمالئهم، مثال : هذا املريض كان 
يصعد الس���لم بصعوبة، ومبساعدة 
اآلخرين اآلن صار عاجزا عن احلركة 
متاما، وذاك بدأ يفقد الذاكرة وكان قبل 
أيام في حال أفضل، ما احلل؟ األطباء 
توقفوا عند إجابات مؤملة »ما ندري، 
ما نعرف، األسباب غامضة، خذ هذه 
احلبوب ونشوف رد فعل اجلسم« .. 

وبعدين؟
اجته أصحاب املعاناة الى االنترنت 
وتعرفوا على طبيب ايطالي اسمه د. 
باولو زمبيني الذي كانت زوجته تعاني 
من هذا املرض وانتهت أبحاثه الى أن 
كمية الدم املتدفقة الى الدماغ ال تعادل 
الكمية الراجع���ة منه، وأن ضيقا في 
الشرايني يقلل الراجع ما يتسبب في 
بقاء نس���بة من الدم في منطقة املخ، 
فاملعادن التي يحملها الدم تتضمن مادة 
احلديد التي اذا ترسبت على أعصاب 
املخ تسببت في تضرر الغالف احلامي 

ألعصاب املخ واسمه »مايلني«.
خالصة القول أن د.باولو توصل الى 
ضرورة توسيع الشرايني املوصلة الى 
الرأس إذا كانت تعاني من ضيق بهدف 
الكمية الصاعدة  تسهيل عودة نفس 
الى الرأس وليس أقل، طّبق الطبيب 
االيطالي ما توصل اليه على زوجته 
فشفيت من مرض ال� »M.S« األمر الذي 
شجع مرضى كويتيني على إعداد ملف 
كامل حول هذا املوضوع بالصور ثالثية 
األبعاد وبتفاصيل علمية دقيقة، رغم 
عدم تخصصهم، ولكنها احلاجة، ثم 
عرضوا ما توصل���وا اليه على أطباء 
كويتيني فحدث بينهم نقاش وتردد، 
إال أن املري���ض ال���ذي يعاني لم يكن 
مس���تعدا النتظار ه���ذا التردد، فقرر 
إج���راء العملية على يد من اقتنع من 
بني هؤالء، خارج مستشفيات الوزارة، 

وعلى مسؤوليته.
العملية بساعتني فقط  بعد اجراء 

حتققت النتائج التالية:
أجريت عملية القسطرة واملريض 
غي���ر غائب ع���ن الوع���ي، فالعملية 

عبارة عن قسطرة 
عادي���ة لتوس���عة 

الشرايني.
انته���اء  بع���د 
العملية قال املريض 
للطبيب »كأن شالال 
من السوائل يهبط 

من أعلى رأس���ي الى اجلسم، مرورا 
بالرقب���ة« ال���دم املخت���زن تدفق الى 

األسفل.
كانت قدرته على اإلبصار تتدهور، 
الصور عليها غشاوة كأن كيسا بالستيكا 
خفيفا يحجبها عنه، بعد العملية ذهبت 

تلك الغشاوة.
خالل أيام استطاع املريض الشجاع أن 

يصعد السلم ويهبط بغير مساعدة.
العالج الالحق للعملية مجرد حبوب 
مسيلة للدم وعالج طبيعي الستكمال 

تقوية العضالت.
بعد هذا النجاح زاد إقبال املرضى، 
طبعا بعد إجراء فحوصات توضح مدى 
انطباق الظروف املذكورة على احلالة 
من عدمها، وحتول موقف األطباء من 
التردد الى اإلقدام، وقررت وزارة الصحة 
� مشكورة � يوم الثالثاء املاضي فتح 
الباب للعالج في مستشفياتها، األمر 
الذي يستوجب تقدمي الشكر ملستشفى 
»دار الش���فاء« الستضافته العمليات 
األولى، وأيضا الش���كر لألطباء الذين 
أخذوا املوضوع بجدية، وكذلك للمرضى 
املثابرين الذي���ن بذلوا جهودا كبيرة 
في جتميع املعلومات بطريقة علمية 
وتوثيقية، بل وذهبوا الى حد تنظيم 
 »M.S جهودهم ضمن »رابطة مرضى
واحلمد هلل الذي فتح باب األمل لهؤالء، 
يقول أحدهم : »سألني الطبيب، ملاذا 
تريد اجراء العملية؟ فقلت: لن أنتظر 
حت���ى يحدث لي ما ح���دث لزمالئي، 
األدوية تس���ببت في انسداد شرايني 
بعضهم، والبعض اآلخر فقد بصره، ملاذا 
ال تتحركون مثلما حتركنا وتتفحصون 
في االنترنت وتسافرون لالطالع على 

جتارب اآلخرين؟«.
كلمة أخيرة: جاء في احلديث الشريف 
»تداووا عباد اهلل، فإن اهلل أنزل لكل 
داء دواء، عرفه من عرفه، وجهله من 

جهله«.

مرض »M.S« له عالج وليس ميئوساً منه كما كان يُعتقدقلة العمل وكثرة الجدل

كالم مباشرمحطات

البقاء هلل
هاضل سـالم هاضل اجلالوي � 72 
عام����ا � الرج����ال: عبداهلل 
 � � ق5 � ش506  املب����ارك 
م33 � ت: 97211216، النساء: 
عبداهلل املبارك � ق2 � ش216 

� م30 � ت: 99745440.
لولـوة حمـد عبدالعزيـز العمـران 
� أرمل����ة عبدالعزي����ز زيد 
 � الس����بيعي � 85 عام����ا 
الرجال: ضاحية عبداهلل 
السالم � ق4 � شارع جمال 
الدين األفغاني � م13 � ت: 
22546179، النساء: ضاحية 
عبداهلل السالم � ق4 � شارع 
جمال الدين األفغاني � م3 

� ت: 22546393.
لولـوة محمد سـعود الوقيان � 71 
عام����ا � الرج����ال: الفيحاء 
الوقي����ان � ت:  � دي����وان 
99174200، النساء: بيان � 
ق4 � الشارع الثاني � م22 

� ت: 25386829.
فاطمة عباس عبدالرضا حسن دشتي � 
زوجة سليمان حسني محمد 
دشتي � 69 عاما � الرجال: 
حسينية سيد محمد � سلوى 
� ت: 99616099، النس����اء: 
اجلابرية � ق8 � ش12 � م36 

� ت: 25314414.
محمد ناصـر اخلنني العجمي � 90 
عاما � أبوحليفة � ق2 � ش 
محمد الدعي����ج � م15 � ت: 

.66744476 � 99654699
فاطمـة خليفـة املنصـور العرفـج 
� أرمل����ة فه����د عبدالعزيز 
الصالل � 90 عاما � الرجال: 
القرين � ق3 � ش33 � م70 � 
ت: 66656909، النساء: بيان 
� ق7 � الشارع األول � ج4 � 
م3 � ت: 97930686 � الدفن 

التاسعة صباحا.
خليفة سعود عبدالعزيز املويجد � 89 
عاما � الرجال: حطني � ق1 � 
ش106 � م3 � ت: 99772709، 
النس����اء: الرميثي����ة � ق4 
� ش45 � ش����ارع مالك بن 
أنس � م39 � الدفن التاسعة 

صباحا.
عبـداهلل مبـارك حمد السـكران 
الفحيحي����ل   � � 16 عام����ا 
� ق10 � ش13 � م15 � ت: 

.996333813

مواقيت الصالة والخدمات   ص 14

ضبط زعيم عصابة تهريب اآلثار العراقية
وبحوزته مصحف مذهب نادر وتماثيل قيمة

في تطور للقضية التي نشرت تفاصيلها »األنباء« أمس

عبداهلل قنيص
متكن رجال املباحث اجلنائية امس من 
ضبط الرأس املدبر ال����ذي كان يقف وراء 
عصابة بيع اآلثار العراقية التي نش����رت 

تفاصيلها »األنباء« في عددها امس.
وقال مص����در امني ان رج����ال مباحث 
االحمدي بقيادة العقيد عادل احلمدان وبعد 
ان مت القب����ض عل����ى 3 وافدين )مصريني 
وسوري( الذين شكلوا فيما بينهم عصابة 
للتهريب واالجتار غير املش����روع باآلثار 
العراقية النادرة التي تبلغ قيمتها ماليني 
الدنانير، اخضعوا ومنذ حلظة القبض عليهم 
للتحقيق ملعرفة من يزودهم باآلثار العراقية 

التي تعود الى العصر البابلي.
واوضح املصدر ان الثالثة اعترفوا بانهم 
حصلوا على قطع اآلثار ال� 5 النادرة التي 
عثر عليها معهم من شخص رابع مصري 
قالوا انه هو الذي زودهم بتلك اآلثار وطلب 
منهم العمل على ايجاد مشتر من االثرياء 
او م����ن اخلليجيني، موضحني  الكويتيني 
في اعترافاتهم انه هو من كان يقود عملية 
اس����تيراد وجلب تلك اآلثار النادرة وانهم 

مجرد وسطاء له.
وذكر املصدر ان املتهمني الثالثة قدموا 
كامل بيانات املصري ومحل اقامته وارقام 
هواتفه وانه يدير شركة صغيرة تعمل في 

مجال التحف واالنتيكات.
وقال املصدر: قام العقيد عادل احلمدان 
مبخاطبة مساعد مدير عام املباحث اجلنائية 
لش����ؤون احملافظات العميد الشيخ مازن 
اجلراح الذي اشرف على جانب التحقيقات، 
وامر اجلراح بسرعة ضبط التاجر املصري، 
وعليه قام احلمدان بتشكيل فريق من رجال 
مباحث االحمدي من اجل جمع كل التحريات 
الالزمة عن التاج����ر ورصد مكان تواجده 
والقبض عليه ملواجهته باعترافات الوافدين 

الثالثة.
واشار املصدر الى ان رجال املباحث لم 
يج����دوا صعوبة في حتدي����د مكان التاجر 
املصري، خاصة في ظ����ل املعلومات التي 
قدمها الوافدون الثالثة، ومتكن رجال املباحث 
من حتديد مكانه والقبض عليه، وبتفتيش 
مسكنه ومكتبه عثر على مجموعة كبيرة 
من اآلثار والتحف النادرة من بينها نسخة 
مذهبة نادرة من املصحف الشريف واكثر 

من 30 خامتا اثريا لم يعرف مصدرها.
وكذلك متاثيل خزفية نادرة للسيد املسيح 
گ، وفور اخضاعه للتحقيق اعترف بانه 
جلبها من الع����راق وانه يتاجر بها ويقوم 

بعرضها على االثرياء واملهتمني باآلثار.
وحول كيفية احلصول على تلك اآلثار 
العراقية، سواء التماثيل اخلمسة النادرة 
التي تقدر قيمتها مبالي����ني الدنانير التي 
ضبطت بحوزة ش����ركاء التاجر الثالثة او 

تلك التي عثر عليها بحوزة التاجر.
قال املصدر االمني: من املبكر ان نعرف 
كيفية تهريبها او دخولها الى البالد لكننا 
نعرف امرا واح����دا هو ان التاجر املصري 
وش����ركاءه الثالث����ة تقف وراءهم ش����بكة 
كبيرة ومعق����دة ما بني مهربي آثار وجتار 

آثار مسروقة.
موضحا ان قيمة اآلث����ار التي ضبطت 
حتى اآلن مع التاجر املصري وش����ركائه 
الثالثة تقدر مباليني الدنانير ومت ارسالها 
الى املعم����ل اجلنائي لتحديد قيمتها وذلك 

بالتعاون مع قيمني على اآلثار.
وكش����ف املص����در ان ه����ذه الضبطية 
تستحق، وكما ذكرت »األنباء« في خبرها 
امس، ان تكون ضبطية االلفية الثالثة في 
ح����ال مت التأكد فعليا من قيمة اآلثار ماديا 

وتاريخيا.
مشيرا الى ان رجال املباحث اجلنائية 
بانتظار التقييم النهائي جلميع التحف قبل 

كشف كامل تفاصيل القضية.

العميد الشيخ مازن اجلراح

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

هاني الظفيري
شهدت منطقة اجلهراء صباح امس واقعة 
غريبة، حيث اقدم مواطن اربعيني على ايقاظ 
ابنائه طالبا منهم التوجه الى املدرسة محذرا 
اياهم من التأخر واجبرهم على ارتداء مالبس 
املدرسة، وبحسب مصدر امني فإن املواطن الذي 
عاد الى منزله في السادس���ة من صباح امس 
كان »خارج نطاق التغطية« بعد ان شرب من 
سهرة اخلميس حتى الثمالة، واوضح املصدر 

ان زوجت���ه هاتفت غرفة العمليات مبلغة عن 
زوجه���ا الذي »فضحها« بني اجليران حس���ب 
قولها، لتحضر بعدها دورية شرطة الى منزل 
املواطن احلريص على مستقبل ابنائه، بحسب 
املصدر االمني، وقام رجالها بإلقاء القبض عليه، 
حيث وجدوه في سيارته منتظرا خروج ابنائه 
االربعة ليوصلهم الى املدرس���ة رغم ان اليوم 
يوم جمعة، ومت اقتياده الى املخفر وس���جلت 

ضده قضية سكر.

سكران يوقظ أبناءه صباح الجمعة قائاًل: » وراكم مدارس«


