
عبداهلل قنيص
متك���ن رج���ال إدارة بحث 
العاصمة  وحتري محافظ���ة 
بقيادة العقيد منصور العتيبي 
وحتديدا رجال مباحث الروضة 
من ضبط مواطن مدين ارتكب 
5 قضايا سرقة بقصد تسديد 
ديونه البالغ���ة 15 الف دينار 
حس���ب اعترافاته أمام رجال 

املباحث.
أمني ان عدة  وقال مصدر 
بالغات تقدم به���ا مواطنون 
يقطنون منطقة الروضة جميعا 
تتضمنت قي���ام لص مجهول 
بالدخ���ول الى املن���ازل أثناء 
غيابهم عنها ومن ثم س���رقة 

ما خف وزنه وغال ثمنه، مشيرا الى ان رجال األمن قاموا بإرسال 
اختصاصيني من األدلة اجلنائية الى املنازل املسروقة واستطاعوا 
رصد بصمة اللص ليتم حتديده وإلقاء القبض عليه حيث يقيم في 
منطقة السرة. وأضاف املصدر: اخضع اللص الى التحقيق واعترف 
بأنه هو من س���رق ال� 5 منازل وانه كان ينتقي األغراض الثمينة 
خاصة املصوغات والالبتوبات واملبالغ املالية وانه كان يفعل ذلك 
بهدف س���داد ديونه خاصة ان الشركات الدائنة تالحقه وتطالبه 
بأن يس���دد ما عليه، مضيفا في كل احلاالت انا س���جني وتنفيذي 

لسرقاتي كان بالنسبة لي هو حبل النجاة األوحد.

مواقيت الصالة والخدمات  ص 20

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: دور النشر العربية تواجه أزمة بسبب اإلنترنت.

ـ تلك الدور تواجه أزمة منذ اختراع المصباح الكهربائي وليس اإلنترنت!
الفقراء في أميركا يموتون قبل األغنياء بعد العمليات الجراحية.

ـ .. والفقير عندنا ممكن يطق يموت من غير عمليات والبركة بـ »ضغط« 
أبواللطفواحدالسياسة و»سكري« الوعود الحكومية.

مشـعة عوض اهلل بن زهيميـل الشـالحي � 95 عاما � صباح 
الناصر � ق4 � ش104 � م14 � ت: 99011047.

عبداهلل مرزوق بن سعيد الرعوجي � 73 عاما � اجلهراء � القصر 
� ق4 أ � ش1 � م27 � ت: 99057075 � 97692828.

نـورة إبراهيم برغش الريـس � زوجة عمر مجبل املطيري 
� 63 عام���ا � الرجال: الظهر � ق6 � ش6 � م18 � ت: 
66116262، النساء: اجلهراء � النعيم � ق1 � ش22 

� م5 � ت: 99814109.
فوزيـة محمد عبداهلل املعيصب � زوجة عبدالرحمن خلف 
حماده � 65 عاما � الرجال: اخلالدية � ق4 � ش40 � 
م6 � ديوان محمد املنيخ � ت: 99484007، النساء: 

القادسية � ق9 � ش94 � م12.
لطيفـة محمد علي املناعي � أرملة يوسف مبارك املناعي 
� 74 عام���ا � الرجال: الدعية � ق3 � ش32 � ديوان 
عبداهلل مبارك املناعي � ت: 22564181، النس���اء: 
الدعي���ة � ق3 � ش33 � م20 � ت: 22515017 � الدفن 

التاسعة صباحا.
رايهن مطرب الهندال � أرملة منشد حسن الهندال � 83 عاما 
� علي صباح السالم � ق4 � ش17 � م13 � ت: 99160771 

.99450696 �

البقاء هلل

العاطفية  ت����دور االغني����ة 
العربية ف����ي مجال افتراضي ال 
العاطفي  الواقع  يعكس حقيقة 
الذي يعيش����ه االنسان العربي، 
فالش����عراء او كت����اب االغنيات 
يحلقون في فضاء من العش����ق 
اخليالي الذي من سماته الصبر 
على الع����ذاب والرجاء والبكاء 
وتوسل الطرف اآلخر للرجوع 
ثانية الى احلبيب املوجوع من 

قسوة الهجران.
أما حقيقة املجتمعات العربية 
فتشهد حاال مختلفا حيث احملاكم 
تنظر كل يوم في مئات من دعاوى 
الط����الق والهج����ران والضرب 
والسباب، فال الزوج قادر على 
حتمل زوجته وال الزوجة راضية 
بزوجه����ا، ومثل ذلك عش����رات 
القصص حول العش����اق الذين 
قرروا هجر احلبيب، فال صبر 
وال حكمة وال توس����ل، بل نار 
غضب وزالزل تفضي الى اجلفاء 

والضغينة.
معظ����م االغني����ات العربية 
التزال تصر على وس����م احلب 
بالذل واملهانة واالنكسار، وذلك 
وس����م زائف ال يعكس الواقع، 
اضافة الى كونه وسما مختال ال 
يقبله العقل، فاملنطق يستدعي 
الرجل  العالقة بني  التوازن في 
واملرأة، كما ان احلب امر يختلف 
عن املذل����ة، فليس من ابجديات 

العشق الهوان.
بالطبع هناك اس����تثناءات، 
ولعل ابرزها اغنية فريد االطرش 
التي تقول »ان حبيتني احبك اكثر 
وان مليتني راح انس����ى هواك« 
فالعشق احلقيقي كمثل الرصيد 
في البنك يزيد او ينقص حسب 

االيداع او السحب.

رصيد العشق

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

وافد صيني يتزوج 34 امرأة بالتزوير
 ليحضرهن إلى الكويت.. للعمل في الدعارة!

حريق خيمة منزلية كاد يتسبب في كارثة حقيقية بالنسيم
هاني الظفيري

كاد حريق خيمة وضعها أحد املواطنني فوق سطح منزله 
مبنطقة النسيم ان يتسبب في كارثة انسانية صباح امس، 
لوال تدخل اجليران قبل وصول رجال االطفاء الذين ساهموا 
بدور فعال في اخالء املنزل من قاطنيه الذين كانوا مستغرقني 

في النوم.
وفي التفاصيل ان بالغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية 
يفيد بوجود حريق في منطقة النسيم، وحتديدا في قطعة 2، 
وبعد وصول رجال االطفاء الى مركز صناعية اجلهراء تبني 
ان خيمة وضعت فوق سطح املنزل هي املتسببة في احلريق 

الذي حال رجال االطفاء دون امتداده الى االدوار االرضية.
وأش���ار املصدر الى انه لم تعرف اسباب اشتعال املنزل 
ال���ذي بدا واضحا انه كان حت���ت الترميم في اخلارج، ليتم 
رفع تقرير رجال االطفاء الى اجلهات املعنية للكش���ف عن 
أسباب االش���تعال الذي حدث في متام الساعة التاسعة من 

صباح أمس.

في الدخول الى البالد ملمارس���ة 
الدعارة، ومبجرد ان يصله جواز 
سفر اآلسيوية يقوم بتزوير عقد 
زواج ويقوم بتوقيعه باعتباره 
زواج شرعي ويقوم بتوثيق العقد 

من قبل اخلارجية الكويتية.
وأشار املصدر الى ان الوافد 
اعترف بأنه يحضر اآلسيويات 
»زوجاته عل���ى الورق« ويقوم 
بتش���غيلهن لدى وافدة صينية 
تفتح من���زال للدعارة في حولي 
لتتم مداهمة الشقة التي تديرها 
الصينية وتضبط بداخل الوكر 
7 واف���دات حضرن ال���ى البالد 
الوافد،  باعتباره���ن زوج���ات 
وأش���ار املصدر الى ان الوافدات 
اعترفن بأنهن يدفعن 100 دينار 
للصيني مقابل اإلقامة ملدة شهر 
وان الوافدة الصينية مديرة وكر 
الدعارة تطلب منهن التجول في 
الطرقات وجل���ب راغبي املتعة 

احلرام.
واعتبر املصدر هذه القضية 
ش���ديدة اخلط���ورة باعتبار ان 
الواف���دات يحض���رن الى البالد 
وان إخضاعهن للفحص الطبي 
إمكانية حملهن ألمراض  يعني 
خطيرة مث���ل اإليدز واحتمالية 
نقلهن هذه األمراض الى أسوياء 
ممكنة بدرجة كبيرة، مشيرا الى 
ان الوافد أحيل الى النيابة بتهمة 

التزوير.

واسباب ذلك.
ومضى املص���در بالقول قام 
العميد عبداهلل خليفة الراش���د 
بتش���كيل فريق عمل من إدارة 
البحث والتحري بقيادة العقيد 
املقدم  جنيب الشطي ومساعده 
حمدان اخلش���م والرائد مشعل 
الش���نفا وبإخضاعه للتحقيق 
اعترف بأنه استطاع خالل عامني 
إحضار 34 وافدة صينية بهدف 
تشغيلهن في األوكار املشبوهة 
وانه كان يطلب من كل ساقطة 
حتضر ملمارسة البغاء في البالد 
100 دينار مقابل كل شهر تقيمه في 
البالد، مشيرا الى ان هناك مافيا 
في الصني تقوم بتزويده بأسماء 
وجوازات سفر الوافدات الراغبات 

خليفة الراشد عن ان هناك وافدا 
صينيا يتردد بشكل دوري على 
هجرة حولي الستصدار سمات 
زيارة لنساء يدعي انهن زوجات 
له، وعند االس���تعالم عنه تبني 
ان���ه جلب خالل ش���هر واحد 7 
واف���دات باعتبارهن زوجات له 
وان الواف���دات الالئ���ي حضرن 
مازلن داخل البالد، وقال املصدر 
ما ان وصل هذا التقرير اخلطير 
الى مدي���ر ع���ام االدارة العامة 
ملباحث الهج���رة حتى مت ابالغ 
وكيل وزارة الداخلية املس���اعد 
لشؤون اجلنس���ية واجلوازات 
اللواء عبداحلميد العوضي والذي 
أمر بسرعة التحرك وضبط هذا 
الوافد ومعرفة حقيقة ما يفعله 

أمير زكي
كش���فت قضية وافد صيني 
متك���ن م���ن جل���ب 34 صينية 
باعتبارهن زوجات له عن خلل 
كبير داخل اإلدارة العامة للهجرة 
يتمثل هذا اخللل في عدم وجود 
طريق���ة لالس���تعالم ع���ن عدد 
الزيارات التي بإمكان الوافد ان 
يحضرها على كفالته، وكشفت 
قضية الصيني والذي أحيل يوم 
امس ال���ى النيابة العامة بتهمة 
التزوير في محررات رس���مية 
وجلب آسيويات للعمل في مهنة 
الدعارة، أن الوافد اس���تطاع ان 
يحضر 34 بائعة هوى باعتبارهن 
زوجات له، كما برز اخللل الرهيب 
حال ضبط 7 وافدات صينيات 
داخل الكويت اس���تخرجت لهن 
كروت زيارة عائلية خالل شهر 
من قبل الوافد الصيني، وجميع 
الوافدات السبع الالتي مت ضبطهن 
الزيارة  استخرجت لهن سمات 
باعتبارهن زوجات له، فيما اكد 
مصدر امني ان قضية الصيني 
تلك ستدفع اإلدارة العامة للهجرة 
الى االستعالم عن كفاالت اي وافد 
قبل ان يتم اس���تصدار سمات 

الزيارة.
ووفق مصدر امني فإن مدير 
هجرة حولي العقيد طالل معرفي 
ابل���غ مدير ع���ام اإلدارة العامة 
العميد عبداهلل  الهجرة  ملباحث 

مصدر أمني يرجح أن يكون بعضهن مصابات باإليدز

العقيد منصور العتيبيالعميد عبداهلل الراشد

.. وسالم حار من الزميل مفرح الشمري.. وقبلة من شقيقه الزميل مبارك الوقيان

الوقيان في لقطة جماعية مع مستقبليه في املطار أمس

االعالمي املميز الزميل بركات الوقيان يحضن أبنه وقيان

اخلادمة مع األطفال حلظة إخالئهم املنزل إثر احلريق

اللواء عبداحلميد العوضي

»إطالق« عشوائي قرب أحد شاليهات بنيدر

إصابة مواطن و10 وافدين 
في حادثين بالشعيبة وعلى الرابع

خلعوا كتفها وسلبوها بالقوة

مواطن يسرق في الروضة
ليسدد ديونه البالغة 15 ألف دينار

إحالة مطلوب بـ 200 ألف دينار
إلى جهاز أمن الدولة

محمد الجالهمة
أحيل 3 ش���باب كويتيني الى املباح���ث اجلنائية بتهمة حيازة 
س���الح وذخيرة وتعريض حياة اآلخرين للخطر بعد استخدامهم 

لهذه االسلحة على مقربة من احد الشاليهات.
وقال مصدر أمني ان عمليات الداخلية ابلغت عن اطالق نار على 
مقربة من الشاليه ليس���ارع رجال األمن الى موقع البالغ لضبط 
الش���باب الثالثة وكان بحوزتهم عدد 2 سالح شوزن و239 طلقة، 

واعترفوا بأنهم كانوا يقنصون.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
وقع صباح امس حادثان مروريان مقابل ميناء الشعيبة وعلى 
الدائري الرابع وأسفرا عن إصابة 10 وافدين من جنسيات آسيوية 

وعربية ومواطن.
وقال فني أول الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان ادارة 
الطوارئ ارسلت 6 سيارات إسعاف الى ميناء الشعيبة وحتديدا 
مقابل البوابة الش���مالية وكانت سيارات اإلسعاف حتت قيادة 
احمد احلمدان ومحمد العنزي وفهد العنزي لنقل 7 وافدين هم: 
3 مصريني و4 باكس���تانيني في أعقاب تصادم وانقالب وانيت 

وهاف لوري.
وأش���ار بوحيم���د الى ان بالغ���ا مماثال ورد عن ح���ادث على 
الدائري الرابع أس���فر عن إصابة مواطن و3 من اجلنسية الهندية 
ومت نقل املصابني الى مستش���فى الصباح بواسطة كل من محمد 
عبدالعزيز وناجي عبدو ونادر طلعت وعبد السميع السيد ومعاطي 

معاطي.

أمير زكي
يج���ري رجال مباحث العاصمة البح���ث عن لص مجهول قام 
بسلب وافدة اردنية ما ادى الى سقوط االردنية املجني عليها ارضا 

وإصابتها بخلع في الكتف.
وقال مصدر امني ان الوافدة التي نقلت الى مستشفى األميري 
بواس���طة رجال الطوارئ محمد عاطف وأمجد منصور قالت انها 
فوجئت بشخص مجهول يسحب شنطة كانت تضعها على كتفها 
بشكل عنيف، وجرى بالشنطة التي كان بداخلها مستندات رسمية 
ومبلغ مالي وهاتف نقال، وس���جلت قضية سلب بالقوة واحيلت 

الى االختصاص.

 أمير زكي
ألقى رجال أمن العاصمة القبض على مواطن تبني انه مطلوب 
لس���داد مبلغ 200 ألف دينار ومطل���وب لدولة خليجية ومطلوب 

لإلدارة العامة ألمن الدولة.
وق���ال مصدر امني ان املواطن ويبل���غ من العمر 35 عاما ألقي 
القبض عليه بجزيرة فيلكا حيث طلب منه احد رجال األمن هويته 

ولدى االستعالم عنه تبني انه مطلوب.

الوقيان: ما أقول إال »يحفظ اهلل الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا من كل مكروه«

مفرح الشمري
بعد رحلة عالج في الواليات املتحدة االميركية 
وحتديدا في مدينة بوسطن، عاد للديرة مساء امس 
االعالمي املميز الزميل بركات الوقيان، حيث كان في 
استقباله ابنه وقيان وابنته ريان ولفيف من االهل 
واالصدقاء وجمهوره الذي مأل صالة مطار الكويت 
الدولي، للس���الم عليه بعد هذه الرحلة العالجية 
التي تكللت بالشفاء بفضل اهلل سبحانه وتعالى 

ثم بفضل دعوات جمهوره في الديرة واخلليج.
وما ان ش���اهد بركات اجلموع بانتظاره حتى 
خانته العبرة وسلم عليهم شخصا شخصا، داعيا 
لهم اهلل ان يحفظهم من االمراض وان يحفظ اهلل 

الكويت أميرا وحكومة وشعبا من كل مكروه.
وقال، في تصريح لتلفزيون »الوطن« والوسائل 
االعالمية التي كانت في انتظاره، ان قلبه لم يدق 
فرحا اال برؤي���ة احبابه واصدقائه وجمهوره في 

املطار، متمنيا ان تدوم هذه احملبة دائما.
وبالنسبة حلالته الصحية، ذكر االعالمي املتميز 
بركات انه بخير وبصحة جيدة بعد اجراء العملية 
في الواليات املتحدة االميركية، وسيباشر العالج 
الطبيعي في الديرة وبعد 4 اش���هر س���يغادرها 
ملراجعة الطبيب لالطمئنان على كتفه بعد اجراء 

العملية.
وش���كر بركات كل من سأل عنه اثناء وجوده 
في املستشفى، متمنيا للجميع الصحة والعافية.

وصل إلى الديرة مساء أمس بعد رحلة عالج في الواليات المتحدة األميركية

)محمد ماهر(


