
الوكيل  بإش����راف ومتابع����ة 
املساعد لش����ؤون األمن اجلنائي 
الفريق غازي العمر مت تشكيل فريق 
عمل االدارة العامة لألدلة اجلنائية، 
وذلك للبحث عن رفات في مقابر 
جماعية حيث وردت معلومات من 
اللجنة الوطنية لشؤون األسرى 
واملفقودي����ن الكويتية والصليب 
األحم����ر الدولي بوج����ود مقبرة 
جماعية جلنود عراقيني في شمال 
البالد قتلوا أثن����اء حرب حترير 
الكويت ع����ام 1991 من قبل قوات 
التحالف. صرح بذلك مدير ادارة 
اإلعالم األمني الناطق الرسمي باسم 

وزارة الداخلي����ة العميد محمد الصبر. وأض����اف انه بعد أخذ اإلذن من 
اجلهات املختصة والنيابة العامة مت انتقال فريق من اإلدارة العامة لألدلة 
اجلنائية بإشراف مدير عام اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية اللواء د.فهد 
الدوس����ري ومدير ادارة الطب الش����رعي واستمرت عمليات البحث عن 
الرفات في املوقع من يوم الثالثاء املوافق 2010/5/4 حتى يوم اخلميس 
املوافق 2010/5/6 حيث أثمرت جهود الفريق عن العثور على قبر جماعي 
لع����دد 55 من الرفات جميعها دل البحث على انها جلنود عراقيني وذلك 
من مشاهدة املالبس التي يرتدونها، باالضافة الى وجود هويات عسكرية 
عراقية وشهادات وفاة صادرة من قوات التحالف مدفونة مع كل رفات 
على ح����دة وقد تواجد اثناء عملية البحث ممثلون من الصليب األحمر 
الدول����ي وقوات التحالف، باالضافة الى وزارة حقوق االنس����ان وادارة 
الطب العدلي العراقية. وأوضح العميد الصبر انه سيتم عمل اجراءات 
تس����ليمهم للجانب العراقي عن طريق الصليب األحمر الدولي واللجنة 
الوطنية لشؤون األسرى واملفقودين الكويتية حسب االجراءات الدولية 
املتبعة بذلك، وقد اش����اد رئيس فريق الصليب األحمر الدولي ورؤساء 
فرق التحالف املتواجدون في املوقع بأسلوب وطريقة عمل الفريق الفني 

لألدلة اجلنائية في عملية رفع الرفات االنسانية وطريق حتريزها.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: القرود تهز رؤوسها كالبشر لتقول.. ال.

ـ وأعرف كثيرين في عالمنا العربي يهزون »رؤوسهم« ولكن فقط 
ليقولوا.. نعم.

وزير النفط العراقي يدعو إلى فتوى كويتية لتحريم التعويضات 
المستحقة للكويت.

أبواللطفواحدـ إن لم تستح فقل ما شئت!

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

ح���رف اجليم في اللغة 
العربي���ة ح���رف تائه، ال 
هوي���ة ثابتة ل���ه، او هو 
يشبه احلرباء في الزواحف، 
فاألخي���رة تتلون وتتبدل 
حس���ب البيئة من حولها، 
فيميل لونها الى اخلضرة بني 
الزروع، وقرب الرمل يتحول 
الى االصفر،  لون احلرباء 

وهكذا حال اجليم.
فاملصري���ون ينطقون 
 G ح���رف اجلي���م كحرف
باالجنليزية او ما يس���مى 
باجليم القاهرية او اليمانية، 
نسبة للقبائل اليمانية التي 
شاركت في الفتح االسالمي 
ملصر، اما في سورية ولبنان 
فينطقون اجليم الشامية او 
اجليم الرخوة او اخلفيفة 
التي هي بني اجليم والشني، 
وفي دمش���ق املاضي كان 
الدمشقيون يقلبون اجليم 
زايا، كمثل قولهم »الزوز« 

ويعنون الزوج.
في املغرب العربي يشدد 
الن���اس عل���ى نطق حرف 
اجليم، ورمب���ا يكون ذلك 
بتأثير من اللغة األمازيغية، 
اما في البصرة فينطقون 
اجليم ياء، ويطلقون عليها 
في العراق اجليم البصراوية، 
والتسمية غير دقيقة، فنطق 
اجليم ياء شائع في سائر 
دول اخلليج بسبب لهجة 
بني متيم التي كانت تقطن 
ه���ذا اجلزء م���ن اجلزيرة 
العربية، فنحن نقول »يني 
عري حتت الدري« والقصد 

جني عرج حتت الدرج!

لسان العرب

إنقاذ فتاة حاولت االنتحار بلباس بحر وضبط ملثم ومرافقه طارداها

»المكافحة« ضبطت كمية من الخمور ظلت في ميناء الشويخ لـ 5 أشهر

توقيف وكيل ضابط سمح لوافد بدخول البالد بجواز سفر شقيقه

القرود.. تقول ال!

أمير زكي ـ هاني الظفيري
كان ش����اطئ اخلليج العربي امس مسرحا 
لوقائع قضية غريبة متثلت في محاولة إقدام 
فتاة على االنتحار بإلقاء نفسها في البحر ولم 
تكن واقعة محاولة االنتحار هي املشهد املهم في 
الواقعة، وامنا سبق هذا املشهد مشاهد أخرى، 
متثلت في إقدام الفتاة على قطع شارع اخلليج 
بس����رعة جنونية وهو ما أحدث ربكة شديدة 
بني املركبات التي استخدمت البريك بصورة 
بالفتاة وتورطهم  مفاجئة لتفادي االصطدام 
في قضي����ة دهس دون ان يكون لهم دخل في 

الواقعة.

واستنادا الى شاهد عيان فإن الفتاة قطعت 
ش����ارع اخلليج العربي ف����ي اجتاهيه باجتاه 
الكويت وباجتاه دوار الب����دع، وكان يركض 
خلفها شابان يرتديان الزي الوطني وأحدهما 
ملثم، مشيرا الى ان الشابني طلبا من نحو 100 
شخص جتمعوا ملشاهدة الفتاة وهي تقفز في 
املياه مرتدية لباس أشبه بلباس البحر االبتعاد 

لكون الفتاة متت لهم بصلة قرابة.
ولك����ن ماذا حدث؟ »األنب����اء« حتدثت الى 
مصدر امني والذي قال ان بالغا تلقته عمليات 
وزارة الداخلية مس����اء امس األول عن اقدام 
فتاة على إلقاء نفس����ها في مياه اخلليج بعد 

ان تركت عباءة كانت ترتديها، مشيرا الى انه 
وفور ورود البالغ مت توجيه آليات وأفراد من 
اإلدارة العامة خلفر السواحل وإدارة الطوارئ 

الطبية واإلدارة العامة لإلطفاء.
وأضاف املصدر: ُطلب من الفتاة عدم تنفيذ 
م����ا عزمت عليه وهو االنتحار، ووجهت اليها 
تطمينات، وقامت آليات من خفر الس����واحل 
باالقتراب من الفتاة ومت انتش����الها من مياه 

اخلليج وستر جسدها ببطانية.
وأش����ار املصدر الى ان رجال األمن أوقفوا 
الشابني ومتت إحالتهما والفتاة الى االختصاص 

ملعرفة أسباب االنتحار واملطاردة.

يتم ضبطهم ويحالون الى االختصاص 
بتهمة تتعلق بتهريب املواد املسكرة 

رغم انهم أبرياء من ذلك.
اللواء  ان  ومضى املصدر بالقول 
الشيخ احمد اخلليفة اجرى اتصاال 
مع مدير ع���ام اجلمارك امني املدرس 
وطلب منه إعداد فريق عمل مساند 
املكافح���ة احمللية وعليه مت  لرجال 
االستقرار على ان يكون فريق عمل 
اجلمارك مؤلفا من مدير إدارة التحري 
اجلمركي راش���د البركة ومس���اعده 
س���الم أش���كناني، حيث بدأت خطة 
العمل بتحديد احلاوية التي س���بق 
ان أخضعت للتفتيش من قبل وفيها 
ضبطت اخلمور في ش���هر ديسمبر 
وكانت املفاجأة التي قطعت الطريق 
أمام احتماالت اخرى هي ضبط كمية 
من اخلمور موضوعة في مكان سري 
آخر داخل احلاوية ذاتها التي سبق 
ان كانت محملة باخلمور، وضبطت 

في ديسمبر.
وأشار املصدر الى ان مدير نيابة 
املخدرات كان على تواصل مستمر مع 
العقيد الشرقاوي ومساعده العباسي 
وجرى إخطار وكيل نيابة املخدرات 
بضبط املزيد من اخلمور في احلاوية 
ذاتها لتكون كمية اضافية بخالف التي 

ضبطت في شهر ديسمبر الفائت.

وأدخل الش���حنة املتبقية »التي لم 
تضبط حينذاك« الى داخل الس���وق 
احمللي او من منطلق حماية آخرين 
قد يحملون في احلاوية مواد دون ان 
يعلموا بوجود خمور بداخلها ومن ثم 

ومساعده املقدم عبداحملسن العباسي 
والنقيب حمد الصباح واملالزم اول 
ناصر العجيمان واملالزم خالد محارب 
مبعرفة حقيقة املعلومة خش���ية ان 
يكون هناك من استفاد من هذا األمر 

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
أسفر التنسيق بني اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات في الكويت وبقية 
املعني���ة باملواد املس���كرة  اإلدارات 
واملخدرة في الدول العربية واخلليجية 
عن ضبط كمية ضخم���ة من املواد 
الى قضية أحيلت  املسكرة لتضاف 
الى النيابة العامة قبل أشهر واضحت 
الكمية السابقة التي لم يتمكن مهربوها 
واملقدرة حينذاك ب� 1570 زجاجة خمر 
من ضخها الى الب���الد اكبر من ذلك 
بكثير، خصوصا بعد ان أضيفت اليها 
الكمية التي ضبطت أمس داخل حاوية 
سبق ان ضبطت وكانت ملغمة باملواد 

املسكرة.
ووفق مصدر أمني فإن مس���ؤوال 
رفيعا ف���ي إح���دى إدارات مكافحة 
املخدرات بدولة عربية أجرى اتصاال 
هاتفيا مبدير عام مكافحة املخدرات 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة وأبلغه 
في االتصال بأن الشحنة التي ضبطت 
في شهر ديسمبر املاضي داخل ميناء 
الشويخ ليست هي كل الشحنة التي 
هربت ال���ى الكويت وان هناك كمية 
اخرى لم تكشف، مشيرا الى ان اللواء 
اخلليفة وفور تلقيه هذه املعلومات 
املهمة أمر باإليع���از الى مدير ادارة 
املكافحة احمللية العقيد احمد الشرقاوي 

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
متّكن رجال مباحث اجلهراء بالتنسيق مع رجال مديرية امن اجلهراء 
م����ن القاء القبض على وافد مصري جاء الى البالد بالتعاون مع وكيل 
ضابط حيث ادخل الى البالد بجواز شقيقه عن طريق دفع مبلغ مالي 
الى العسكري الذي احيل مع الوافد الى جهة االختصاص. وفي التفاصيل 
ان رجال املباحث قاموا برصد الوافد ليتم االيعاز الى رجال االمن الذين 

قاموا باالمس����اك به في منطقة اجلهراء االس����تثمارية، وبعد التحقيق 
االولي الذي اجري له في مقر مباحث اجلهراء اعترف الوافد بانه جاء 
الى البالد بعد االتفاق مع وكيل ضابط يعمل في منفذ الساملي وادخله 
مقابل مبلغ مالي قام بدفعه للعس����كري الذي قام بختم جواز الدخول 
للوافد املصري الذي اس����تعان بجواز شقيقه الذي ميلك اقامة صاحلة 

في الكويت لتتم احالة الوافد الى جهة االختصاص.

لندن � يو بي آي: تهز القردة رؤوس���ها 
كالبشر متاما للتعبير عن رفضها لشيء ما 
أو لالحتجاج عليه وببس���اطة لتقول »ال« 

لشيء ال تريده.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« أن الباحثة 
كريستيل شنايدر من معهد ماكس بالنكس 
للتطور وعلم اإلنسان في اليبزيغ بأملانيا 

توصلت إلى هذه النتيجة بعد دراسة عدة 
ص���ور ڤيديو لق���ردة كبي���رة احلجم مثل 
الشمبانزي والبونوبوس وشمبانزي البيغمي 

في ست حدائق للحيوانات في أوروبا.
وقالت شنايدر إنه من املعروف عن القردة 
الكبيرة مثل البونوبوس أنها تهز رؤوسها 
خالل التخاطب مع بعضها ولتشجيع القردة 

األخرى للعب معها، مشيرة إلى أن الدراسة 
التي نشرت في دورية »برامييتس« هي أول 
تسجيل لهز رؤوس القردة عندما تريد قول 

»ال« ألشياء معينة.
وراق���ب علماء أملان ع���دة قردة من هذه 
الفصيلة وهي تهز رؤوسها بهذه الطريقة 

في 13 مناسبة مختلفة.

نزعت عباءتها وألقت بنفسها في الماء

حلم الشيخ زايد في فرنسا 

»الجنائية« اكتشف مقبرة جماعية
تضم رفات 55 جنديًا عراقيًا

 باريس � أ.ش.أ: تعرض في باريس غدا وملدة يومني مسرحية »زايد 
واحللم« من انتاج هيئة أبوظبي للثقافة والتراث. ويأتي ذلك في إطار 
عرض املسرحية خارج اإلمارات بعد النجاح الكبير الذي حققته في كل 
من أبوظبي وفي العاصمة اللبنانية بيروت. ومتثل املسرحية رؤية فنية 
مضيئة مستوحاة من مسيرة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
ومن أصالة تراث املنطقة وعراقتها، حيث يحمل العمل القيمة التراثية 
واعادة ضخها فنيا لصالح املجتمع الذي بدوره سيعيد تشكيل ذاته على 
طريق القيم والفن. يأتي العمل املسرحي »زايد واحللم« ليسجل بعض 
احملطات التاريخية والتحوالت احلاس����مة التي أرساها »حكيم العرب« 

بطل االحتاد في تاريخ وطنه وأمته.

نانسي عجرم

املضبوطات في عهدة »املكافحة«

فضل شاكر

الفريق غازي العمر

فضل ونانسي مع معجبيهما من عمالء »X سايت« في »الترفيهية«
عبدالحميد الخطيب

وصل إلى الديرة مساء امس النجم 
فضل شاكر والنجمة نانسي عجرم وذلك 
إلحياء احلفل الساهر الكبير الذي تقيمه 
مساء اليوم »X سايت« من الكترونيات 
الغامن لعمالئها في املدينة الترفيهية.

النجمان اللبنانيان عبرا عن سعادتهما 
بهذه املناسبة ووعدا جمهورهما بتقدمي 
أفض���ل أغنياتهما احلديث���ة والقدمية 
مؤكدي���ن أن تواجدهما ف���ي الكويت 

يشعرهما بالسعادة الكبيرة.
يذكر ان احلفل يقام مساء اليوم في 
الثامنة والنصف ويحضره نحو 10000 

من عمالء »X سايت«.

البقاء هلل
أحمـد عبداألمير محمد أحمد مهنا � 25 عاما � الرجال: حس���ينية 
العباسية � املنصورية � ت: 99392394، النساء: حسينية 

اإلمام املهدي � املهنا � الرميثية � ت: 99490703.
مرمي حمد محمد املوسى السيف � 69 عاما � الرجال: مشرف � ق6 
� ش6 � م35 � ت: 66238565، النساء: مشرف � ق6 � ش6 

� م37 � ت: 25386193.
أحمد ناصر محمد الغامن � 64 عاما � الرجال: السرة � ق5 � شارع 
السرة � م55 � ت: 25318032، النساء: مبارك العبداهلل � 

ق1 � ش116 � م42 � ت: 25378084.

مزنـه الفي حمدان احلريص املطيري � أرملة حمد مش���وط جخير 
العجم���ي � 90 عاما � الرجال: الرقة � ق2 � ش18 � م323 � 
ت: 66000454 � 66602035، النساء: عبداهلل املبارك � ق9 

� ش902 � م32 � ت: 97194464 � 24350322.
مكية إسـماعيل إبراهيم الصـراف � زوجة يعقوب عبداهلل غلوم 
العطار � 56 عاما � الرجال: بيان � مسجد اإلمام احلسن � 
ت: 99818170، النساء: سلوى � ق7 � ش7 � م8 � حسينية 
ماليه زينب الصراف � ت: 99022945 � الدفن بعد صالة 

العصر.

مواقيت الصالة  والخدمات  ص 18

عـائـلــة اللنقــاوي

يتقدمون بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان

لكل من تقدم مبوا�شاتهم

فـــي وفــــاة فقيـــدهـــم الغـــالــــــي

املغفور له باإذن اهلل تعاىل

خليفة جمعة خلف اللنقاوي

�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا اأو برقيًا

اأو بالن�شر يف ال�شحف

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز


