
موجة الغبار ستستمر لثالثة أيام قادمة                         )أسامة البطراوي(

عبداهلل قنيص
لق���ي وافد هن���دي )30 عام���ا( مصرعه بعد 
إقدامه على االنتحار في شقة مبنطقة الفروانية. 
وقال املنسق االعالمي في ادارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان عمليات الطوارئ أبلغت 
فجر أم���س عن حالة وفاة داخل بناية، وبانتقال 
رجل الطوارئ جعفر ابراهيم تبني ان الوفاة ناجتة 
عن االنتحار شنقا ومت ابالغ رجال األمن وتسجيل 
قضية انتحار، حلني االنتهاء من التحقيقات، فيما 

أفاد ش���ركاء الوافد بالسكن بأنه تلقى رسالة من 
موطنه تبلغه بوفاة زوجته بالهند وبعدها أصيب 
بحالة اكتئاب ش���ديدة قبل ان يق���دم على انهاء 

حياته شنقا.
من جهة اخرى أحيلت جثة هندي )42 عاما( 
للطب الش���رعي للتأكد م���ن حقيقة وفاته داخل 
جاخ���ور يعمل به في منطقة كبد، ومن املقرر ان 
يشير التقرير الطبي الى س���بب الوفاة، واذا ما 

كانت طبيعية أو وراءها شبهة جنائية.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
شهدت منطقة الساملية أمس مطاردة بني رجال 
األمن ومواطن أس���فرت عن تضرر 7 س���يارات 
وضبط املواطن الذي عثر معه على كف من مادة 
احلش���يش وأدوات تعاط، حيث مت التحفظ على 
قائد السيارة وإحالته الى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات للتحقيق معه على أن يحال الحقا على 

ذمة قضية اتالف مال الغير.
على صعيد آخر، متكن رجال أمن األحمدي من 
توقيف وافد آس���يوي ومرافقه وعثر بحوزتهما 
على 20 زجاجة خمر. واعترف اآلس���يويان بأن 
املضبوطات كانت في طريقها الى ش���قة تعرض 
فيها مباريات كأس العالم وفيها مينح لكل متفرج 

زجاجة خمر مقابل 5 دنانير.

هاني الظفيري
تقدم وافد هندي يعمل فني س����تاليت الى رجال 
مخفر اجلليب مساء أول من أمس مبلغا عن تعرضه 
للضرب على يد وافد سوري، وأحضر معه الهندي 
تقريرا طبيا يفيد بتعرضه لكسر في األنف، وبحسب 
مصدر أمني فان رجال األمن قاموا باستدعاء السوري 
املش����كو بحقه وأفاد بأنه استعان بالهندي لتركيب 

كارت اجلزيرة الرياضية ملش����اهدة مباريات كأس 
العالم غير ان الكارت لم يعمل، وعندما اتصل بالهندي 
أجابه بأنه غير معني بتلف الكارت ورفض احلضور 
إلصالحه وانه توجه بعدها الى محل الوافد الهندي 
وتبادل معه الضرب ولم يقم باالعتداء عليه كما ادعى 
الهندي وقدم الس����وري تقريرا طبيا يفيد بتعرضه 

للضرب وسجلت قضية تبادل ضرب.

محمد الدشيش
متكن رجال أمن ومباحث محافظة حولي من 
ضبط 12 شابا كانوا يقومون مبعاكسة السيدات 
ويقومون بأعمال تخ���دش اآلداب العامة كرفع 

صوت املوسيقى في سياراتهم.
وقال مصدر امني ان ضبطية ال� 12 شخصا 
جاءت في اماكن متفرقة في محافظة حولي منها 
النقرة والساملية وحولي خالل جوالت دوريات 

امن ومباحث في اسواق تلك املناطق.
وأوضح املصدر ان احد املضبوطني هدد رجال 
االمن عندما اقتادوه قائال: »اش���يل رتبكم انتوا 

ما تعرفون انا منو«. 
وأضاف املصدر ان���ه متت احالته الى مخفر 
املنطقة وسجلت بحقه قضية تهديد رجال االمن 
قبل ان يتم توقيعه عل���ى تعهد بعد ان ضبط 

وهو يعاكس.

هاني الظفيري
ش���رع رجال ادارة بحث وحتري محافظة حولي برئاسة العقيد 
عبدالرحمن الصهيل في البحث عن لصوص استولوا على 13 ألف متر 
م���ن الكيبالت الكهربائية تقدر قيمتها ب� 20 ألف دينار. وقال مصدر 
أمني ان مهندسا يعمل في وزارة الكهرباء تقدم أمس األول الى مخفر 
الساملية متهما لصوصا مجهولني بسرقة الكيبالت من داخل مشروع 
خاص بالوزارة، وكشف املهندس في افادته ان واقعة السرقة ليست 
األولى وسبق ان حدثت سرقات مماثلة ولكن كانت الكميات املسروقة 
ال ترقى الى مس���توى تس���جيل قضية، مؤكدا ان الوزارة خصصت 

حارسا ولكن اللصوص سرقوا املنشأة رغم وجود احلارس.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
نتنياهو: مستعد لإلفراج عن 1000 سجين فلسطيني مقابل شاليط.

ـ ولو كان العرب يفكرون بمنطقك »الشاليطي« لحرروا القدس وفتحوا إسبانيا.
البورصة هوت 111 نقطة أمس.

ـ خووش رقم ملكي وكل خوفنا ان مؤشرها العام يصير بعد ملكي 
أبواللطفواحدويحوش الـ 5555 نقطة قبل ال يخلص الصيف.

تضاربت اآلراء حول أصل 
كلمة الباذجنان. فابن منظور 
في لس���ان الع���رب، يقول إن 
أصله���ا من اللغة الفارس���ية 
»بذجن« والبع���ض يروج ان 
أصلها »بيض اجلان« أو »بيت 
اجلان« والعديد من ش���عوب 
العالم قدميا وحديثا يعتقدون 
الباذجنان يتس���بب في  بأن 
أو االكتئاب  مرض املنخوليا 

احلاد.
وفي بعض االقطار العربية 
يطلقون على الباذجنان اسم 
»الس���ودة« ويصف���ون م���ن 
يتصرف بهيجان أو جنون بأنه 
»مسودن« ورمبا ارتبطت هذه 
الصفة بالسودة أو الباذجنان، 
حيث يعتقد ان أكل الباذجنان 
يدفع اإلنسان للجنون والهيجان 
واإلصابة مبرض الس���ويداء، 

ومن أعراضه الكآبة والقلق.
ق���ال  وي���روى أن مل���كا 
ملستشاره اخلاص إن الباذجنان 
مفيد للصحة، فوافق املستشار 
املل���ك وهب يعدد ل���ه فوائد 

الباذجنان.
وبعد فترة عاد امللك وقال 
للمستشار انه سمع عن مضار 
الباذجنان، فرد األخير باملوافقة، 
وش���رع يش���رح ملواله امللك 

خطورة تناول الباذجنان.
اس����تغرب امللك وس����أل 
املستش����ار ع����ن موقفي����ه 
املتناقضني من الباذجنان، فقال 
األخير للمل����ك »طال عمرك.. 
الباذجنان مفيد فهو  إن قلت 
مفيد، وإن قلت إنه ضار أقول 
مثل قولك، ألنني ببس����اطة 
أعمل مستشارا عندك مو عند 

الباذجنان«!

المستشار

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

البقاء هلل
فوزية إبراهيم عبود، أرملة سعد مطلق الهيفي � 64 عاما 
� الرجال: اشبيلية � ق1 � ش111 � م2 � ت: 99612282 

� النساء: اشبيلية � ق1 � ش119 � م126.
جابر لفتة صالح املطيري � 75 عاما � الرجال: الصليبخات 
 � � ق2 � ش102 � ج8 � م12 � ت: 97703337 
النس����اء: الدوح����ة � ق2 � ش الثالث � م51 � ت: 

.24872459
موضي خالد عبداللطيف الفهد، زوجة عبداهلل عبدالعزيز 
عبداللطيف الفهد � 65 عاما � الرجال: العديلية � 
ديوان الفهد � ت: 99010082 � 99661199 � النساء: 

السرة � ق3 � ش5 � م1 � ت: 25345140.
شبيب سعد الدالي العدواني � 81 عاما � الرجال: العمرية 

� ديوان العداوين � ت: 99664496 � النساء: صباح 
الناصر � ق واحد � ش24 � م43.

براك سـعيد جريـان العازمي � 79 عام����ا � بيان � ق11 
� ش واح����د � ج واح����د � م14 � ت: 67002230 � 

.99759172
هويـدي مجبل الهويدي البذالـي � 73 عاما � اجلهراء � 

القصر � ق2 � ش2 � م49 � ت: 99404097.
سـهام محمد سـليمان امليضان، أرملة فيصل سعود 
النفيس����ي � 66 عاما � الرجال: ديوان النفيسي 
� الش����ويخ اجلنوبي � ت: 24818140 � النس����اء: 
الروض����ة � ق1 � ش عبدالرحمن الداخل � ج12 � 

م7 � مقابل ش دمشق � ت: 22526224.

ماتت زوجته في الهند.. فانتحر في الفروانية

ضبط آسيويين بـ »خمور مباريات كأس العالم«

..و»كارت كأس العالم« يكسر أنف فني ستاليت في الجليب

ضبط 12 »مغازلجيًا« في حولي
أحدهم هدد رجال األمن: »أشيل رتبكم«

البحث عن مجهولين سرقوا
13 ألف متر من كيبالت الكهرباء

رباب.. »توفيت« إكلينيكياً

مواطن يبلغ عن »مشهد فيلم أكشن« على »السابع«
محمد الدشيش

اضطر رجال مباحث االحمدي بداية 
االسبوع املاضي الى التعامل مع بالغ 
ورد اليهم من عمليات الداخلية التي 
تلقت ما يفيد بقيام س���يارة أميركية 
س���وداء مبطاردة شاحنة على طريق 
الدائري الس���ابع وإط���الق النار على 
سائقها، وروى املبلغ لعمليات الداخلية 
انه كأنه شاهد فيلم »أكشن« أجنبيا، 
وعليه قدم بيانات وأرقام لوحة السيارة 
االميركية والتي بدأ معها رجال مباحث 
االحمدي حترياتهم لضبط صاحبها.

وقال مصدر أمني إن رجال املباحث 
توصلوا السم صاحب السيارة السوداء 

وقاموا باس���تدعائه، وبس����ؤاله عن 
حقيقة تواجده على الدائري الس���ابع 
ف���ي الفترة الت���ي وص���ل اليها بالغ 
العمليات عن مطاردة الشاحن����ة لم 
يذكر املواط���ن أنه كان في ذلك املكان 
وقت������ها، ولكنه نفى أن يكون أطلق 
نارا، بل أش���ار الى انه ال ميلك سالحا 
ناريا، وهو األمر الذي تأكد منه رجال 
املباحث باس���تدعاء صاحب الشاحنة 
والتي قدم أرق���ام لوحاتها لهم املبلغ 
وال���ذي نفى متاما أن يكون قد طارده 
أحد أو أطلق عليه النار في ذلك الوقت 

أو أي وقت آخر.
وأضاف املصدر ان���ه ازاء نفي كل 

من صاحب االميركية السوداء وسائق 
الشاحنة قام رجال املباحث باستدعاء 
املبلغ من واق���ع بياناته ورقم هاتفه 
الذي ظهر لدى رجال غرفة العمليات 

الذين تلقوا بالغه.
وقال املص�������در انه وبحض����ور 
املبلغ وه���و مواط���ن ثالثيني، تبني 
انه يعاني من عارض نفسي وحتدث 
بطريق���ة غير طبيعي���ة، واتضح انه 
س���بق أن أبلغ منذ فترة عن حادثتي 
محاولة اغتيال س���ابقتني، وعليه مت 
تسجيل قضية تقدمي بالغ كاذب وإزعاج 
سلطات ضده وإحالته الى مستشفى 

الطب النفسي.

بعد تعرضها لنزيف حاد في المخ

مفرح الشمري
كش���فت مصادر مقربة من 
الفنانة العراقية رباب ل� »األنباء«  
ان االطب���اء ابلغوهم أمس أن 
رباب توفيت »اكلينيكيا« وان 
كانت التزال تعيش على اجهزة 
دعم احلياة بعد تعرضها  جللطة 
حادة ف���ي املخ ادت الى نزيف 
الدم���اغ، ودخولها  في اوردة 
ف���ي غيبوبة منذ  ادخالها أحد 
العربية  مستشفيات االمارات 

املتحدة قبل أسبوع.
الى ان  واش���ارت املصادر 
خبر موتها الذي انتشر كالنار 
في الهشيم في بعض الوسائل 
االعالمية واملنتديات االلكترونية 
وخدمة البالك بيري امس لم يكن 
دقيقا متام���ا حيث انها التزال 
في غيبوبة شديدة للغاية وهذا 
ما يطلق علي���ه طبيا »املوت 

االكلينيكي«.
يذكر ان املطربة الكبيرة رباب 
كان وراء انطالقته���ا الغنائية 
باخلليج والوطن العربي امللحن 
الراحل راش���د اخلضر حيث 
عاشت بالكويت في الثمانينيات 
انتقلت  الغزو الصدامي  وبعد 
الى العيش في دولة االمارات 

العربية املتحدة الشقيقة.

صفحة آراء ص13       مواقيت الصالة والخدمات ص40 

املطربة الكبيرة رباب

 د. صالح العجيري

 »الغبار سيستمر خالل األيام الثالثة املقبلة 
ويخف بداية االس���بوع املقبل على ان تعود 
مع انحس���ار موجة الغبار درجات احلرارة 
الى االرتفاع«، بهذه اجلملة بدأ العالم الفلكي 
د.صالح العجيري حديثه ل� »األنباء«، مشيرا 
الى ان درجة احلرارة وبدءا من األسبوع املقبل 
س���تعود الى االرتفاع لتالمس ال� 50 درجة 
مئوية تزامنا مع دخول موسم رياح السموم 

املعروفة مبوجات الهواء احلارة.
وذكر العجيري ان درجات احلرارة حاليا 
تتراوح بني 42 و45 درجة مئوية وس���تظل 
على معدالتها بفضل الغب���ار الذي يحجب 
ضوء الشمس الش���ديد ولكن ومع انحسار 
موجة الغبار س���تعاود درجة احلرارة الى 
االرتفاع بني 5 و8 درجات دفعة واحدة، وهو 

ما سنشهده مطلع األسبوع املقبل.

العجيري: الغبار يستمر لـ 3 أيام قادمة
ودرجات الحرارة ستعود لتالمس الـ 50

سائق »جوّال« ينجو من الموت تحت عجالت »تنكر«
سيارة رباعية تقتل هندية دهساً داخل محل بالسالمية

أمير زكي ـ محمد الدشيش
جنا س���ائق تاكسي جوال 
من موت محق���ق اثر اصطدام 
تنكر مي���اه مبركبته اس���فل 
اجلسر الواصل بني مستشفى 
الفروانية ومنطقة اجلليب وقال 
مدير إدارة العالقات العامة في 
االطفاء املقدم خليل األمير ان 
رجال مركز  االسناد والطوارئ 
تعاملوا مع احلادث وحرصوا 
على فصل البطارية من املركبة 

حتى ال يندلع حريق فيها.
على صعيد آخر شهدت البالد 
عدة حوادث مرورية أخرى حيث 
اصيب وافد فرنس���ي 60 عاما 
ومتثلت اصابته في كس���ر في 
احلوض اثر حادث تصادم على 
ش���ارع أبوظبي مقابل منطقة 
الدوح���ة كما اصي���ب مواطن 
وسيدة كويتية اثر حادث سيارة 
مقابل منطقة اس���واق القرين 
ونقل املصابون بواسطة علي 

ما تقي ومحمد العطار ومحمد نصر وحسني ابل كما اصيب وافد 
هندي بجروح قطعية في الرأس اثر انقالبه من أعلى س���يكل في 
منطقة الري كما اصيب وافد هندي بكسر  في اليد اثر حادث على 
طريق الوفرة الكيلو 20 ونقل الى مستش���فى اجلهراء بواسطة 

رجلي االطفاء بدير العازمي ومالك أحمد.
على صعيد آخر شهدت منطقة الس���املية حادثا غريبا متثل 
ف���ي اقتحام مركبة الحد احملالت ما أدى إلى مصرع وافدة هندية 
واصابة 4 آخرين وقال املنسق االعالمي في ادارة الطوارئ الطبية 
ان املصابني االربعة هم من 3 من اجلنسية املصرية منهم امرأة، 
وسائق املركبة والذي دخل بسيارته احملل ومت اسعافه وتسليمه 

إلى رجال األمن.
من جهة اخرى أصيب 3 اشخاص من أسرة واحدة في حادث 

مروري شهده طريق كبد صباح أمس.
ووفق مصدر أمني فان سيارة يابانية كانت تقل مواطنا وزوجته 
و3 من ابنائهما انقلبت اثر انفج���ار احد االطارين االماميني مما 
ادى الى انقالبها واصابة املواطن و2 من ابنائه باصابات وصفت 
باملتوس���طة ونقل املصابون الى مستش���فى الفروانية وسجلت 

سيارة الدفع الرباعي كما اقتحمت احمللقضية حادث مروري.

استشهاد مالزم أول 
في حادث

 انقالب دورية
استشهد مالزم أول يعمل في 
قوة أمن احلدود الشمالية بعد 
انقالب الدورية التي كان يقودها 

قرب مركز الشهيد أمس.
وبحسب مصدر أمني، فإن 
ش���هيد الواجب امل���الزم أول 
فالح ناصر العجمي يعمل في 
مركب���ات اإلدارة العامة ألمن 
احل���دود كان يق���ود دوريته 
أثناء جولة تفتيشية له على 
املراكز الشمالية عندما انقلبت 
به وفاضت روحه إلى بارئها 

فور وقوع احلادث.

»متحول« دخل 
المخفر لإلبالغ 
عن جريمة فتم 

حجزه بتهمة 
«التشبه بالنساء«
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سيارة التاكسي اجلوال أسفل إطارات التنكر قبل فصلها

بقلم: رياض الصانع


