
أمير زكي
أقدم شخص عراقي مدعوم باثنني من أقاربه 
على سلب شقيقني كويتيني باإلكراه واالستيالء 
على 6250 دينارا، فيما أمر وكيل نيابة األحمدي 
بتصنيف القضية حتت بند جنايات ومس���مى 
سلب باالكراه وأمر ادارة بحث وحتري محافظة 

األحمدي بسرعة ضبط العراقي ومعاونيه.
وقال مصدر أمني ان شقيقني كويتيني أبلغا 
رئيس مخفر ضاحية فهد األحمد الرائد عبداهلل 

فالح العجم���ي انهم����ا كان��ا داخل احد البنوك 
احمللية وأثناء خروجهما ظهرا وجدا بانتظارهما 
عراقي���ا يعرفانه وبرفقته آخ���ران حيث قاموا 
باالعتداء بالض�رب عليهما وسلبهما مبلغ 6250 

دينارا.
 وفر العراقي ومعاوناه الى جهة غير معلومة، 
ه���ذا ومت ابالغ وكيل نياب���ة األحمدي بالواقعة 
وس���جلت القضية حتت رق���م 2010/6 جنايات 

فهد األحمد.

هاني الظفيري
تواصلت احلوادث املرورية امس، فبعد ساعات من مصرع وافدين 
من اجلنسية السورية ومصرع آسيوي دهسا في حادثني على طريق 
امللك فهد ومنطقة الساملية، شهدت البالد عدة حوادث مرورية اخرى 
على اثرها توفي وافد آس����يوي دهسا على طريق الدائري السادس 
مقاب����ل الصليبية، كما اصيب نحو 8 مواطنني ووافدين في حوادث 
متفرقة، وقال املنسق االعالمي في ادارة الطوارئ الطبية عبدالعزيز 
بوحيمد ان بالغا عن دهس وافد آسيوي تلقته عمليات الطوارئ في 
العاشرة من صباح امس وبانتقال مبارك العتيبي الى املوقع تبني 
وفاة اآلس����يوي لتترك اجلثة للطب الشرعي. وعلى شارع اخلليج 
مقابل املركز العلمي اصيب مواطن ومصرية في حادث تصادم ونقال 
باصابات حرجة الى مستشفى مبارك بواسطة رجال الطوارئ علي 

القبندي ونواف الهندال وعبدالسالم الشمري.
وفي منطقة شرق اصيب مواطنان )20 و23 عاما( بجروح وجرى 
نقلهما للعالج في املستشفى االميري بواسطة بسام البسام وعماد 

سيف وحمد جاسم ومحمد ابوطبيان.
كما اصيب مواطنان وبنغالي في حادث س����يارة مبنطقة الري 
ونقل املصابون بواس����طة رجال الطوارئ أمني عارف وامني محمد 

وفهد الرشيدي.

أعل���ن اخلبي���ر الفلكي 
د.صال���ح العجي���ري عن 
حدوث كس���وف كلي غير 
مرئي يتزام���ن مع املباراة 
النهائي���ة ل���كأس العالم، 
مشيرا الى ان هذا الكسوف 
ستتم مشاهدته في جنوب 
أميركا اجلنوبية، وهي القارة 
التي خرج جميع فرقها من 
نهائيات كأس العالم، وقال 
العجيري في بيان صحافي 
تلقت »األنباء« نسخة منه 
ان الكسوف الكلي الذي لن 
يشاهد في الكويت وسيقع 
قبيل منتصف الليل مساء 

االحد 2010/7/11 اس���رار ش���هر رجب 1431 وذلك في نحو الساعة 
العاشرة مس���اء بتوقيت الكويت وال يش���اهد فيها ويشاهد في 
جن���وب اميركا اجلنوبية أما حلقيا فيش���اهد في جنوب احمليط 

الهندي وتشيلي واالرجنتني.
وان املنكسف من قرص الشمس 1.058 اما مكث الكسوف كليا 
فهو 5 دقائق وثانيتني. ومضى بالقول مبوجب ذلك فإنه يتعني ان 
يهل شهر شعبان في يوم الثالثاء 2010/7/13 حيث ال مكث للهالل 

اال مساء االثنني وقدره 33 دقيقة ألفق الكويت.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
أوباما يجمع 10 ماليين معجب على اإلنترنت.

ـ والشرطة في الشرق األوسط »معجبة« بمستخدمي اإلنترنت العرب 
بدليل ال يمر شهر إال ويقبض على مدّون أو مدّونين.

دراسة: األسهم الكويتية األقل جذبا على مستوى الخليج.
ـ غريبة مع إن أرقام هبوط بورصتنا ملكية. قبل أسبوعين هبطت 

أبواللطفواحد111 نقطة واألسبوع اللي فات نزلت 111.1.

العم���ل والرزق  ارتب���ط 
باأليدي والسواعد، فنحن نقول 
األيدي العاملة، ونصف الفقر 
بضيق ذات اليد، ونعطي العتال 
الذي يحمل األثقال على ظهره 
أجرة يده ال أجرة ظهره، وكذلك 
التاجر العصامي يصف ثروته 
بأنها من صن���ع يده، وقدميا 
قيل »صنعة في اليد أمان من 
الفقر« فالرزق واليد اسمان ال 

يفترقان.
ح���دث ذلك قبل انتش���ار 
لعبة كرة القدم وحتولها الى 
اللعبة االكثر شعبية في العالم 
فنسفت احتكار األيادي للرزق 
وصارت الثروة مرتبطة بقدرة 
األقدام على ركل الكرة وتسديد 
االهداف ف���ي املرمى، فاألندية 
الرياضي���ة تضخمت أرباحها 
وص���ارت تش���تري الالعبني 
باملاليني، والالعبون يحققون 
ثروات اضافية من االعالنات 

التجارية.
انها صناعة عجيبة عمادها 
االرجل، فاالحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( ميل���ك ميزانية 
خيالي���ة، واملونديال احلالي 
حقق جلن���وب افريقيا امواال 
طائلة، والشركات السياحية 
والفنادق واملقاهي تكاثر روادها 
وتزايدت طلباتهم وفواتيرهم، 
وخياط���و األع���الم وصانعو 
الشعارات والقبعات ازدهرت 
بضائعهم، والفضائيات راجت 

اسواقها.
كل ذلك بسبب لعبة تقوم 
على مهارة االقدام، فهل مازلنا 
نقول: عصفور في اليد )أم كرة 
الرجل( أفضل من عشرة  في 

عصافير على الشجرة؟!

ضربة ركنية

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

البقاء هلل
صفية حسـن محمد البلوشـي � 61 عام���ا � الرجال: القصور 
� ق7 � ش39 � م7 � ت: 25425761 � 24733237، 
النس���اء: العمرية � ق1 � الشارع اخلامس � م31 � ت: 

.66078760
صالح أحمد خالد الياقوت � 90 عاما � الرجال: الفيحاء � ق2 
� ش27 � م1 � ت: 22544059 � 22528966، النس���اء: 

الفيحاء � ق9- � ش92 � م16 � ت: 22573393.
حسن حمد جابر العجمي � 69 عاما � صباح السالم � ق12 � 

ش1 � م58 � ت: 66553365 � 97679717.
عبداهلل بخيت مطلق الرشـيدي � 83 عاما � الرجال: عبداهلل 
املبارك � ق2 � ش216 � م24 مقابل ق4 � ت: 66662655، 
النس���اء: الفردوس � ق4 � الشارع األول � ج9 � م5 � 

ت: 99416414.

3 عراقيين يسلبون كويتيين 6250 دينارًا »في عز الظهر«

مصرع آسيوي دهسًا على السادس 
وإصابة 8 أشخاص في حوادث متفرقة

العجيري: كسوف غير مرئي
ليلة نهائي كأس العالم

ال يشاهد في الكويت

 »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

ومن  الحب.. 
ما قتل!

ص9
بقلم:  المحامي رياض الصانع

3 أصابع تكشف خليجيًا يتاجر بالمخدرات في الصباحية
وإصبع ُيسقط جهراويًا بربع كيلو حشيش

مريم الجوعان أول كويتية تشارك
 في بعثة علمية إلى القطب الجنوبي

أعلن النادي العلمي الكويتي 
عن قبول الكويتية مرمي اجلوعان 
ممثل����ة النادي للمش����اركة في 
بعثة علمية الى القارة القطبية 
اجلنوبية م����ع عدد من العلماء 
واألساتذة اجلامعيني والطالب من 
مختلف دول العالم لتكون أول 

كويتية تزور تلك القارة.
وقال النادي في بيان صحافي 
ام����س ان اختيار اجلوعان جاء 
حتت اشراف بعثة املنظمة الكندية 
»ستيودنت اون اي سي« حتت 
اط����ار »حماية القطبني � حماية 
الكوك����ب« الى القارة اجلنوبية 
املتجمدة في فبراير 2011 بهدف 

التوعية ودراسة النظام البيئي للقطب اجلنوبي ملدة 
أسبوعني. وعن اختيارها قالت اجلوعان »أنا مشرفة 
قس����م الفضاء بإدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي 
العلم����ي الكويتي ومهتمة بعل����وم الفضاء واألرض 
بش����كل عام والقارة القطبي����ة اجلنوبية رمبا تكون 
أقرب ش����يء نستطيع أن نتعلمه من عاملنا من خالل 

دراسة ظروف البيئة القاسية«.
وتدرس اجلوع����ان عل����وم األرض والفضاء في 
برمين بأملانيا حيث ينتظر أن تتخرج في العام املقبل 

وتقوم حاليا ب����دورة تدريبية 
متخصصة في املعهد البلجيكي 
لألجواء الفضائية في العاصمة 
البلجيكية. وأضافت اجلوعان 
الشباب  ألهب حماس  أن  »أريد 
جتاه االستكشاف واالطالع على 
العلوم وأنا فخورة بأن أكون أول 
كويتية وآمل أن يتمكن كويتيون 
آخرون من أن يحذوا حذوي وأن 

يهتموا باألبحاث العلمية«.
وشددت على أنها ستشارك 
في رحلة علمية لدراسة البيئة 
وليس من أجل السياحة. وأكدت 
»أريد رفع مس����توى الوعي في 
الكويت بش����أن حماي����ة البيئة 
وخصوصا احمليط«. وقالت ان ش����عارها في الرحلة 

هو »احموا األرض.. اجعلوها زرقاء«.
وع����ن اختيار اللون األزرق وليس األخضر قالت 
اجلوع����ان »انه من املهم حماي����ة محيطنا والذي هو 

أساس احلياة«.
وقالت ان األزرق هو لون السماء ولون احمليطات 
وأحيانا يكون لون العينني ونحن أيضا نس����تخدم 
اللون األزرق لتمثي����ل الكويت في اخلارج انه يرمز 

الى الكويت«.

ركالت.. ورشق بالمياه.. وإصابات في هوشة برلمانية بتايوان

حتظى باهتمام جماهيري واسع.
ويقول معارض����و االتفاق إنه 
التعريف����ات اجلمركية  يخف����ض 
اخلاصة بنحو 800 سلعة مستوردة 
مما قد يضر املش����اريع الصغيرة 
بسبب تدفق السلع الصينية، وتزعم 
الصني السيادة على اجلزيرة التي 

تتمتع بحكم ذاتي.

وتايوان س����يكون محورا للتوتر 
في االنتخابات احمللية التي جتري 
في 27 نوفمبر والتي تعد مؤشرا 
لقياس ما سيجري خالل السباق 

الرئاسي عام 2012.
واعتاد نواب تايوان على خوض 
املش����اجرات ليظهروا قوتهم على 
شاشات التلفزيون احمللي في قضايا 

أقصى تقدير.
الوطني����ون مراجعة  ويري����د 
عامة لالتفاق فيما يسعى احلزب 
الدميوقراطي التقدمي املعارض الى 
مراجع����ة مواد االتفاق واحدة تلو 

األخرى.
ومشاجرة اليوم تظهر أن االتفاق 
وميث����ل اكبر ارتب����اط بني الصني 

� رويترز: تراشق نواب  تايبه 
في برملان تايوان ورشوا بعضهم 
الركالت  البعض باملياه وتبادلوا 
ام����س ما أدى الى نق����ل اثنني الى 
املستش����فى في مش����اجرة بشأن 
إقرار اتفاق جتاري مع الصني بدأ 
يتحول الى قضي����ة محورية في 
التي جتري  االنتخابات احمللي����ة 

في 27 نوفمبر.
وعقد نحو 12 نائبا من املعارضة 
العزم على  املناهضني للصني  من 
منع املوافقة بس����رعة على اتفاق 
للتعاون االقتصادي الذي مت توقيعه 
األسبوع املاضي ودبت املشاجرة 
بينه����م وبني نفس الع����دد تقريبا 
من ن����واب احلزب الوطني احلاكم 
للسيطرة على املنصة بعد دقائق 

من افتتاح اجللسة.
ونقل نائ����ب من كل جانب الى 
املستشفى وقد سقط احدهما من 
على املنصة بعد املش����اجرة فيما 
أعلن رئيس البرملان رفع اجللسة 

حتى اليوم.
ومن املتوقع أن يوافق البرملان 
الذي يهيمن عليه أعضاء احلزب 
الوطني املؤيد للصني على االتفاق 
التجاري بحلول الشهر القادم على 

معه على 450 دينارا وس����الح ناري وطلقات نارية 
وربع كيلو من احلش����يش واعترف بجلب املخدرات 
من موطنه عن طريق البر اذ يحضر برا من مواطنه 
محمال باحلشيش على صعيد آخر القى رجال العمليات 
ايضا القبض عل����ى مواطن عثر معه على ربع كيلو 
من احلشيش وضبط املواطن في اجلهراء بعد ان باع 

اصبع لرجال ادارة العمليات.

 أمير زكي
احال مدير عام االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات اللواء الش����يخ احم����د اخلليفة 
الى نيابة املخدرات 3 أشخاص )مواطنني 
وخليجي( بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد 
االجتار بع����د ان ضبطوا م����ن قبل ادارة 
العملي����ات التابعة لالدارة العامة ملكافحة 
املخدرات كما وجهت تهمة جديدة الى احد 
املتهمني الثالثة بعنوان حيازة سالح ناري 
وذخيرة ب����ال ترخيص كما ارفق في ملف 
احدى القضيتني مبلغ 450 دينارا ضبطت 
في القضية األولى والتي على اثرها ضبط 
مواطن وخليجي، كما عثر بحوزتهما على 
نحو 100 حبة مخدرة، ووفق مصدر امني 
فان معلومات وردت الى مدير عام االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات عن ان هناك شخصا 
خليجيا يتاجر في مادة احلشيش وعليه 
مت االيعاز الى ادارة العمليات بقيادة املقدم 
محمد الهزمي ومساعده الرائد محمد قبازرد 

والنقيب محمد القبندي واملالزمني اولني زيد صلبوخ 
وعبدالعزيز ابوظبية واملالزم عبداللطيف الراش����د 
وقد متكن فريق العمل من استدراج املتهم االول وهو 
املواطن لبيع 3 أصابع من احلشيش ليتم ضبطه بعد 
ان سلم رجال العمليات املخدرات وتسلم املبلغ املرقم 
وبالتحقيق معه اعترف على خليجي مت االنتقال الى 
مسكنه في الصباحية ومت ضبطه بعد مقاومة وعثر 

املواطن وشريكه اخلليجي وأمامهما املضبوطات

مرمي اجلوعان

ديوانية  تستضيف 
»األنباء« مساء غد السبت 
عميد القبول والتسجيل 
في الهيئة العامة للتعليم 
والتدريب  التطبيق���ي 
د.أحمد األنصاري للرد 
على استفسارات القراء 
والطلبة حول سياس���ة 
الهيئ���ة  ف���ي  القب���ول 
التس���جيل،  وإجراءات 
وذلك من الساعة 7 الى 9 
مساء السبت على هواتف 
»األنب���اء«: 24830322 � 
 24830514 �  24830805

� داخلي: 131 � 318.

عميد القبول والتسجيل في »التطبيقي«
د.أحمد األنصاري السبت وياكم

 د. صالح العجيري
أحد النواب الغاضبني يحاول الوصول إلى منصة نواب احلزب التايواني  )رويترز(

املواجهة بني الغرميني وسط معركة البرملان التايوانية رئيس املعارضة يسقط بعد دفعه من قبل نواب احلزب احلاكم

د.صالح العجيري

مواقيت الصالة والخدمات ص20 


