
قال الوكي��ل القانوني لرئيس مجلس الوزراء احملامي 
عماد السيف إنه سيالحق احملامي والكاتب محمد عبدالقادر 
اجلاسم على قضية ندوته بديوانية العليان، وقال السيف 
في تصريح نقلته صحيفة »اآلن« اإللكترونية على موقعها 
امس: بعد االطالع على حيثيات حكم اجلاسم االخير اكتشفنا 
ان احملكمة لم تبرئ اجلاسم من تهمتي السب والقذف بتاتا 

وألزمته بأداء تعويض مؤقت ملوكلي سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد مببلغ 5001 دينار، ونستطيع 
اقتضاءها اآلن ونستطيع رفع دعوى بالتعويض النهائي 
بأضعاف هذا املبلغ فورا. وفيما يتعلق ببالغات اجلاسم ضد 
الس��يف ورئيس الوزراء، قال السيف: اقول له، ال تتوعد 

بل افعل وكن على قدر عواقب افعالك القانونية.

هاني الظفيري
حاول شاب يرتدي الزي الوطني ان 
يقنع مواطنة باستقبال رسالة بلوتوث 
حتمل رقمه خالل جتولها في السوق، 
اال انها صدته مرارا، فما كان منه إال ان 
قال لها خ���الل رحيله عنها »انا اعرف 
سيارتچ وراح اتلفها«، وعندما خرجت 
املواطنة من السوق وجدت ان اإلطارين 
اخللفيني لس���يارتها قد اختفيا متاما 

ووضعت س���يارتها على االحجار، أي 
ان »املغازجلي« لم يتلف السيارة كما 

هدد، بل سرق إطارين.
 وبحسب مصدر امني فإن املواطنة 
الغريب  التي تعرضت لذل���ك املوقف 
تقدمت الى مخفر تيماء مساء اول من 
امس موضحة انها ال تعرف اي ش���يء 
عن »املغازجلي« الذي ظل يطاردها ألكثر 

من نصف ساعة.

 وقال املصدر انه مت ارس���ال فريق 
من األدلة اجلنائية لس���يارة املواطنة 
من اجل رفع البصمات متهيدا لكشف 

هوية اللص »املغازجلي«.
في س���ياق متصل تقدمت مواطنة 
الى مخفر تيم���اء مبلغة عن تعرضها 
للتحريض على الفسق والفجور على 

يد جارها اجلديد.
 وقالت املواطن���ة ان مواطنا انتقل 

حديثا إلى املنزل املجاور ملنزلها وانه دأب 
ومنذ ان شاهدها للمرة األولى على وضع 
رقم هاتفه على الزجاج األمامي لسيارتها 
وانها وبع���د ان ضاقت ذرعا بتصرفه 
تقدمت ببالغ ضده وجار استدعاء اجلار 
»العاشق« ملواجهته بادعاءات املواطنة 
التي أحضرت الى رجال األمن أكثر من 
5 أوراق حتوي رقم هاتف جارها كان 

قد تركها على سيارتها.

محمد الدشيش
ق���ادت مواطنة تعرضت للنصب ال���ى توقيف من ميكن 
وصفه بأخطر نصاب في تاريخ الكويت خاصة انه يستغل 
اعاقته خلداع ضحاياه، وقاد بالغ املواطنة وزارة الداخلية 
الى توقيف املتهم بعد كشف سجله اإلجرامي بالكامل، ليتم 
اغالق ما يزيد عن 40 قضية نصب واحتيال مس���جلة ضده 
من قبل مواطنني ووافدين في عدة مناطق في الكويت بدعوى 
تأجير منازل فارهة في اس���بانيا ومص���ر ولبنان واجناز 

معامالت غير قانونية.
ووفق مصدر أمني فإن مواطنة استنجدت بعمليات الداخلية 
بعد تعرضها للنصب، مشيرة الى انها تعرفت على الشخص 
الذي قام بالنصب عليها قبل أس���ابيع وتقدمت ببالغ ضده، 
وقالت انها متتلك بناية اس���تثمارية واكتشفت ان هناك 20 
ألف دينار مس���تحقة عليها ل���وزارة الكهرباء كفواتير تيار 
كهربائي، وان أح���د أقاربها أبلغها بأن هناك معاقا »واصل« 
وبامكانه ان ينجز لها هذه املعاملة بأقل من املبلغ املطلوب 

بكثير عن طريق التوصل الى تسوية مع الوزارة.
وقالت املواطن���ة في افادتها لعمليات الداخلية ان املعاق 
طلب منها منحه 3 آالف دينار على ان يأخذ الحقا 2000 دينار 
بعد ان يسقط عنها فواتير ال� 20 ألفا، ولكنه لم يفعل، وقامت 
عمليات الداخلية بااليعاز الى رجال أمن حولي بتوقيف املعاق 

ومن ثم مت ضبطه داخل مكتب يستأجره في الساملية.
وقال املصدر األمني مت اخضاع املعاق للتحقيق ليعترف 
بأنه أخذ م���ن املبلغة املبلغ الذي ذكرت���ه الجناز معاملتها 
ومبواجهته بقضايا أخرى مس���جلة من مواطنني ووافدين 
وجميعها حتمل عنوان نصب واحتيال، اعترف املواطن املعاق 
بهذه القضايا، مشيرا الى انه يستغل وجود سكرتيرة حسناء 
في املكتب الذي يس���تأجره في حول���ي خصيصا الصطياد 
ضحاياه، وسائق، في عمليات نصبه وقيامه بتأجير شقق 
فارهة »وهمي���ة« ويتحصل على مبالغ مالية جراء عمليات 

النصب هذه.

عبداهلل قنيص
أحال رجال إدارة بحث وحت���ري محافظة مبارك الكبير 
بقيادة العقيد وليد الدريعي ومساعده املقدم سالم اجلويسري 
وافدين من اجلنسية املصرية بتهمة حيازة مؤثرات عقلية 

بغرض االجتار فيها.
وقال مصدر امن���ي ان معلومات وردت الى الدريعي عن 
اجت���ار وافد في احلبوب ليتم اس���تدراجه الى بيع 60 حبة  
مقاب���ل 100 دينار ليتم ضبطه، وبالتحقيق معه أرش���د عن 
شريكه في االجتار في املمنوعات، وأرشد عن منزل شريكه 
املصري لتتم مداهمة منزله وعثر بداخل الش���قة على نحو 
950 حب���ة واعترف الوافدان بجل���ب احلبوب من موطنهما 

لالجتار فيها.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تامر حسني: مهرجان تابع للجامعة العربية اختارني سفيرا للطفولة.

 ـ وبهذه المناسبة السعيدة نهدي وباسم الشعب العربي أغنيتك
 »حرقة دم« إلى الجامعة.

شنو أفضل تعليق على تصريحات بعض المسؤولين العراقيين 
المتكررة ضد الكويت؟

أبواللطفواحدـ بو طبيع ما يخلي طبعه.

عكس العرب القدماء أسماء 
األلوان. فاللون األخضر حمل 
اسم »أسود« واللون األسود 
أطلقوا عليه اس���م »أخضر« 
وحني قالوا سواد العراق كانوا 
الزروع  يقصدون اخض���رار 
فيها، أم���ا الكتيبة اخلضراء 
فتلك الفرقة العسكرية التي 
يلب���س فرس���انها احلديد، 
اللهجة  واحلديد أسود. وفي 
اخلليجية نطلق على األسمر 
وصف »خضاري« فحني يقول 
املغني »أنِت س���بب علتي يا 
املرأة  ذي اخلضارية« يعني 

السمراء.
 وكذل���ك األحمر »أبيض« 
فقد كانت العرب تقول »رجل 
أحمر« للذي يغلب على بشرته 
الل���ون األبي���ض، وحم���راء 
الظهيرة شدتها، وقد وصف 
النبي صلى اهلل عليه وسلم 
السيدة عائش���ة باحلميراء 
لبياضها حسب »النهاية في 

غريب احلديث واألثر«.
 أما الل���ون األحمر قدميا 
فيتدرج عبر أسماء مختلفة مثل 
»األصهب واألدكن واألدبس« 
واألسماء مشتقة من الصهبة 
والدكنة والدبسة نسبة للدبس. 
كما كانوا يصفون اإلبل السود 
بالصفر من اللون األصفر، أما 
اللون األسود فيطلقون عليه 

األدهم!
وأما الزرقة فهي البياض، 
والزرق ش���عرات بيض في 
يد احلصان، واملرأة ش���ديدة 
البياض )زرقم( وفي الكويت 
يصف الناس املرأة البيضاء 

الفاتنة اجلمال بالزرقاء.

أحبك يا زرقم

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

رفضت استقبال رقمه عن طريق »البلوتوث« فسرق إطارات سيارتها!السيف: سنالحق الجاسم مدنيًا

القبض على نصاب معاق
 مسجل بحقه 40 قضية

مصريان يسقطان بـ 1000 حبة

يستغل سكرتيرته الحسناء لخداع ضحاياه

 »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

حادث مروري للنجمة مرام على طريق صبحان
مفرح الشمري

تلقت عمليات الداخلية مس���اء اول 
من امس بالغا عن حادث مروري مرّوع 
على طريق صبحان الداخلي بعد ان ابلغ 
عدد من مستخدمي الطريق عن احلادث 
الذي تبني ان الضحية الرئيسية فيه هي 
النجمة مرام، وكانت املفاجأة التي تكشفت 
للجميع ان احلادث ما هو س���وى مشهد 
متثيلي ملسلسلها القادم »شر النفوس 3« 
والذي ُينتظر عرضه خالل شهر رمضان 
املقبل على شاشة ال� »ام بي سي«، ويلعب 
دور البطولة فيه الفنان نايف الراش���د 
كما يتصدى إلخراج���ه في اول جتربة 

اخراجية له.
املشهد التمثيلي أدته ببراعة النجمة 
مرام وهو ضمن املش���اهد الرئيسية في 
املسلس���ل حيث جتس���د فيه شخصية 
»زوجة« بطل العمل نايف الراشد الذي 
يلع���ب دور رجل اطفاء يهب مع زمالئه 
لالستجابة لبالغ عن حادث مروري ويفاجأ 
بوج���ود زوجته بصحبة رجل آخر، في 

مشهد مفصلي في املسلسل.
انفردت باقتح���ام موقع  »األنب���اء« 
التصوير الذي ساهم في اجناحه رجال 
االدارة العام���ة لالطف���اء وكذلك رجال 
الدوريات واألمن الذين حضروا لتأمني 

الفنانة مرام كما بدت داخل السيارة املنقلبةموقع التصوير.

رجال اإلنقاذ يحيطون بالسيارة املتسببة في احلادث

حلظة العثور على جثة فارس حيدر متدلية من حجرة عجالت الطائرة )الوطن السعودية( اوراق »الداتورا« خضراء صيفا زهرة نبتة »الداتورا«

سيارات اإلطفاء أغلقت طريق صبحان بالكامل

مواقيت الصالة والخدمات ص12 

)محمد ماهر(

جثة حيدر المتسلل إلى الطائرة السعودية 
تسلم إلى لبنان بعد 22 يومًا

زّور ختم التجنيد فُمنع من السفر للكويت
قامت سلطات اجلوازات مبطار القاهرة الدولي أمس مبنع راكب 

مصري من السفر إلى الكويت.
وصرح مصدر مسؤول باملطار بأن ضابط اجلوازات اكتشف ان 
الراكب قام بتزوير ختم التجنيد وهو من مواليد 1987 وعند مواجهة 
الراك���ب اعترف بتزويره خلتم التجنيد ومت حترير محضر للراكب 

ومنعه من السفر.

الرياض � يو.بي.آي: قال مصدر في الطب الشرعي السعودي ان 
جثة اللبناني فراس حيدر الذي وجد ميتا داخل حجرة عجالت طائرة 
»ناس« التي كانت آتية من بيروت الس���بت املاضي مازالت تخضع 
للفحص الشرعي ولن ترحل إلى لبنان إال بعد ظهور نتائج احلمض 

النووي DNA بعد حوالي 22 يوما.
وقال املصدر لصحيفة »الوطن« السعودية امس انه فور وصول 
جثة املتوفى إلى مركز الطب الش���رعي مبجمع امللك س���عود الطبي 
»الشميسي« بالرياض أخذت عينات من احلمض النووي للتأكد من 
هويته إضافة إلى س���حب عينات أخرى للتأكد ما إذا كان في وضع 

طبيعي أم ال.
وأضاف املصدر الذي لم يكش���ف عنه ان العملية التش���ريحية 
انتهت منذ أيام وبانتظار النتائج التي ستظهر، الفتا إلى أن شرطة 
املطار هي املس���ؤولة نظاما عن تسليم اجلثة بالتعاون مع السفارة 

اللبنانية بالرياض.
ولفت املصدر إلى ان الس���فارة ملزمة بتس���ليم نسخة من جواز 
سفر فراس حيدر إضافة إلى العديد من اإلجراءات النظامية املتبعة 
ف���ي مثل تلك احلاالت فضال عن تس���ديد مبل���غ 3 آالف ريال قيمة 

حتنيط اجلثة.
وكانت سلطات األمن مبطار امللك خالد الدولي في الرياض عثرت 
على جثة متدلية من العجالت اليمنى للطائرة إيرباص »320« التابعة 
للشركة الوطنية للخدمات اجلوية السعودية »ناس« لدى وصولها 
إلى الرياض فجر الس���بت املاضي آتي���ة من بيروت تبني الحقا أنها 

تعود حليدر.

نبتة »الداتورا« المخدرة تزرع صيفًا في الكويت 

كونا: ح���ذر خبير املخدرات واملؤث���رات العقلية د.عايد 
احلميدان من زراعة نبتة يطلق عليها اسم »الداتورا« التي 
يزرعها البعض في فصل الصيف ملالءمتها األجواء احلارة، 

مشيرا الى ان القانون الكويتي يعاقب على زراعتها.
وقال خبير املخدرات في اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
عضو فري���ق البرنامج الوطني لتعزيز الصحة النفس���ية 
ومكافحة اإلدم���ان د.احلميدان، ان الداتورا نبتة مخدرة لها 

تأثيرات سلبية على القلب واألعصاب في حال تناولها.
 وذكر انها تسبب التسمم ومن أعراضها الصداع وجفاف 
الفم والبلعوم واجللد وحالة من الهياج والهلوس���ة تتبعها 
حالة من اخلمول والكس���ل ويصاحب تلك األعراض ارتفاع 
في درجات احلرارة وحرقان في الفم وصعوبة في البلع مع 
اتس���اع في حدقة العني وفقدان البصر واحلركات الالإرادية 

وشلل اجلهاز التنفسي.
وع���ن طبيعة نبتة الداتورا، ب���ني انها تزرع في املناطق 
احلارة واجلافة لذا فإن فصل الصيف في الكويت مناس���ب 
لها وتتصف بسرعة النمو لترتفع الى اكثر من نصف املتر 
وأزهارها بيضاء ذات تعرق بنفسجي على شكل مزمار حتتوي 
على رحيق حلو املذاق وهي تكثر في األراضي الرملية واملزارع 

املهملة وجميع أصنافها شديدة السمية.
وذكر ان الداتورا ذات س���اق اس���طوانية ناعمة متفرعة 
واوراقها كبيرة مفصصة احيان���ا والثمار بحجم الليمونة 
على شكل كبس���ولة بيضية كبيرة ذات 4 مصاريع، عليها 

كثير من األش���واك وحتوي عددا كبيرا من البذور اخلشنة 
السوداء وللنبات رائحة غير مستساغة.

وقال احلميدان ان بعض العمالة الوافدة وضعاف النفوس 
يدخلون ب���ذور الداتورا الى الكوي���ت ويقومون بزراعتها، 
موضحا ان املوقع اجلغرافي للكويت وقربها من بعض دول 
انتاج املخدرات ودول تعاني عدم االستقرار األمني واستقبالها 
العديد من رعايا اجلنس���يات املختلف���ة لإلقامة والعمل من 

األسباب الرئيسية التي تساعد على انتشار النبتة.
وب���ني ان القانون الكويتي اجلزائي رقم 13 لس���نة 1990 
تضمن عقوبات رادعة للنش���اط اإلجرامي في مجال زراعة 
املخدرات واملؤثرات العقلية حيث تنص الفقرة )ج( من املادة 
31 على أنه »يعاقب باإلعدام واحلبس املؤبد كل من زرع نباتا 
م���ن النباتات الواردة باجلدول رقم )5( املرفق لهذا القانون 
او صدر او جلب او اس���تورد نباتا من هذه النباتات في أي 
طور من أطوار منوها وبذورها وكان ذلك بقصد االجتار بأي 
صورة او في غير األحوال املرخص بها في القانون او حتى 

حيازة هذه النباتات بقصد التعاطي«.
وقال ان عمليات اإلدمان وأساليب التعاطي تشهد استخدام 
وسائل مستحدثة من حني آلخر من أمثلتها تعاطي احلشيش 
بإدخال املادة املخدرة في الس���يجار املعروف بشكله البني 
ومزج الكوكايني باآليس كرمي وخلط احلشيش مبواد ذهنية 
او بالتوابل او خلطها مع بعض األطعمة واملش���روبات مثل 

مخدر الكوكايني واجترار املادة املخدرة حتت اللسان.
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البقاء هلل
هدى فيصل غامن الدبوس � 45 عاما � الرجال: الفحيحيل � 
الطريق الساحلي � ديوان الدبوس � ت: 23925811 
� النساء: الفحيحيل � ق10 � شارع بالط الشهداء 

� م15.
أحمـد فارس أحمد النهـام � 67 عاما � الرجال: بيان � ق4 
� ج11 � م31 � دي���وان املس���بحي � ت: 99782580 � 
25513336 � النساء: صباح السالم � ق5 � الشارع 

األول � م11 � ت: 99820582.
فهد خالد خلف محمد العنزي � 4 سنوات � الرجال: اجلهراء 
 � � م11 � ت: 99069548  � ق1 � ش 10  النعي���م   �
النس���اء: اجلهراء � الواحة � ق3 � ش2 � م23 � ت: 

.66411778
عبداهلل عوض معتق � 75 عاما � الرجال: ضاحية عبداهلل 
املبارك � ق1 � ش129 � م49 � ت: 99203046 � النساء: 

الصباحية � ق4 � ش15 � م790.
محمد سيد اسماعيل الرفاعي � 72 عاما � الرجال: الظهر � ق1 
� ش6 � ج1 � م6 � ت: 97999910 � النساء: الظهر � 

ق1 � ش6 � م30 � ت: 99733881.
بندر تركي ناصر الهبلة الرشيدي � 5 سنوات � الرجال: الرابية 
� ق2 � ش20 � م1 � ت: 99997143 � النساء: الرابية 

� ق1 � ش34 � م12 � ت: 24741635.
عبدالعزيـز محمد قمبر عابدين � 64 عاما � الرجال: سلوى � 
حسينية سيد محمد � ت: 66110346 � النساء: الظهر 

� ق3 � ش األول � م34 � ت: 66222912.


