
عبداهلل قنيص
علمت »األنباء« أن مخفر الزهراء مت 
إخالؤه ونقل عدد من رجال األمن العاملني 
به الى مخفر الس����الم، وذلك في اعقاب 
حصول مالك املخفر على حكم قضائي 
بإخالئه وتسليمه له، وكان املواطن قد 
رفع دعوى قضائية للمطالبة بتمكينه من 
املخفر الذي استأجرته قبل أعوام وزارة 

الداخلي����ة وقال مصدر امني ان املواطن 
وبعد انتهائ����ه من مراحل التقاضي قام 
بتس����ليم كتاب اإلخالء الى وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لش����ؤون األمن العام 
باإلنابة اللواء طارق حمادة والذي أمر 
بإخالء املخفر ومتكني املواطن منه وأخلي 
املخفر متاما ومت تس����ليمه الى صاحبه 

قبل يومني.

عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة
بعد توقف حوادث السطو املسلح التي 
تس����تهدف عادة محطات الوق����ود النائية 
عادت تلك احلوادث الى املشهد األمني بعد 
أن شهدت محطة وقود ضاحية علي السالم 
وأم الهيمان في ساعة متأخرة من مساء امس 
األول هجوما مسلحا لشخصني خرجا ب� 150 
دينارا من الكاشير بعد ان اشهرا في وجهه 
سالحا ابيض وقاما باالعتداء عليه بالضرب 
بعد اقتحامهما غرفته خاصة أنه رفض أن 
مينحهما حصيلة الصندوق وحاول إغالق 
باب الغرفة على نفس����ه إال أنهما متكنا من 

كسر الباب.
وقال مصدر أمن����ي مت نقل املصاب إلى 
مستشفى العدان للعالج من كسور حلقت 
به جراء االعتداء وسجلت قضية مرجحا ان 
يكون مرتكبو هذه القضية من مدمني املواد 
املخدرة. وبحسب الكاشير أن اجلانيني قاما 
بضربه بقوة وألقيا بجسده على الطاولة بقوة 

وعنف ما أدى إلى كسر يده اليمنى.
واش����ار املصدر ال����ى أن رجال املباحث 
شرعوا في استدعاء أرباب سوابق من قبل 
هذه النوعية م����ن القضايا للتحقيق معهم 

وعرضهم على الكاشير املجني عليه.

أمير زكي
ش���هد مخفر جليب الشيوخ امس حادثة 
غريبة بعد ان توفي بداخله وافد إيراني جاء 
ليتقدم ببالغ رس���مي، واألغرب ان اإليراني 
داهمته الس���كتة القلبية التي صرعته على 
الفور قبل ان يكمل جملة بالغه بعد أن واجه 
رجال األمن قائال: »أريد أن أبلغ عن فقدان...«، 
وقبل ان يكمل طلب منه رجال األمن ان يجلس 
حتى يقوموا بفتح محضر األحوال لتسجيل 
رقم قضية له، وقب���ل ان يصل اإليراني الى 
الكرسي حيث أشار له رجال األمن سقط على 

وجهه وسط دهشتهم، وقال مصدر امني روى 
الواقعة ل� »األنباء« ان رجال األمن هرعوا إلى 
حيث سقط اإليراني وتبني لهم انه جثة هامدة 
حت���ى ان أحدهم حاول إنعاش قلبه بطريقة 
اإلس���عافات األولية، إال ان اإليراني كانت قد 
فاضت روحه، وفيما يبدو ان س���كتة قلبية 
داهمته وذلك بحسب تقرير املعاينة األولية 
التي أجراها رجال الطب الشرعي الذين حضروا 
لنقل جثة الوافد اإليراني والذي ال يعرف أحد 
حتى اآلن ما هي طبيعة ش���كواه وال ما هو 

الشيء الذي جاء يبلغ عن فقدانه.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الشباب السويدي يمتلك نظرة تفاؤلية تجاه مستقبل بالده.

ــ والشباب العربي أفقدته السياسة ذاكرته ونسي المستقبل »خير شر«.
أسعار التمور في الكويت تصل إلى معدالت قياسية.

ــ وكل شيء في هالبلد ممكن يزيد حتى سعر الرطب إال الرواتب ومؤشر 
أبواللطفواحدالحرارة مال الحكومة اللي قافلينه على 49.

الت���ي يحملها  كانت األفكار 
اإلنس���ان في املاض���ي واضحة 
املالمح ويسهل فهمها كما يسهل 
وصولها لآلخري���ن، ورمبا كان 
ذلك الوضوح ناجتا عن بساطة 
احلياة القدمية وتباسط اإلنسان 
فيها ورسوخ الثوابت لديه، وكل 
من يس���رح قليال ويتذكر اآلباء 
واألجداد يدرك مرمى املقال حيث ال 

مناطق رمادية غامضة لديهم.
هذه اآلراء واألفكار والقناعات 
تغير شكلها في وقتنا احلاضر 
وتش���وهت هويتها واختلطت 
مالمحه���ا ومتازج���ت ألوانه���ا 
وأضحت كمثل لوحة »كوالج« أو 
القص واللصق من مواد مختلفة، 
ورمبا نتجت هذه اخللطة الفكرية 
الثوابت وارتفاع  بسبب اهتزاز 
درج���ات القلق في الش���خصية 
احلديثة بعد ث���ورة االتصاالت 
وتدف���ق املعلوم���ات املتضاربة 

وتشابك املصالح.
لألسف، ما عاد رصد القناعات 
لدى اآلخرين مهم���ة مضمونة 
النجاح كما في املاضي، فالناس 
املكابرة وارتداء األقنعة  أدمنت 
واسترخصت االدعاء واستسهلت 
متييع القناعات، فالشخص الذي 
يحدثك أو يكاتبك قد يكون علمانيا 
وإسالميا أو ميينيا ويساريا في 
اللحظة ذاتها، فنحن نعيش زمن 
الهوية الفكرية املزركشة واملطلية 

بسائر األصباغ.
إنه���ا ضريب���ة العص���ر في 
مجتمعاتنا املتخلفة التي تعيش 
حالة من التأرجح بني البساطة 

والتعقيد.

أقنعة القناعات

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

البقاء هلل
راشـد سعد راشـد العرادة � 18 يوما � العزاء 
ع���ن طريق الهات���ف � ت: 97818343 � 

.99977457
حسن حسني محمد أحمد � 65 عاما � الرجال: 
بنيد القار � حس���ينية سيد علي � ت: 
99623445، النس���اء: العارضية � ق3 

� ش5 � م12.
عبدالوهـاب محمـد صالـح الصفـي � 88 عاما � 
الرجال: الزهراء � ق5 � ش42 � م34 � ت: 
99589362 � 99048077، النساء: حطني 
� ق2 � ش212 � م50 � ت: 99627467 � 

الدفن التاسعة صباحا.
فجر ناصر راشد علي العريفي � 18 عاما � الرجال: 
العارضية � ق4 � ش2 � م11 � ت: 66030373 

� 99387662، النس���اء: القصور � ق6 � 
ش15 � م6 � ت: 25429074.

فيصل علي حسـن الدسم � 18 عاما � الرجال: 
صب���اح الناص���ر � ق1 � ش30 � م17 � 
النس���اء:   ،97731113 � ت: 60027222 
صب���اح الناص���ر � ق1 � ش102 � م28 � 

ت: 24898959.
محمد إسماعيل التميمي � 51 عاما � الرجال: بيان 
� مسجد اإلمام احلسن � ت: 99022732، 
النساء: الشعب � ق5 � ش56 � م2 قرب 
مسجد عمار بن ياسر � ت: 22644999 

� الدفن التاسعة صباحا.
محمد إبراهيم عبدالرحمن البلوشـي � 77 عاما � 
الرج���ال: بيان � ق6 � ش4 � ج2 � م14 � 

طريق 22 � ت: 97282828 � 25386454، 
النساء: العديلية � ق3 � شارع عيسى 
العسعوسي � ج32 � م1 � ت: 99667177 

� الدفن التاسعة صباحا.
مخلد راشد زهيميل املطيري � 76 عاما � الرجال: 
ضاحية عبداهلل املبارك � ق8 � ش832 � 
م15 � ت: 99086180 � 99020325، النساء: 
صباح الناصر � ق5 � ش39 � م19 � ت: 

.99745845
عبدالعزيـز محمد الطاهر � 67 عاما � الرجال: 
الرميثية � ق6 � ش���ارع شاهني الغامن 
� ج62 � م18 � ت: 99871771، النس���اء: 
القادسية � ق8 � شارع حطني � م62 � ت: 
22543056 � الدفن بعد صالة العصر.

»مالك مخفر الزهراء« يخليه 
من رجال األمن بحكم قضائي

مسلحان يكسران يد كاشير محطة أم الهيمان

السكتة تصرع وافدًا إيرانيًا في المخفر 
قبل أن يكمل بالغه عن فقدان »...«

رامي عياش يعقد قرانه بعيدًا عن اإلعالم
 بعد خطوبة اس���تمرت عدة أشهر،
    عق���د املطرب اللبناني رامي عياش 
قرانه على خطيبته اللبنانية سيرين 

في حفل بعيد عن أضواء االعالم.
وقال عياش: أمتنى من اهلل أن يبارك 
لي في هذه اخلطوة، وعروسي في نظري 
ه���ي نور كبير في حياتي، وأمتنى أن 
أكون لها الزوج الصالح ونصفها الثاني، 
وأنا مؤمن بالقضاء والقدر، لذلك أمتنى 
أن يكون قدرنا خيرا، حسب ما نقلته 

عنه مجلة زهرة اخلليج.
يذكر أن عي���اش احتفل بخطوبته 
في حفل بسيط اقتصر حضوره على 
العائلتني فقط، وأهدى عياش خطيبته 
هدية غالية الثمن، رفض االفصاح عن 

قيمتها املادية.
خطيبة رامي عياش تنتمي لعائلة 
أبوزين، وهي ابنة شقيقة الشيخ بهجت 
غيث شيخ عقل الطائفة الدرزية السابق. 
يذكر أن رامي عياش قدم سينغل جديد 
أثناء مشاركته في  بعنوان »حياتي« 
البرامي الس���ابع من املوس���م السابع 
لبرنامج املس���ابقات الش���هير »ستار 

أكادميي«.

مواقيت الصالة  والخدمات ص12

رامي عياش مع خطيبته سيرين في صورة أرشيفية


