
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
نجاد: لدينا معلومات أن أميركا ستشن حربين على دولتين في المنطقة.

ـ تصريحك يذكرنا ببرنامج »من سيربح المليون«، واآلن سنحذف 
إجابتين ونتصل بصديق لنعرف الدولتين!

إدارة عالقات العمل في »شؤون الفروانية« تكدس القضايا لديها 
وتتحجج: »ما عندنا مراسل يوديهم المحكمة«.

أبواللطفواحدـ يا معودين أّجروا تاكسي وبدينار يوصلهم.

البقاء هلل
مشـعل بدر املشـيلح الصهيبي املطيـري ـ 42 عاما ـ 
الفردوس ـ ق5 ـ ش األول ـ ج7 ـ منزل 2 ـ ت: 

.65559844
عبدالباقـي عبداهلل محمد النـوريـ  81 عاماـ  الرجال: 
ديوان النـــوري ـ العديلية ـ ق2 ـ ش عبداهلل 
النوريـ  م23ـ  ت: 22524881ـ  النساء: الفيحاء 

ـ ق8 ـ ش85 ـ م7 ـ ت: 22542023.
فرحـان عبداجلبار مرزوق العتيبي ـ 72 عاما ـ الرابية ـ 

ق1 ـ ش34 ـ م27 ـ ت: 65683888.
عبد علي عبداهلل بهمن ـ 72 عاما ـ الرجال: ضاحية 
عبداهلل السالم ـ ق3 ـ الدائري الثاني ـ مقابل 
النزهةـ  ديوان بهمنـ  ت: 22572556ـ  22572557 
ـ النساء: ضاحية عبداهلل السالمـ  ق2ـ  ش معن 

بن زائدة ـ ج25 ـ م9 ـ ت: 22561646.
عبـداهلل صالح النابت ـ 86 عاما ـ الرجال: مشرف ـ 
ق5 ـ ش15 ـ م2 ـ ت: 99055288 ـ 25386918 ـ 

النساء: االندلسـ  ق12ـ  ش5ـ  م11ـ  ت: 22573008 
ـ 99463922.

منيرة مطلق فهـد أبا القلـوب، أرملة علي عوض أبا 
القلوب ـ 71 عامـــا ـ الرجال: ضاحية عبداهلل 
املبـــارك ـ ق5 ـ ش1 ب ـ م13 ـ ت: 99722283 ـ 
النساء: ضاحية عبداهلل املبارك ـ ق3 ـ ش305 

ـ م24.
فهد ابراهيم خالد عبداللطيف الدهيمـ  27 عاماـ  الرجال: 
مشـــرف ـ ق4 ـ ش8 ـ م15 ـ ت:  55994844 ـ 
النساء: مشرفـ  ق6ـ  ش3ـ  م40ـ  ت: 25381600 

ـ الدفن التاسعة صباحا.
نورة عبدالعزيـز محمد احلقان، زوجة محمد عبداهلل 
القعـــودـ  66 عاماـ  الرجال: الفنطاسـ  ديوان 
احلقـــان ـ ق2 ـ ش21 ـ م12 ـ ت: 66664462 ـ 
23900362 ـ النســـاء: السالم ـ ق6 ـ ش602 ـ 

م36 ـ ت: 25211989 ـ 25211979.

كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

يوليــــو 1956 إبــــان أزمة تأميم 
القناة حســــبها السياسي املخضرم 
نوري السعيد »صح«، فثالث قوى 
هي: بريطانيا وفرنســــا وإسرائيل، 
الرئيس  قادرة بالقطع على هزمية 
عبدالناصــــر، لذا راهــــن بقوة على 
اإلجنليز وطلب من انتوني ايدن أن 

يرسل باخرة محملة باألسلحة للعراق عبر قناة السويس 
ليدعي أن قوات ناصر اعتدت عليها لتبرير العدوان.

> > >
وفور انتهاء العدوان الثالثي على مصر أعلن الرئيس 
عبدالناصر االنتصار وعجل باالنتقام من نوري السعيد 
عبر إعطاء نفســــه حق التدخل في الشأن العراقي ودفع 
الثعلب العراقي في يوليو 1958، دمه ثمنا لرهانه اخلاسر 
القائم على موازين العقل والقوى العسكرية البحتة في 

منطقة ال تعتد مبثل تلك املوازين.
> > >

يوليو 1990 وحسبة خاطئة أخرى تقوم على موازين 
القوى البحتة، قام بها صدام عندما قدر أن جيش املليون 
جنــــدي قادر على هزمية جيش الـــــ 10 آالف جندي، وقد 
انتهت تلك احلســــبة اخلاطئة بالهزمية النكراء للجيش 
الصدامي عام 91 وتســــخير الكويــــت أرضها عام 2003 
لالنتقــــام من صدام مما أدى إلى فضيحة اختبائه كالفأر 

بالغار، ثم إعدامه بعد ذلك.
> > >

يوليو 2006 مع شن إسرائيل حربها على لبنان بعد 
خطف اجلنديني اإلسرائيليني، قدرت بعض القوى اللبنانية 
ان حسبة موازين القوى تعمل لصالح إسرائيل، لذا توعدت 
باحملاسبة بعد احلرب التي ما إن توقفت حتى أعلن حزب 
اهلل االنتصــــار وانتقم ممن هدده بشــــل أعمال احلكومة 
وإغالق البرملان وتعطيل انتخابات رئاســــة اجلمهورية 

ثم انتهى األمر بأحداث 7 مايو 2007.
> > >

إن هناك أعمال تهديــــد ووعيد في اخلليج ضد إيران 
قــــد تنتهي بحرب أو ضربة عســــكرية في مرحلة قادمة 
يصعــــب حتديد تاريخها، واحلكمــــة تقتضي التعلم من 
دروس املاضي والعمل على منع تلك احلرب وعدم الرهان 
على معطى موازين القوى حيث ستعلن إيران انتصارها 
مع انتهاء األعمال العســــكرية وستبدأ، كاحلال باألمثلة 
الســــابقة، بالتدخل في الشأن الداخلي ملن سيقف ضدها 

كي تدفعه الثمن.
> > >

آخـر محطة: التقيت قبل أيام على هامش منتدى أصيلة 
باملغرب بوزير الثقافة اإليراني األســــبق اإلصالحي عطا 
اهلل مهاجراني الذي حدثني بأنه أبلغ املسؤولني األميركيني 
في واشــــنطن بأن شن احلرب على إيران يعني حتولهم 

جميعا إلى أحمدي جناد.

 حــــوار مميز، حول أســــباب األزمة 
االقتصادية في السوق الكويتي، سنعرضه 

كما هو:
األول:  »دائما نناقش أزمة السوق من 
منظور اقتصادي مكرر، أال ترون معي 
أن في السوق ممارسات خاطئة تتحمل 
اجلزء األكبر من املسؤولية عن تخريب 

سوقنا«؟
الثاني:  »مثل ماذا؟«

األول: »أال ترون هــــذه املصطلحات 
التي دخلت على السوق »من صاده عشى 
عياله« و»أكال، من هالشق لي هالشق« 
و»بالفلوس ما أعرف أمي وأبوي« و»ألف 

قلبة وال غلبة«.
الثاني: »هالكالم مو زين واللي يقوله 

ما يسلم من احلوبة«.
 ثالــــث: »مــــن ويــــن جــــاءت هذه 
التصرفات؟ الكويتيــــني من عمر كانوا 
يتفاخــــرون باحترام الكلمة، والقصص 
اللي نسمعها عن أشخاص سددوا فلوس 
ما هي عليهم، بس علشــــان االسم، وين 

راحت هالصفات«؟!
األول: »اجليل اللي تتكلم عنه قصر 
كثيرا في توصية من جاء بعده، واكتفى 
بأن مارس الشرف واألمانة، معتقدا بأنها 
تنتقل مع الهوا الى اجليل التالي، البد من 
التوصية والنشر لهذه املعاني الكرمية 
اللي حتفظ البركة في السوق، واال امنحق، 

مثل ما تشوفون«.
الثاني: »املشكلة جتاوزت املمارسات 
الفردية الى تصرفات حتدث من مؤسسات، 
أعرف مجلس ادارة بأكمله يشاهد ممارسة 
غلط من الرئيس بأسلوب »أكال من هالشق 
لي هالشق«.. واذا سألهم الشخص املعني 
بهذا الظلم قالوا له »احنا معاك وندري هذا 

التصرف غلط، ولكن شنسوي«! 
األول: »هم شــــركاء في الظلم، ولهذا 
تصاب مثــــل هذه الشــــركات باخلراب 
ككل، وليس شخصا واحدا فيها، بسبب 
قبول واقرار الظلم من قبل مجموعة من 

املسؤولني، وهم قادرون على منعه«.
الثالث: »واحلل«؟

األول: »نحن مقبلــــون على مرحلة 
اقتصادية جديدة بعد هذا اخلراب، فالدنيا 
دوارة، ودوام احلال من احملال، املطلوب 
أن يتعــــظ الناس، حتــــى ال نرجع الى 
تخريب األسواق مرة أخرى، وأن يجددوا 

يفعلــــه  كان  مــــا 
وأجدادهم  آباؤهم 
من تعامل شريف 
ومروءة يؤدي معها 
املرء ما عليه حتى 
لــــو لم تكــــن لدى 
صاحــــب احلق أي 

ورقة تثبت حقه، فاهلل عز وجل املطلع 
على البشــــر ال يغفل، وهو القائل )كل 

امرئ مبا كسب رهني(.
شخص رابع: »ما دور مكاتب احملاماة 

فيما يحدث«؟
سألوه: »قل لنا، ما دورهم؟ هم يدافعون 

عن صاحب احلق«.
أجــــاب الرابع: »صحيــــح في بعض 
األحيان، ولكن فــــي أحيان كثيرة يكون 
شعارهم »مصائب قوم عند قوم فوائد« 
لهذا فهم يزيدون من شــــقة اخلالف بني 
الناس، وبالذات اذا كانت األسرة جتارية 
ولها ملكيات في السوق، جتد أن اخلالف قد 
تضاعف، ولألمانة هناك محامون يجتهدون 
في التوفيق بني املتنازعني، ويبصرونهم 
بحجم األضرار الناجتة عن العناد، أضرار 
ملعارك ال يخرج منها أحد رابحا بســــبب 
طول مدة النــــزاع وانهيار قيمة األصول 

محل النزاع«.
األول: »إذن هي مشكلة أخالقية على 
مستوى األفراد واملؤسسات، مبا في ذلك 

بعض مكاتب احملاماة«.
الثاني: »هذا صحيح، واذا كنا سندخل 
املمارســــات  املرحلة االقتصادية بنفس 

فأبشروا بنكسات أكبر من األولى«.
الثالث: »ال تفاول علينا بالشر«.

الثاني: »بدال من هذا الكالم لم ال نتحرك، 
كل في مجاله، للتأكيد على أهمية تغيير تلك 
املمارسات وحتذير من تستهويه، نحذره 

من انعكاساتها عليه وعلى السوق«.
حوار جميل، أرجو أن يجد صداه في 
ســــوقنا الذي يستحق أفضل مما يحدث 

له.
> > >

كلمة أخيـرة: األســــتاذ الكبير إبراهيم 
دبــــدوب، لقد آملنــــي مصابكم اجللل في 
االبن العزيز، أسأل اهلل أن يلهمكم واألسرة 
الكرمية الصبر اجلميل، واسأل اهلل رب 
العاملني والرحمن الرحيــــم، له املغفرة 

والرحمة.

»تصحيح ما يحدث في السوق«.. و»العزاء ألسرة إبراهيم دبدوب«لماذا ستنتصر إيران في الحرب القادمة؟!

ناطح اإلنســـان الغيوم فخرا 
بإنســـانيته، وتعالى على سائر 
الكائنات مغترا بعقله وحواسه 
وهيئته، فإذا غضـــب من أخيه 
اإلنسان وصفه باحليوان، وجتاهل 
هذا اإلنسان املغرور فضل الكثير 
من املخلوقـــات عليه. فللحمامة 
والعنكبـــوت والنملـــة والهدهد 
واحلوت أفضـــال كثيرة وردت 

في قصص القرآن الكرمي.
للكائنـــات األخـــرى بيئات 
محددة ال تتنازع عليها، فالطير 
في الشجر، والبطريق في اجلليد، 
والسمك في البحر، والسباع في 
الغابة، واخلفافيش في الكهوف، 
أما اإلنسان القلق املذعور فتجده 
يقتحم كل هذه البيئات ويطارد 
أصحابها األصليني وال يقنع ببيئته 

األصلية.
بعـــض احليوانـــات الحـــم 
وبعضها عاشب، وبعض الطيور 
جارح وبعضها يلتقط احلبوب 
والديدان. اما اإلنسان فماكينة أكل 
وحشية تلتهم األخضر واليابس، 
يأكل اللحم واالعشاب واحلبوب 
والديـــدان والطيور واألســـماك 
والقواقـــع وســـائر احليوانات 
وميتطيها ويقحمها معه في حروبه 

لتموت األفراس حتت فرسانها.
الوحوش الضواري والطيور 
الكواسر تقتل لتعيش. أما اإلنسان 
فيطغى ويقتل من أجل أن ميوت 
ســـواه، يغزو ويدمـــر ويحرق 
ويســـتعمر اآلخرين ويعيث في 
األرض فســـادا ثم يأتي بعد كل 
ذلك ويتعالى على بقية مخلوقات 
العاملني ويصـــف تعامالته  رب 

 بـ »اإلنسانية«!
أي ادعاء أكذب من هذا االدعاء 

البشري؟!

حقيقة اإلنسان

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

الصــالة
3.35الفـجـــر

11.54الظهــــر

3.30العصــــر

6.43المغـــرب

8.10العشـــاء

الحماد: رمضان 11 أغسطس فلكيًا و12 أغسطس بالرؤية
ومرصد المرزم يمتلك تلسكوبًا متطورًا يمكنه رصد الهالل في النهار

شروقه.
وأضاف احلماد ان مواكبة 
التكنولوجيا احلديثة من شأنها 
ان تطور سير العمل وخصوصا 
في مجـــال علم الفلك حيث ان 
املعدات الفلكية تتطور بشكل 
ســـريع وفي فتـــرات زمنية 
قصيرة، وقـــال إنه مت اختبار 
هذا اجلهـــاز وأثبت دقة عالية 

في االجتاه للقمر.
ودعا احلماد الى اعتماد الرؤية 
ومطابقتها دوما مع احلسابات 
فالعني اصدق من احلساب مهما 
بلغـــة دقته كما ان الرؤية هي 
دليل اثبات احلساب فال يصح 
جتاهل احدهما، ومن هنا برزت 
التلسكوبات وكاميرات  اهمية 
التصوير في علم الفلك والذي 
اعتمد علـــى التكنولوجيا في 

تطوره واستمراره.

االجرام السماوية األخرى وهي 
التقنية التي يعتمدها املرصد 
في رصد االهلة وحتديد مواعيد 

دخول األشهر القمرية.
وقال ان مثل هذه التكنولوجيا 
احلديثة من التلسكوبات حتتوي 
على أجهزة متابعة فريدة من 
نوعها ال ترصد إال القمر وتتابع 
اجتاهه حتى بعد غروبه وميكن 
استخدم هذا اجلهاز في أي وقت 
سواء كان في النهار أو في الليل، 
ففي األوقات التي ميكن رصد 
القمر فيها على ســـبيل املثال 
يشير اجلهاز الى اجتاه القمر 
ويتجه اليه ليضعه في منتصف 
دائرة الرصد للتلسكوب، أما في 
األوقـــات التي ال ميكن رؤيته 
فيه وذلك لعدم وجود القمر في 
دائرة األفق يشير اجلهاز الى 
احداثيات القمر ويحدد موعد 

ينفرد بامتالك تكنولوجيا حديثة 
مخصصة لرصد القمر، ويعتبر 
تلسكوب القمر مخصصا لرصد 
القمر فقط وذلك لتوافق سرعة 
متابعة اجلهاز مع سرعة حركة 
القمر والتي تعتبر أسرع من 

وذكـــر ان متابعـــة الهالل 
بالرؤية يجـــب أال تكون فقط 
في شهر رمضان أو شوال، وامنا 
الهجري  العام  تبدأ منذ بداية 
ومع بداية ونهاية كل شهر قمري 
وذلك لتحـــري الدقة، وهذا ما 
العام  عكف املرصد طوال هذا 
الهجري على رصده ومتابعته، 
وأكد احلماد على أهمية تعاون 
املراصد في الدول التي تشترك 
مع بعضها في موقع جغرافي 
واحد كـــدول اخلليج العربي، 
الى ان مرصد املرزم  مشـــيرا 
الفلكي انضـــم لتجمع مراصد 
خليجية وعربية منتشرة تقوم 
مبتابعة ورصـــد االهلة، ومت 
مؤخرا إطالق مشروع حتري 
لألشهر الهجرية بالتعاون مع 

جمعية الفلك في جدة. 
وأشار احلماد الى ان املرصد 

محمد الدشيش 
صرح مديـــر مرصد املرزم 
الفلكـــي ورئيس جلنة حتري 
الكويت م.مساعد احلماد بأن 
رمضان هذا العام سيكون فلكيا 
باذن اهلل يوم األربعاء املوافق 
11 أغسطس املقبل، مشيرا الى 
ان والدة الهالل ستكون صباح 
يوم الثالثاء املوافق 10 أغسطس 
في متام الساعة 6:09 ويكون 
مكثـــه 6 دقائـــق تتعذر رؤية 
الهالل أما في اليوم الذي يليه 
)األربعاء 11 أغسطس( فستكون 
الرؤية ممكنة ويكون فيها مكث 
الهالل 46 دقيقة تقريبا، وبذلك 
11 أغسطس(  يكون )األربعاء 
أول أيام شهر رمضان املبارك 
فلكيا واال فسيكون اخلميس )12 
أغسطس( اذا مت األخذ مبعيار 

الرؤية.

مدمن يحتجز أشقاءه الثالثة  ويطالب والدته بفدية
هاني الظفيري

متكن رجال أمن اجلهراء من احليلولة دون وقوع 
كارثة ال حتمد عقباها بعد ان اختطف مواطن مدمن 
اشقاءه الثالثة الصغار واحتجزهم في الدور الثاني 
ملنزل اسرته حتت تهديد السالح مطالبا رجال األمن 
ووالدته التي كانت قد ابلغت الداخلية بفدية من اجل 
اطالق سراحهم. وفي التفاصيل ان مواطنة اتصلت 
بعمليات الداخلية وابلغت ان ابنها املدمن العشريني 
اختطف اشقاءه الثالثة حتت تهديد السالح ونقلهم 
الى الدور الثاني، حيث اغلق على نفسه معهم الباب 
وهـــدد بقلتهم ما لم تقم والدته مبنحه املال، وفور 
ورود البـــالغ توجه مدير امـــن اجلهراء الى موقع 
البالغ وقابل السيدة التي كانت تنتظر رجال االمن 

على الباب وأطلعته على الوضع فطلب العميد طنا 
منها ان تساير ابنها في طلبه وان حتادثه من وراء 
الباب وتبلغه بأنها ستضع النقود التي طلبها امام 
باب الغرفة التي يحتجز فيها اشقاءه الثالثة. وقال 
املصدر ان املواطنة نفـــذت تعليمات طنا ومبجرد 
خروج ابنها ألقى رجال األمن القبض عليه وجتريده 
من مســـدس كان يحمله بيده، موضحا املصدر ان 
املواطن كان حتت تأثير املخدرات ومسدســـه كان 
محشـــوا بـ 12 طلقة جاهزة لالستخدام وكان قفل 
األمان في وضعية ايقاف اي انه كان ميكن ان يطلق 
النار جتاه اشقائه الصغار الذين مت حتريرهم في 
اي حلظة، هذا ومت اقتياد املواطن املدمن الى مخفر 

الواحة حيث مت احتجازه وسجلت قضية.

م.مساعد احلماد

هروب مدمن
 من مركز اإلدمان

هاني الظفيري
ســــجل رجال أمن مخفر 
الشويخ قضية حملت مسمى 
»اهمال بحراســــة متهم« ضد 
مشــــرف مركز رعاية اإلدمان 
الشــــويخ بعد ان  مبنطقــــة 
اســــتطاع احد املرضى الهرب 
باالضافة الى اتهام املشــــرف 
مبحاولة التستر، وكان رجال 
األمن قد اكتشفوا حادثة هروب 
املدمن بعد حصر عدد املرضى 

في املركز أمس األول.
هذا وكشــــفت التحقيقات 
تســــتر مشــــرف املركز الذي 
ســــيتم اخضاعــــه للتحقيق 

بسبب اإلهمال.

عبدالعزيز الحميدي اليوم وياكم
تستضيف »األنباء« اليوم األربعاء جنم نادي القادسية 
واملنتخب الوطني لكرة السلة عبدالعزيز احلميدي وذلك 
ما بني الساعتني 3 و5 مساء للحديث عن أوضاع اللعبة 
في البالد وفي ناديه القادســـية، وكذلـــك للحديث عن 
حظوظ األزرق في بطولة املنتخبات العربية املقبلة التي 

ستقام في لبنان.
وايضا ســـيتحدث احلميدي عن احالمه وطموحاته 
املستقبلية مع األصفر واألزرق، باالضافة الى الرد على 
اســـئلة القراء وذلك على الهواتف التالية: 24830514 ـ 

24830238 ـ 24830322 ـ داخلي: 131 ـ 318.

صفحة الخدمات ص14 الصفحة األمنية ص8

»رائحة الموت« تكشف جثة مواطن
 شبه متحللة في منطقة النسيم 

هاني الظفيري
كشف بالغ عن تسرب رائحة كريهة من سيارة أميركية متوقفة 
بشكل مشبوه خلف أحد املنازل في منطقة النسيم إلى اكتشاف جثة 

شبه متحللة بداخلها تعود ملواطن.
وكان مواطن قد أبلغ عمليات الداخلية فجر أمس عن تسرب رائحة 
كريهة من سيارة أميركية سوداء متوقفة خلف منزله، وقال املواطن 
في بالغة انه ال يســــتطيع رؤية ما بداخل الســــيارة ألنها »مظللة« 
بالكامل وتغطيها الرطوبة من الداخل والغبار وأنه من االســــتحالة 
عليه أن يقترب منها لشــــدة الرائحة الكريهــــة املنبعثة منها قائال: 
»أشم منها رائحة املوت« ليهرع فور ورود البالغ رجال امن اجلهراء 
يتقدمهم مدير االمن العميد محمد طنا ومساعده العميد محمد الديني 
واملقدم فالح محســــن والرائد مطر سبيل والنقيب غنيم الظفيري، 
وبقيامهم بفتح الســــيارة عثروا على جثة مواطن ممدة على املقعد 
األمامي، ليتم اخطار رجال الطب الشرعي الذين قاموا بنقل اجلثة 
الى الطب الشرعي للوقوف على اســــباب الوفاة. وبحسب مصدر 
أمني فإن املعاينة األولية وبالتدقيق على الهويات التي عثر عليها 
في جيب املتوفى تبني أنه مواطن في العقد الثاني من العمر واضاف 
املصدر انه وبالتدقيق على بياناته اتضح أنه من ارباب الســــوابق، 
وأبلغ الطبيب الشــــرعي رجال األمن أنه مر على الوفاة أكثر من 48 
ساعة ما جعل اجلثة تتحلل جزئيا . هذا وقد حضر الى املوقع رئيس 
املباحث املقدم سعد العدواني وضابط االرتباط ماجد الصليلي ومت 
رفع اجلثة عن طريق رجال الطب الشرعي من أجل معرفة األسباب 

التي أدت إلى وفاة املواطن وسجلت قضية. 

جثة املواطن العشريني كما عثر عليها بداخل السيارة

دوريات األمن حتيط بالسيارة األميركية السوداء


