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صفية عبداهلل يوسف اللهو، أرملة يوسف محمد املنصورـ  73 عاماـ  العمرية 
ـ ق1 ـ ش اخلامس ـ م39 ـ ت: 99662139 ـ 99606190.

محمد عبداهلل حسني الفيلكاوي ـ 76 عاما ـ الرجال: عبداهلل املبارك ـ ق1 
ـ ش126 ـ م12 ـ ت: 99739998 ـ النساء: عبداهلل املبارك ـ ق3 ـ 

ش314 ـ م11 ـ ت: 97613456.
رمزي بدر راضي ياسر محمد العنزي ـ 28 عاما ـ الرجال: القرين ـ ق5 ـ ش16 
ـ م26ـ  ت: 66707790ـ  66659991ـ  النساء: العمريةـ  ق1ـ  ش5 

ـ م7 ـ ت: 65188807 ـ الدفن التاسعة صباحا.
مساعد ماجد محمد النومسي ـ 9 سنوات ـ الصباحية ـ ق2 ـ ش5 ـ 298 

ـ ت: 66870706 ـ 55251151.
حليمة يوسف ابراهيم العلي ـ 67 عاما ـ الرجال: مسجد الوزان ـ جنوب 
مشرفـ  أرض املعارضـ  ت: 97441447ـ  النساء: جنوب السرة 
ـ ضاحية الســــام ـ ق5 ـ ش504 ـ م24 ـ ت: 99711748 ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
زياد عبدالعالي خريص العتيبي ـ 75 عاما ـ الفحيحيل ـ ق3 ـ ش5 ـ م30 ـ 

ت: 99466016 ـ 66441195.

5.32الشروق
4.12الفجر
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5.54المغرب
7.12العشاء

مواقيت الصالة

الصفحة األمنية ص12
الحسناء فرانشيسكا تفوز بعرش الجمال اإليطالي

وإحدى المتسابقات تنهار باكية: لست رجالً!

بلدة روم اللبنانية نظمت سباقها السنوي للحمير
بيـــروتـ  رويترز: احتشـــد 
ســـكان بلـــدة روم والبلـــدات 
املجاورة في جنوب لبنان األحد 
املاضي ملشـــاهدة سباق سنوي 
للحمير وهتفوا للمتنافسني في 

السباق.
وأجـــرت احلميـــر تدريبات 
لإلحماء في الشـــارع الرئيسي 

بالبلدة قبل انطاق السباق.
وبينما كان الصغار والكبار من 
سكان البلدة والبلدات املجاورة 
يهتفون ويصفقون لتشـــجيع 
احلمير كان املتسابقون يحفزون 
احلمير ضربا بالعصي حلثها على 

اإلسراع والفوز بالسباق.
الســـباق ان  وأعلـــن منظم 
احلمار الفائز سيحصل على 50 
كيلوغراما من الشعير وسيحصل 
الفرسان الفائزون باملراكز األولى 
على كـــؤوس فضية وزجاجات 
من النبيذ احمللي. ويقام سباق 
احلمير سنويا في بلدة روم منذ 

45 عاما.

بينهن مانشـــيني التي اتهمتها 
االشاعات بأنها رجل متحول.

التتويج  وحضـــرت حفـــل 
أسطورة السينما العاملية صوفيا 
لورين التي قامت بتتويج امللكة 

اجلديدة.

روجت لإلشاعة كنوع من الدعاية« 
لكنها عقبت عليه انهم »يقولون 
أشياء شريرة ليكسبون املال دون 

مراعاة مشاعر اآلخرين«.
وتنافســـت علـــى اللقب 12 
متسابقة بعد تنحية خمسني من 

روماـ  أ.ش.أ: توجت اإليطالية 
احلسناء فرانشيسكا تستاسيكا 
ملكة جلمال إيطاليا 2010 مساء 

أمس األول.
هذا وقد شهدت التصفيات عدة 
مفاجآت مـــن بينها اتهام إحدى 
املتســـابقات بأنها رجل متحول 
انفجرت املتسابقة وتدعى  وقد 
أليسايا مانشيني ليلة األحد في 
البكاء على الهواء بعد أن دعتها 
مذيعة حفل اختيار ملكة جمال 
ايطاليا للحديث عن االشـــاعات 
التـــي تناولتها بعض وســـائل 
اإلعام والصحـــف احمللية من 
وجود رجل متحول جنسيا بني 
املتسابقات يحتمل كونه الفتاة 
ذاتها التـــي اكدت امام اجلمهور 
وعدسات التلفاز انها امرأة مئة 

في املئة. 
وفي ذات اليوم أصدر منظمو 
احلفل بيانا »يســـتنكرون فيه 
االشـــاعات التي طالـــت الفتاة 
ويطالبون باحترام خصوصية 
املتســـابقات« بينما هاجم أحد 
الصحافيني الفتاة »املشتبه بها« 
قائا ان بعض »الوكاالت هي التي 

صفحة آراء ص13

دراسة الصراع الدائر في اليمنـ  
شماله وجنوبهـ  من اجلانب النفسي 
ال تقل أهمية عن اجلانب السياسي 
منها، حيث يؤدي تهميش فئات من 
املجتمع إلى ترسيب تراكمات تفصل 
بينهم وبني االنتماء إلى الوطن الذي 
يعيشون فيه، فليس شيئا أشد تأثيرا 

من اإلقصاء واحلرمان من اخلدمات الضرورية، وعند 
مقارنة املناطق الســـعودية املتاخمة لليمن ـ جنران 
وعدد من املدن السعودية التي كان اليمن يعتبرها قد 
انتزعت منها، جند أن هذه املدن تتمتع بنفس مستوى 
اخلدمات الذي تنعم به سائر مدن اململكة، في التعليم 
والصحة والطرق املعبدة واملطـــارات، يعيش فيها 
الناس في أمن رغـــم أنهم في قرى متناثرة مبناطق 
جبلية نائية، في املقابل يشتكي املواطن اليمني على 
اجلانـــب اآلخر من احلدود، وفي اجلنوب البعيد من 

جتاهل الدولة ألبسط حاجاته املعيشية.
إن تزامـــن القاقل في الشـــمال ـ احلوثيون ـ مع 
احلراك اجلنوبي يؤكد، بل ويوجب وضع حد لتصوير 
املوضوعـ  قسراـ  بشكل طائفي، صحيح أن هناك من 
يقفز إلى أي عربة قاقل مبجرد أن تتحرك لتحقيق 
مآربـــه، عربيا أو إقليميـــا، إال أن تقصير الدولة في 
اليمن هو األساس، ومن املفيد هنا اإلشارة إلى جتربة 
تركيا بشأن املناطق احلدودية مع سورية حيث يجري 
حاليا حتويل تلك املناطق إلى بيئة اقتصادية وإدارية 
نشـــطة يستفيد منها الســـكان احملليون في توفير 
وظائف وفـــرص تعليم ومراكز صحية واتصاالت.. 
الـــخ، هذه التجربة بحاجة إلـــى رصد نفس األموال 
التي تســـتخدم اليوم للمواجهة العسكرية، فتنزل 
على الناس في تلك املناطق خيرا ونعمة، بدال من أن 

تنزل حمما وقذائف.
الشيء نفسه ميكن أن يقال عن غرب إيران، األهواز، 
والتي ميكن أن تتحول إلى بيئة أعمال، بدال من تركها 
لنفس املشاعر السلبية، كالتهميش واإلقصاء ونقص 
الشـــعور باملواطنة الكاملة، ولو نظرنا إلى التجربة 
الهندية بالنسبة للمسلمني هناك، لوجدنا أنهم توقفوا 
عن اعتبار أنفسهم جزءًا من باكستان أو بنغاديش، 
وتفاعلوا مع الوطن املشترك الذي يجمعهم بآخرين، 
هذه جتربة ثمينة يجب أن نرصدها، ومثلها جتربة 
ماليزيا مع التعددية العرقية والدينية، أما آن لدول 
منطقتنا أن تتحرك على املسار الذي سلكته تركيا، 
الهند، وماليزيا وأن تضع حدا لطريقة »تشعل حربا 

عندي، أشعل حربا عندك«.. إلى متى؟!
> > >

كلمة أخيرة: في الظروف التي شرحناها يسهل اقتناص 
أمثال ياسر احلبيب، وغيره من اخلادرين في همسات 
الكتب، مبختلف اجتهاداتها، دون أن يعرضوها على 
الواقع احمليـــط، فليس فقيها من لـــم ينظر حوله، 
ويعمق رؤيته لألمور، حتـــى يكون ما يقوله خيرا 

لنفسه وألمته، بدال أن يكون باء عليهما.

يقال انك لو رميـــت عملة معدنية في الهواء في 
جتمع للبشـــر في كوريا لسقطت على االرجح على 
رأس واحد يدعى »لي«، ولو رميتها في الصني لوقعت 
علـــى »وانغ«، وفي الهند علـــى »راج«، وفي أميركا 
على »جون« وبريطانيا »جاك« وروســـيا »ايفان« 
واوكرانيــــا »نزار« وجورجيا »مرمي« وآيســـلندا 
»سارة« وتونــــس »مهدي« واملغرب »فاطمة« وايران 

ومصر »محمــــد« واخلليج »عبداهلل« وايرلندا »صوفيا« والبوسنة 
»امينة«.

> > >
في الكويت لو رميت مائة فلس في الهواء في جتمع لرجال كويتيني 
لسقطت على االرجح على حامل شهادة ماجستير او دكتوراه مشتراة 
باملال ويتســـبب ذلك الغش التجاري في الضرر واهدار املوارد بأكثر 
من اي عمليـــة غش جتاري اخرى كونه ينخر في اســـاس العنصر 
البشري الذي تقوم على قدراته وكفاءته احلضارات وعمليات التنمية 
فـــي البلدان، فيتم نتيجة لذلك الغش عزل وابعاد الكفاءات الكويتية 

احلقيقية وتقدمي اصحاب الشهادات املضروبة.
> > >

واحلـــل في الكويت وغيرها من دول مجلس التعاون التي صدرنا 
املرض املدمر اليها هو بإنشاء هيئة خليجية اكادميية مختصة تقوم 
بتقييم الشـــهادات واجلامعات وال تقبل اي شـــهادة في اخلليج دون 
تصديق تلك الهيئة عليها، حيث من االســـتحالة مبكان انشاء هيئة 
كويتية مختصة خلضوعها في النهاية لعمليات الترضيات والطبخات 

التي اصبحت تتدخل في كل شيء.
> > >

ويخبرني الصديق العزيز ســـيد انور الرفاعي ان الغش التجاري 
وصل الى االنساب، فهناك شهادات عليها دمغات يوضع عليها اسم من 
يريد مقابل مبلغ من املال، فيصبح منتسبا لاشراف والسادة متصا 
بنسب الرسول محمد ژ وهو للمعلومة اختراع صدامي بامتياز بعد 

ان اوصل صدام نسبه للدوحة النبوية الشريفة بشهادات مماثلة.
> > >

في الصني وكنتيجة للتحقيق في حادث ســـقوط طائرة شـــركة 
»هانون« شـــمال الصني، اكتشف مؤخرا وجود 200 طيار صيني في 
تلك الشركة قاموا بتزوير شهادات طيرانهم، وهناك امر مشابه حدث 
قبل سنوات في »الكويتية« عندما مت توظيف طيار اميركي على انه 
كابنت بينما كان في حقيقة االمر مســـاعد طيار ولم يكتشف االمر اال 
كنتيجة لوشاية زميل له، وقد مت انهاء عقده وتسفيره في ليل اظلم 

حفاظا على التقاليد الكويتية.. املعتادة!
> > >

احد القائمني على مؤسسة استثمارية تساهم بها الدولة استطاع 
بعمليات )...( بارعة ان يخلق لذاته منصبني يتســـلم عليهما راتبني 
شـــهريني يفوقان في مجموعهما رواتب مجلس الوزراء بأكمله، ذلك 
الراتب املزدوج يتسلمه كجائزة له على تسببه في خسارة للمنشأة 
التـــي يديرها بأكثر من مليار دينار وتطفيشـــه للكفاءات الكويتية، 

ولنا.. عودة!
آخـر محطة: آخر ابتكارات الغش التجـــاري في الكويت قيام بعض 
املكاتب بالتاعب في عدادات الســـيارات الرقمية وارجاعها من مئات 
اآلالف الى آالف قليلة ثم بيعها بأضعاف سعرها املفترض بعد عمليات 
التجميل والترقيع املعتادة لها ليبتلش بها املشـــترون من املواطنني 

واملقيمني.. وعلى عينك يا تاجر!

السعادة التي يوفرها لك 
اآلخر »صديق، أخ، زوج، 
أب« حالـــة عصيـــة على 
التجمد وال ميكن حفظها في 
الثاجة مثل الطعام املجمد 
لنتناولهـــا في وقت آخر، 
فالسعادة حالة فرح طازجة 
ينبغي تناولها وممارستها 
واالحساس بها حال قطافها 
أو احلصـــول عليها وإال 
فسدت وما عادت تصلح 

لاستهاك العاطفي.
فالديون تقبل السداد 
الحقا، كمـــا ميكن تأجيل 
احلرب والثـــأر والزواج 
والسفر والبيع والشراء، 
وحتـــى االجناب ميكن أن 
يتم فـــي فتـــرة تتجاوز 
فتـــرة االخصـــاب »فـــي 
حال جتميـــد احليمن في 
املشافي املتخصصة بحفظ 
احليامن«، أما السعادة فا 
الوعد  أو  التأجيـــل  تقبل 
بتوفير السعادة في وقت 

الحق.
نعم ميكنـــك تصديق 
تاجـــر يعـــدك بتوريـــد 
البضاعة الحقا، كما ميكنك 
احلديث مع االصدقاء حول 
اي مشاريع مستقبلية، أما 
السعادة فا ميكنك أن تعد 
االخرين بها في املستقبل 
وال تصدق مـــن يقدم لك 
هذه الوعود، السعادة فعل 
حاضر »حصرا« ال ماضي 
إنه فرح  له وال مستقبل، 
يعمـــر فـــي القلب حلظة 
والدتـــه وينتهي مفعوله 

حاملا تغيب اسبابه.
البقـــاالت  اذا كانـــت 
متتنـــع عن البيع بالدين 
فالقلوب ال تشتري السعادة 

باآلجل.

)أ.ف.پ( النجمة اإليطالية صوفيا لورين حلظة تتويج ملكة جمال إيطاليا أمس األول 

جانب من سباق احلمير الذي شهدته بلدة روم اللبنانية 

درجة الحرارة تنخفض بدءًا من اليوم

بطاقة أحوال مزورة تكشف »سفاح ينبع«
المتهم بقتل واغتصاب 3 إندونيسيات في السعودية

أسرة الحارس الذي حرقته البدون الخمسينية 
تطالب الرئيس المصري بالحصول على حق ابنها

مواطن يعرض مكافأة لمن يكشف سارق سيارته
 لـــم يجد مواطن وســـيلة الســـتعادة ســـيارته التي ســـرقها مجهول 
في آخر أيام رمضان سوى عرضه مكافأة مجزية ملن يدلي بأي معلومات 
ميكن ان تدل على هوية سارق سيارته وقال املواطن الذي اعلن رصد املكافأة 
املجزية عبر اكثر من وسيلة من بينها الوسائل االلكترونية والرسائل الهاتفية 
ملن يدله على السارق: ان سيارته من نوع جيب سافاري بيضاء اللون موديل 
2007 وحتمل لوحة رقم »1902ـ5« ووضع املواطن رقم هاتفه لدى »األنباء« 

ملن ميلك أي معلومات.

الرياضـ  يو.بي.آي: ألقت أجهزة األمن السعودية 
القبض على ما يعرف بـ »سفاح ينبع« غرب اململكة 
الذي قتل ثاث نساء من اندونيسيات بعد اغتصابهن 

وكان يعتزم قتل ضحيته الرابعة.
وقالت مواقع اإلنترنت السعودية ان القاتل اعترف 

بهذه اجلرائم بعد مرور اكثر من ثاث سنوات.
وأضافت أن شعبة البحث اجلنائي متكنت من 
القبض على املجرم اجلمعة املاضي بقضية تزوير 
بطاقة األحوال وخال التحقيق معه اشتبه به أفراد 
البحث ومن خال التحقيـــق معه اعترف بقيامه 

بتشويه أبنائه وحرقهم بالنار لكي يتسول بهم.
وذكرت أن أفراد الشرطة واجهوه ببعض القضايا 
املجهولة ملا الحظوه من ميوله للعنف وقد اعترف 

باحدى جرائم القتل وتوالت اعترافاته وقام بتصديق 
اعترافه شرعا، وأقدم املجرم على قتل أول ضحية 
في العام 2007 ومت العثور على اجلثة على طريق 
ينبع النخل والضحية الثانية في العام 2008 ومت 
العثور على اجلثة مدفونـــة عند كورنيش ينبع 
الصناعية عند شاطئ الشروق في حني أقدم على 
قتل الضحيـــة الثالثة في العام 2009 ومت العثور 

على اجلثة على طريق الشمال محروقة.
وقال املتحدث األمني في بيان له انه بعد التحقيق 
مع اجلاني اعترف بالقيام بقتل ثاث نســـاء من 
اجلنســـية اإلندونيسية بعد اســـتدراجهن وفعل 
»الفاحشـــة بهن« ومن ثم قتلهن وإخفاء معاملهن 

وإلقائهن في أماكن غير مأهولة.

القاهرة: شيع أهالي قرية بني 
ادريس التابعة ملركز القوصية 
بأسيوط )جنوب مصر( جثمان 
محمد ســــيد زيدان الذي لقي 
مصرعه حرقا على يد السيدة 
اخلمسينية البدون في محافظة 
حولي حيث كان يعمل حارسا، 
مطالبني بتدخل الرئيس مبارك 
ملتابعة القضية واحلصول على 

حقوق ابنهم.
ونقلت صحيفة »املصري 
اليوم« عن فوزي سيد شقيق 
الضحية ويعمل بالكويت ايضا 
ان محمد )32 سنة( متزوج من 
ابنة عمه ولديه طفل عمره عامان 
لم يره سوى مرة واحدة، حيث 
ان شــــقيقه سافر الى الكويت 

منذ 6 سنوات.
وكان املجنــــي عليه يعمل 
حارسا للعمارة التي تقيم فيها 

املتهمة بقتله )ل.م( )56 عاما( 
وكانت تسكن مبفردها في شقة 

بالدور الرابع.
وقال فوزي ان املتهمة حاولت 
احراق وقتل شقيقه عدة مرات 
قبل تنفيذها اجلرمية وعندما 
القبــــض عليها ودخلت  ألقي 
الشــــرطة شــــقتها وجدت بها 
عددا كبيرا من جراكن البنزين 
اســــتعدادا لتنفيذ جرائم ضد 

مصريني آخرين.
واضــــاف: عرفــــت مبقتل 
شــــقيقي بعد افطار آخر يوم 
من رمضان بعد اتصال تلفوني 
مــــن مصريني يســــكنان على 
التي يحرسها  العمارة  سطح 
اخــــي، وابلغاني بــــان دخانا 
كثيفــــا يخرج من غرفة محمد 
وعندما وصلت الشرطة وجدت 
املتهمة في الغرفة التي تفحمت 

محتوياتها متاما وضاعت معالم 
جثــــة محمد وتعرفــــت عليها 
من عامة واضحة في رأســــه 
و»الشبشب« الذي كان يلبسه. 
ان احد  وقال شقيق الضحية 
السكان اخبره بان محمد ابلغه 
بتهديد السيدة البدون له بالقتل 
الفتا الى انها قامت مبحاوالت 
سابقة لقتله، لكن محمد رفض 
تــــرك العمل النه لم يجد عما 
بديا واكتفى باباغ الشرطة 
الكويتية والكفيل الذي يعمل 

لديه.
واضاف سيد خليفة زيدان 
ابن عم املجني عليه: لم يتصل 
بنا اي من املسؤولني املصريني 
ليعرض علينا املساعدة واخشى 
ان يضيع حق محمد مثل مئات 
املصريني الذين لقوا حتفهم في 
اخلارج ومثل بجثث بعضهم.

كونا: قال خبير التنبؤات اجلوية والبيئة في ادارة األرصاد اجلوية عيسى 
رمضان ان مرتفعا جويا سيؤثر في طقس الباد خال األيام املقبلة ابتداء من 

اليوم )األربعاء( ويؤدي الى انخفاض في درجات احلرارة بشكل ملحوظ.
واضـــاف رمضان ان هذا املرتفع بدأ بالتحرك من أمس وســـيكون دافئا 
نســـبيا، مبينا ان مصدره احمليط األطلسي من البحر األبيض املتوسط الى 

منطقة الشام ثم شبه اجلزيرة العربية تتبعه كتلة هوائية شبه باردة.
واوضح انه مع دخول هذا املرتفع يبدأ انخفاض في درجة احلرارة ودخول 
فصـــل اخلريف في الفترة املقبلة وخاله تزيد أمراض احلساســـية والبرد 
واالنفلونزا نتيجة عوامل عدة بينهـــا التفاوت الكبير بني درجات احلرارة 

العظمى والصغرى. 
وذكر ان الرياح الشمالية الغربية ستزيد سرعتها اليوم وتستمر باعتدالها 
ونشـــاطها يومي اخلميس واجلمعة املقبلني فتتراوح بني 20 و45 كيلومترا 

في الساعة فتثير بعض الغبار.
وأشـــار رمضان الى ان انخفاضا ملحوظا سيطرأ على درجات احلرارة، 
متوقعا هبوط احلرارة الصغرى ليا الى 22 درجة مئوية في بعض املناطق 

الصحراوية، بينما ستكون العظمى بني 38 و43 درجة مئوية.
وذكر ان درجات احلرارة الصغرى شـــهـــــدت خال الليالي املاضية منذ 
دخول شهر سبتمبر اجلاري هبوطا تدريجيا حيث سجلت محطة األرصاد 
اجلوية في جزيرتي وربة وبوبيان 23 درجة مئوية فجر اليوم وفي العبدلي 

24 درجة مئوية وفي مطار الكويت الدولي 26 درجة مئوية.

»الشيف« أحمد البدر:  افتتحُت  سلسلة 
مطاعم غربية  وعالمية على أسس كويتية
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