
رويترز: احتل����ت أخبار املعم����ر الكيني املزواج 
أسينتوس أكوكو الذي توفي عن عمر ناهز الرابعة 
والتسعني عناوين وس����ائل اإلعالم في كينيا بعدما 
تزوج من 100 امرأة على األقل وأجنب منهن ما يزيد 

على 200 ابن وابنة.
وتوفي أكوكو في الثالث من اكتوبر اجلاري بعد 

فترة قصيرة من املرض.
واش����تهر أكوكو بني أبناء بلدته باسم »اخلطير« 
لقدرته التي ال يضاهيه فيها آخرون على جذب الفتيات 
في القرية، وكان أكوكو قد قال في مقابلة مع ال� »بي 
بي سي« قبل عام عندما استعرضت قصته بزواجه من 

100 امرأة انه: لقد أسموني باخلطير ألنني وسيم.
وقال ابنه توم أكوكو للتلفزيون الكيني إن محاوالت 
إنقاذ حياة والده تعثرت بسبب عدم وجود سرير في 

وحدة للعناية املركزة، وأضاف »عندما وصلوا الى كيسومو لم يجدوا اي 
مكان في وحدة العناية املركزة وبعدها وبسبب ذلك نقلوه الى املستشفى 

العام وعندما هموا بإدخاله وجدوا أنه مات«.
وجتمع مئات من أقارب أكوكو مبسقط رأسه في 

إقليم نيانزا في كينيا حيث ناقشوا مراسم الدفن.
وتعدد الزوجات أمر مش����روع في كينيا رغم أن 
الكثيرين ال يعملون به، كم����ا أنه عالمة على الثراء 
والوض����ع االجتماعي في بع����ض املجتمعات في هذا 

البلد.
وكان »اخلطير« رجال ثريا يدير شركة لسيارات 
األج����رة وميتلك العدد األكبر من احمل����ال في املركز 
التج����اري بالقرية ويعمل معظ����م أبنائه في جتارة 

مملوكة للعائلة.
كما سيتذكره أبناء القرية لبنائه مدرسة ألبنائه 
وكنيسة الس����تيعاب أفراد اسرته الكبيرة في قداس 

يوم االحد.
وقال أبناء أكوكو إنه من املرجح أن جترى مراسم الدفن في نوفمبر 

املقبل وستكون شأنا عائليا خالصا.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: الواليات المتحدة فقدت عضالتها في الشرق األوسط.

ـ .. والشرق األوسط فقد عقله.
الحكومة تدعو المواطنين لتسديد التزاماتهم المالية المستحقة للجهات 

الحكومية.
أبواللطفواحدـ مو بعيد باچر يطلعون لنا بحملة شعارها »هاتوا الفلوس اللي عليكم«.
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شرط الفحص

كثيرا ما نصدف في هذه احلياة 
أشياء جميلة وبعد ان نقتنيها ندرك 
انها ليست عمالنية، أو ال تتناسب مع 
احتياجاتنا أو قدراتنا أو طبائعنا، 
فه����ذا هاتف نقال جميل به مميزات 
عديدة لكنه ال يتناس����ب وطبيعة 
حاجتنا من الهاتف، وتلك س����يارة 
فاخرة وثمنها مناسب غير انها ليست 
عمالنية وال تتوافق وارتفاع درجة 
احلرارة ف����ي بالدنا، وذاك بلد رائع 
يصلح للس����ياحة لكن����ه ال يصلح 

لإلقامة والعيش فيه. 
ما ينطبق على الهواتف والبلدان 
والس����يارات ونحوها ينطبق على 
البشر، فبعض الناس جيدون رائعون 
محترمون لكن طبيعتهم ال تتناسب 
وطبيعتن����ا، وعلى املرء ان يفحص 
طبائع اآلخر قبل ان يقرر االقتراب 
منه، فإذا كنت ممن ميتلكون نشاطا 
وفيرا ورغبة في التجوال والتعرف 
على املعالم الس����ياحية أو األثرية 
فال تس����افر مع ش����خص كسول أو 

جهول.
الشخصية املكتئبة املتشائمة ال 
يسهل العيش معها مهما امتلكت من 
خصال حس����نة، وحسب املصريني 
»احلي����اة حتب اخلفّي����ة« فاحملّمل 
باألثقال يتحرك ببطء ويحول مسيرك 
الى مشقة صعبة، والكويتيون القدماء 
قالوا »احلي يحييك وامليت يزيدك 
غم« فبع����ض الناس أخيار طيبون 
لكنهم كاملوتى عاجزون عن التعاطي 

مع احلياة.
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الكل يتس����اءل عن االسباب والدوافع التي 
جتعل احلكومة تق����وم بتصرفات واجراءات 
ال معنى لها وغير منطقية، وهي على سبيل 
العبث واالس����تهتار كما ح����دث في محاصرة 
الندوات وتطويق الدواوين املخالف للقانون 
والدس����تور، فقد كانت تصريحات مسؤولي 
احلكومة والداخلية انها ستمنع فقط التجمعات 

التي تكون خارج اس����وار الديوانيات ثم هي وبس����رعة تنقض 
وتلحس تصريحاتها وتسمح قبل يومني لتجمع ساحة االرادة 
باالنعقاد، اذن ملاذا كل هذه القوات والدوريات حملاصرة ندوات 

ال يتجاوز احلضور في بعضها عدد اصابع اليد؟!
انني ال اجد تفسيرا لذلك سوى ان احلكومة تستعرض قوتها 
وسيطرتها على زمام االمور ومتكنها من االغلبية داخل مجلس 

االمة والتي اعطتها االمان والسالمة من اي مساءلة ولالسف. 
ان املنه����ج اجلديد الذي تتبعه احلكومة هو تكس����ير االقلية 
النيابية املعارضة وحتديهم في كل مطالباتهم وان كانت مشروعة، 
واقرب مثال موضوع اطالة الدوام املدرس����ي واصرار »التربية« 
على قرارها وعدم اكتراثها مبطالبات جمعية املعلمني والنواب، 
وكذلك تخاذل احلكومة وتقصيرها في معاجلة ارتفاع االسعار 
وفضيحتها الصارخة في عدم تطبيق قانون تنظيم املنافسة الصادر 
منذ ثالث سنوات، وكذلك امتناع احلكومة عن تنفيذ العديد من 
القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والتي من شأنها املساهمة 
في معاجلة الغالء والتضخم، اضافة الى صمت وزارة الداخلية 
ووزيرها وع����دم التعليق على ادانة جلنة الداخلية والدفاع في 
مجلس االمة لوزير الداخلية برفع االبعاد االداري عن ايرانيني 

متورطني في تهريب املخدرات وانتحال صفة طبيب. 
هل تعلمون ملاذا ال تهتم احلكومة بذلك؟ النها تعلم ان لديها 
اغلبية برملانية عمياء مسلوبة االرادة ستقف معها ومع الوزير 
للتصويت ضد هذا التقرير وكل تقرير ال يعجبها او تكون فيه 

ادانة الحد افراد احلكومة او احملسوبني عليها.
ان علتنا ف����ي هؤالء النواب الذين س����لموا اخليط واملخيط 
للحكوم����ة بل اصبح����وا ادوات حتركهم احلكوم����ة كيف ومتى 
شاءت، وما ادل على ذلك من دعوات تنقيح الدستور التي تخرج 
لنا كلما وقعت احلكومة في م����أزق وأرادت صرف االنظار عن 

قصورها وجتاوزاتها.
ان االيام املقبلة ستكون مريرة وال شك في التعسف احلكومي 
بجميع اشكاله سواء كان في تعيينات القياديني او التنفيع في 
مناقصات، التنمية او مترير القرارات االرجتالية غير املدروسة 
وتهميش وتقزمي دور مجلس االمة والذي اضحى، ولالسف، اداة 

طيعة بيد احلكومة تشكلها كيف تشاء.

الحكومة تستعرض..!

البقاء هلل
أحمـد  عبدالعزيـز 
يوسف خليل الفليكاوي 
� 61 عاما � الرجال: 
الظهر � ق1 � ش4 � 
م8 � ت: 66550446 � 
النساء: جابر العلي 
� ق3 � ش23 � م1 � 

ت: 23831881.
عبداحلميد حسـن 
الشـرف � 73 عاما � 
كيفان � ق5 � شارع 
محم����د يوس����ف 
العدس����اني � م9 � 
 �  24848402 ت: 

.99133558
مبارك راشـد راجح 
 31 محمـد الهاجـري � 
عام����ا � صب����اح 
السالم � ق11 � ش1 
� م66 � مقابل جادة 
9 � ت: 55772227 � 

.50022044
حسـن علي محمد 
غلـوم � 67 عام����ا � 
مس����جد  الرجال: 
مقامس � الرميثية � 
ق10 � ت: 66773320 
 �  25396116  �
النساء: بيان � ق6 
� طري����ق 21 � م7 � 

ت: 25399097.
فهـد حميـد صويان 
اجلدعـي � 42 عاما 
� عبداهلل املبارك � 
ق3 � ش307 � م16 � 

ت: 66429794.
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أسينتوس أكوكو 

وفاة »الكيني الخطير« تاركًا وراءه 100 زوجة وأكثر من 200 طفل

أملاس لگل الناس
اشترك مع األنباء واحصل فــــورًا

على موبايل مرصع باألملاس

الــشــروط:
� يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه خالل فترة العرض من 2010/10/3  إلى 2010/11/6 في جريدة األنباء ملدة سنة بقيمة ٢٥د.ك على هدية فورية عبارة عن هاتف نقال EVAL مرصع بأربعة حبات أملاس ذلك وحتى نفاذ الكمية.

�  اليحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له  استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً �  اليحق للمشترك االشتراك بأكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني في جريدة األنباء االشتراك في هذا العرض.

لإلشتراك:

24831692 - 24830304 - 24830322
www.alanba.com.kw

سعودية تنقذ شقيقتها
من بين فكي ذئب

الرياض � الس���عودية � يو.بي.آي: 
جنت طفلة سعودية )11 عاما( من ذئب 
مفت���رس كاد ان يقضي عليها بفضل 
ش���جاعة اختها الكبرى التي واجهته 
عندما هاجم الذئب خيمة العائلة في 
منطقة عقل���ة الصقور ش���مال غرب 

اململكة.
وذك���رت صحيف���ة »اجلزي���رة« 
الس���عودية في عددها امس ان الذئب 
كان دخل فجر الس���بت املاضي خيمة 
تقطنها االسرة وهاجم الطفلة الصغيرة 
واصابها في كتفها لتس���تيقظ اختها 
الكبرى وعندما هم الذئب مبهاجمتها 
هي االخرى بادرت الى االمساك به من 
رأس���ه مطبقة بيديها على فكيه حتى 
استيقظت والدتها واستنجدت باالب 

الذي قام بنحره بواسطة سكني.
ومت نقل الشقيقتني الى مستشفى 
عقلة الصقور ملعاجلة ما حلق بهما من 

جروح نتيجة صراعهما مع الذئب.


