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لص ابتلع ماسة والشرطة تنتظر.. خروجها

حصان عربي.. يرفض الغرق

في كوريا السيارات بداًل من الطاوالت في املطعم

بدانة أيشوريا تصبح قضية وطنية في الهند 

.. وشاروخان يواجه عقوبة املنع من دخول ستاد مومباي 

في ويندس����ور )أونتاريو(، 
اتهمه أح����د موظفي  بعدم����ا 
احملل باستبدال املاسة بأخرى 
مزيفة ف����ي الواجهة، واتصل 

بالشرطة.
الرجل  وأك����د ك����وري أن 
متعاون جدا وقد تناول حبوبا 
ملينة للمعدة إال أن املاسة التزال 
عالقة في أمعائه، موضحا أن 
تهمة السرقة ستوجه إليه ما 

إن تخرج املاسة منه.
يذك����ر أنه يصع����ب عادة 
التي  املاسات باألجهزة  رصد 
الس����ينية،  تعمل باألش����عة 
إال أن الص����ور التي التقطت 
ملعدته خالل األسبوع احلالي 
بهذه التقنية، أظهرت احللية 
بوضوح وق����د أصبحت عند 

مستوى القولون.

بكاليفورن���ا  »الكابيت���ان« 
املنتج  الس���ابق  مع زوجه���ا 
الس���ينمائي جون بيترز، إلى 
أن »احلصان كان يرتدي كامل 
سرجه ومعداته«، معربة عن 
استغرابها من كونه لم يغرق 

أو يتعثر في خطامه.
ولم تكن ميندي موجودة 
وقت احلادث���ة، لكنها علمت 
بها من مساعدها، فتوقعت أن 
يلقى حتفه، ألنه كان يس���بح 
ف���ي احملي���ط، وألن األجواء 
أظلمت ولم يعد يرى، إال أنها 
طلبت منهم أن يبلغوا حرس 

الشواطئ.
وبعد أن قطع احلصان ثالثة 
أميال سباحة الحظ عمال نفط 
مهام عمله���م بالبحر حيوانا 
أبيض يسبح في املاء، فأبلغوا 
مساعدة ميندي، التي أخبرت 
بدورها خفر الشواطئ، فقامت 
قوة على الفور بالوصول إليه 

وإنقاذه.

املراقب����ة الكن����دي البالغ 52 
عاما في العاشر من مايو وهو 
يبتلع املاسة البالغ عيارها 1.7 
قيراط في متجر للمجوهرات 

الشمس، لكن »ويليام« أصيب 
بالذعر جراء أص���وات املوج 
العالية، فكان يركض بقوة على 
الشاطئ والناس يحاولون أن 
ميسكوا به، لكنه قفز في مياه 

البحر«.
التي   وأش���ارت مين���دي 
تربي خيوال عربية في مزرعة 

الش����رطة  أفادت  العربية: 
الكندية بأن رجال متهما بسرقة 
ماس����ة بقيمة 20 ألف دوالر 
وابتالعها سيبقى موقوفا حتى 
تتمكن الشرطة من استعادة 
احلج����ر الكرمي، وذلك بعد أن 

يقوم السارق ب� »التغوط«.
وفي ه����ذا الس����ياق، ذكر 
الس����رجنت بريت كوري أن 
الرجل موقوف في زنزانة ال 
يوجد فيها مرحاض لكي تسهل 
عملية استرجاع املاسة، وأضاف 
بحس����ب ما نقلت عنه وكالة 
»فرانس ب����رس« أن املوقوف 
أعطي دلوا من املاء ليش����ربه 
والشرطة تراقب تغوطه، كما أن 
ضباط الطب الشرعي يراقبونه 

بعناية.
وق����د ص����ورت كاميرات 

جنا حص���ان عرب���ي من 
امل���وت، بع���د أن قضى ثالث 
س���اعات متواصلة يسبح في 
مياه احملي���ط، قطع خاللها 3 
أميال، بعد أن جرفه املوج من 
الشاطئ إلى عمق املياه، وكان 
احلص���ان ال���ذي يطلق عليه 
»ويليام« مش���اركا في عرض 
اللتقاط الصور بأحد شواطئ 
كاليفورني���ا، ولك���ن أصوات 
اصطدام األمواج أصابته بالذعر، 
فاندفع يركض إلى داخل البحر، 
بحسب صحيفة »ديلي ميل« 

البريطانية.
وقالت ميندي بيترز مالكة 
احلصان: »أنا من اجليل الثالث 
ملربي اخليل، ولم أر واقعة مثل 
هذه من قبل. لقد رأيت بعض 
اخلي���ل تقوم بأش���ياء الفتة، 

لكنني لم أر شيئا مثل هذا«.
وأضافت »كان هناك نحو 20 
مصورا على الشاطئ، وأرادوا 
أن يلتقطوا صورا وقت غروب 

وكاالت: ق���د ال يع���د تناول 
الطعام في السيارة من النشاطات 
املمتعة ف���ي الغالب على عكس 
هذه التجربة الغريبة التي يقدمها 
هذا املطعم الذي سنتحدث عنه 
الكثيرون  اليوم والذي يعتبره 
من رواده متع���ة حقيقية. نعم 
فلقد استبدل مطعم »بي اس بو 
بو في تايوان كراسيه بالسيارات 
و»أنصاف الس���يارات« فتجدها 
جميعا مصطفة في صالة املطعم 
باإلضافة إلى أنها ليست سيارات 
عادية فهي من أنواع السيارات 
الكالسيكية الفاخرة التي يعود 
أغلبها حلقبة الستينيات من القرن 
املاضي ومن طرازات السيارات 
املستخدمة في املطعم سيارات 
أوس���ن مارتني وميني والبيتل 
الش���هيرة وكاديالك وسيارات 
شيفروليه ملونة بألوان زاهية.

وكاالت: تواجه النجمة الهندية 
أيشوريا راي هجوما عنيفا بسبب 
عدم خسارتها الوزن بعد اجنابها 
طفلها االول في اكتوبر عام 2011 
من أبيشاك باتشان ابن أميتاب 
باتشان، وصرحت راي 38 عاما 
مؤخرا بانها ليست مستعجلة 
النق����اص وزنها فهي س����عيدة 

باالمومة.
فمش����كلة راي م����ع الوزن 
اصبحت مشكلة وطنية فاعتبر 
البعض ان النجمة لديها واجب 
جتاه جمهورها باستعادة رشاقتها 
خاصة اذا ارادت حضور مهرجان 
»كان«. ونشر احد املواقع شريط 
ڤيديو يظهر النجمة الهندية قبل 
مرحلة الوالدة وما بعدها، وتضمن 
الڤيديو مؤثرات صوتية كصوت 
الفيل وقد شوهد هذا الڤيديو اكثر 

من 500 الف مرة.

احلصان العربي قبل انتشاله من البحر

الهند  أنباء  وذكرت وكالة 
اآلسيوية إن شاروخان مالك 
فريق كولكاتا نايت ريدرز الذي 
فاز بالدوري أراد االحتفال بعد 
مراسم تسليم اجلوائز ولكن 

لم يسمح له.
وت���ردد أنه دفع رجل أمن 
كبير السن وأنه عندما تدخل 
مسؤولو الرابطة أساء إليهم.

وق���ال رئي���س الرابط���ة 
فيالسراو ديش���موخ »هناك 
اقت���راح مقدم أم���ام الرابطة 
ملنع املمثل من دخول الستاد 
ونحن سنلتزم مبا ستقرره 

األغلبية«.

إقبال ش���يخ أحد  وق���ال 
الش���رطة للصحافيني  رجال 
»شاروخان كان مخمورا، كما 
أنه أساء وهدد املسؤولني عندما 
تدخلت أنا للفصل بينه وبني 

اجلمهور«.
ونف���ى ش���اروخان هذه 
االتهامات وقال انه ذهب للستاد 
الصطحاب أطفاله ولكنه وجد 
الستاد »يسيئون«  مسؤولي 

معاملتهم.
وأضاف »عليهم االعتذار 
لي، لق���د تعرضت للمضايقة 
كن���ت غاضبا ولك���ن لم أكن 

مخمورا«.

نيودله���ي � د.ب.أ: صرح 
مسؤولون اخلميس بأن جنم 
بوليوود ش���اروخان يواجه 
املنع مدى احلياة من  عقوبة 
دخول س���تاد وانخيدي في 
مومب���اي بعدما ت���ورط في 

مشاجرة.
وقالت أمني رابطة الكركيت 
في مومباي رافي سايانت إن 
املمثل أساء التصرف واشتبك 
مع حراس األمن ومس���ؤولي 
الكركيت بعد مباراة في دوري 
الكركيت الهندي ليلة األربعاء 
وقد مت تقدمي شكوى ضده لدى 

الشرطة.
شاروخان

سبح 3 ساعات متواصلة بعرض البحر قبل إنقاذه

احدى طاوالت »سيارات« املطعم الغريب

ايشوريا في آخر صورة لها وتبدو بدينة للغاية

ساعة أملاس مرصعة بالكامل... أطقم أملاس... سيارات فاخرة
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السحب 
النهائي

شروط املشاركة: يحصل كل مشترك جديد أو يجدد اشتراكه خالل فترة العرض من   
2012/5/31 في جريدة »األنباء« بقيمة 20 د.ك ملدة عام على  2012/5/4  حتى 

بطاقة الهدية الفورية )امسح واربح( وعدد )20( كوبوناً تؤهله لدخول جوائز السحب 
النهائي، أي )20( فرصة للربح، أو بقيمة 35 د.ك ملدة عامني ويحصل على عدد )2( بطاقة 

الهدية الفورية )امسح واربح( وعدد )45( كوبوناً تؤهله لدخول جوائز السحب النهائي، 
أي )45( فرصة للربح .يتم تسليم كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه خالل فترة 

هذا العرض سند حتصيل أصلياً مختوماً بخامت »األنباء« ويحمل رقماً متسلسالً يحصل 
مبوجبه على بطاقة الهدايا الفورية من »األنباء«، وبعد توقيع املشترك على سند استالمه 

الهدايا املذكورة بالبطاقة بعد مسحها يحصل على كوبونات السحب حسب ما ذكر أعاله. 
وتتم تعبئة بيانات الكوبونات من املشترك وتوضع في صندوق السحب املخصص للسحب 
النهائي واملقفل حتت إشراف وزارة التجارة والصناعة )إدارة حماية املستهلك(، واملوجود 

في مبنى جريدة »األنباء« بالشويخ. يحق للمشترك  الدخول بكوبوناته في السحب 
النهائي شريطة أال يفوز املشترك بأكثر من جائزة واحدة فقط مهما تعددت الكوبونات 

واالشتراكات. ال يحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت 
األسباب والظروف، كما ال يحق له استبدال قيمة الهدية الفورية أو اجلائزة نقداً، وفي حالة 

نفاد الهدايا الفورية تستبدل بهدايا أخرى. يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال 
يحق للوزارات أو املؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع 

العام أو اخلاص والعاملني في جريدة »األنباء« وأقربائهم حتى الدرجة الثانية االشتراك 
في هذا العرض. يتم تسليم الهدايا الفورية خالل الدوام الرسمي من الساعة 8:30 صباحاً 

حتى الساعة 8:30 مساًء ما عدا يوم اجلمعة  من الساعة 2:00 ظهرا حتى الساعة 8:00 
مساًء.ويتم السحب النهائي يوم السبت املوافق 2012/6/2 كالتالي:

 .SRX اجلائزة األولى: ساعة مرصعة باألملاس بالكامل. اجلائزة الثانية: سيارة كاديالك

 .Traverse اجلائزة الرابعة: سيارة شفروليه .Vector اجلائزة الثالثة: سيارة ساب
اجلائزة اخلامسة: طقم أملاس. اجلائزة السادسة: طقم أملاس.  اجلائزة السابعة: طقم أملاس.

وسيجرى السحب النهائي بإشراف مندوبي وزارتي التجارة والصناعة والداخلية 
وفقاً للتاريخ املشار إليه أعاله وذلك الساعة 6:00 مساًء مبجمع مارينا مول. آخر 

موعد لتسلم اجلائزة الفوريــــة يوم السبت املوافق2012/6/16 .  آخر موعد لوضع 
الكوبونات بصندوق السحب النهائي مساء يوم اجلمعة املوافق 2012/6/1 حتى 

الساعة  12:00 مساًء. أشكال وألوان السيارات والدراجة النارية  املوجودة في اإلعالن 
ليست كاألصل وإمنا لضرورة اإلعالن ووفقاً للترخيص الذي مت تسليمه لوزارة 
التجارة والصناعة) إدارة حماية املستهلك(. رسوم التسجيل والتأمني للسيارات 

والدراجة النارية وجوائز السحب يتحملها الفائزون بها. على الفائزين بجوائز السحب 
إحضار سند التحصيل األصلي املختوم وإثبات   الشخصية.

لالشتراك اتصل على

22272770
أو قم بزيارتنا على املوقع التالي
www.alanba.com.kw

اشترك واربح... فوراً
وال يطوفك السحب

الفرص غير محدودة للربح

السحب 

النهائي


