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»إنه أحد الدروس املهمة التي تعلمتها من احلياة«
املغنية كاثرين جينكينز، وهي تتحدث 
حول السبب الذي يجعلها تعتقـد ان 
علينا ان نعيش كل يوم كما لو انه اليوم 

األخير في حياتنا، وذلك بعد ان فقدت والدها 
شابا.

»اتفاءل بالرقم 9«
الفنانة اجلميلة نانسي عجرم التي 

شارفت على االنتهاء من حتضير
ألبومها اجلديد الذي يحمل الرقم 9 في 

مسيرتها الفنية. مؤكدة ان حصة الفنان زياد 
برجي في األلبوم اجلديد كبيرة حيث

تتعاون معه في أكثر من أغنية كالما وحلنا.

»أظن انهم لم يتحملوا الثمن الذي كنت أطلبه«.
العارضة الشهيرة نعومي كامبل 

تكشف السبب احلقيقي الذي جعلها 
ال ترتبط بعالقة ودية مع مصممة األزياء 

واملمثلة ڤيكتوريا بيكام بالرغم من 
تعاملهما معا مرات عدة. 

»حاول إغرائي لعودة العالقة مرة أخرى«
جنمة فيلم »املوعد األول« إيل 

بريتانيه زاعمة أن املمثل إدريس إلبا 
حاول إغراءها بعد أيام قليلة من انفصاله 

عن صديقته نيانا غارث التي كان قد 
ارتبط بها لفترة طويلة.

»طالقي كان ضروريا جدا«
الشخصية اإلعالمية واملذيعة 

التلفزيونية اإلجنليزية أنثيا تيرنر 
وهي تتحدث حول انفصالها عن زوجها، 

وتكشف عزمها على تأليف كتاب ملساعدة 
األزواج املنفصلني، مضيفة: فقد شعرت 

بعده أني حتررت من العبودية.

أبعد من الكلمات من تاريخ ما أهمله التاريخ
د.صالح محمد العجيري

فيما مضى كانت إعارة األشياء دارجة بني الناس وال 
يجدون غضاضة في األمر من ذلك لم يكن هناك بنوك 
فاملرأة تدخر ما متلك باقتناء املصاغ من الذهب وجرت 

العادة أن تعيره الى النساء األخريات في املناسبات 
كاألعياد والزواج والرجال هم أيضا يستعيرون كل شيء 

كالبشت مثال في األعياد. بل ان كل ما في البيت من 
أدوات وأثاث ومالبس كلها معدة لإلعارة فنجد مثال أن 

كل 5 بيوت أو 10 بيوت ميلك أحدهم أداة مثل »الرحى« أو 
»امللمص« أو »القدر« أو أي شيء آخر ال ميلكه اآلخرون.

فإنه ال ميتنع من إعارته لهم ومن املتعارف عليه أيضا إذا 
أتلف املعار أو جزء منه فإن صاحبه ميتنع عن التعويض 

فهو يعتبره »غرما« غير جائز.
هكذا كانت حلمة املجتمع، فالناس متراحمون متوادون 

متواصلون.

ً اإلعارة قدميا

حترير زوجة احتجزها زوجها يومني
داخل دورة مياه اخلادمة

أحمد خميس

أمر محقق احد مخافر 
محافظة حولي باحتجاز 
مواطن م����ن مواليد 1972 
في نظ����ارة املخفر متهيدا 
لعرضه على النيابة العامة 
عل����ى خلفية قضية حجز 
حرية وإحلاق األذى وتهديد 

بالقتل.
امني،  وبحسب مصدر 
فإن عملي����ات »الداخلية« 
تلقت بالغا من قبل مواطن 
من مواليد 1974 تضمن ان 
ابنة خالته يحتجزها زوجها 
منذ ايام، وأكد املبلغ حتمله 
اذا  القانونية  التبعات  كل 

ثبت كذب بالغه.

واضاف املصدر: انطلق 
عدد من رج����ال االمن الى 
موق����ع الب����الغ ومت طرق 
الباب وخرج الزوج، حيث 
مت ابالغه مبضمون البالغ 
فأقر بان البالغ فيه شيء من 
الصحة وانه يؤدب زوجته 
وترك زوجته تلتقي برجال 
االمن، حيث أكدت الزوجة 

ان زوجها احتجزها داخل 
املن����زل وهو حمام  حمام 
صغير خ����اص باخلادمة 
ملدة يوم����ني كاملني، وأن 
زوجها هددها باحلاق االذى 
البالغ بها حسب تأكيدها، 
وسجلت قضية بحق الزوج 
حتت عنوان »حبس حرية 

وتهديد بإحلاق أذى«.

اللواء ركن صالح العنزي

اإلثيوبي املتهم 

..ومفاوضات ديبلوماسية انتهت بتحرير
أسرة احتجزها أحد أفرادها مهدداً بذبحهم

عبداهلل قنيص

متك���ن رج���ال أم���ن 
الفروانية من حترير أسرة 
احتجزها ابنهم السوابق 
مهددا إياهم بالذبح وذلك 
بإش���راف، من مدير أمن 
الل���واء ركن  الفروانية 
العن���زي والذي  صالح 
انتقل شخصيا للوقوف 
على مالبس���ات الواقعة 

وانهائها.
وكان بالغ���ا قد ورد 
أمس الى عمليات الداخلية 

من قبل مواطن أبلغ من 
خالل���ه ان ابنه يحتجز 
أفراد اسرته مبن  جميع 
فيه���م امه وأن���ه يلوح 
بقتلهم إثر خالفات مالية 
وحاجة الشاب إلى املال، 
وف���ور تلق���ي عمليات 
البالغ مت نقله  الداخلية 
الفروانية  إلى مدير أمن 
اللواء ركن صالح العنزي 
الذي انتقل على رأس قوة 

إلى موقع احلادث. 
وقال مصدر: مت إعداد 
خطة محكم���ة لتحرير 

األس���رة ودخ���ل اللواء 
العنزي في مفاوضات مع 
املتهم والذي كان في حالة 
غير طبيعي���ة، وتكللت 
املفاوضات بتخلي االبن 
الذي كان  الس���الح  عن 
يحمله ويهدد به أسرته 
وتبني انه أرباب سوابق 
وعليه حكم بالس���جن 
وسبق اتهامه في قضايا 
مرتبطة باملخدرات، وتبني 
أيضا انه مسرح من وزارة 
الدف���اع حيث كان يعمل 

عسكريا.

أجهزة كهربائية وأثاث وكوبونات 
شراء في األسبوع السابع ملهرجان 

جوائز »األنباء« 2016 

فتاة تتهم والدها بسلب هاتفها
بعد الضرب في» اجلهراء«

.. ومدرس البدنية ضرب
ابن الـ 11 عاماً في »السالم«

..ومزّور اإلقامة سقط
في شباك أمن األحمدي

أحمد خميس

في بالغ غريب قدمته فتاة من غير محدودي اجلنسية الى 
مخفر ش���رطة اجلهراء اتهمت والدها املسن بضربها وسلبها 
هاتفه���ا النقال ومبلغا ماليا، الفتاة الت���ي تبلغ من العمر 20 
عاما لم تكتف بأقوال مرس���لة وامن���ا قدمت في ملف القضية 
التي حملت رقم 2016/28 تقريرا طبيا جاء فيه وجود سحجة 

في جانب الوجه االمين وادعاء صفع على الوجه.

محمد الجالهمة

قدم مواطن الى مخفر شرطة السالم مصطحبا تقريرا طبيا 
خاص���ا بابنه البالغ من العم���ر 11 عاما حيث قال األب ان ابنه 
تعرض للضرب من قبل مدرس التربية البدنية داخل مدرسته 
االبتدائية وسجل رجال األمن لألب قضية حملت رقم 2016/96 

جنح السالم.

محمد الجالهمة

اقتيد وافد مصري الى االدارة العامة ملباحث شؤون االقامة 
بعد ان مت ضبطه من قبل رجال امن االحمدي في منطقة ميناء 

عبداهلل.
وبحسب مصدر امني فإن الوافد ضبط خالل حملة تفتيش 
لالمن العام حيث مت االس���تعالم عنه وتبني انه مطلوب على 

خلفية قضية تزوير.

جرى مبقر اجلريدة سحب االسبوع السابع »يومي وأسبوعي« 
ملهرجان جوائز »األنباء« 2016 بحضور ممثل »التجارة« عبدالعزيز 
اشكناني ومسؤولي إدارة التوزيع باجلريدة، وابتسم احلظ ل� 
 cetrix 22 مشتركا، حيث فاز في السحب اليومي وجائزته تلفون
smartphone cv 300; كل من سعد كنعان الفضلي - عبداهلل فهد 
العجمي - عائشة مساعد عبدالعزيز - احمد ابالاهيم موسى 

- فهد احمد عبداهلل الشاهني - حسن حسن سبليني 
أما في الس���حب األسبوعي فقد فاز 15 مشتركا حيث فازت 
سحر حسن رش���يد بثالجة زانوس���ي وفاز عبد الغني على 
عبداهلل ب� الب توب توشيبا، ومن الثالث وحتى الثاني عشر 
فازوا بكوبونات ش���راء بقيمة 300 دينار وهم: مخلف مسفر 
املطيري - سليمان احمد مطلق - على حسن حسني - بتول 
عبد الفتاح اجلعفري - فاضل س���عود القطان - عادل احمد 
الكندري - نوره س���عد الفهد العازمي - رتاج الياسني - فهد 

محمد الياقوت - مياده محسن عبد الصمد.
 أما اجلائزة الثالثة عش���رة ففازت بها زينب حسني وهى 
عبارة عن جهاز تلفزيون، وفاز حسن علوان محمد صقر بغسالة 

وفاز اشرف سعد محمد ببوتاجاز غاز شيفاكي.
و»األنباء« تعد مش���تركيها دائما باجلدي���د وتتمنى حظا 

سعيدا للجميع.

)قاسم باشا( جانب من عملية السحب 

هاني الظفيري

سيطر رجال أمن اجلهراء بقيادة العميد عبداهلل العجمي على وافد 
إثيوبي قام برفع »ساطور« على كفيله بجاخور في بر الساملي. ومتت 

إحالة الوافد الى املخفر وسجلت قضية. وقال مصدر امني إن بالغا 
ورد إلى غرفة عمليات الداخلية من مواطن يفيد بأن خالفا نشب 

بينه وبني العامل الذي يعمل لديه في جاخوره الكائن ببر الساملي وأن 
الوافد يريد قتله حيث كان يحمل بيده سالح ابيض )ساطور(، وعندما 

حضر الى املوقع العميد عبداهلل العجمي حاول الوافد التهجم على 
رجال االمن إال انهم سيطروا عليه ومتت إحالته  إلى املخفر.

..وإثيوبي تهّجم 
على كفيله بـ »ساطور«

ضبط ترسانة أسلحة مع سوابق في »الصباحية«
جاسم التنيب ـ هاني الظفيري

بتوجيهات من مديرعام 
اإلدارة العامة ملباحث السالح 
العميد عبدالرحمن الصهيل 
وبإشراف من مساعد املدير 
العام العقيد وليد الشهاب 
ألقت إدارة البحث والتحري 
بقيادة مديرها املقدم حمد 
العجمي القبض على مواطن 
يحوز أسلحة وذخائر بدون 
ترخيص وصادر بحقه حكم 
بالسجن ملدة عامني مع النفاذ 
حليازته مواد مخدرة بقصد 
التفاصيل  التعاطي. وفي 
ذكرت اإلدارة العامة ملباحث 
إدارة  السالح أن حتريات 
التابعة  البحث والتحري 
له����ا دل����ت عل����ى حيازة 

6 مسدسات وبندقية حربية 
وبندقية شوزن وخرازة و14 
مخزن رشاش كالشينكوف 
و4 مخازن مسدسات وكمية 
من الذخيرة غير املرخصة 
إضافة إلى كمية من املؤثرات 
العقلية وأن����ه جار إحالة 

مواطن ألسلحة وذخيرة 
غير مرخصة وبعد اتخاذ 
االجراء القانوني الالزم مت 
تفتيش مسكنه الواقع في 
منطقة الصباحية وضبطه 
حيث عثرت لديه على عدد 4 
رشاشات كالشينكوف وعدد 

إلى  املضبوط����ات واملتهم 
اجله����ات املختصة التخاذ 
القانوني����ة  اإلج����راءات 

بحقه.
من جانبها دعت اإلدارة 
العامة للعالقات واإلعالم 
األمن����ي بدوره����ا جميع 
التفاعل  إل����ى  املواطن����ني 
العامة  اإلدارة  مع دع����وة 
ملباحث السالح لإلبالغ عن 
مخابئ األسلحة وحائزيها 
مل����ا يترتب علي����ه وجود 
العامة  أيدي  األسلحة بني 
م����ن مخاطر جم����ة على 
املجتمع وأمنه واستقراره 
من خالل االتص����ال على 
هاتف عمليات اإلدارة العامة 
ملباحث السالح 25515459 

.25515458 �

املضبوطات تنوعت بني مسدسات ورشاشات وخناجر وذخيرة

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  
ارجعي   إلى ربك  راضية 

مرضية   فادخلي  في 
عبادي  وادخلي جنتي

احمد يوسف احمد الفيلكاوي ـ 67 عاما ـ الرجال: العدان ـ ق7 
ـ ش22 ـ م37 ـ ت: 60607550 ـ 94906095، النساء: 

العدان ـ ق7 ـ ش24 ـ م23 ـ ت: 25431156.
افتكار محمد سعيد الموصللي ـ ارملة عبداهلل بدر مرزوق البدر 
ـ 81 عاما ـ الرجال: ديوان البدر ـ شارع اخلليج العربي ـ 
بجانب مجلس االمة ـ ت: 66652000، النساء: اخلالدية ـ 

ق1 ـ ش12 ـ م1 ـ ت: 24811279.
غفران ابراهيم عبدالحافظ، زوجة سعود شريف جنديل ـ 

50 عاما ـ الرجال: الصليبخات ـ ق1 ـ ش100 ـ م5 ـ ت: 
99893808 ـ 66660893، النساء: االندلس ـ ق3 ـ ش105 

ـ قسيمة 34 ـ ت: 99929680.
خزنة عبدالهادي ادليج الشالحي، زوجة طحيشل مضحي 

اخلشاب ـ 74 عاما ـ الرجال: الرابية ـ ق4 ـ ش4 ـ م51 ـ 
ت: 50966337، النساء: الرحاب ـ ق2 ـ ش9 ـ م5 ـ ت: 

.50008338
وليد خالد احمد السجاري ـ 53 عاما ـ الرجال: الشهداء ـ ق2 
ـ ش205 ـ م91 ـ ت: 99744688، النساء: عبداهلل املبارك 

ـ ق1 ـ ش130 ـ م26.
ابراهيم حسين محمد العبيدلي ـ 85 عاما ـ الرجال: الزهراء ـ 
ق8 ـ ش800 ـ م12 ـ ت: 96611485 ـ 66345181، النساء: 

الشامية ـ ق6 ـ ش62 ـ م12 ـ ت: 24841634.
محمد فالح محمد الملهوف العازمي ـ 78 عاما ـ الرجال: العقيلة 
ـ ق2 ـ ش202 ـ م3 ـ ت: 50584441، النساء: بيان ـ ق8 

ـ ج5 ـ م46 ـ ت: 97878505.
غزوة فالح قلص العتيبي ـ ارملة اسراهيد محمد اجلبري ـ 

94 عاما ـ املنقف ـ ق1 ـ ش162 ـ م22 ـ ت: 97700002 ـ 
.99618630

زهرة علي تشو علي كرم ـ 58 عاما ـ الرجال: غرب مشرف ـ 
مسجد الوزان ـ ت: 99787086، النساء: العدان ـ حسينية 

يوسف الزهراء ـ ق6 ـ ش12 ـ م38 ـ بجانب روضة 
اجلوري )عزاء النساء فترة العصر فقط( ـ ت: 94921010.

سناء صالح عبدالعزيز الشميمري ـ 56 عاما ـ الرجال: اخلالدية ـ 
ق2 ـ شارع سالم بوقماز ـ م7 ـ ت: 99050775، النساء: 
السرة ـ ق3 ـ ش7 ـ م1ب ـ ت: 96662200 ـ الدفن بعد 

صالة العصر.

الفجر 3:47
الشروق 5:10
الظهر 11:46

العصر 3:21
املغرب 6:21
العشاء 7:43

الرياح ش����مالية غربية الى 
متقلبة االجتاه سرعتها من 

08-30 كم/س

العظمى 40
الصغرى 19

أعلى مد
02:50 ص - 01:37 ظ

أدنى جزر
08:14 ص - 08:57 م

مواقيت الصالة

حالة البحر

حالة الطقس

تورط وافدين ومواطن
في استصدار247 تأشيرة مزورة

مقابل 1200 و1350 ديناراً

محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش

متكنت مباحث ش���ؤون االقامة من ضبط مندوب ووسيط 
مصريي اجلنسية بتهمة تزوير تقدير احتياجات إحدى املزارع 
اخلاصة، وكانت معلومات قد وردت ملباحث شؤون اإلقامة تفيد 
قيام املندوب بتزوير تقدير احتياج العمالة الصادر من الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بأخذ موافقتها على 
)300( عامل ومت استغالل هذا التزوير في إصدار )247( تأشيرة 
لعمال على املزرعة، وبناء على ذلك مت تكثيف التحريات وبعد 
التأكد منها واتخاذ اإلجراء القانوني، قام رجال اإلدارة العامة 
ملباحث شؤون اإلقامة بضبط بعض العاملني ممن لديهم إقامة 
عل���ى املزرعة، واعترفوا جميعا بان هناك وس���يطا ومندوبا، 
من جنسيتهم وبسؤالهما عما نسب اليهما اعترفا بتقاضيهما 
مبال���غ مالية تتراوح ب���ني 1200 و1350 دينارا عن كل معاملة 

ويتم اقتسام املبالغ مع صاحب املزرعة.

املتهمان املندوب والوسيط قبل اإلحالة للنيابة

عبدالرحمن العتيبي

العتيبي: استقالتي من تعاونية الصليبية نافذة من وقتها 
وقدمت األدلة على عدم جدية »الشؤون« في اإلصالح

ــة الصليبية التعاونية  أكد مدير جمعي
السابق عبدالرحمن العتيبي انه تقدم أمس 
الى جلنة التحقيق وقدم اسباب استقالته بعد 
ان رأى عدم جدية وزراة الشؤون في تنفيذ 
ــات أثناء عمله في اجلمعية. وقال  االصالح
العتيبي: قدمت استقالتي وهي نافذة بقوة 
القانون من تاريخها، وأمام جلنة التحقيق 
قدمت كل األدلة التي أملكها جتاه عدم اجلدية 
ــؤون. وتابع: استغرب  من قبل وزارة الش
تصريح وزيرة الشؤون فور خروجي من 
جلنة التحقيق بعدم تقدميي لألدلة على عدم 

ــذا األمر مناف للحقيقة،  جدية الوزارة وه
ولكن ال أعلم ما هو الفساد اإلداري واملالي 
التي كانت تنتظرة الوزيرة أو مبفهومها حتى 
ــذ االجراءات الالزمة.  وزاد: طلبت من  تتخ
اللجنة مقابلة الوزيرة لذكر بعض النقاط التي 
ال متت بصلة للجنة التحقيق، ولكن يبدو أن 
تصريح الوزيرة كان جاهزا قبل بدء اللجنة، 
وهذا ان دل فيدل على عدم جدية الوزارة في 
البحث واالطالع على األدلة التي قدمتها، وما 
جاء في قرار عزلي غير صحيح ألن استقالتي 

كانت نافذة منذ تاريخ تقدميها.


