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إشـادة دولية بجهود الكويت في حماية 
حقوق العمال.

بريطانيـا تدعم تولي امـرأة قيادة األمم 
املتحدة.

٭ بس ال يخربونها جتار اإلقامات! ٭ من يدري رمبا تنجح املرأة فيما لم يوفق 
فيه الرجال؟!
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»ال تتخلوا عن احلب أبدا«
جنمة الغناء العاملية بيونسيه 
تخاطب معجبيها خالل أدائها 

أغنيتها اجلديدة »فورميشن« مع فرقة 
»كولدبالي« ومشاركة املغني برونو 

مارس.

»الشراب متاح للجميع«
النجم السينمائي جورج كلوني، 

وهو يدعو أصدقاءه لتناول شراب 
الـ »تيكيال«، خالل حفل عيد ميالد 

زوجته أمل بحضور عارضة األزياء 
سيندي كروفورد.

»ال ليست مكانا مريحا بالنسبة لي«
املمثلة األسترالية ريبيل أثناء 
حتدثها بصراحة عن العروض 

الوقحة التي تلقتها خالل وجودها في 
هوليوود.

»ال أستطيع االنتظار فأنا متشوقة جدا ألغني لكم 
جميعا«

ليدي غاغا في رسالة نصية 
ملشجعيها أرفقتها بصورة لها مع كالبها 

قبل حفلها الغنائي.

»أنا مستمتعة جدا بحياتي بكوني عازبة«
املمثلة األميركية كيت هدسون 

تعلن انها التزال غير مرتبطة بعد 
ان حتدث صديقها نك جوناس بحماس 

حول عالقتهما.

»انا فهمت واقتنعت«
املستشار مرتضى منصور رئيس 
نادي الزمالك املصري بعد اجتماعه 

مع وزير الداخلية بشأن إقامة مباراة 
القمة بني االهلي والزمالك على ستاد 

برج العرب لدواع امنية.

أبعد من الكلمات البقاء هلل

طالب نايف فرحان الظفيري ـ 39 عاما ـ اجلهراء ـ النعيم ـ ق1 ـ 
ش11 ـ م155 ـ ت: 99849495 ـ 51177792.

فهد مرزوق محمد الصويالن ـ 72 عاما ـ الرجال: مبارك العبداهلل 
اجلابر )غرب مشرف( ـ ق2 ـ ش4 ـ م47 ـ ت: 99887826، 

النساء: مشرف ـ ق5 ـ الشارع االول ـ ج1 ـ م51 ـ ت: 
.99970888

عذاب زيدان نايف العنزي ـ 69 عاما ـ الرجال: العدان ـ ق8 ـ ش9 
ـ م25 ـ ت: 66533006، النساء: صباح السالم ـ ق13 ـ ش2 ـ 

م36 ـ ت: 66222998.
سعود شبرم العفيصان الظفيري ـ 89 عاما ـ الرجال: القيروان ـ ق1 
ـ ش125 ـ م50 ـ ت: 67050504، النساء: الصليبخات ـ ق2 ـ 

ش104 ـ ج9 ـ م48 ـ ت: 24871599.
ملاس مشعل مسلم ـ 76 عاما ـ الرجال: القصر ـ ق3 ـ مقابل 

مسجد العيار على اخلط السريع ـ ت: 55112299، النساء: 
القصر ـ ق3 ـ ش3 ـ ج4 ـ م112.

رابعة علي عبداهلل محمد ـ 48 عاما ـ الرجال: ديوان الكنادرة 
ـ الشعب ـ ت: 99689891، النساء: مبارك العبداهلل )غرب 

مشرف( ـ ق2 ـ ش209 ـ م13.
فيصل علي عبدالعزيز اسطى احمد بهبهاني ـ 41 عاما ـ الرجال: 

احلسينية اجلديدة ـ شرق ـ بجانب بنك الكويت الوطني ـ 
املبنى الرئيسي ـ ت: 99688997، النساء: مشرف ـ ق3 ـ 

شارع مراد بهبهاني ـ م41 ـ ت: 25394444 ـ الدفن التاسعة 
صباحا.

منى عبدالوهاب عبداهلل البابطني، زوجة حمد ذياب علي املشوط ـ 
64 عاما ـ الرجال: ديوان البابطني ـ النزهة ـ خلف املطافي ـ 
ت: 25388828، النساء: مشرف ـ ق2 ـ ش2 ـ ج1 ـ م4 ـ ت: 

50388834 ـ الدفن التاسعة صباحا.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية
مرضية   فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

وصفت النزيلة بالسلوك السيئ وتورطها في عدة جرائم

»الداخلية«: شغب النزيالت سببه هاتف نقال
قال وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املؤسسات 
االصالحي����ة  اللواء خالد 
الديني في توضيح حلادثة 
النساء  النزيلة في سجن 
وما تناقلته بعض وسائل 
التواصل  اإلعالم ووسائل 
االجتماع����ي ان املذك����ورة 
دخلت السجن في يونيو 
من العام 2014 لتنفيذ حكم 
بالسجن عليها ل� 20 عاما 
بعد إدانتها في قضية جتارة 
مخدرات وقضايا هتك عرض 
وسرقة وتهديد بإنزال ضرر 
بدني وسرقة وضرب افضى 
الى آالم بدنية، مضيفا أن 
مثل هذه احلاالت متكررة 

أنها لن  في السجون غير 
تثن����ي اإلدارة هن����اك عن 
الوجه  القيام بعملها على 
األكمل. وقال اللواء الديني 
ان مشرفات سجن النساء 
دخلن ضمن واجب روتيني 
لتفتي����ش العنابر فعثرن 
عل����ى هات����ف نق����ال عند 
إحدى النزيالت، وحني قمن 
مبصادرته افتعلت النزيلة 
حالة الشغب، اذ تعرضت 
واملش����رفات  النزي����الت 
لالعت����داء عليهن من قبل 
املذك����ورة املقيمة في ذات 
العنبر، والتي اس����تغلت 
العنابر  أبواب  عدم إغالق 
لوجود ممرضات املستشفى 

في جولة تفقد صحي على 
العنبر ذاته لبدء  نزيالت 
انفعاله����ا واالعتداء على 

املشرفات.
واشار إلى أن املذكورة 
خالل فترة قضاء محكوميتها 
تلك اتصفت بسلوك عنيف 
جتاه النزيالت واملوظفات، 
ما استدعى تسجيل قضايا 
ع����دة بحقها، منه����ا هتك 
عرض وإنزال ضرر بدني 
والسرقة والضرب املفضي 
إلى آالم بدنية، مشيرا إلى 
تسجيل قضية اعتداء على 
موظفة باستخدام طفاية 
حريق، وأخ����رى محاولة 
انتحار وثالثة إتالف مال 

عام وقضية رابعة إشعال 
نيران داخل العنبر وقضية 

خامسة إحلاق األذى.
وأوضح أن إدارة السجن 
تتعامل مع أي حالة شغب 
وفق قانون تنظيم السجون 
ال����ذي ينص عل����ى اتخاذ 
إج����راءات تأديبي����ة بحق 
مثيري الفوضى تتمثل في 
العزل االنفرادي، مضيفا 
أن املؤسس����ة اإلصالحية 
لن تتهاون ف����ي مثل هذه 
احل����االت، مبينا أن الدور 
الذي تضطلع  اإلصالحي 
ب����ه اإلدارة يحتم تضافر 
اجلهود للقضاء على مثل 

هذه األعمال.

أسرة العجمي: عالقاتنا ككويتيني مع لبنان وثيقة
املواطن  أصدرت أسرة 
محسن العجمي والذي مت 
حتريره بعملي����ة نوعية 
مش����تركة بني جهاز أمني 
كويت����ي وس����لطات األمن 
اللبنانية بيانا أكدت فيه 
عم����ق الرواب����ط، جاء في 

البيان ما يلي:
الرحم����ن  بس����م اهلل 

الرحيم
)وبشر الصابرين الذين 
إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 

هلل وإنا إليه راجعون(.
الس����اعات األولى  منذ 
ابننا محس����ن  الختطاف 
العجم����ي في لبنان  براك 
الشقيق وقلوبنا مفطورة 

بني أمري����ن، ابننا الذي ال 
نعلم شيئا عن أخباره وهو 
بني يدي خاطفيه في لبنان، 
ومشاعر أهل الكويت التي 
العائلة بأكملها  احتضنت 
منذ اللحظات األولى، فقد 
كان ديواننا ميتلئ كل يوم 
بالذين نعرفهم والذين ال 
نعرفهم يواسوننا ويدعون 
الى اس����رته  ابننا  بعودة 

ووطنه ساملا معافى.
ان عالقاتنا ككويتيني 
مع لبنان الشقيق حكومة 
وشعبا وثيقة وإن التاريخ 
يش����هد عمق ترابطنا مع 
أش����قائنا اللبنانيني، ولن 
يعكر صفوها من قام بهذه 

الرخيصة )نشاز  العملية 
وشذوذ من اختطاف(، وكان 
للبنان الدور اإلنساني البارز 
مع الكويت أثناء محنتها، 
كما كانت الكويت وال تزال 
سندا وعونا للبنان وهو 
ما يعرفه الشعب اللبناني 

قاطبة.
وإننا نش����كر حكومة 
دولتنا احلبيبة وتوجيهات 
من حضرة صاحب السمو 
األمير وس����مو ولي عهده 
األمني الذين لم يألوا جهدا 
منذ اللحظات األولى للخبر 
في العمل على قدم وساق 
حتى عودة ابننا إلى وطنه، 
ونشكر رئيس مجلس األمة 

مرزوق الغامن وكل وسائل 
الى  اإلعالم وكذلك الشكر 
النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد ونائب 
رئي����س مجل����س الوزراء 
الش����يخ  الداخلية  ووزير 
محمد اخلالد وكل االجهزة 
الديبلوماس����ية واألجهزة 
األمنية متمثلة في جهاز امن 
الدولة الذي عمل ليل نهار 
وتابع قضي����ة االختطاف 
من الوهلة االولى وتعاطف 
معنا فكان لذلك اكبر األثر 
في التخفيف عنا حتى مّن 
اهلل تعال����ى علينا بعودة 

ابننا ساملا غامنا.


