
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الدول العربية بحاجة إلى 100 مليون وظيفة خالل 10 سنوات.

ـ إذن بعد 10 أعوام سيكون ثلث الشعب العربي »بطالي«.
السعودية تسحب أدوية أعشاب تحوي مواد خطرة.

ـ ومتى يتحركون ربعنا ألن نفس األدوية عندنا تارسة السوق.

أبواللطفواحد

البقاء هلل

مقاالت الزمالء كتّاب األخيرة ص 47

مواقيت الصالة  والخدمات وبرامج رمضان ص 14

حمـد محمـد هـادي آل ريضة 
العجميـ  85 عاماـ  رجال: 
القرين ـ ق1 ـ ش علي 
امتداد شارع صبحان، 
ت: 99038444ـ  97817111، 
النساء: ضاحية صباح 
السالمـ  ق12ـ  ش1ـ  م32 

ت: 25524908.
زاهد مقبل عويضة العجميـ  76 
عامـــا ـ رجال: اجلهراء 
ـ النســـيم ـ ق2 ـ ش13 
ـ   97677232 م3 ت:  ـ 
99881316، نساء: اجلهراء 
ـ الواحة ـ ق1 ـ ش2 ـ م 

1345 ت: 24568665.
محمد شجاع عايض العاطفي ـ 
26 عاما ـ العدان ـ ق4 ـ 
ش5ـ  م42 ت: 99841419 

ـ 66658567.
هيـا حمود الظريقـط العازمي 
أرملة غنيم نقا العريرة 
العازمـــي ـ 78 عامـــا ـ 
ـ  الكبير  رجال: مبارك 
ـ م37 ت:  ـ ش14  ق6 
 99428886 - 99052181
ـ 97932886، نســـاء: 
الفحيحيل ـ ق2 ـ ش2 
ـ  ـ م97 ت: 99027212 
الدفن بعد   66800775
صالة العصر مبقبرة 

صبحان.
مطرة مطلـق خلـف العازمي 
زوجة نغيمش منصور 
العازمي ـ  بن حسيان 
58 عاما ـ رجال: نساء 
ـ الصباحية ق3 ـ ش2 
ـ م459 ت: 99719339 ـ 

.99589933
وضحة مانع غريب آل زملة العجمي 
زوجة حمد عويضة آل 
ـ 71  العجمـــي  ملحان 
عامـــاـ  الرجال: الرقةـ  
ق4 ـ ش12 ـ م176 ت: 
97344361ـ  99040602، 
النساء: القصور ـ ق6 ـ 
ش1ـ  م47 ت: 55565800، 
الدفن بعد العصر مبقبرة 

صبحان.

وزير االعالم األسبق محمد السنعوسي يكرم الزميل أحمد الفضلي

رجال األمن واملباحث يحيطون بجثة الضحية الباكستاني

البحث عن أداة اجلرمية في صندوق القمامة القريب من موقع اجلرمية

السنعوسي كّرم الزميل الفضلي
 كأبرز إعالمي متميز في 2009

أول جريمة قتل في رمضان ضحيتها باكستاني بخيطان

محمد الجالهمة ـ عبداهلل قنيص
شهدت منطقة خيطان مساء اول من امس أول 
جرمية قتل تسجل في شهر رمضان، وذهب ضحيتها 
وافد باكســـتاني يدعى رزق )23 عاما( ولم متض 
ســـاعتان حتى ألقي القبض علـــى القاتل ويدعى 
)شهيد( باكستاني اجلنســـية )25 عاما(. وحول 
تفاصيل اجلرمية البشـــعة التي حدثت خلف أحد 
املجمعات التجارية في منطقة خيطان ان مشاجرة 
نشـــبت بني مجموعة من الباكستانيني في ساحة 
ترابية ليقوم )شهيد( اثر املشاجرة بالتوجه الى 
شقته في حالة غضب )حسبما افاد في التحقيقات( 
وتناول سكينا وعاد بها ليطعن الضحية )رزق( 

طعنة نافذة بالقلب أودت بحياته.
وأفاد املصدر بان القاتل هرب من موقع اجلرمية 
مع احد اصدقائه ومت القبض عليه بعد أقل من ساعتني 
من االبالغ عن اجلرمية، ومت ضبطه واعترف بانه 
وبعد طعن الضحية قام بإلقاء السكني املستخدمة 

في حاوية القمامة القريبة.
وأوضح املصدر ان مدير مباحث الفروانية العقيد 
منصور الهاجري حضـــر الى موقع اجلرمية ومت 
استدعاء رجال األدلة اجلنائية الذين قاموا مبعاينة 
املوقع ونقل اجلثة، كما عثر رجال األدلة اجلنائية 
على السكني في حاوية القمامة كما اعترف املتهم 

ومت حتريزها كدليل وسجلت قضية.

قام وزير اإلعالم األســـبق اإلعالمي املخضرم محمد السنعوسي 
بتكرمي مذيع تلفزيون سكوب اإلعالمي الزميل أحمد الفضلي كأبرز 
مذيع ومحاور سياسي للعام 2009، وأشاد السنعوسي الذي أهدى 
الفضلي درعا تذكارية باملستوى املتطور والقفزات النوعية والتألق 
الذي حققه واصفا إياه بأنه األمل املقبل لإلعالميني الكويتيني الذين 
يعرفون املعنى احلقيقي للمفهوم اإلعالمي، ولم يفت السنعوســـي 
أن يشـــير الى أن هذا التكرمي يأتي إلعالمي يعتبر من القالئل الذين 
استطاعوا أن يحققوا ألنفســـهم مكانة إعالمية متميزة خالل فترة 
قصيـــرة ملا ميتلكه من قدرة على إدارة دفة احلوار بعقالنية ولباقة 
في التعاطي مع ضيوفه مبختلف عقلياتهم ومشاربهم وتوجهاتهم، 
إلى جانب املرجعية السياســـية والثقافية التي يتمتع بها وجعلته 

يتفوق على الكثيرين ممن سبقوه في املجال اإلعالمي.
بدوره، عّبر املذيع أحمد الفضلي عن سعادته لهذا التكرمي الذي يأتي 
من قبل إعالمي مخضرم وضع اللبنات األولى في اإلعالم والتلفزيون 
الكويتي، وأضاف ان هذا التكرمي يأتي كحصاد ملجهود بذله واليزال 
في تطوير مستواه اإلعالمي وأدواته كمذيع ومحاور، مشيرا الى ان 
التكرمي يعتبر مبثابة وسام شرف وجواد ميتطيه نحو حتقيق ذاته 
وطموحه، أما اإلعالمي السنعوسي فعرف بصراحته ورأيه السديد 
وصراحته الشديدة في وجهة نظره حيال ما يراه ويشاهده. لذا فإن 
تكرميي من قبل أحد قامات اإلعالم الكويتي ســـيضاعف املسؤولية 
امللقـــاة على عاتقي وأعاهد اجلميع بأنني ســـوف أمضي قدما على 
احلفاظ على ما وصلت اليه من مســـتوى وشهرة حققتهما بفضل 

مساندة اجلميع وتوجيهات من سبقني في اخلبرة والعطاء.

)محمد ماهر(

احتجاز 3 شبان تبادلوا إطالق النار
مع دوريات للجيش األميركي في العبدلي

محمد الجالهمة
احيل 3 شـــبان كويتيني الى جهاز امن الدولة 
ملعرفة اســـباب قيام آليات من اجليش االميركي 
مبطاردتهـــم في منطقة مـــزارع العبدلي واطالق 
النيران عليهم، وكذلك اقدام الشـــبان على تبادل 
اطالق النيران مع اجلنود االميركيني من اســـلحة 
شوزن، فيما اكد مصدر امني ان جهاز امن الدولة 
لن يكتفي بالتحقيق مع الشباب بل سيتم االستماع 

الى افادات افراد اجليش االميركي الذين شـــاركوا 
في املطاردة.

وقال مصدر امني ان الشـــباب ابلغوا عمليات 
الداخلية عن مطاردتهم واطالق النيران عليهم من 
قبل آليات عســـكرية اميركية، حيث جرى ارسال 
دوريات، وباالستماع الى افادات الشبان قالوا انهم 
كانوا في مزارع الوفرة وفوجئوا مبطاردتهم من 

قبل آليات اجليش االميركي.


