
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
شاڤيز يعلن وفاة »الشعارات االستعمارية«.

ـ بقي لشاڤيز ان يطلق شعارا واحدا فقط وينضم إلى جامعتنا بجدارة 
ومع مرتبة الشرف.

مستوصف النسيم من شهرين يعطي كروت مراجعة مؤقتة للمرضى.
ـ يا »صحة« ترى بـ 20 دينارا تقدرون تطبعون 5000 كرت مراجعة.

أبواللطفواحد

البقاء هلل

مقاالت الزمالء كتّاب األخيرة ص 39

مواقيت الصالة  والخدمات وبرامج رمضان ص 14

يوسـف سـعود البدر ـ 66 عاما ـ الرجـــال: ديوان البدر ـ 
شارع اخلليج العربي ـ ت: 22464888 ـ 22461444 
ـ النساء: كيفانـ  ق4ـ  شارع عبدالعزيز الصرعاوي 

ـ م23 ـ ت: 24835268.
منيرة عوينان عمار العازمي، أرملة عجيرم حميدان بن عمار 
العازمـــي ـ 89 عاما ـ القصور ـ ق1 ـ ش47 ـ م1 ـ ت: 

66223237 ـ 99426688.
جاسر احمد عباس العوض ـ 17 عاما ـ الرجال: املنصورية ـ 
حسينية العباسيةـ  ت: 22543187ـ  النساء: ضاحية 

عبداهلل السالم ـ ق2 ـ ش20 ـ م3.
عبـداهلل طاهر عبداهلل ـ 69 عاما ـ الرجال: اخلالدية ـ ق2 
ـ ش27 ـ م5 ـ ت: 66377722 ـ النساء: مشرف ـ ق3 

ـ ش7 ـ م24 ـ ت: 99878020.
زيـد خلـف جعيالن الفضليـ  74 عاماـ  الرابيةـ  ق4ـ  ش6ـ  

م33 ـ ت: 99753023 ـ 99396994.
طليعـة عويـد فهد، زوجة فهد وحـــش صبيح الزعبيـ  
79 عاما ـ الرجال: الصباحية ـ ق4 ـ الشارع األول ـ 
م432 ـ ت: 23622433 ـ 97957336 ـ النساء: مقابل 

عزاء الرجال ـ ت: 99632771.
شـمة مبارك مهنا بن غربني العازمـي، زوجة نصار سعيد بن 
غربني العازمي ـ 63 عاما ـ الظهر ـ ق5 ـ ش6 ـ م6 ـ 

ت: 97999728 ـ 99844965.
دانة احمد عبداللطيف املرهون ـ 29 عاما ـ الرجال: مســـجد 
البحارنة ـ ت: 22514749 ـ النســـاء: الدعية ـ ق4 ـ 

ش46 ـ م14 ـ حسينية البزاز.
عطـا اهلل حميد العنـزي ـ 73 عاما ـ الرجال: العدان ـ ق7 ـ 
ش16 ـ م34 ـ ت: 99035999 ـ النســـاء: بيان ـ ق4 ـ 

ش11 ـ م39 ـ ت: 25379470.

عمال اجلمارك أثناء تفريغ إحدى مكائن التكييف من اخلمور التي خبئت بداخلها

مواطن مصاب يهرب من »السارية«
واالشتباه بإصابة وافدين في »اإلبعاد« بـ »الخنازير«

أمير زكي ـ هاني الظفيري
علمت »األنباء« ان وافدين كانا محتجزين في سجن االبعاد نقال يوم 
امس الى مستشــــفى األمراض السارية لالشــــتباه في اصابتهما مبرض 
انفلونزا اخلنازير. من جهة اخرى نقل مواطن الى النيابة العامة بتهمة 
الهروب من مستشــــفى األمراض الســــارية بعد تلقيه العالج من مرض 
انفلونزا اخلنازير. وقال مصدر امني ان املواطن كان قد اصيب فيما كان 
محتجزا داخل احد املخافر باعراض مرض انفلونزا اخلنازير وبعد تلقيه 
العالج متكن من الهرب حيث قام املقدم ابراهيم الهاجري باقناع املواطن 

بتسليم نفسه ومن ثم احيل بتهمة الهروب اثناء تلقي العالج.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
حتى الساعات األولى من صباح امس استمرت 
جهود االدارة العامة لإلطفاء من التعامل مع حريق 
مخزن لالدوات الصحية في سكراب امغرة اندلع 
عصر امس االول فيما جتاوزت الفترة الزمنية 
للتعامــــل مع احلريق اكثر من 12 ســــاعة نظرا 

لتكدس البضائع داخل املخزن.
وقال مدير العالقات العامــــة باالنابة املقدم 

خليل االمير ان احلريق اندلع عصر امس االول 
وان املراكز املشــــاركة في احلريق هي اجلهراء 
والعارضية والشهداء ومبارك الكبير والعمليات 
واالسناد ومشرف واجلليب والشويخ الصناعي، 
اضافـــة الى آليات وافراد من اجليش واحلرس 
الوطنــــــي، مشــــيـــدا بتعــــاون ادارة اجليش 
واحلرس مع االطفــاء في التعامـــل مع احلرائق 

الكبيرة.

12 ساعة لمكافحة حريق مخزن »صحية« في أمغرة

يتقدمون بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان
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عائلتا الفوزان واليحيا

جدة كل من/ عبدالعزيز وعبداللطيف وعبداهلل اليحيا

الناصر: الشركات الحديثة التأسيس تثير الشبهات

ضبط 5574 زجاجة خمر في ماكينتي تكييف بـ »الشويخ«

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
اعلن مســـاعد مدير املوانئ 
الشمالية ومشرف فريق اجلوالة 
وليد الناصـــر عن متكن رجال 
جمرك الشويخ البحري من ضبط 
5574 زجاجة خمر مستورد نوع 
ريد ليبل كانـــت مهربة داخل 
ماكينتـــني للتكييـــف املركزي 
وقادمة من دولة خليجية، هذا 
املاكينتني  واشـــرف على فتح 
وحصر الكميـــة مبارك القطان 

من مكتب مدير عام اجلمارك.
وقال الناصـــر في تصريح 
خاص لـ »األنباء« ان ما دعا رجال 
اجلمارك الى االشتباه في الشحنة 

التي اســـتوردت  الشـــركة  ان 
املاكينتني حديثة العمل في هذا 
النوع من التجارة، مشيرا الى 
ان االطالع على ملف الشـــركة 
من خـــالل املعلومات املتوافرة 
لدى االدارة العامة للجمارك دعا 
الى الشك في محتويات املكائن 

الضخمة.
واضاف الناصر رغم ان كلفة 
هذه املكائن ضخمة للغاية اال ان 
مدير عام اجلمارك بالوكالة بدر 
املدرس امـــر بفتح هذه املكائن 
لالطالع على ما اذا كان بداخلها 
ممنوعات وعليه مت االستعانة 
بفنيني لفتـــح املكائن الضخمة 

واكتشاف اخلمور.
واكد الناصر ان االدارة العامة 
للجمارك تدرك حساسية املراحل 
التي تسبق االعياد واملناسبات 
مؤكدا علـــى ان هناك تعليمات 
مشددة باخضاع جميع الشحنات 
التي ترد على شركات مغمورة 
للتفتيـــش الدقيـــق ملنع ضخ 
الى  املســـكرات واملمنوعـــات 

البالد.
والى منطقـــة حولي متكن 
رجال جنـــدة حولي من ضبط 
شاب كويتي بعد اشتباه وعثر 
بحوزتـــه على زجاجتي خمور 

مستوردة.


