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البقاء هلل

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
األمم المتحدة: واحد من كل 6 أشخاص غالبيتهم في آسيا يعانون 

مرارة الجوع.
ـ و6 من كل 6 في بالدنا العربية يعانون القهر من غير سبب!

مستهترون في األحمدي والصباحية قطعوا طرقات رئيسية 30 دقيقة 
لالحتفال بالمعاريس.
أبواللطفواحدـ »ومنا إلى الداخلية«!

الشيخة أنيسة العبداهلل األحمد الصباحـ  أرملة املرحوم 
الشيخ مبارك العبداهلل اجلابر الصباح ـ 73 
عاما، وسيوارى جثمانها الثرى الساعة الرابعة 
من عصر اليوم اجلمعة. الرجال: يومي السبت 
واألحدـ  ديوان الشيخ مبارك العبداهلل األحمد 
الصباح ـ الفنطاس ـ ت: 23900333، النساء: 
قصر املرحوم الشيخ مبارك العبداهلل اجلابر 
الصباح ـ بنيد القــــار ـ ش اخلليج العربي ـ 

ت: 22531255.
خلـف محمد دغيـم املطيـري ـ 69 عاما ـ الرجال: 
اجلهــــراء ـ القصــــر ـ ق4أ ـ ش3 ـ م21 ـ ت: 
66048472 ـ النســــاء: اجلهراء ـ الواحة ـ ق2 

ـ ش6 ـ م62.
عبداهلل حمود العلي املوسى السيفـ  71 عاماـ  الرجال: 
اخلالديةـ  ق1ـ  ش اخلالديةـ  م35ـ  ت: 66666341 
ـ 25334088ـ  النساء: اليرموك: ق4ـ  ش أبوالفرج 

األصفهاني ـ م388 ـ ت: 99007787.

عـادل علي محمد القبندي ـ 41 عاما ـ الرجال: بيان 
ـ ق2 ـ طريق 12 ـ ش2 ـ م34 ـ ت: 25382950 
ـ 99758757 ـ النســــاء: ضاحيــــة عبــــداهلل 
املبــــارك ـ ق9 ـ ش910 ـ م19 ـ ت: 24350904 

ـ 99999663.
يوسـف عبداهلل علي القصيمـي ـ 69 عاما ـ الرجال: 
الروضــــة ـ ق1 ـ ش13 ـ م4ب ـ ت: 99528387 
ـ النساء: السالم ـ ق5 ـ ش509 ـ م28 ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
نورة ماضي اخلميس، زوجة مبارك محمد أبورمية 
املطيريـ  63 عاماـ  الرجال: ديوان اخلميسـ  
اليرموكـ  ق4ـ  ش األولـ  م36ـ  ت: 99809990 

ـ النساء: اليرموك ـ ق3 ـ ش3 ـ م11.
محمـد نصار غضبـان اخلالـدي ـ 47 عاما ـ اجلهراء 
ـ القصــــر ـ ق3 ـ ش5 ـ م1 ـ ت: 99014932 ـ 
97590000ـ  66320000ـ  الدفــــن 9 صباحــــا 

مبقبرة اجلهراء

Big بوس

انفلونـــزا  مـــذ داهمـــت 
البشرية وصارت  اخلنازير 
كل  فـــي  االرواح  حتصـــد 
مكان، واملنظمـــات الصحية 
واالعالمية احمللية والعاملية 
تصرخ بني الناس محذرة من 
تبادل القبالت واالبتعاد عن 
املصافحة كخطوات احترازية 
من شـــأنها احلد من انتشار 

عدوى هذا الوباء القاتل.
في هذه االثنـــاء لم تهدأ 
التلفزات والصحف احمللية 
والعاملية من نشر صور وافالم 
للقادة والزعماء واملسؤولني 
العالم وهم  اغلـــب دول  في 
يتعانقـــون ويتصافحـــون 
ويتبادلون القبالت احلارة في 
املطارات عند الزيارات الرسمية 
او في املؤمترات الصحافية او 
عند توقيع االتفاقيات، وكأن 
اخلنازيـــر تهدد عامة الناس 

وحدهم دون اخلاصة.
بعض اخلبثاء يعزون عدم 
انصياع املسؤولني لالرشادات 
الى حصولهم على  الوقائية 
لقاحات خاصة حتصنهم ضد 
العدوى، واملضحك املبكي ان 
التلفزيون  بعض محطـــات 
واثناء نشرة االخبار الرسمية 
تبث فيلمـــا مصاحبا للخبر 
يظهر فيه الـ Big Boss وهو 
ميطر الضيف الكرمي بالبوس 
والقبل والعناق باالحضان، 
وفي فاصـــل االعالنات تبث 
الناس  اعالنا ارشاديا يحث 
على ضرورة جتنب القبالت 

واالكتفاء بالتحية عن بعد.
هل يصدق الناس منظمة 
الصحة العاملية أم يبقون على 

دين ملوكهم؟

السايرزم

مواقيت الصالة والخدمات ص 14

صورة أرشيفية  لسيارة يوكن مظللة نسجت حولها روايات االختطاف

صورة ارشيفية حلريق العيون

تقرير الجنائية يؤكد إصابة 
أحد المتهمين في قضية عريفجان

خمسة كواكب شمسية في سماء الكويت
قال مدير مرصد »املرزم« الفلكي الكويتي مســـاعد احلماد أمس 
ان هناك خمســـة كواكب من املجموعة الشمسية موجودة حاليا في 
ســـماء الكويت وملعانها أشبه بلمعان النجوم اال انها تختلف قليال 

من حيث الوهج.
وأضاف احلماد في تصريح أمس ان هذه الكواكب هي املشـــتري 
وزحل وهما عمالقا املجموعة الشمسية، إضافة الى الزهرة وأورانوس 

واملريخ.
وأوضح ان كوكبي املشتري وزحل يعدان حارسني لكوكب األرض، 
حيث تتيح لهما جاذبيتهما الكبيرة جذب أي جسم أو حجر سماوي يتجه 

نحو األرض، مما يجعلنا آمنني من خطر االصطدامات املدمرة.
وأشـــار الى ان ما يحدث في الســـماء أحيانا من اختراق بعض 
األحجار النيزيكية للغالف اجلوي هو أجســـام تنتج عن مخلفات 
املذنبات والصخور وهي صغيرة احلجم نســـبيا وحتترق مباشرة 
فـــي الغالف اجلوي ونادرا ما يصل شـــيء منها الى األرض وتكون 

احجامها صغيرة جدا.

طارق الشمري اليوم وياكم
سلب 350 دينارًا

من عامل حلويات 
في النعيم 

هاني الظفيري
تقدم الى مخفر النعيم بائع 
في محـــل حلويات مبلغا ضد 
4 شباب دخلوا الى مقر عمله 
وأشهر احدهم سكينا وسلبه 
اآلخرون مبلـــغ 350 دينارا، 
وسجلت قضية سلب بالقوة. 
من جهة أخرى، أوقف مواطن 
أحد اآلســـيويني وهو كوري 

اجلنسية.
وقام بتســـليمه الى رجال 
األمـــن وذلك بعد ان شـــاهد 
املواطـــن الوافد الكوري وهو 
يقوم بسرقة أغطية بالوعات 

املجاري.

تســـتـــضيـــف 
اليوم  الـ»األنبـــاء« 
)اجلمعة( العب وسط 
منتخبنا الوطني لكرة 
القدم السابق وكاظمة 
طارق الشـــمري بني 
و5   3 الســـاعتني 
مساء وذلك للحديث 
حول حظوظ كاظمة 
فـــي املنافســـة على 
البطـــوالت احمللية 
وأســـباب استبعاده 
من األزرق في الفترة 
املاضية، باالضافة الى 

الرد على اســـئلة القراء وذلك على الهواتف التالية: 
24830514-24830238-24830322، داخلي: 318-131.

بعد األسود الهاربة.. اليوكن األسود يطارد الفتيات!
محمد الدشيش

يبدو ان البالد اصبحت على موعد اسبوعي مع الشائعات »السريعة 
االنتقال« عبر اجهزة البالكبيري واملسجات، فبعد قضية هروب األسود 
التي اثارت بلبلة واسعة قبل ايام ووضعت الناس في حيرة بني مصدق 
مرتعب وغير مصدق ومســـتغرب! وأحرجت رجال االســـتعالمات في 
»الداخلية« الذين وجدوا انفسهم حتت وابل من االتصاالت لالستفسار 
عن املوضوع، تكرر املشـــهد امس مع تناقل مسجات حتذيرية للبنات 
من وجود امرأة منتقبة ترافق شبابا في سيارة يوكن سوداء »مغيمة« 
وتساعدهم على اختطاف البنات من أمام اجلامعات واملراكز التجارية، 
وكالعادة يختتم املسج بعبارة »أمتنى أن تنشروه حتى تنقذوا غيركم 
وسجلوا رقم السيارة..« وإلى ما هنالك. وتعليقا على ذلك قالت مصادر 
أمنية ان خطورة هذا النوع من الشائعات وتكرارها تكمن في انها تصّعب 
مـــن مهمة رجال األمن وتعاون الناس معهم، حيث قد يأتي الوقت الذي 
تقع فيه حوادث جدية ويعتقد الناس انها مجرد »غشـــمرة« وشائعات 
كموضوع األسود واليوكن األسود وغيرهما، متمنية من مطلقي الشائعات 

ان يتوقفوا عن ذلك خاصة ان لهذا النوع من املواضيع تبعات أمنية.

مؤمن المصري
جدد قاضـــي التجديد أمس 
حبس املتهمني اخلمســـة في 
قضيـــة تفجيـــرات عريفجان 
ملدة أســـبوعني بعد ان استمع 
الى افاداتهم مبا يتعلق بقضية 
التفجيرات التي كان املتهمون 
و4 ســـيقومون بتنفيذها في 
معسكر عريفجان ومبنى امن 
الدولة وعدد من املواقع احليوية 

بالبالد.
وقد تسلمت النيابة العامة 
تقرير األدلة اجلنائية الذي أكد 
ان احد املتهمني )م.أ.( به اصابات 
بيده اليســـرى ميكن ان تنجم 
عن االصطدام بجســـم صلب، 
اما فيما يتعلق بإصابة املتهم 
بيده اليسرى فقد طلب فريق 
الدفـــاع إحالته مرة اخرى الى 
الطب الشرعي لبيان ما اذا كانت 
هذه االصابة قد ادت الى عاهة 

مستدمية من عدمه.
وعلمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة على التحقيقات ان املتهم 
سيتم عرضه مرة اخرى على 
الطب الشرعي خالل االسبوع 
املقبل، امـــا املتهم )ي.ك.( فقد 
تبني ظهـــرت به اصابات بيده 

اليمنى وساقه اليسرى.
وقد أكد فريـــق الدفاع عن 

املتهمني لـ »األنباء« ان االصابات 
التـــي ثبتت باملتهمـــني تؤكد 
تعرضهـــم للتعذيب، حيث ان 
آثار التعذيب مازالت بادية على 

أجسادهم.
املتهمون من  وقد أحضـــر 
الســـجن املركزي في حراسة 
أمنية مشددة كالعادة وحضر 
معهم عدد من محاميهم، عادل 
العبدالهادي، عبداهلل الكندري، 
الفارس، شـــعيب  عبدالعزيز 
الكندري، وقـــد أعاد املتهمون 
على ســـمع قاضي التجديد ما 
سبق ان ذكروه من تعرضهم 
للتعذيب لكي يعترفوا باجلرائم 
املسندة اليهم أمام مباحث أمن 

الدولة.

احملامي عبداهلل الكندري

المنصوري لـ »األنباء«: أعداد كبيرة من وفيات حريق 
العيون لقيت مصرعها الستنشاقها اللهب

أمير زكي ـ محمد الدشيش 
هاني الظفيري

كشـــف مدير عام اإلدارة 
العامة لإلطفاء اللواء جاسم 
املنصـــوري عـــن ان درجة 
حرارة خيمة عرس العيون 
والتي أودت بحياة 54 امرأة 
وطفال قد جتاوزت 1500 درجة 
وقت اندالع احلريق، مشيرا 
الى ان عددا كبيرا من الوفيات 
نتج عن استنشاق اللهب الفتا 
الى ان كل شيء كان قد انتهى 
في فترة زمنية قاربت الـ 90 
ثانية فقط وان وصول رجال 
اإلطفـــاء جاء بعد انتهاء كل 
شيء ووفاة نحو 38 سيدة 
وطفال مقابـــل باب اخليمة، 
حيث وصل اول مركز لإلطفاء 
بعد 4 دقائق وفق توثيق تلقي 
البالغ ووصول اول آلية من 

رجال اإلطفاء.
ونفـــى اللواء املنصوري 
ما اشيع عن ان ذوي النساء 
عرقلـــوا أداء رجال اإلطفاء 
لعملهم، مشـــيرا الى ان كل 
ما طلبـــه ذوو املتوفني هو 
ستر جثث النساء واألطفال 
بعد احتراق املالبس حيث مت 
اطفاء االنوار متاما وسحب 
الكاميرات والهواتف  جميع 
النقالة ومن ثم حمل اجلثث 

تباعا.
ووصـــف اللواء جاســـم 
املنصوري خالل ردوده على 
اسئلة قراء »األنباء« ما ردده 
البعـــض من قصور في أداء 
رجال اإلطفـــاء وهو ما ادى 
الوفيات  اعـــداد  الى تعاظم 
بأنه كالم فارغ ويصدر من 

الكوارث بعد حدوثها او بعد 
خراب ملطـــة، قائال في هذا 
اخلصوص: نحن في االطفاء 
لدينا اشتراطات ولدينا قانون 
واجب االحترام، مضيفا: من 
ادرانـــا ان املعرس ســـيقيم 
خيمة مقابل منزله ويدعو الى 
هذه اخليمة 300 امرأة وطفل 
ويأتي من يحرق اخليمة مبن 
فيها، مضيفا: على ســـبيل 
املثال حينما يقوم شـــخص 
بقيادة مركبة بسرعة تتجاوز 
الـ 350 ويلقى مصرعه هل 
يعني ذلـــك ان قطاع املرور 

مقصــر؟!
ونفى اللواء املنصوري ما 
ردده دفاع املتهمة في حريق 
العيون من ان تقرير االدارة 
العامـــة لالطفاء لم يتضمن 
ان احلريق عمد قائال في هذا 
الصدد: ما اؤكده ان االطفاء 
اعدت تقريرا بشـــأن حريق 
اجلهراء واكـــدت من خالله 
ان حريق العيون هو حريق 
متعمد، لكننا لم نشـــر الى 
هوية من ارتكب هذه اجلرمية 
وتكفلت وزارة الداخلية بذلك، 
مؤكدا ان تقرير االطفاء هو 
تقرير فني وجزمنا فيه بان 
احلريق متعمـــد وان هناك 
جملة من االسباب التي ادت 
الى زيادة عدد الوفيات منها 
وجود باب وحيد صغير وان 
التدافع  الباب نتيجـــة  هذا 
اغلـــق بـ 38 جثـــة وهو ما 
اعاق اخلروج هذا الى جانب 
الســـجاد واملالبس وادوات 

الطهي.

)تفاصيل اللقاء األسبوع المقبل(

اشخاص ينتظرون الكوارث 
حتى ميألون الدنيا صياحا، 
مجددا التأكيد على ان رجال 
الى موقع  اإلطفاء وصلـــوا 
البـــالغ وكانـــت اخليمة قد 
حتولت الى كتلة لهب ومن 

ثم اخمدت النيران.
وقال اللـــواء املنصوري 
الذي شاركه في االستضافة 
نائب مدير اإلطفاء لشؤون 
العميد يوســـف  املكافحـــة 
االنصاري ونائب املدير العام 
للشؤون املالية العقيد خالد 
العالقات  التركيت وضابط 
العامة في االطفاء الرائد ناصر 
االنصاري ان اجهزة وزارة 
الداخلية متكنت من تسليم 
اجلثث لـــذوي الضحايا في 

غضون 48 ساعة بعد اقامة 
غرفة عمليات في مقر االدارة 

العامة لألدلة اجلنائية.
واعلن املنصوري عن ان 
االطفاء بالتنسيق مع معهد 

العلمية  الكويت لالبحـــاث 
اقامـــة خيمة بنفس  بصدد 
العيون،  مواصفات خيمـــة 
وكذلـــك مبحتويات اخليمة 
من مالبـــس وادوات طعام 
مـــع وضع اجهـــزة متقدمة 
واشعال النار بها للتأكد من 
حقائق علمية اهمها ان درجة 
احلـــرارة بلغت وقت اندالع 
النيـــران 1500 درجة، الفتا 
الى انه سيتم وضع كاميرات 
متقدمة لرصد كل ما يحدث 
داخل اخليمة، واصفا حريق 
اجلهراء بانه حدث يعد األسوأ 

في تاريخ الكويت.
اللواء املنصوري  وانتقد 
بعنف من يـــرى ان االدارة 
العامة لالطفاء تبدأ في دراسة 

»اإلطفاء« تنسق مع معهد الكويت لألبحاث إلعادة سيناريو حريق الخيمة وتوثيقه علميًا
90 ثانية فصلت بين بداية حريق خيمة العيون ونهايته وال صحة الدعاءات دفاع المتهمة

مصرع »أرباب سوابق« بجرعة زائدة

استئناف »رفع القيود األمنية« لجلسة 29 الجاري

استمرار حجز سويسري متهم بالتزوير
مؤمن المصري

قرر قاضي التجديد استمرار حبس سويسري 
متهم بقضية تزوير باالشتراك مع بريطاني من 
أصل باكستاني حيث قاما بتبديل طائرتيهما قبيل 

مغادرتهما البالد في أغسطس املاضي.
وأوضحت مصادر لـ»األنباء« أن السويسري 
والبريطاني حصال على موافقات اخلروج من مطار 

الكويت الدولي وتوجـــه كل منهما إلى طائرته، 
لكنهما بدال رحلتيهما بأن أخذ كل منهما »البورد« 
اخلاص باآلخر، وهو ما لفت انتباه إحدى املوظفات 

التي أبلغت رجال األمن.
وقالت املصادر ان السويسري متت إحالته إلى 
مباحث أمن الدولة للبحث عن أسباب تبديله للبورد 

مع البريطاني الذي متكن من السفر مباشرة.

هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص
لقي مواطن من مواليد 1968 مصرعه يوم امس 
داخل منزل اسرته في احدى مناطق الفروانية جراء 
تناوله جرعة زائدة من مخدر الهيروين. وقال مصدر 
امني ان مواطنة ابلغت عمليات وزارة الداخلية نحو 
الواحدة من بعد منتصف ليل امس عن ان زوجها دخل 

الى احلمام ويبدو انه توفي، حيث سارع الى موقع 
البالغ رجال االطفاء ورجال االمن يتقدمهم مدير امن 
الفروانية العميد دليهي الهاجري ومدير ادارة بحث 
وحتري الفروانية العقيد منصور الهاجري والنقيب 
عبداحملسن الســــعيد، وبعد كسر الباب وجدت الى 

جوار جثة املواطن ابرة ملوثة مبادة الهيروين.

إخالء سبيل الجويهل بال ضمان

المسلم يقاضي مذيع »سكوب«
مؤمن المصري

تلقى مذيع قناة »ســـكوب« الفضائية بداح الهاجري طلبا 
من النيابة العامة باملثول امامها صباح يوم االحد على خلفية 
شكوى مقدمة من النائب فيصل املسلـــم ضـــد بـــداح وقنـــاة 

سكــوب.
وقد ذكر املســـلم في شكواه انه مت بث لقاء في شهر مارس 
املاضي مع احد الضيوف وجاء به ما اعتبره املســـلم مساسا 

به وبعائلته.
وتعليقا على الشـــكوى صرح دفاع بـــداح احملامي حمود 
الهاجري لـ »األنباء« بأنه رغم عدم معرفته لســـند أو اسباب 
الشكوى اال ان موكله بداح ال يجد مناصا سوى االمتثال لطلب 
النيابة العامة، فلطاملـــــــا ردد الهاجــــري احترامه لالجهزة 
القضائيــــة، مضيفا انه جاهـــز للمثـــول امام جهـــات التحقيـــق 

في أي وقــت.

مؤمن المصري
العامة أمس  النيابة  أمرت 
بإخالء سبيل محمد اجلويهل 
بعد أن حققت معه على خلفية 
شكوى قدمت ضده من وزارة 
اإلعالم تتعلـــق بتصريحاته 
لقنـــاة »ســـكوب« الفضائية 
والتي اتهمته فيها باإلســـاءة 

لـ »حدس«.
وحضر مع اجلويهل محاميه 
محمـــد الضويحي وطلب من 
النيابة العامة تثبيت سؤال عن 
صفة وزير اإلعالم لكي ينصب 
نفسه محاميا عن النواب وعن 
»حدس« ومن هي »حدس« في 

مخيلة الوزير؟ 
وهل لـ »حدس« شخصية 

اعتبارية او كيــان قانوني حتى 
تقوم وزارة اإلعـــالم بالدفاع 

عنها؟!

احملامي محمد الضويحي
احملامي علي العصفوراملستشار إبراهيم العبيد

مؤمن المصري
نظــــرت الدائــــرة اجلزائيــــة 
اخلامســــة مبحكمة االستئناف 
إبراهيم  أمس برئاسة املستشار 
العبيد وأمانة سر سامي العنزي 
رئيس أمناء سر الدوائر اجلزائية 
استئناف النيابة العامة في قضية 
»رفع القيود األمنية« املتهم فيها 
ضابط أمن الدولة ع.س وضابط 
االستخبارات السابق م.ع بالتزوير 
وعــــرض وتلقي الرشــــوة لرفع 
القيد األمني املفروض على بعض 
املشــــبوهني. وقد أجلت احملكمة 
الدعوى الستكمال مرافعة  نظر 
املتهمني الســــادس والسابع بعد 
أن استمعت ملرافعة املتهمني األول 
والثاني. يذكر أن محكمة اجلنايات 
برأت املتهمــــني جميعا من التهم 
إليهم. وخالل اجللسة،  املسندة 
ترافع عن املتهم األول احملاميان 
خالد النغيمشي وعلي العصفور 
من مكتــــب الوقيان ـ العوضي ـ 
السيف ومتســــكا بدفاعهما أمام 

محكمــــة أول درجة وطلبا تأييد 
براءة موكلهما من التهم املسندة 
إليه. وتســــاءل النغيمشي: ملاذا 
مت إبعاد املتهم الثالث عن البالد 
وهو الذي تالصق اسمه مع اسم 
املتهم األول؟ كما تساءل عن أصل 
املتهم  الذي قدم بسببه  املستند 
األول للمحاكمــــة، مؤكدا أن هذا 
املســــتند لم ولن يقــــدم. ثم قرأ 

النغيمشي عددا من األسماء التي 
ادعى ضابط الواقعة أن موكله قد 
تسلم منهم رشاوى لرفع القيود 
األمنية عنهم، مؤكدا أن معامالت 
جميع هذه األسماء قد مت رفضها 
من قبل موكله. وقرر العصفور 
أن حكــــم أول درجة قد بني على 
أسس سليمة وفق صحيح الواقع 

والقانون.

اللواء جاسم املنصوري


