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أحمد الفضلي د.موضي احلمود

د.صالح العجيري

د.منيرة العروج

توم كروز في فيلم مهمة مستحيلة

إخالء مرضى من مستشفى مبارك

)أسامة البطراوي(غواصون بعد انتشال جثة اآلسيوية رجال األمن واإلطفاء بانتظار نقل الى اجلثة للجنائية

يس���تضيف الليلة برنامج 
»م���ع التقدير« في العاش���رة 
مس���اء على قناة »س���كوب« 
وزيرة التربية والتعليم العالي 
د.موضي الحمود في حوار مثير 
حيث ستتحدث عن الكثير من 
القائم  القضايا منه���ا الوضع 
التشريعية  الس���لطتين  بين 
التربية  والتنفيذي���ة وقضايا 
المناهج  فيما يخص تعدي���ل 
وم���ادة الموس���يقى والوضع 

الكويت  الحالي للتعلي���م في 
ومستقبله.

كما يتط���رق البرنامج الى 
قضايا التعليم العالي والجامعات 
الخاصة الخارجية واالعتراف 
بشهادات الطالب الدارسين فيها، 
الى جانب قضايا عامة اخرى 
في مجال التربي���ة والتعليم، 
البرنامج من تقديم الزميل احمد 
الفضلي ومن اخراج محمد طالل 

السعيد.

 د.موضي الحمود الليلة
على سكوب »مع التقدير«

بإيعاز من وزير الصحة د.هالل الساير ووكيل وزارة الصحة 
والوكيل املساعد لشؤون الفنية د.خالد السهالوي ووفق سياسة 
وزارة الصحة لتطبيق خطط الطوارئ وحتت اشراف مدير إدارة 
الطوارئ الطبية د.فيصل الغامن، أقيم صباح يوم أمس في الساعة 
العاش���رة مبستش���فى مبارك الكبير عملية إخالء وهمية بسبب 
انقط���اع التيار الكهربائي داخل املستش���فى ونتج عنها اخالء 20 
مريضا الى مستش���فيي األميري والع���دان، حيث مت تصنيف كل 
حالة حسب خطة الطوارئ التي مت وضعها من قبل إدارة الطوارئ 
الطبية واملستشفيات املعنية باحلدث، وقام الطاقم الطبي واإلداري 
والهيئة الطبية في مستشفى مبارك على أكمل وجه بإخالء املرضى 
الى مكان آمن، ومن ثم قام فنيو الطوارئ الطبية بنقل املرضى الى 

مستشفيي األميري والعدان.
الى ذلك، أكد يوسف خنجر الكندري رئيس شعبة التخطيط في 
إدارة الطوارئ الطبية ان هذه التمارين تس���اعد في تطوير مهارة 
كل العاملني في املستشفيات وفي إدارة الطوارئ الطبية في حال 

وقوع أي حادث حقيقي ال سمح اهلل.
من جهته، قال عبدالعزيز بوحيمد املنس���ق االعالمي في ادارة 
الطوارئ الطبية ان وزارة الصحة وإدارة الطوارئ الطبية وإدارة 
املستشفيات حرصت على توفير املعلومة ألهالي املرضى املنقولني، 
بحيث مت تخصيص مكان في كل مستشفى لالستفسار عن مسار 

كل مريض.

إخالء 20 مريضًا من »مبارك« النقطاع التيار

جثة آسيوية »طافية« إلى »الشرعي« ومصرع بنغالي في بانيو

توم كروز يهّدد بعضالته المفتولة منتقدي طائفة »الساينتولوجي«
لوس اجنيلي���س � د.ب.أ: ال يخفي جنم 
هوليوود الشهير توم كروز انتماءه الشديد 
الساينتولوجي  القوية لطائفة  ومناصرته 
الدينية التي ينتمي إليها ولكن ش���ائعات 
جديدة تؤكد أن كروز هدد باستخدام عضالته 

املفتولة ضد أعضاء منشقني عن الطائفة.
وذكرت تقارير إخبارية امس الثالثاء أن 
كروز هدد بشكل غير مباشر قبل عدة أعوام 
شخصيات منش���قة عن الطائفة بالضرب 
ولكن محامي كروز نفى صحة هذا األمر.وقال 

راثبون في تصريحات لصحيفة »نيويورك 
ديلي نيوز« إن لديه شاهدا ميكن من خالله 
إثبات وقوع عمليات ض���رب عنيفة داخل 
أحد األماك���ن التابعة للطائفة والتي يطلق 
عليها اسم »زي هول« )احلفرة( ضد ثالثة 

أشخاص.
ونفى املتحدث باسم الطائفة تومي دافيس 
صحة هذه األقوال كما أكد العديد من الشهود 
أن رئيس الطائفة لم يس���تخدم اسم كروز 

مطلقا في مثل هذا السياق.

العجيري: عيد األضحى بمالبس شتوية 
والحرارة إلى 11 درجة مساء

رج���ح اخلبير الفلكي د.صالح العجيري انخف���اض درجات احلرارة الى 11 درجة 
مس���اء و23 درجة نهارا خالل ايام العيد داعيا املواطنني واملقيمني الى ارتداء املالبس 
الشتوية وقال د.العجيري في بيان صحافي: نعيش هذه االيام فترة امتزاج الفصلني 
الصيف والش���تاء حيث تنخفض درجات احلرارة لي���ال وتبقى في معدالتها الدافئة 
نهارا )برد بالليل وح���ر بالنهار( ومن املتوقع ان تنخفض درجات احلرارة ليال الى 
11 درجة ليال و23 نهارا خالل ايام عيد االضحى املبارك.وبذلك سنش���عر بقشعريرة 
الشتاء ويلزم ارتداء املالبس الشتوية الصوفية ويكون االستعداد لتجهيزها من اآلن 

لكسب الوقت قبل هجوم شتاء هذا العام اواخر هذا الشهر.

.. ومصرع 3 وافدين في حادثين وانتحار من علو
محمد الدشيش ـ محمد الجالهمة

تع���رض وافد بنغالي الى الدهس من قبل مجهول ليلفظ الوافد 
البنغالي انفاسه على طريق الساملي ليتم نقل اجلثة عن طريق رجال 
الطب الشرعي وجار البحث عن الداهس. والى شبرة اخلضار فقد 
تعرض وافد بنغالي للدهس ونقل ملستش���فى الصباح عن طريق 

رجل الطوارئ الطبية ابراهيم عبدالنبي وسجلت قضية.
ومن جانب اخر فقد لقي وافد باكستاني )48 عاما( مصرعه اثر 
ح���ادث تصادم على طريق كبد ليت���م نقله عن طريق رجال الطب 

الشرعي وسجلت قضية. ومن جانب آخر تعرض مواطن كويتي يسكن 
قرب اجلليب الى حادث تصادم ونقل الى مستشفى الفروانية. وقع 
حادث انقالب سيكل على شارع اخلليج العربي مقابل املركز الطبي 

لشاب كويتي )52 سنة( وشخصت حالته بأنها كسور في اليد.
على صعيد آخر اقدم وافد آسيوي على االنتحار بإلقاء نفسه من 
بناية في منطقة االحمدي والقى رجال األمن القبض على ش���خص 
كان داخل ش���قة اآلس���يوي وكان واقعا حتت تأثير اخلمور وجار 

التحقيق معه.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
نقلت جثة آس���يوية عصر امس الى ادارة الطب الش���رعي بعد 
العثور على جثتها طافية في عرض البحر، فيما رجح مصدر امني 
ان يكون وراء مصرع اآلس���يوية، التي وجدت مبالبس���ها، شبهة 
جنائية، مشيرا الى ان اخلطوة األولية التي سيقوم بها رجال األدلة 
اجلنائية هي حتديد هوي���ة املجني عليها مبوجب قاعدة البيانات 
املتوافرة لدى اإلدارة على ان تخط���ر ادارة البحث والتحري التي 

تقيم فيها الوافدة للتحقيق.
وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا بوجود جثة طافية 

على سطح املياه وسارع رجال خفر السواحل واإلنقاذ البحري التابع 
لإلطفاء بقيادة املالزم اول اسماعيل اخلزعل ووكيل ضابط عدنان 

البناي والعريف مشاري السويلم حيث جرى انتشال اجلثة.
من جهة اخرى، تلقت عمليات وزارة الداخلية بعد واقعة العثور 
على جثة اآلسيوية الغريقة بالغا مشابها عن مصرع وافد بنغالي 
يدعى »شفيق س« مواليد 81 داخل حمام الشقة وسارع الى موقع 
البالغ في منطقة املنقف مدير امن األحمدي العميد عبدالفتاح العلي 
ورئيس قسم دوريات االحمدي الرائد محمد مهاوش وفتح حتقيق 

حول ظروف الوفاة.

»الداخلية« تنتظر تقرير األدلة بشأن حالتي الغرق

د. منيرة العروج اليوم وياكم
أمين سر رابطة السكري الكويتية

تستضيف »األنباء« اليوم استشارية أمراض السكري 
في مركز دسمان لدراسة وعالج أمراض السكري وأمني 
س���ر رابطة الس���كري الكويتية د.منيرة العروج التي 
تتناول مع القراء كل ما يختص مبرض السكري وأنواعه 
وأسباب اإلصابة وسبل الوقاية والعالج، وستكون معكم 
اليوم من الساعة اخلامس���ة والنصف وحتى السابعة 
مساء على هواتف: 24830805 � 24830979 � 24830322 

� داخلي: 318 � 131.


