
هاني الظفيري
عام���ل  ق���اوم 
مص���ري يعمل في 
توصي���ل الطلبات 
ملصلح���ة مطع���م 
س���ريعة  وجبات 
اربعة شبان جوعى، 
انهالوا عليه ضربا 
وتلق���ى طعنة في 
الرقب���ة كم���ا فقد 

هاتفه النقال.
التفاصيل  وفي 
ان واف���دا مصريا 
الثالث  العق���د  في 
من العمر ادخل الى 
مستشفى اجلهراء 
اثر جرح قطعي في 
الرقبة والرأس، االمر 
الذي جعله يتجه 
الى مخفر اجلهراء 

الش���مالي ليبلغ عن تعرضه للسطو من قبل اربعة شبان قاموا 
باس���تيقافه وسألوه عن حمولة االطعمة التي بحوزته، وحينما 
ابلغهم ان هذا الطلب في طريقه الحد املنازل انهالوا عليه ضربا، 

وقالوا نحن في اشد احلاجة الى هذا الطعام.
وحي���نما رف���ض اعط����اءهم الوج��بات ضرب���وه وس����طوا 
على مركب���ت���ه ليلت��هموا ما بداخ��لها م���ن اطع���مة، وكذل���ك 
س���لبوا هاتفه النقال وسجلت ق���ضية واحيل ملفها الى مباحث 

اجلهراء.
من جه���ة اخرى، تعامل رجال الط���وارئ هيثم احمد ومبارك 
العت���يبي مع ح���ادث مش���اجرة وقع في ش���ارع اخلياطني في 
العباس���ية ادى الى اصابة آس���يوي )22 عاما( بجرح قطعي في 

الرأس.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: البريطانيون أبشع شعوب العالم والسويديون والنرويجيون األجمل.

ـ والعرب اكيد اكثر شعوب العالم قهرا!
الداخلية تشن حملة في الجليب لمدة أسبوع بهدف إعادة االنضباط ومالحقة المخالفين.

ـ تجاوزات كل هالسنين ما اعتقد تنحل باسبوع.. وحتى لو تنقلون مبنى الوزارة 

أبواللطفواحدللجليب هم ما تنحل.

قررت محكمة حقوق 
االنسان في االحتاد االوروبي 
اعتبار الصليب املسيحي 
رمزا دينيا وحظرت تعليقه 
على اجلدران في املدارس 
االيطالية، االمر الذي ازعج 
الڤاتي����كان ودفع الناطق 
الرسمي للقول ان الصليب 
ليس رم����زا دينيا بل هو 

ثقافة ينبغي احترامها.
ان وص����ف الصلي����ب 
اكثر  بالثقاف����ة ينطب����ق 
على احلجاب االس����المي 
الس����يخية،  العمام����ة  او 
فاحلجاب والعمامة اقرب 
الرمز،  ال����ى  للثقافة منه 
فالفتاة املسلمة في اوروبا 
قد تفقد فرصة الزواج من 
احد ابناء اجلالية لو انها 
امتنعت عن لبس احلجاب 
بعكس الفتاة املس����يحية 
التي لن تفقد فرصة الزواج 
حني ال تعلق الصليب على 

صدرها.
اذا ك����ان احل��ج�����اب 
العمام����ة  او  االس����المي 
السيخية يثيران املشاعر 
السلبية لدى الطلبة غير 
املسلمني، فكذلك الصليب 
بالنسبة لغير املسيحيني 
او غير املؤمنني باالديان من 
امللحدين. واملدرسة »ورشة 
انسانية« ينبغي حتصينها 
من الفروقات بني التالميذ 
بصرف النظر عما يؤمنون 
به او ميارسونه من طقوس 

دينية خارج املدرسة.
فهل فات الناطق الرسمي 
للڤاتيكان ان عبرة الصليب 
ال تتحق����ق بتعليقه على 
الصدور بل بحمله داخل 

الصدور؟

العلم والدين
السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

البقاء هلل
سـيد جواد سيد اسـماعيل بهبهاني � 76 عاما � الرجال: احلسينية اجلديدة � خلف البنك الوطني 
� ت: 99650388، النس���اء : س���لوى � ق3 � ش2 � م39 � خلف حس���ينية سيد محمد � ت: 

25632645 � الدفن التاسعة صباحا.
منيرة عبداهلل مبارك النفيشان � ارملة سعود مناحي علي النفيشان � 79 عاما � علي صباح السالم 

� ق4 � ش3 � م18 � ت: 99896643.

بوعيده

أنور مال اهلل بداح الهاجري

أحمد الفضلي محمد طالل السعيد

رجال اإلطفاء يتعاملون مع حريق املنجرة

مواطنون وطالب اثناء محاولتهم التهجم على مكتب الناظر

الوافد أثناء تواجده في املستشفى

زجاجات اخلمر ملقاة مقابل »اإلعالم« 

الكاميرا التي رصدت الواقعة

سلمى وصفحات من كتابها »أسناننا البراقة البيضاء« تستضيف »األنباء« باچر السبت 
بديوانيتها جنوم قناة »سكوب« محمد 
طالل السعيد وأحمد الفضلي وبوعيده 
وبداح الهاجري وأنور مال اهلل وذلك 
من الساعة ال� 5 حتى ال� 7 مساء، حيث 
سيتحدثون عن برامجهم وأصدائها 
والنجاحات التي حصدوها خالل الفترة 
املاضية وعن خططهم املس���تقبلية. 
القراء س���يكون معكم على  أعزاءنا 
الطرف اآلخر من الهاتف جنوم قناة 
»سكوب« ليجيبوا عن جميع أسئلتكم 
واستفساراتكم وذلك من الساعة ال� 5 
حتى ال� 7 مساء عبر هواتف »األنباء«: 
 24830322 � 24830805 � 24830979

� داخلي )318 � 131(

نجوم قناة »سكوب« باچر وياكم

محمد الدشيش ـ هاني الظفيري
متكن رج���ال الفرقة الليلية م���ن مداهمة وكر 
لالعمال املش���بوه فئة 5 جنوم يديره وافد عربي 
ويقوم بتقدمي املتعة ويقع في مجمع جتاري، وكانت 
معلومات عن ادارة الوافد العربي لوكر يس���تقبل 
وافدين مقابل 50 دينارا ملدة س���اعة، وبإمكان من 
يتردد على هذا الوكر احلصول على مشروب كحولي 
مجاني لتتم مداهمة الوكر وضبط الوافد وفلبينيتني 

وعثر بداخل الوكر على زجاجات خمر، واحيل الى 
االختصاص.

من جهة اخرى، احيلت فتاة الى النعيم ملعرفة 
هوية الشخص الذي كانت برفقته اثناء فترة الدراسة، 
وكانت ادارة املدرس���ة ابلغت ول���ي امر عن عدم 
حضور ابنته فتم انتظارها، حيث وصلت الفتاة 
قبل انتهاء الدوام املدرسي بدقائق واعترفت بأنها 

كانت برفقة صديق.

أمير زكي
احيل مواطن الى مخفر اجلليب بتهمة الس���ب 
والقذف والسكر واقالق الراحة، وجاءت احالة املواطن 
الى مخفر اجلليب بعد مطاردة داخل مطار الكويت 
الدولي بني املواطن ورجال االمن، والغرابة االكثر 
في هذه القضية ان املتهم قال انه حضر الى مطار 
الكويت النقاذ صديقه الذي افلس داخل صالة قمار 
في شرق آسيا. وكان موظف في شركة حتويل اموال 
داخ���ل مطار الكويت اطلق صافرة االنذار لينطلق 

رجال االمن الى موقع الشركة اعتقادا منهم ان عملية 
سطو جديدة حدثت، وشوهد مواطن يركض حيث مت 
توقيفه، وتبني انه واقع حتت تأثير السكر الشديد، 
وبسؤال املوظف في شركة الصرافة قال ان املواطن 
كان ثمال وأخذ يتلفظ بألفاظ نابية ويهدد موظف 
شركة االموال حيث كان يحول مبلغا من املال. وقال 
املصدر: بسؤال املواطن عن سبب تردده على شركة 
الصرافة، قال ان صديقه املفلس داخل صالة قمار 

طلب حتويل مبلغ حتى يعوض خسائره.

ضبط وكر 5 نجوم بإدارة وافد عربي
وطالبة »للنعيم« لتحديد هوية مرافقها

أفلس في صالة قمار فتورط المواطن في »سكر وسّب«

كّتاب صفحة آراء
الشيك وسحره

د.محمد الوهيب

احلل عند الوسمي
عدنان الشمري

هل أصبحنا نحارب الناجحني؟!
ماضي الهاجري

أكاذيـب ليبراليـة وأسـطورة التحالف 
احلكومي واإلسالمي

م.ضاري املطيري

فلنترك السيارة ونركب الدراجة
علي الرندي

ص11

»شركة النفط« تنفي اختطاف ناقلة كويتية
أبوجا � أ.ش.أ: فيما نفت شركة نفط الكويت صحة معلومات 
حتدثت عن اختط����اف ناقلة نفط كويتية مؤكدة ان هذا اخلبر 
ع����ار عن الصحة افادت تقارير اخبارية بثت امس في نيجيريا 
ان س����فينة جتارية للحاويات حتمل علم جنوب افريقيا وعلى 
متنه����ا 22 بحارا قد اعترض القراصنة الصوماليون مس����ارها 
قبالة ش����واطئ خليج عدن قبل س����اعات وهو ما اكدته قيادة 
قوات البحرية التابعة لالحتاد األوروبي املنتشرة في اخلليج 
بغرض تأمني املالحة فيه، والتصدي ألنشطة القرصنة. واشارت 
املصادر االخبارية النيجيرية الى ان الس����فينة املختطفة كانت 
قادمة من الكويت في طريقها الى ميناء ديربن بجنوب افريقيا 
وقد متت عملية االختطاف في س����اعة مبكرة من صباح امس 
على بعد 200 ميل بحري قبالة س����واحل سيش����يل حيث ابلغ 
ربانها بارتيابه في ثالثة زوارق مجهولة الهوية تقترب منه ثم 
ابلغ انه رصد اشارات حتذيرية وطلقات دخان صامتة عادة ما 

يطلقها القراصنة، ثم بعد ذلك انقطع االتصال معه.

احمد عفيفي
كان حلمها القريب حتقيق وتسجيل براءة اختراع 
عاملية، وحتقق احللم وحصلت على براءة االختراع عن 
»الرضاعة الصناعية املزدوجة« من الواليات املتحدة 
األميركية. اما احللم األبعد وهو الدخول في موسوعة 
غينيس لألرقام القياسية، فعملت بجد واجتهاد وصبر 
ومثابرة لتحقيق هذا احللم حتى حتقق حيث دخل 
كتابها »أسناننا البراقة البيضاء« املوسوعة. كالمنا 
عن سلمى اسماعيل اجلدي، املواطنة واحلاصلة على 
دبلوم فم واسنان وتعمل حاليا فني اول صحة واسنان 
مبستوصف الرحاب، حيث اتصلت ب� »األنباء« والفرحة 
ال تسعها وهي تزف الينا خبر دخول كتابها موسوعة 
غينيس لألرقام القياس����ية لتصب����ح بذلك اول فتاة 
كويتية جتمع بني براءة اخت����راع عاملية من اميركا 
ودخول موسوعة غينيس. تقول سلمى: ال استطيع ان 

اصف فرحتي بهذا االجناز الذي حتقق وال املك اال ان 
اشكر اهلل تعالى على عظيم فضله، واشكر املسؤولني 
في بلدنا الغالي الكويت الذين اتاحوا الفرصة للمرأة 
لطرق مجاالت العمل املختلفة وحتقيق ذاتها وخدمة 
بلدها وتش����ريفه في النطاقات العاملية. وعن كتابها 
»أس����ناننا البراقة البيضاء« الذي دخلت به غينيس 
تق����ول: مجال عملي هو صحة الفم واالس����نان وهما 
جزآن حساس����ان ومؤثران في جس����م االنسان، واذا 
ما مت اهمالهما يكون����ان مصدرا للمتاعب واالمراض 
لذلك يحتوي الكتاب، الذي يعتبر اكبر كتاب تلوين 
عربي حيث يبلغ طوله 180×150سم وعدد  صفحاته 
150 صفحة، يحتوى على رس����ومات لألطفال جتسد 
اهمية صحة الفم واالسنان وتوضح الطرق الصحيحة 
للتنظيف والعادات السيئة التي يجب جتنبها بشكل 

عام للحفاظ على اسناننا براقة بيضاء.

مواطنة تدخل »غينيس« بأكبر كتاب تلوين عربي
عن األسنان »البراقة البيضاء«

جوعى سطوا على سيارة لنقل الطعام
ومشاجرة دامية في »الخياطين«

محمد الدشيش ـ هاني الظفيري
تقدم ضابط ف���ي وزارة الداخلية ببالغ الى 
مخفر شرق متهما موظفني في 4 مكاتب للسيارات 
باالعتداء عليه بالضرب، مشيرا الى انه استأجر 
مركبة وش���عر بأن املركبة في حالة غير جيدة، 
وحينما حاول ارجاعها جتمعوا حوله واعتدوا 

عليه بالضرب.
من جهة اخرى، تهجم عدد من الطالب واولياء 

االم���ور على ناظر احدى املدارس املس���ائية في 
منطقة الصليبية وذلك بعد ان اتخذ الناظر قرارا 
بنقل عدد منهم الى مدرسة اخرى تقع في منطقة 

اجلهراء.
وقال مصدر امني ان الناظر استعان بعمليات 
الداخلية والتي ارسلت تعزيزا امنيا مكنها من 
السيطرة على املتجمهرين والطلب منهم مراجعة 

املخفر بعد حجز بطاقاتهم املدنية.

تهّجم طالبي على ناظر مدرسة
وضابط »طقه« موظفون في مكاتب سيارات

مواقيت الصالة والخدمات ص 14

صدق أو ال تصدق »ريد ليبل« و»بالك ليبل« ملقاة الى جانب 
السور احملازي لوزارة اإلعالم، كاميرات اإلعالم وقفت على مقربة 
م���ن موقع إلقاء العلب الفارغة لتوثق م���ا حدث صوتا وصورة، 
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ستتم االستعانة بكاميرات وزارة 
الداخلية لضبط الشخص الذي ألقى بهذه الزجاجات الى جوار سور 
وزارة اإلعالم، خاصة ان تلك الكاميرات تعمل على مدار الس���اعة 
وف���ي جميع األجواء؟ ام ان هذه الكاميرات وضعت ملا هو أهم من 

رصد شخص ألقى بزجاجات اخلمور تلك؟!

كاميرا »الداخلية« وّثقت الواقعة
و»الفارغة« التزال إلى جوار اإلعالم

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري)عدسة ـ ناصر العتيبي(
متكن رجال 4 مراكز إطفاء من السيطرة على 
ألسنة اللهب التي اندلعت في منجرة وسكن للعزاب 
في منطقة اجلليب دون خسائر تذكر. وقال مدير 
إدارة العالق���ات العامة في اإلطفاء باإلنابة املقدم 

محمد البناي ان بالغ���ا باحلريق تلقته عمليات 
اإلطفاء ظهر أمس وتوجه رجال مراكز العارضية 
واجلليب وحولي واإلسناد للتعامل مع احلريق 
ومتكنوا بعد نح���و 90 دقيقة من إخماد النيران 

وفتح حتقيق للوقوف على سبب احلريق.

4 مراكز كافحت حريق منجرة لـ 90 دقيقة

بدون عارض حكم »االمتناع« فأعيد إلى السجن

)محمد ماهر(

مؤمن المصري
لم يرتض بدون باحلكم املخفف الذي اصدرته 
محكمة اجلنايات والذي استبدل باالمتناع عن 
النطق بالعقاب بدال عن السجن ملدة 4 سنوات، 
فعارض في احلكم امام االستئناف لتسجنه 3 
سنوات و4 اشهر، هذا ما حدث في قضية شخص 
من غير محددي اجلنسية ضبط داخل مركبته 
في حالة س���كر وبحوزته كأسان و6 زجاجات 

خمر نوع ريد.
الثالثة مبحكمة  الدائرة اجلزائي���ة  وكانت 
االس���تئناف برئاسة املستشار فيصل خريبط 
وأمانة سر س���امي العنزي قضت بإلغاء حكم 

محكمة أول درجة القاضي باالمتناع عن النطق 
بعقاب »بدون« وقضت االستئناف بحبسه ثالث 
سنوات وأربعة أشهر وغرامة 200 دينار وأمرت 

بإبعاده عن البالد عقب تنفيذ العقوبة.
وعارض املتهم ف���ي احلكم الغيابي فقضت 
احملكمة باالمتناع ع���ن النطق بعقابه على أن 
يقدم تعهدا بكفالة قدرها مائتا دينار يلتزم فيها 
بحسن السير والس���لوك ملدة سنة، فاستأنف 
املتهم احلكم طلبا للبراءة فقضت االستئناف 
بحكمها املتقدم بعد أن أمر املستش���ار رئيس 
الدائرة خالل اجللس���ة املاضي���ة بحجز املتهم 

حلني صدور احلكم.


