
أعلن القارئ الش���يخ 
مشاري راش���د العفاسي 
عن اجازة جلنة مراجعة 
املصاح���ف ف���ي االزهر 
الش���ريف ثاني مصحف 
مرت���ل ل���ه وال���ذي قام 
بتس���جيله تسجيال حيا 
خالل شهر رمضان املاضي 
الوالي���ات املتحدة  ف���ي 

األميركية.
وقال العفاسي ان هذا 
املصحف يعد اول تسجيل 
حي للمصحف كامال وهو 
املصحف املرتل الثانى له 

وذل���ك بعد اجازة املصحف االول من قب���ل جلنة املصاحف في 
االزهر الشريف في العام 2004.

وأوضح ان هذا املصحف املرتل قد سجل تسجيال حيا خالل 
صالة التراويح والقيام في والية كاليفورنيا األميركية خالل شهر 
رمضان املاضي، مبينا ان املصحف املرتل جاء برواية حفص عن 

عاصم من طريق الطيبة »بالقصر«.
وقال العفاسي في هذا الس���ياق انه التقى خالل زيارته الى 
القاهرة بشيخ عموم املقارئ املصرية د.أحمد املعصراوي ليحصل 
على اذن بنش���ر واجازة هذا املصحف م���ن قبل جلنة مراجعة 

املصاحف في األزهر الشريف.
واضاف ان هذه اللجنة تضم في عضويتها عددا من املشايخ 
واملقرئني الذين تتلمذت على ايديهم، معتبرا اياها من أكبر اللجان 
وأكثرها دقة الس���يما في عملية التجوي���د في اجازة املصاحف 

املرتلة.
وعزا العفاسي اسباب رغبته في اجازة مصحفه املرتل من قبل 
جلنة االزهر الى حرصه على نشر القرآن الكرمي بصورة صحيحة 

وذلك بعد ان يخضع ملراجعة دقيقة من قبل مشايخ األزهر.
يذكر ان الشيخ مشاري راشد العفاسي قد تتلمذ على يد اكبر 
املش���ايخ واملقرئني في االزهر الش���ريف الذين اجازوه بالقراءة 
واالق���راء برواية حف���ص عن عاصم عن طريق الش���اطبية في 
مقدمتهم الشيخ احمد املعصراوي والشيخ أحمد الزيات والشيخ 

عبدالرافع رضوان.

هاني الظفيري
أحيل خليجي ال���ى مخفر الصليبية بتهمة االعتداء على 
رجال أمن، وقال مصدر امني ان إحدى دوريات مرور اجلهراء 
أوقفت خليجيا لتجاوزه اإلش���ارة الضوئية احلمراء ولدى 
حتري���ر رجال األمن مخالفة مرورية له تلفظ بألفاظ نابية، 
وحينما طلب رجال األمن من اخلليجي الدخول الى الدورية 

اعتدى عليهم.
من جهة أخرى، تقدم شاب كويتي ببالغ الى مخفر الشويخ 
متهما 3 أش���خاص مجهولني باالعتداء عليه اثناء سيره في 

مستشفى الصباح وسجلت القضية ضد مجهولني.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
مسرحيون عرب: البد من التصدي لألعمال المسرحية الهابطة.

 ـ 99.99% من مسرحياتنا تحت الهابطة وأما نسبة الـ 0.001% الباقية
 فال يشاهدها أحد.

4 استجوابات في أقل من أسبوع والخير باقبال.

ـ وودي يصيرون 5 مو عشان أنا ضد الحكومة ـ ال سمح اهلل ـ بس عن الحسد!

أبواللطفواحد

يقتضي االس����تجواب 
املق����دم لرئي����س الوزراء 
في مجل����س االمة وقوف 
س����موه على املنصة للرد 
على االس����تجواب، وفي 
الرس����مية  االس����تقباالت 
يقف الرؤساء على منصة 
الشرف الستعراض احلرس 
وعزف النش����يد الوطني، 
وعند تنفيذ القصاص بحق 
املجرم القاتل يقف احملكوم 
على منصة االعدام، وعلى 
التتويج يتس����لم  منصة 
الك����ؤوس  الرياضي����ون 
والدروع وقالئد الفوز، فما 

املنصة وما أصلها؟
نقرأ في »لسان العرب« 
البن منظور »النص: رفع 
الشيء، وكل شيء اظهرته 
فقد نّصصته، وكل ما اظهر 
فق����د ُن����ّص، ويقال نص 
احلديث الى فالن اي رفعه 
اليه، ونصت الظبية جيدها: 
رفعته، ووضع فالن على 
املنصة، بكس����ر امليم، اي 
وضع على غاية الفضيحة 
اما  والش����هرة والظهور، 
املنصة، بفت����ح امليم، فما 
تظهر عليه العروس لُترى 

من بني النساء«.
س����واء بكس����ر مي����م 
فتحه����ا  او  »املنص����ة« 
تبقى منصة االستجواب 
ج����زءا من آلي����ات العمل 
البرملاني الذي هو عرضة 
لالختط����اف واالنحراف 
مثلما هو عرضة للرشاد 
وحسن التدبير، واملرء ال 
ميلك س����وى ان يردد مع 
القائلني »تهدى االمور بأهل 
الرأي ما صلحت فإن تولت 

فباالشرار تنقاد«.

منصة
السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

البقاء هلل
بيبي أحمد حسني بن علي الرومي، أرملة الشيخ حمد مالك السلمان 
الصباح � 85 عاما � الرجال: ديوان أس����رة آل الصباح 
الكرام � قصر بي����ان )العزاء ملدة 3 أيام( � 25398888 � 
النس����اء: قرطب����ة � ق4 � ش1 � ج1 � م18 )العزاء ملدة 3 

أيام( � ت: 25319090.
عبـداهلل ملحان محسـن املطيري � 28 عاما � صباح الس����الم 
� ق7 � الش����ارع الثان����ي � ج1 � م44 � ت: 99429949 � 

.99235000
مرمي حسـني الغيث � 15 عاما � الرجال: العديلية � ق1 � ش 
عبدالعزيز الراشد � م16 ت:  97828866 � النساء: العديلية 

� ق1 � ش14 � م11 � ت: 22510015.
قوت علي دهيمان محسـن الشمري، زوجة نواف دغيشم حمد 
الش���مري � 45 عاما � الرجال: اجلهراء � العيون � ق2 � 
ش10 � م297 � ت: 55121205 � 66926003 � النساء: قسائم 
العثمان � ق5 � ش1 � ج7 � م112 � ت: 24572544 � الدفن 

بعد صالة العصر مبقبرة اجلهراء.
موضي حسـن علي الشطي � 78 عاما � الرجال: مشرف � ق2 � 

ش4 � م28 � ت: 25380478 � النساء: مشرف � ق3 � ش5 
� ج1 � م6 � ت: 99339335.

هلة فالح هادي احلربـي، أرملة بنيه عايد الذايدي � 73 عاما 
� الرجال: جنوب اجلهراء � ق6 � م316 � مقابل مدرس����ة 
الصابرة احلبشية � ت: 99112212 � 66422256 � النساء: 
الواح����ة � ق2 � ش8 � م73 � ت: 66228855 � الدفن بعد 

صالة اجلمعة مبقبرة اجلهراء.
هدى عباس جاسـم الدريع � 33 عاما � الرجال: احلس����ينية 
العباسية � املنصورية � ت: 99744997 � النساء: القادسية 

� ق4 � شارع القادسية � م28 � ت: 99531456.
علي خالد حمدان احلمدان � 81 عاما � الرجال: بيان � ق13 � ش7 
� م68 � ت: 97670678 � النساء: اخلالدية � ق4 � ش42 � 

م17 � ت: 99383848 � الدفن بعد صالة العصر.
منيرة سـالم املنير، أرملة ع����وض حمود املنير � 80 عاما � 
الرج����ال: بيان � ق3 � ش الثاني � م15 � ت: 25389731 � 
النساء: قرطبة � ق4 � ش األول � ج9 � م9 � ت: 25340982 

� الدفن التاسعة صباحا.

واجهة محل أدوات صحية حتطمت بالكامل اعداد غفيرة من املتجمهرين في دوار الكرد مساء أول من امس قبل تدخل الدوريات

املقاهي خلت من الزبائن إثر أعمال الشغب عامل يشير الى واجهة محله بعد االحداث

عدد من اآلسيويني املضبوطني في األوكار املشبوهة

الطراد منقلبا وسط الطريق املؤدي إلى املنطقة احلرة

األزهر يجيز ثاني مصحف مرتل
للقارئ مشاري راشد العفاسي

خليجي »طاف الحمراء« 
واعتدى على رجال األمن

مواقيت الصالة والخدمات ص 14

هاني الظفيري
تقدم مهندس كويتي الى مخفر الصليبية لالبالغ عن دهس���ه 
كلبا باخلطأ على طريق الدائري السادس، وطلب املهندس تسجيل 
اثب���ات حالة حتى يتمكن من اصالح املركبة التي تضررت وحتى 

ال يتهم بدهسه وافد او مواطن.
من جهة اخرى تقدم بنغالي ببالغ الى مخفر الصليبية ضد كفيله 
حتت عنوان اصابة باخلطأ وذلك بعد ان عضه كلب، وقال البنغالي 

انه كان يرعى االغنام واذ بالكلب يتهجم عليه ويقوم بعضّه.

محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
استنجدت مديرة مدرسة مبنطقة كيفان برجال 
األمن بع����د ان دخلت مكتبها صباح امس ووجدت 
ثعبانا صغيرا بداخله، وحضر رجال امن العاصمة 
بعد بالغ املديرة ومبجرد حضورهم وجدوا ان عددا 
من املدرسات قمن بقتل الثعبان قبل وصولهم بعد 
ان متكن من اخراجه من اسفل سجادة مكتب املديرة 

وسجلت اثبات حالة.
من جهة اخرى تلقت عمليات »الداخلية« امس 
بالغا عن تس����رب غاز داخل مدرس����ة ثانوية في 
منطقة السرة وتعامل مع البالغ رجال االطفاء ومتت 

السيطرة على التسرب دون وقوع اصابات.

محمد الجالهمة
حال »اجلزر« صباح امس دون جناح محاولة انتحار 
مواطن بإغراق نفس����ه في البح����ر بعد ان »غرز بالطني« 
اثناء محاولته الوصول ملياه البحر على الشاطئ املقابل 

ملستشفى البحر للعيون.
وفي تفاصيل محاولة االنتح����ار الغريبة ان مواطنا 
)32 عاما( كان يعالج في مستشفى الطب النفسي متكن 
من الهرب من اجلناح الذي يعالج به واجته الى الشاطئ 
املقابل ملستشفى البحر للعيون ودخل سيرا على االقدام 

في طني الش����اطئ حيث كان البحر في حالة جزر متجها 
الى املياه في محاولة منه لالنتحار غرقا اال ان الطني كان 
كثيف����ا ما ادى الى ان غرز فيه ولم يتمكن من التقدم الى 
االمام أو حتى العودة الى اخللف فبدأ يستنجد حتى حمله 
احد االش����خاص فقام بابالغ عمليات الداخلية وتوجهت 
دورية أمن متكن رجالها من اخراج املواطن الذي ابلغهم 
بحكاي����ة هروبه ومحاولته االنتح����ار واحيل الى مخفر 
الش����ويخ الصناعي وسجلت قضية محاولة انتحار قبل 

اعادته الى مستشفى الطب النفسي.

محمد الجالهمة
لقي عسكري يعمل في اجليش الكويتي مصرعه 
بطلقة اس���تقرت برأسه في ظروف غامضة في أحد 
معسكرات منطقة اجليوان مساء أمس. وقال مصدر 
أمني ان بالغا ورد من عمليات اجليش الى الداخلية 
عن وجود عسكري مسجى في غرفة اخلفارة، حيث 
يعم���ل مبنطقة اجليوان غارقا ف���ي دمائه وبجانبه 
بندقية ام.16 وتوجهت على الفور دورية أمن ورجال 

األدلة اجلنائية وباملعاينة أشار رجال األدلة اجلنائية 
وعبر التقرير األولي الى ان احلادثة يلفها الغموض 
وس���جلت قضية ومت نقل جثة العسكري الى الطب 

الشرعي.
وحضر إلى احلادثة كل من مدير مباحث العاصمة 
منصور العتيب���ي وضابط ميناء الش���ويخ محمد 
اجلاس���م وكل من بدر املطيري وناصر العتيبي من 

قوة املباحث.

متكن رجال جندة الفروانية من ضبط مواطن 
وبدون داخل منطقة خيطان بعد االش����تباه فيهما 
ليعثر رجال النجدة بحوزتهما على قطعة حشيش 
اضافة الى 20 سيجارة »ملغومة« حتتوي على مادة 
احلشيش، ومتت إحالتهما الى مقر اإلدارة العامة 

ملباحث املخدرات الستكمال التحقيقات.

محمد الجالهمة
تقدم مواطن خمسيني امس ببالغ الى مخفر الشويخ الصناعي 
يتهم فيه طبيب تخدير يعمل في مستشفى الرازي بقتل ابنه، وجاء 
ف���ي بالغ املواطن انه ادخل ابنه )15 عاما( الى مستش���فى الرازي 
الجراء عملية رب���اط صليبي عادية وجترى في اليوم عش���رات 
املرات، وانه كان ينتظر خارج غرفة العمليات، ليخرج ابنه املراهق 
غير انه فوجئ بالطبيب الذي كان يجري العملية يبلغه بان ابنه 
فارق احلياة، موضحا له ان وفاة ابنه لم تكن بسبب اجراء عملية 
الرباط الصليبي بل بسبب جرعة البنج الزائدة التي تلقاها على 

يد طبيب التخدير.
هذا وقام رجال امن مخفر الش���ويخ الصناعي بتسجيل قضية 
قتل باخلطأ ضد طبيب التخدير وجار استدعاؤه واحالته للتحقيق 

فيما نسب اليه.

هاني الظفيري
واصل رجال أم���ن الفروانية بقيادة العميد غلوم حبيب مدير 
األمن حمالتهم لتطهير منطقة اجلليب من األوكار املشبوهة وأجروا 
ام���س مداهمة 6 أوكار لتصنيع اخلم���ور وإدارة املكاملات الدولية 

وأخرى مشبوهة.
وق���ال مصدر امني ان نصيب أوكار الدعارة بلغ 3 أوكار وعلى 
اثرها مت ضبط 10 نس���اء و5 رجال منهم عربي، كما متت مداهمة 
وكر لالتصاالت الدولية وضبط آسيويني، الى جانب مداهمة وكر 
لتصنيع اخلمور وتوقيف آس���يويني وضب���ط كميات كبيرة من 

اخلمور املصنعة محليا.

مهندس كويتي دهس كلبًا
ثم بّلغ عن نفسه في الصليبية

ثعبان في مكتب مديرة المدرسة

حالة »الجزر« تحول دون محاولة انتحار مواطن غرقًا

وفاة عسكري بطلق ناري في ظروف غامضة بـ »الجيوان«

مواطن وبدون سقطا بـ »20 ملغومة«

مواطن يتهم طبيب التخدير
 في »الرازي« بقتل ابنه

مداهمة 6 أوكار مشبوهة
 في منطقة جليب الشيوخ

تجمهر 4000 شخص وشغب في حولي بعد مباراة مصر والجزائر

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
»شغب وتكسير واعتداء بالضرب و3 مصابني 
بطفيفة« كان هذا مختصر ما شهدته منطقة حولي 
امس وحتديدا منطقة مقاهي دوار الكرد مساء اول 
من امس بعد انتهاء مباراة اجلزائر ومصر وادت 
احداث الشغب وجتمهر عدد كبير من االشخاص 
بلغ نحو 4000 شخص الى حترك دوريات األمن 
واغالق املنطقة بالكامل وفرض السيطرة واألمن في 

أقل من ساعة رغم اعداد املتجمهرين الكبيرة.
وبحس���ب مصدر امن���ي فإن بالغ���ا ورد الى 
العمليات عن قيام بعض االشخاص بالقاء احلجارة 

والزجاج���ات الفارغة على رواد املقاهي واغلبهم 
من املصريني الذين مألوا املقاهي حلضور مباراة 
مصر واجلزائر وبعدها بدأت مناوشات ومشاجرات 
جانبية وقي���ام البعض من خارج املقاهي بالقاء 
احلجارة على روادها كما تسببت بعض احلجارة 
في حتطيم واجهات املقاهي، وأوضح املصدر ان 
وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون العمليات 
الل���واء د.مصطفى الزعابي أمر بس���رعة حترك 
الدوريات لضبط األمن خش���ية خ���روج األمور 
عن الس���يطرة وقام كل من مدير عام الدوريات 
العميد سعود احلسيني ومساعده العميد زهير 

النصر اهلل بتوجيه عدد كبير من الدوريات الى 
موقع الشغب لتتوجه بقيادة مدير النجدة العقيد 
سليمان املزعل ومتت السيطرة على الوضع وفض 
املتظاهرين ومت احتجاز بعض االشخاص خالل 
فرض السيطرة، موضحا املصدر ان 3 أشخاص 
اصيبوا باصابات طفيفة وعوجلوا مبوقع احلادث، 
كاشفا ان بعض شهود العيان ابلغوا رجال األمن 
ان بعض س���كان البنايات التي تقع فيها املقاهي 
هم من قاموا بالقاء احلجارة والزجاجات الفارغة 
من اعلى على رؤوس رواد املقاهي من املصريني 

وذلك في اعقاب انتهاء املباراة.

مصرع أميركيين في انقالب مركبتهما قرب األديرع
وانقالب طراد يغلق المنطقة الحرة لساعتين

ومقابل املنطقة احلرة بالقرب 
من جامعة الكويت حدث انقالب 
اثناء االستدارة دون ان  طراد 
يخلف احلادث اصابات بشرية 
وأدى إلى إغالق املنطقة نحو 

ساعتني.

حسني الكون وسالم البلوشي 
الى املستشفى االميري.

وف���ي انقالب على ش���ارع 
عبدالك���رمي اخلطابي اصيب 
اردن���ي ونقل الى مستش���فى 

مبارك.

اس���عاف لنق���ل املصابني الى 
مستش���فى العدان ايضا وكان 
فري���ق العمل بقي���ادة ناصر 

الفيلكاوي وصالح الزيان.
كما اصيب مصري بكسور في 
حادث على اخلليج العربي ونقله 

أمير زكي ـ هاني الظفيري
18 قتيال وجريحا في محصلة 
سلسلة من حوادث سير شهدتها 
البالد اذ لقي وافدان أميركيان 
مصرعيهم���ا واصيب آخرون، 
غير معروف عددهم، اثر انقالب 
مركب���ة على طري���ق االديرع 
واش���رف على احلادث ضابط 
ارتباط مستشفى اجلهراء ماجد 
الصليلي، من جهة اخرى قال فني 
اول الطوارئ الطبية عبدالعزيز 
بوحيمد ان انقالب مركبة على 
طريق امللك فهد باجتاه جسر 
الشعيبة خلف 8 مصابني منهم 
3 حالتهم خطرة، مشيرا الى ان 
ادارة الطوارئ الطبية ارسلت 8 
سيارات اسعاف الى موقع البالغ 
لنقل املصابني الى مستش���فى 
العدان، الفتا الى ان فريق عمل 
الطوارئ شكل من محمد العنزي 
وعلي البلوشي ومخلف العنزي 

وفيصل العجمي.
واشار بوحيمد الى ان حادثا 
آخر في مزارع الوفرة اسفر عن 
اصابة 6 اش���خاص وارسلت 
الطبية 3 س���يارات  الطوارئ 

القارئ مشاري العفاسي


