
البقاء هلل
إميان حسن عبداهلل أش�كناني، زوجة أسعد عاشور عبداهلل 
ـ 39 عاما ـ الرجال: مســــجد اإلمام احلسن ـ بيان ـ ت: 
66699930 ـ 66730033 ـ النساء: سلوى ـ ق3 ـ ش2 ـ 
م9ـ  بجانب مدرسة أم سليم األنصاريةـ  ت: 66504400 

ـ الدفن التاسعة صباحا.
محمد عباس عبداهلل أميرـ  39 عاماـ  الرجال: مسجد مقامسـ  
الرميثيةـ  ت: 99752464ـ  99088718ـ  النساء: حسينية 
أم خالدـ  الرميثيةـ  ق2ـ  شارع املعتمدـ  خلف املدرسة 

اإلجنليزية ـ ت: 25657882 ـ الدفن التاسعة صباحا.
ابتسام عبداللطيف عبداللطيف األيوب، زوجة نبيل فهد السري 
ـ 51 عاما ـ الرجال: ديوان القناعات ـ منطقة الشــــويخ 
ـ ت: 24843681ـ  النســــاء: جنوب السرةـ  حطنيـ  ق2ـ  

ش17 ـ م65 ـ ت: 25220432.
دمية فيصل زامل الظفيري ـ 4 سنوات ـ النسيم ـ ق2 ـ ش43 

ـ م15 ـ ت: 24580833 ـ 99049037.
ماجد فالح سعيد العميري ـ 60 عاما ـ الرجال: الفنطاس ـ ق2 
ـ ش101 ـ م2913 ـ ت: 23900118 ـ النساء: العقيلة ـ ق1 ـ 

ش105 ـ م37 ـ ت: 99218828.
نصار علي نصار الزعبي ـ 78 عاما ـ صباح الســــالم ـ ق9 ـ ش 
الثالث ـ م46 ـ ت: 94949422 ـ 97442635 ـ 65122254 

ـ الدفن بعد صالة العصر مبقبرة صبحان.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: الشاي االخضر يساعد في التخلص من االكتئاب.

� أتمنى يكون هذا الشاي المشروب الرسمي في أي اجتماع عربي قادم بال ما 
يطلعون لنا ببيانات تجيب االكتئاب.

اليابانيون يبتكرون إشارات تعمل بالليزر لضبط قطع االشارات الحمراء.
� وعندنا لو يقلبون اشاراتنا »نووية« هم ما ينفع مع ربعنا.

أبواللطفواحد

مقاالت
الزمالء كتاب 

الصفحة 
األخيرة 

ص59

للإيجار باجلابرية

�صقق للعائالت غرفة و�صالة

يوجد حمل لالإيجـار
مبوا�صفات مميزة

94085317

علــى بعـــ�ض اأنـــواع الرخــــام واجلـــرانيـت

ال�شويخ -  خلف كندا دراي - قطعة 1 - �شارع 12 

ت : 24819205/15 - 24919440

تصفية آخر السنة

فتح تحقيق في السجن المركزي مع عسكريين 
لمعرفة سبب تأخر اكتشاف حادثة هروب البنغالي

ضابط واقعة حريق العيون أمام المحكمة:
ال وجود لشريط ڤيديو يصور المتهمة أثناء الجريمة

البنوان: سنقاضي برشلونة 
بسبب غياب النجوم

عبدالعزيز جاسم
قال رئيس مجلس إدارة نادي كاظمة اســـعد البنوان انه 
بصدد اتخاذ اجراءات قضائية بحق نادي برشـــلونة بسبب 
عدم التزامه بإشراك جنوم الفريق األول املتواجدين مع النادي 
حيث كان يقضي االتفاق مبشاركة الفريق األول بجميع جنومه 
ولكنه اســـتغرب تصرف النادي الكتالوني وباألخص املدرب 
اإلســـباني غوارديوال الذي أصر على اللعـــب بالبدالء طوال 

شوطي املباراة.               التفاصيل ص57

أمير زكي � عبداهلل قنيص
علمت »األنباء« ان رجال االدارة العامة للمباحث 
اجلنائية ومباحث تنفيذ االحكام داهموا اكثر من مكان 
يرجح ان يكون السجني البنغالي الهارب من السجن 
املركزي قبل يومني بداخله وذلك في محافظات الفروانية 
والعاصمة واالحمدي اال ان جهود رجال املباحث لم 

تكلل بالقبض على السجني اآلسيوي الهارب.
ووفق مصدر أمني فان معلومات وصلت الى رجال 
املباحث عن احتمالية تواجد اآلسيوي »مياه عبدالقادر« 
في احد احياء العاصمة ليتم نقل قوة من رجال األمن 
ومن ذلك مت تلقي بالغات مشابهة عن وجود اآلسيوي 
في منطقتي اجلليب وابوحليفة. واشار املصدر األمني 
الى ان الســـجني الهارب مطلوب على ذمة العديد من 

القضايا وسبق ان القي القبض عليه من قبل مباحث 
الصاحلية قبل 4 اشهر، مشيرا الى ان اجمالي القضايا 

احملتجز على ذمتها يبلغ اكثر من 50 قضية.
الى ذلك فقد امر وكيل وزارة الداخلية املســــاعد 
لشؤون املؤسسات االصالحية وتنفيذ االحكام اللواء 
انور الياســــني باحتجاز عدد من العســــكريني الذين 
تزامن دوامهم مع هروب اآلسيوي، مشيرا الى ان جلنة 
حتقيق شكلها اللواء الياسني فتحت حتقيقا للوقوف 
على كيفية هروب اآلســــيوي مرتديا مالبس بخالف 
مالبس السجناء. واشار املصدر الى ان اللجنة ستناقش 
اسباب تأخر اكتشاف واقعة الهروب بفترة تزيد على 
12 ساعة وهي فترة كافية لتمكن اي سجني من مغادرة 

البالد سواء بجواز سفر مزور او التسلل برا.

مؤمن المصري
قررت محكمة اجلنايات امس 
برئاسة املستشار عادل الصقر 
وأمانة سر هشام سماحة بتأجيل 
قضية املتهمة بحريق العيون 
جللسة اخلامس من يناير املقبل 
املتهمة وعاملة  حلضور زوج 
بوفيه العـــرس وورود تقرير 

الطب النفسي.
وخالل جلســـة االمس اكد 
الطبيب الشـــرعي ان بصمات 
املتهمة كانـــت على قنينة ماء 
الصحة التي وضع بها البنزين 
الذي استخدم في احلريق ليرد 

عليه احملامي زيد اخلباز، مؤكدا ان مادة البنزين 
سريعة االشتعال وتتطاير، مشيرا الى انه وضع 
قنينة ماء بها بنزين فوق ســـطح منزله تطاير 

الســـاعة السابعة  نصفها من 
مساء الى العاشرة صباحا قبل 
يومني، مشيرا الى ان اجلرمية 
وقعت في الصيف وبالتالي ال 
توجد بصمـــات للمتهمة على 

قنينة البنزين.
اكــــد ضابـط  فـــي حــــني 
الـواقـعـة عدم وجود تصوير 
ڤـيـديـــو للـمتهمة وهي تقوم 
بجـرميتهـــا وانـــه ال يذكر اي 
محـطـــة بنزين ذهبـــت اليها، 
مـشـيرا الى ان الـخـادمـة غـيرت 
اقوالها فـــي الـنـيـابة الـعـامة 
عـن الـتي قـالتها امام املباحث 
اذ قـالـت بـدايـة انـها لم تـر املتهمة وهي تقوم 
بـاشـــعـال الـبـنـزين واكــــدت عـكـس ذلـك في 

وقت الحق.

احملامي زيد اخلباز

اسعد البنوان محقق يتهم رئيس مخفر بإهانته
عبداهلل قنيص

تقدم محقق في محافظة حولي ببالغ اتهم فيه مقدما في وزارة 
الداخلية يتولى رئاســــة مخفر بإهانته وجتاوز املقدم لصالحياته 
القانونية وحملت القضية عنوان »اهانة موظف عام«. ووفق مصدر 
أمني فإن احملقق شــــاهد وافدة آســــيوية جتلس داخل مكتب املقدم 
وامامها وجبة ســــريعة ونظرا لكون الوافــــدة مكانها هو النظارة 
وليس غرفة الضابط، قام بســــؤال املقدم عن اسباب اخراج الوافدة 
من النظارة لكونها محتجزة بأمر احملقق.واضاف املصدر ان املقدم 
فاجأ  احملقق بجملة من السباب وانه على حد قوله هو االمر الناهي 
داخل املخفر وقام بطرد احملقق من مكتبه وامر الوافدة باســــتكمال 

تناول وجبة املطعم التي طلبها على حسابه اخلاص.

مواقيت الصالة والخدمات  ص 12

»الداخلية« تحكم سيطرتها على السجين الهارب
أمير زكي

بعـــد هروب لم يدم أكثر من 48 ســـاعة متكن رجال مباحث 
تنفيذ األحكام في ساعة متأخرة من مساء أمس من توقيف املتهم 
البنغالي الهارب من الســـجن املركزي مياه فاروق. وقال مصدر 
أمني ان البنغالي مت توقيفه في منطقة اجلليب وحاول عدد من 
أقاربه اعاقة رجال األمـــن لتمكني املتهم من الهرب، إال ان رجال 
األمن ســـيطروا عليه وأحالوه للجهات املختصة للوقوف على 

تفاصيل هروبه وما اذا كان ساعده أحد على الهرب.


