
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
وزير بريطاني يتهم الصين باختطاف قمة كوبنهاغن.

ونصف قمم الشرق االوسط »made in china« كلها »تقليد« في »تقليد«.
المدرسين الخصوصيين صاروا يحطون اعالناتهم على اشارات المرور.

شوي شوي وباجر يحطون اعالناتهم على الدوريات واال شرايكم يا »تربية« 
أبواللطفواحدويا »داخلية«؟!

مواقيت الصالة 
والخدمات

 ص 50

مقاالت
الزمالء كتاب 

الصفحة األخيرة 
ص59

مؤمن المصري
قض����ت الدائ����رة اإلداري����ة 
الكلي����ة بإلغاء قرار  باحملكمة 
عمي����د املعهد العال����ي للفنون 
الص����ادر بتاريخ  املس����رحية 
2009/1/10 والقاضي بلفت نظر 
كتابي للدكتورة نرمني احلوطي 
على خلفية مقال نشر بجريدة 
»األنب����اء« بتاريخ 2008/5/25 
مع ما يترتب على ذلك من آثار 
وألزم����ت احملكمة املدعى عليه 
بأن يؤدي للدكتورة احلوطي 
مبلغ 1000 دينار، على سبيل 

التعويض املدني.
وق����د جاء ه����ذا احلكم بعد 
أن كلف����ت جمعية الصحافيني 
الكويتية احملامي خليل القطان 

دعواه إن هذا القرار جاء تعسفيا 
لم يراع ح����ق الكاتبة الزميلة 
التعبير  د.نرمني احلوطي في 
عن رأيها ككاتبة وأستاذة لها 

كتاباتها املتميزة.
وعقب صدور احلكم تقدم أمني 
السر العام جلمعية الصحافيني 
الكويتية فيصل القناعي بالشكر 
القطان على جهوده  للمحامي 
في هذه القضية بصفة خاصة 
وفي قضايا جمعية الصحافيني 
بصفة عامة، وعبر عن شكره 
للقطان وأسرة مكتبه على ما 
يبذلونه من جهد مش����كور في 
قضاي����ا اجلمعية تطوعا ومن 
دون مقابل ف����ي جميع قضايا 

الرأي التي يتم تكليفه بها.

د.احلوطي عما أصابها من أضرار 
أدبية بسبب القرار.

وقال القط����ان في صحيفة 

القانوني للجمعية  املستشار 
برفع دعوى إلغاء القرار املذكور 
وبإلزام عميد املعهد بتعويض 

احملامي خليل القطان د. نرمني احلوطي

المحكمة تلغي قرار عميد المعهد العالي للفنون بلفت نظر الحوطي

مواطن يتهم عريفًا بالقوات الخاصة بابتزاز ابنه

آمنة فواز جمعان هزاع العتيبي � 25 عاما � الرجال: 
الفنطاس � ق2 � ش11 � م44 � ت: 23949957 
� النس���اء: هدية � ق5 � ش13 � م11 � ت: 

.23900529
أس�ماء فواز جمعان ه�زاع العتيب�ي � 18 عاما � 
الرج���ال: الفنط���اس � ق2 � ش11 � م44 
� ت: 23949957 � النس���اء: هدية � ق5 � 

ش13 � م11 � ت: 23900529.
سبيكة هارون عبداللطيف الهارون، أرملة محمد 
فهد الراشد � 78 عاما � الرجال: املنصورية 
 � � م16 � ت: 22523605  � ق1 � ش14 
22553306 � النس���اء: القادسية � ق4 � 

ش بدر � م35 � ت: 22553307.
عبداله�ادي علي عبدالهادي الزعبي � 26 عاما � 
صب���اح الناصر � ق2 � ش101 � م21 � ت: 

.99714678 � 99787160
عبداهلل فالح فهيد العميان العازمي � 23 عاما � أم 
الهيمان � ق5 � ش12 � م3 � ت: 99014293 

.66272322 �
اجل�ازي طلم�س املش�عان املطي�ري، أرملة 
نهار عقاب املس���لم � 64 عاما � الرجال: 
الصليبخ���ات � ق1 � ش5 � م18 � ت: 
66481888 � النس���اء: صب���اح الناصر � 

ق4 � ش32 � م23 � ت: 24900673.
زينب عبداهلل إبراهيم األنصاري، زوجة حسن 
محمد علي األنصاري � 65 عاما � الرجال: 
الزهراء � ق2 � ش230 � ديوان األنصاري 
� ت: 97878933 � 25435739 � النس���اء: 
العدان � ق7 � ش19 � م25 � ت: 99557887 

� الدفن التاسعة صباحا.
رقية قاس�م خلف ، أرملة عباس سعد اهلل 
في���روز الفيلكاوي  � 79 عاما � الرجال: 

الرحاب � ق1 � ش3 � م51 � ت: 99531755، 
النس���اء: العدان � ق1 � ش47 � م51 � ت: 

25438105 الدفن بعد صالة العصر.
عبداهلل علي شاهني الغامن � 85 عاما � الرجال: 
الفيحاء � ديوان الغامن � ق2 � ش20 � م11 
� ت: 22575939 � 22575929، النس���اء: 
ضاحية عبداهلل السالم � ق2 � ش معن 
بن زائ���دة � م35 � ت: 66600404 الدفن 

التاسعة صباحا.
فرحان عيد الغريب � 98 عاما � سلوى � ق8 � 
ش سلوى � م26 � ت: 66357774 � الدفن 

التاسعة صباحا مبقبرة صبحان.
فالح مجبل س�الم ف�رج املطي�ري � 64 عاما � 
األندلس � ق10 � ش4 � م108 � ت: 99771413 

.97578757 �

محمد الجالهمة � عبداهلل قنيص
تقدم مواطن الى مخفر ابو حليفة متهما 
عريف���ا في الق��وات اخلاصة بابتزاز ابنه 
احل��دث وتق��اضي رش������وة منه مقابل 
عدم تسج���يل مخ��الفة مرورية وق���ال 
مصدر امن���ي ان االب تق��دم الى املخ���فر 

مش���يرا الى ان ابنه ابلغه بأن رجل امن 
اوقف���ه اثناء قيادت���ه للم���ركبة ب���دون 
رخصة قيادة، وقام رجل االمن مب��ساومة 
احلدث على منحه هاتف نق��ال مقابل عدم 
تس���جيل مخالفة واحتجز دفتر املركبة 
حلني قيام احلدث بشراء الهاتف وتسليمه 

الى العريف.
من جهة اخرى تقدم احد رجال مرور 
االحمدي ببالغ الى مخفر الفحيحيل متهما 
مواطنني باالعتداء عليه بالضرب واهانته 
اثناء حتري���ره مخالفة مرورية الحدهما 

وسجلت قضية.

مختارون ومناطق أهل القانون

احملامي أحمد الشهاب

المحامي
الشهاب: أحمد 
التعاون  مس�ألة 
بي�ن المجل�س 

األولى  القضية  ه�ي  والحكومة 
للمواط���ن الكويتي      ص20

عبداهلل أبوشيبة

مخت�ار إش�بيلية 
عبداهلل أبوشيبة:
المنطق�ة بحاجة 
الم���زيد إل�ى 

أعمال  وتوفير  الخدم���ات  من 
ص21 العامة  للمراف�ق  الصيانة 

البقاء هلل


