
أمير زكي
متكن رجال اإلدارة العامة ملباحث الهجرة 
بقيادة مديرها العميد عبداهلل خليفة الراشد من 
إيقاف موظف يعمل رئيس قسم بتهمة التزوير 
والتالعب في مستندات رسمية لوضع كفاالت 
مخالفة ومس���ح كفاالت أخرى ملقيمني، وذلك 

لصالح مواطنة متتلك شركة وهمية.
وفي التفاصيل، كما يوردها مصدر امني، ان 
معلومات وردت الى مدير عام مباحث الهجرة 
العميد عبداهلل خليفة الراشد عن وجود تالعب 
في احد أجه���زة الكمبيوتر اخلاصة بإدارة 
هج���رة حولي، وأدى هذا التالعب الى إلغاء 
كفاالت وإقامات عمال واس���تبدالها بأخرى، 
وبلغ عدد الكفاالت واإلقامات امللغاة من دون 

مس���تند نحو 90 كفالة وجميعها لعمال على كفالة ش���ركة 
خاصة واحدة متلكها مواطنة، وعليه أمر الراش���د بتشكيل 
فريق لسرعة حل قضية الكفاالت امللغاة للعمال والتي تبني 
استبدالها بإقامات جديدة لعمال جدد ورأس فريق التحري 
في تلك القضية مدير ادارة التحري العقيد جنيب الش���طي 
ومساعده املقدم حمدان اخلش���م ومبشاركة الرائد عبداهلل 

الهمالن واملالزم اول عبداهلل احلسني.
وقال املصدر ان الشطي وفريقه توصلوا 
الى ان جميع اإلقامات امللغاة مصدرها هجرة 
حولي وانها متت بواسطة استخدام كلمات 
سرية ل� 4 موظفني وجميعهم مت التحقيق 
معهم وتبني عدم وج���ود اي عالقة بينهم 

وبني إلغاء اإلقامات.
وأض���اف املصدر ان���ه بعدها مت حتديد 
الشركة التي ألغيت من ملفها الكفاالت وتبني 
انها تعود ملواطنة، فتم استدعاؤها للتحقيق 
واعترفت بأنها تقوم بهذا األمر مبس���اعدة 
مندوب مصري يعمل لديها والذي اعترف 
بعد اس���تدعائه بأنه يقوم بهذا مبس���اعدة 
موظف في هجرة حولي والذي اعترف بأنه 
يقوم باس���تخدام الكلمات السرية لزمالئه ال� 4 ويقوم بإلغاء 
اإلقامات من أجهزة الداخلية حتى يعود ملف شركة املواطنة 
»نظيفا« لتتمكن من وضع إقامات جديدة لعمال جدد، واعترفت 
املواطنة بأنها باعت أكثر م���ن 90 إقامة بهذه الطريقة ومتت 
إحالة املوظف واملواطنة صاحبة الش���ركة واملندوب املصري 

الى النيابة.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: السياسيون يفرضون القوانين على اآلخرين ثم يكسرونها.

ـ هذه الدراسة أجزم وبنسبة 3000% أنها أجريت في شرقنا األوسط.
كثرة الوقوف في االزدحام المروري تصيب باألمراض »المزمنة«.

ـ عشان جذيه الضغط والسكري صاروا مستوطنين في هالديرة.
أبواللطفواحد

لطيفة محمد حسن � أرملة حسن محمود احلسن 
� 84 عاما � الرجال: اليرموك � ق4 � ش3 � ج7 
� م328 � ت: 25328416، النساء: كيفان � ق7 

� ش71 � م12 أ � ت: 24814799.
دالل صالـح حـواس العازمـي � زوج���ة عبداهلل 
محمد حواس العازم���ي � 65 عاما � جنوب 
الس���رة � الش���هداء � ق4 � ش415 � م42 � ت: 

.99490060

زينـب صالح عنبر � أرملة نصيب سرور عبداهلل 
الفرحان � 76 عاما � العمرية � ق1 � الش���ارع 

األول � م6 � ت: 94999949 � 97212345.
حجـي براك القعمـر العازمـي � 76 عاما � الرجال: 
الصباحية � ق2 � ش2 � م647 � ت: 99034519، 
النساء: جابر العلي � ق3 � ش13 � م46 � ت: 
99732945 � الدفن بعد صالة اجلمعة مبقبرة 

صبحان.

كلما ج����اء احلديث عن 
التعليم املشترك بني الطالبات 
والطالب خرج علينا من يصر 
على إطالق صفة »االختالط« 
على هذا الن����وع من أنواع 
التعلي����م الذي يس����تجيب 
ملتطلبات العصر، حيث املرأة 
متارس حقها بالعمل املشترك 
م����ع الرجل، وش����ح املوارد 
يفرض على احلكومات ترشيد 
اإلنفاق، األمر الذي يصعب 
معه فص����ل املباني وتوفير 
املعلم����ني االكف����اء، وكذلك 
فصل املكتبات واملختبرات 
واملواقف واملطاعم واحلدائق 

وغيرها.
االخت����الط م����ن اخللط 
وهو املزج. فخلط الش����يء 
بالشيء مزجه، كأخالط أو 
اختالط الدواء حني تتمازج 
مكوناته، و»اخلليط« عند 
العرب القدماء »حلب الناقة 
على لنب الغنم« وذلك اخللط 
أو املزج ال يحدث في احلرم 
الطالبات  ب����ني  اجلامع����ي 
والطالب، فال أحد من الطلبة، 
ذكورا أم إناثا، يفقد مكوناته 

األساسية.
يقتضي التعليم تشارك 
الطالبات والطالب في تلقي 
العلم، مثلما يتشاركون في 
أداء الواجب العملي أو املهني 
بعد التخرج، وعند االلتحاق 
بسوق العمل، ذلك أن مراكز 
العمل أماكن مش����تركة بني 
العامل����ني والعامالت فيها، 
وليس����ت أماك����ن مختلطة 
الن����اس أو  يتم����ازج فيها 
يختلطون باملفهوم السلبي 

للكلمة.

ضبط القاموس
السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

موظف بـ »الهجرة« يستغل الكلمات السرية لزمالئه
في مسح إقامات ووضع جديدة لصالح شركة خاصة

وليد علي 
السبت وياكم

مواطن دهس صديقه 
وأدخله العناية المركزة

ضبط 3 آالف
زجاجة خمر
في »الشويخ«

انقطاع الكهرباء 
يقلق »العطريات«

تستضيف »األنباء« 
باچ���ر »الس���بت« جنم 
املنتخب الوطني ونادي 
الكويت لكرة القدم وليد 
علي بني الساعتني 7 و9 
مس���اء وذل���ك للحديث 
الكويت في  عن حظوظ 
البطوالت  املنافسة على 
احمللي���ة واس���تعدادات 
األزرق للمباراة املصيرية 
في كأس آسيا امام عمان، 
واحلديث عن ابرز ذكرياته 
في املالعب باالضافة الى 
القراء،  الرد على اسئلة 
الهواتف  وذل���ك عل���ى 
 �  24830514 التالي���ة: 
 24830322 �  24830238

� داخلي: 131 � 318.

محمد الجالهمة
قام رجال مخف���ر خيطان امس 
بتس���جيل تهمة الش���روع في قتل 
ضد مواطن ثالثيني بعد قيامه اثر 
خالف بينه وبني مواطن آخر بدهسه 
بالسيارة ما أدى الى ادخال االخير 
الى العناية املركزة في مستش���فى 
الفروانية ج���راء االصابات البالغة 
التي حلقت به، وقال مصدر امني ان 
املواطن املصاب ابلغ عن اسم اجلاني 
وهو صديقه وجار ضبطه، من جهة 
اخرى متكن رجال جندة مبارك الكبير 
من ضبط مواطن مطلوب على ذمة 
قضية دية س���بق ان حكم عليه بها 
ولم يقم بدفعه���ا ومتت إحالته الى 

االختصاص.

متكن���ت اإلدارة العام���ة 
ملكافحة املخدرات أمس من 
ضبط 220 كرتونا حتتوي 
على 3 آالف زجاجة من اخلمور 
املستوردة في ميناء الشويخ 
كان م���ن املقرر تهريبها إلى 

داخل البالد.
إدارة اإلعالم  وقال مدير 
األمني الناطق الرسمي باسم 
وزارة الداخلية العقيد محمد 
الصبر ل���� »كونا«: »إن هذه 
الضبطي���ة تأتي ف���ي إطار 
اجلهود الناجحة واملتواصلة 
ل���إدارة العام���ة ملكافح���ة 

املخدرات«.
وأوضح العقيد الصبر أنه 
مت ضبط املتهمني في عملية 
تهريب اخلمور وإحالتهم إلى 

جهة االختصاص.

س���نغافورة � رويترز: قال 
جت���ار ان مؤسس���ة البترول 
الكويتية اغلقت أمس اخلميس 
مجمع العطري���ات الذي بدأت 
تشغيله حديثا بسبب انقطاع 

في التيار الكهربائي.
وق����ال تاج����ر »املج���مع 
مغل���ق لك���ن م���ن املتوقع ان 
يستأنف االنتاج خالل خمسة 

ايام«.
كان مجمع الشركة الكويتية 
للعطريات قد باع ثاني شحناته 
من النفتا اخلفيفة الى مشترين 
لم يعلن عنهم للتس���ليم في 

فبراير.
التاج���ر »ال ميكنني  وقال 
تأكيد ما اذا كان االغالق سيؤثر 
على الشحنة لكن آمل اال يحدث 

ذلك«.
وب���دأ تش���غيل املجمع في 

نوفمبر املاضي.

قريبًا.. بنكرياس 
صناعي لمرضى 

السكري
تظه���ر الص���ورة جهاز 
بنكرياس صناعي مغروس 
على جانب بطن أحد مرضى 
الذي  السكري وهو اجلهاز 
يخض���ع للتج���ارب حاليا 
قبل أن يت���م اعتماده طبيا 
وإطالقه ليك���ون بديال إلبر 
التي يتعاطاها  االنس���ولني 
مرضى الس���كري، ويقول 
مبتك���روه العامل���ون ف���ي 
شركة جونسون وجونسون 
الش���هيرة انه سيوفر على 
املرضى املضاعفات اخلطيرة 
نتيجة لنسيان أخذ جرعة 
االنسولني.    )أ.پ(

البقاء هلل

محمد الجالهمة
بتعليمات من مدير إدارة أمن األحمدي العميد عبدالفتاح العلي، 
متكن رجال أمن الفحيحيل من ضبط 18 آسيويا بينهم 3 نساء كانوا 
يقومون بإدارة أوكار لسرقة االتصاالت الدولية، وقال مصدر امني 
ان احلملة التي اس���تهدفت تلك األوكار انطلقت بقيادة قائد منطقة 
الفحيحيل املقدم راش���د النومس ومبشاركة كل من النقيب مشعل 
الش���مري والرقيبني أولني علي الهاجري وأحمد صنيدح وش���ملت 
منطقتي الفحيحيل واملنقف. وأضاف املصدر ان احلملة بدأت برصد 
تلك الش���قق التي يديرها آسيويون لسرقة االتصاالت الدولية ومن 
ث���م مداهمتها الواحدة تلو األخرى، ومتك���ن رجال األمن بعدها من 
توقيف 15 آسيويا و3 آسيويات في 12 وكرا لسرقة االتصاالت الدولية 
وعثر بحوزتهم على مئات الهواتف األرضية والعشرات من أجهزة 
الكمبيوتر املخصصة لسرقة االتصاالت وعدد من روابط اإلنترنت 
الس���ريعة ومتت إحالة املضبوطني الى مديرية أمن األحمدي متهيدا 

إلحالتهم إلى جهات االختصاص.

قال الباحث الفلكي عادل السعدون ان مرصد الفنطاس الفلكي 
سيقيم اليوم استقباال للمواطنني لرصد الكسوف اجلزئي للشمس 
والذي سيبدأ من الساعة 8:19 دقيقة صباحا ويكون وسط الكسوف 
اجلزئي الس���اعة 10:6 وينتهي في الساعة 11:54 قبل الظهر. وحذر 
الس���عدون من النظر الى الشمس سواء في حالة الكسوف او في 
االيام العادية،  قائال ارجو من اجلميع اس���تعمال النظارة الواقية 
املخصصة لهذا الغرض او الزجاجة املس���تخدمة في حليم احلديد 
وغير ذلك من افالم االشعة السينية او اشعة اكس او افالم الكاميرات 

او الزجاج املدخن فهي ضارة للعني.

تظاهرت نحو 10 مدرس���ات يعملن ف���ي احدى مدارس القطاع 
اخلاص، اخلاصة باملعاقني امس امام وزارة الشؤون مطالبات بالتزام 
املدرس���ة بدفع رواتبهن، وادعني انهن ومنذ 3 اش���هر لم يتسلمن 
رواتبهن وأن املدرسة حتججت بأنها لم تستقبل اي طالب بناء على 
قرار مجلس الوزراء بتأجيل العام الدراسي للفئات اخلاصة نتيجة 
انفلونزا اخلنازير. هذا، وطلب مسؤول بالوزارة منهن مراجعة كل 
من مكتب الوكيل والوزير بتحويلهن الى املجلس األعلى لشؤون 
املعاقني والى ادارة عالقات العمل لتقدمي شكاوى لتحصيل حقوقهن. 
علما ان املجلس األعلى لش���ؤون املعاقني صرف املبالغ املستحقة 
للمدارس اخلاصة عن املرحلة األولى منذ بداية العام الدراسي وال 

يوجد ما يبرر عدم دفع الرواتب حسب ما ادعت املدرسات.

مؤمن المصري
مثل امس امام محكمة اجلنح وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي بصفته رئيس هيئة القضاء العسكري السابق في 
قضية مقتل جنود كويتيني واصابة آخرين اثر استخدامهم أسلحة 
ومخلفات الغزو العراقي. وتلخص الواقعة التي وقعت احداثها في 
شهر نوفمبر 2004 عندما قام عسكريون كويتيون في علي السالم 
العسكرية باستخدام اسلحة قدمية من مخلفات الغزو للتدرب عليها، 
واثناء استخدام تلك االس���لحة انحشرت قذيفة »آر بي جي« داخل 
القاذف وانفجرت وتطايرت شظايا تلك القذيفة فقتلت عددا من اجلنود 
واصاب���ت عددا آخر بجراح، وثبت من تقرير األدلة اجلنائية وجود 

صدأ كبير على القذيفة االمر الذي ادى الى انحشارها وانفجارها.
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العميد عبدالفتاح العلي

العميد عبداهلل خليفة الراشد

د.محمد العفاسي

حملة شاملة لرجال أمن الفحيحيل
تغلق 12 وكرًا لسرقة االتصاالت الدولية

كسوف جزئي للشمس صباح اليوم

10 مدرسات تظاهرن أمام »الشؤون«

العفاسي أدلى بشهادته في قضية مقتل 
جنود كويتيين بأسلحة عراقية قديمة

بإشراف مباشر من العميد العلي

األطول.. واألقصر
في تركيا

أقامت مؤسسة موسوعة 
غينيس لقاء جمع بني أطول 
رجل ميش����ي على األرض 
وأقصر رجل في العالم في 
اسطنبول أمس، ويبلغ طول 
التركي سلطان كوسن الذي 
استحق لقب أطول رجل في 
العالم 246.5 س����نتيمترا، 
ويبلغ طول أقصر رجل في 
العال����م الصيني هي بينغ 
بينغ الواق����ف بجانبه 73 

سنتيمترا فقط.
)أ.پ(

يبدو ان املسؤولني العسكريني في كوريا اجلنوبية لم يجدوا 
تعريفا لإرهاب سوى جتسيده بشخص يرتدي الدشداشة 
والغت���رة والعقال، وذلك ضمن تدريب خاص أقامه اجليش 

الكوري اجلنوبي أمس األول ملجموعة من العسكريني الذين 
سينضمون قريبا الى قوة حفظ السالم الدولية )اليونيفيل( 
العاملة في لبنان.               )رويترز(

اإلرهاب في كوريا.. غترة وعقال


