
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة لهيئة اإلذاعة البريطانية: الفقر أهم مشكالت العالم

ـ المقصود هو الفقر المعيشي وفي عالمنا العربي يضاف اليه الفقر الفكري 
المدقع!

دراسة: الڤيتامين »د« مفيد للعظام والقلب
ـ عندنا ڤيتامين »و« يجيب لك توقيع معاملة عالج في الخارج ويعالجون 

أبواللطفواحدعظامك وقلبك ويزرعون لك شعر بعد.

منيرة عبداهلل سليمان السعيد ـ 82 عاما ـ الرجال: ضاحية 
عبداهلل السالمـ  ق1ـ  مدخل الدائري االول، النساء: 

العديلية ـ ق2 ـ شارع عبداهلل النوري ـ م16.
مـرمي سـعد احمد الربيعـة ـ ارملة ســـليمان عبدالرزاق 
العبدالكـــرمي ـ 78 عاما ـ الرجـــال: قرطبة ـ ق4 ـ 
شارع قرطبةـ  م36ـ  مقابل مدرسة البيرونيـ  ت: 
99643439، النساء: ضاحية عبداهلل السالم ـ ق1 

ـ شارع نصف اليوسف ـ ج19 ـ م6.
يوسف يعقوب يوسف التويتانـ  26 عاماـ  الرجال: القادسية 
ـ ق7ـ  ش75ـ  م17ـ  ديوان التويتانـ  ت: 66111571ـ  
99085711، النساء: صباح السالمـ  ق11ـ  ش2ـ  ج13 

ـ م39 ـ ت: 25511010 ـ الدفن التاسعة صباحا.

البقاء هلل

األخبار األمنية ص 12مواقيت الصالة والخدمات  ص 42 مقاالت الزمالء كتاب األخيرة ص 50
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مشروعا »سكر كنانة« و»سد مروي« في السودان شاهدان
على دعم الكويت لألشقاء العرب حكومياً وشعبياً ص 40

عبداهلل قنيص
لقيت طفلة كويتية 5 أعوام مصرعها غرقا في 
حمام سباحة مبنطقة اجلليعة فيما اصيبت والدة 
الطفلة بحالة هســـتيرية لدرجة حالت دون اخذ 
رجال االدلة اجلنائية الطفلة من احضان والدتها 
ملدة نصف ســـاعة. وقال مصدر امني ان عمليات 
الداخليـــة تلقت بالغا من والد الطفلة عن وفاتها 
غرقا وفور تلقي البالغ سارع رجال االمن واالدلة، 

وتبني ان الوفاة نتيجة الغرق.
من جهة اخرى متكن وافد مصري من انقاذ طفل 
حديـــث الوالدة كاد ان يلقى مصرعه خنقا وذلك 

بعد ان وضعته امه داخل كيس نايلون وأحكمت 
اغالق الكيس والقته في صندوق املهمالت.

وقال مصدر امني ان وافدا مصريا يعمل حارس 
مجمع لعمالة آسيوية ابلغ عمليات الداخلية عن 
انه شاهد وافدة حتمل كيسا وتلقي به في حاوية 
القمامة، مشيرا الى انه شك في الكيس وسارع الى 
حاوية القمامة ليسمع بكاء طفل حديث الوالدة.

واضاف املصدر: فور تلقي البالغ سارع رجال 
االمن الى مـــكان احلاوية في الفنطاس وتبني ان 
الطفل اليزال حيا لينقل الطفل الى املستشفى ويتم 

توقيف اآلسيوية الستكمال التحقيقات معها.

مواطنة تتمسك بجثمان طفلتها الغريقة
وآسيوية تلقي برضيعها في القمامة

السجن 4 أعوام لزوجين عذبا خادمة
مؤمن المصري

قضت الدائرة اجلزائية احلادية عشرة باحملكمة 
الكلية برئاســــة املستشار وائل العتيقي وعضوية 
املستشارين ياسر جالل وأمين صبري وأمانة سر 
علــــي العبد الهادي بحبس مواطــــن وزوجته أربع 
سنوات مع الشغل وكفالة ألف دينار لكل منهما لوقف 
النفاذ بعد أن أدانتهما بتعذيب خادمتهما اآلسيوية. 
وتتحصل واقعة الدعوى كما حصلتها احملكمة في 

أنه في غضون شهر مارس 2009 وحال عمل املجني 
عليها كخادمة مبسكن املتهمني أخبرت الزوجة زوجها 
بأن املجني عليها تتكاســــل في أداء عملها، فما كان 
من الزوج إال أن قام بتقييدها بالسلم الداخلي وقام 

بوضع مكواة ساخنة على ساقيها.
وفي اليوم التالي وحال تواجد املجني عليها داخل 
املطبخ قامت الزوجة بسكب زيت ساخن كان بداخل 

إناء على ساق اخلادمة.

عبداهلل قنيص
متكن رجال ادارة بحـــث وحتري محافظة العاصمة بقيادة 
العقيد منصور العتيبي من توقيف متهمني شاركا في االعتداء 
علـــى رقيب اول من مباحث الصليبخـــات ومتت احالتهما الى 
النيابـــة العامة بتهمة التهجم واالعتداء على رجل امن وإحلاق 
اذى بالـــغ، حيث جرى توقيفهما بعـــد حتديد هوياتهما داخل 
مســـكنهما. وقال مصدر امني ان التحقيقات مع الشابني وهما 
كويتيان تضمنت ان املتهم الرئيسي، وهو اليزال هاربا، قد طلب 
منهما فزعتهما بعـــد احتجاز والده داخل املباحث وانهما فعال 
ذلك دون اقتناع، واكدا ان املتهم االول هو من اعتدى على رجل 
املباحث وانهما فوجئا بهذا التصرف وهربا الى احد املخيمات 

حتى تهدأ االمور على حد تفسيرهما.

أمير زكي
أكد مصدر في اإلدارة العامة لإلطفاء ان التقرير النهائي بشـــأن 
حريق اجلهراء والذي أودى بحياة أسرة مصرية مكونة من األم واألب 
و3 أطفال ســـيتم االنتهاء منه في غضون االسبوع اجلاري، مشيرا 
الى ان التقرير اخلاص بحريق اجلهراء ال تشارك في اعداده وحدة 
التحقيق التابعة لإلطفاء فحسب وامنا ستشارك فيه وزارة الداخلية 
ممثلة في اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية. وجدد املصدر األمني التأكيد 
على ان معظم املؤشرات تتجه الى ان احلريق هو قضاء وقدر، مشيرا 
الى ان وزارة الداخلية أجرت مسحا على جميع قاطني البناية وكذلك 
اذا ما كانت لدى األســـرة املفجوعة اي عداوات، ولكن لم تنته هذه 

التحقيقات الى مؤشر قد يقود الى ان احلريق متعمد.

»الفزعة« ورطت مواطنين في قضية اعتداء

االنتهاء من تقرير حريق الجهراء األسبوع الجاري

نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد والزميل سامي النصف والوفد الصحافي الكويتي مع مدير عام شركة 
سكر كنانة امللهم الطيب


