
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
»الكيماوي« أعدم.. وطارق عزيز مات سريريا.

ـ ولم يتبق من عصابة الشر سوى »البريعصي« وقريبا جدا سنسمع 
»خبره«

دراسة: تربية األبناء تخفض ضغط اآلباء.
ـ صح تربية العيال تخفف الضغط بس طلبات مدارس عيالك هي اللي 

أبواللطفواحدتخلي ضغطك يوصل السقف.

عيسى مزيد ناصر بن حليان العازميـ  22 عاماـ  جابر العلي – ق2 
– ش4 – م7 – ت: 94005959 ـ 60041000.

محمـد صقر غامن الشـاهنيـ  55 عامـــاـ  الرجال: اخلالديةـ  
ق1 ـ ش بابل ـ م1 ـ ت: 99076765، النســـاء: السالم 
ـ ق1 ـ ش107 ـ م5 ـ ت: 66644479 ـ الدفن التاســـعة 

صباحا.
أحمد خالد فراج البواردي العازميـ  20 عاماـ  ضاحية جابر العلي 

ـ ق3 ـ ش13 ـ م53 ـ ت: 23831945 ـ 99042540.

البقاء هلل

مواقيت الصالة والخدمات  ص 42

مقاالت الزمالء كتاب األخيرة ص47

رجل يرشق الرئيس السوداني بحذائه
اخلرطوم ـ رويترز: قال شـــهود عيان ان رجال رشق الرئيس 
السوداني عمر حسن البشير بحذائه خالل مؤمتر عام بالعاصمة 

اخلرطوم امس.
وأضافوا ان نحو 10 من أفراد احلرس الرئاسي سارعوا بإلقاء 
القبض على الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته على الرغم من 

ان احلذاء لم يصب البشير.
وكانت احملكمة اجلنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال ضد الرئيس 
الســـوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب فـــي إقليم دارفور بغرب 

البالد.
ولم يتضح بعد السبب وراء قذف الرجل احلذاء، ونفت الرئاسة 
قذف اي حذاء وقالت ان رجال األمن أوقفوا الرجل الذي كان يحمل 

ظرفا أراد توصيله للبشير.

بنغالي يعمل سائقًا في الجيش األميركي
يسقط مع شريكه بـ 700 غرام من المارغوانا

محمد الدشيش ـ محمد الجالهمة
احـــال مدير عـــام االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات العميد 
الشيخ احمد اخلليفة الى نيابة 
املخدرات يوم امس وافدين من 
اجلنســـية البنغالية احدهما 
بتهمـــة جلب مـــواد مخدرة 
واالجتار فيها وهي عقوبة متى 
ما ثبتت على املتهم فان احلكم 
من املمكن ان يصل الى االعدام 
شـــنقا واآلخر بتهمة االجتار 
دون اجللب، فيما بلغت كمية 
املخـــدرات املضبوطة بحوزة 
اآلسيويني نحو 700 غرام وهي 

مادة املارغوانا.
ووفق مصدر أمني بان معلومات وردت الى مدير عام املكافحة 
عن اجتار بنغالي يعمل في اجليش االميركي بوظيفة ســـائق في 
املـــواد املخدرة وعليه كلف العميد الشـــيخ اخلليفـــة مدير ادارة 
املكافحة احمللية العقيد احمد الشـــرقاوي ومساعده املقدم محمد 
الهزمي والنقيب عبدالعزيز العقيلـــي ليتمكن رجال املكافحة من 
استدراج الســـائق لبيع 50 غراما من مادة املارغوانا ولدى قيامه 
بتسليم املخدرات وتسلم املبلغ املرقم اسفل منزله في املهبولة مت 
ضبطـــه وعثر في غرفته على نحو 250 غراما من مادة املارغوانا 
وارشـــد عن بنغالي آخر مت ضبطه وعثر في جيبه على قطعة من 
مادة املارغوانا وبتفتيش شقة يقيم فيها املتهم الثاني في املهبولة 
ايضا عثر رجال املكافحة على 400 غرام أخرى من مادة املارغوانا 
واعترف بأنه باع للمتهـــم االول وجلبها من موطنه لدى دخوله 

البالد من منفذ املطار قبل شهر.

السعودية تتسلم قائمة محظورات أميركية 
تشمل »تفتيش الركاب من الخلف«

الريــــاضـ  يو.بي.آي: أعلنت هيئــــة الطيران املدني 
السعودي أنها تسلمت قائمة محظورات أميركية تشمل 

تفتيش الركاب من اخللف.
وقالت الهيئة، في بيان لها امس، انها تســــلمت من 
السلطات األميركية محظورات جديدة ضمن 14 دولة من 
املفترض تطبيقها على الراغبني في السفر الى الواليات 
املتحدة األميركية مبا فيها تفتيش الركاب من اخللف.

وجاء فــــي حيثيات التعميم الصادر أن الســــلطات 
األميركية تعتزم تفتيش »الركاب من اخللف«، ويشمل 
القرار الســــعودية واجلزائر ولبنــــان وليبيا والعراق 
ونيجيريا وباكستان والسودان وافغانستان والصومال 

وسورية واليمن وإيران وكوبا.
وتشمل احملظورات املنع من دخول دورات املياه للركاب 
املنتمني لهذه الدول قبل ساعة من وصول الرحلة إلى أي 
من املطارات األميركية مع منعهم من تغطية أجسامهم 

بالبطانيات خالل الرحلة.
كما تقضي التعليمات بضرورة خضوع املسافرين 
لعمليات التفتيش العشوائي اليدوي الذي يشمل مؤخرة 
الراكب واملناطق احلساســــة في جســــده، وحتظر على 
قــــادة الطائرات إبالغ الركاب عن معالم املدن األميركية 
أو حتديد موقــــع الطائرة أو حتديد اجتاه قبلة الصالة 
مع مراقبــــة أي راكب يذهب إلى دورة املياه خالل فترة 
اإلقالع أكثر من مرة ومنع دخول السوائل بشكل مطلق 

إلى الطائرة.
كما تتضمن إجراءات التفتيش استخدام أجهزة إشعاعية 
تظهر جسد املسافر عاريا مع إضافة مراقبني أمنيني إلى 
صاالت الطيران ملراقبة حتركات الركاب ومراقبة املناطق 

اخلفية في املطار، خصوصا دورات املياه.
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د.هشام فؤاد

البروفيسـور هشام فؤاد: 
بين  تربط  علمية  دراسـة 
ارتفـاع معـدل السـمنة 
وعـدد سـاعـات النوم

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري
استطاع رجال أمن الفروانية بقيادة العميد 
غلوم حبيب اغالق ملفات 24 قضية سرقة كانت 
جميعها مسجلة ضد مجهول وذلك بعد توقيف 
3 سيالنيني منهم امرأة والعثور بحوزتهم على 
مسروقات قدرت قيمتها بأكثر من 70 ألف دينار 
فيما كشفت التحقيقات التي اجريت مع املتهمني 
الثالثة انهم كانوا يخططون لسرقاتهم بصورة 
منظمة لدرجة اذهلت رجال االمن، إذ كان يوزع 
اآلسيويون انفسهم في عدة مناطق تقطنها أسر 
كويتية وحـــال معرفتهم بخلو هذه املنازل من 
قاطنيها لتواجدهم في البر يدخلون إلى املنازل 
عبر كســـر النوافذ ومن ثم يستولون على كل 
مـــا خف وزنه وزاد ثمنـــه. ووفق مصدر امني 
فإن معلومات وردت إلى قائد منطقة الفروانية 
العقيد وليد الشـــهاب عن طريق مصدر سري 
ان هناك سيالنيني يقومان ببيع أغراض ثمينة 
بسعر يقل عن ربع ثمنها احلقيقي وعليه شكل 
شـــهاب فريق عمل من املالزم صالح الشمري 
واملالزم عبداهلل التنيب لتتبع اآلسيويني اللذين 
يبيعان املسروقات باسعار زهيدة  ليتم ضبطهما 
في منطقة الفروانية وبالتحقيق معهما اعترافا 
بأنهما نفذا عدة سرقات في محافظات الفروانية 
والعاصمة وحولي وارشدا عن منزل يقيمان به في 
منطقة الفروانية وعليه توجه رجال أمن الفروانية 
الى املنزل برفقة املتهمني ووجدوا مداخل الشقة 
ســـيالنية تبني انها صديقة احدهما وبتفتيش 
الشقة وجد رجال األمن كما كبيرا من املسروقات 

والتي تنوعت بني اجهزة الكترونية.

ضبط 3 سيالنيين بمسروقات تقدر بـ 70 ألف دينار
اعترفوا بسرقة 24 منزالً في محافظة الفروانية

العميد الشيخ أحمد اخلليفة

السائق البنغالي وشريكه وأمامهما كمية املارغوانا املضبوطة

)محمد ماهر(اآلسيويون الثالثة وأمامهم كمية املسروقات املضبوطة بحوزتهم وفي اإلطار املقدم وليد الشهاب


