
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
األستراليون مستعدون للتضحية بحياتهم إلنقاذ حيواناتهم المنزلية.

ـ .. والعرب مستعدون للتضحية بأي شيء من أجل إنقاذ ما تبقى من حريتهم.
لغاليتنا الكويت في مثل هذا اليوم نقول: »كل ذكرى تحرير وأنت بخير 

واهلل يجعل أيامچ كلها أمن وأمان.. وحرية«.
أبواللطفواحد

صالح الساير
www.salahsayer.com

السايرزم

طفلة متزقت نفس����يا 
بني والدي����ن لم يتزوجا، 
تعرضت لالغتصاب اكثر 
من مرة، عاشت في كنف 
جدتها التي كانت تعمل في 
غسل مالبس اآلخرين حتى 
قررت األم اليائسة ارسال 
ابنتها السوداء، السمينة، 
الفقيرة واملضطربة نفسيا 
للعيش م����ع والدها في 

والية أخرى.
ف����ي غم����رة عذاباتها 
النفسية كانت تؤمن بأن 
اإلنسان قادر على حتقيق 
أمنياته، وحني خطت أولى 
خطواتها في مجال اإلعالم 
انطلقت انطالقة الصاروخ، 
أسست الشركات اإلعالمية 
الناجح����ة، عب����رت عن 
معاناة األميركيني السود 
بأفالم سينمائية رائعة، 
حثت الناس على القراءة 
والصراح����ة واالهتم����ام 
بالرياضة، حصدت اجلوائز 
وامل����ال الوفير فأصبحت 
املرأة األكثر شهرة وثراء 

وجناحا في العالم.
 لم حتبس أحالمها في 
قبو طفولتها البائسة، بل 
امتطت صهوة العزمية حتى 
متكنت من حتويل الفشل 
إلى جناح، واخلسارة إلى 
ربح، لم تنكسر ولم تهدر 
الوقت في البكاء على اللنب 
املسكوب، بل كافحت بجد 
وكد وذكاء وحاملا حققت 
أحالمها أغدقت مكرماتها 
اخليري����ة لعالج األطفال 

وتعليم الفقراء.
أوبرا وينفري.. كم فتاة 
وفتى بحاجة لقراءة سيرة 

حياتك!

سودة ومتينة

البقاء هلل

بإطـالق  المتهـم 
ولده  علـى  النـار 
في الجهـراء يفتح 
قلبـه لــ »األنباء«:

قاتـــل  ولـدي 
ويهــــددنـي 
وأبنـــائي..  أنـا 
و»الداخلــــية« 
سـاكنًا تحـرك  ال 

ص 6

مواقيت الصالة والخدمات ص10

جمـال عبداحملسـن صالح اجلاسـم � 37 عام���ا � الرجال: 
الصباحي���ة � ق1 � ش18 � خل���ف فرع اجلمعية 
� ت: 99046202 � النس���اء : املهبول���ة � ق2 � ش. 

الصيدليات.
سامي أحمد علي عبدالرحمن الرشود � 49 عاما � الرجال: السرة 
� ق6 � ش9 � منزل 21 � ت: 99890266 � النس���اء: 

السالم � ق2 � ش203 � منزل 4 � ت: 25210171.
منيرة حمدان راشـد املطيري، أرمل���ة منور غازي عايد 
املطيري � 73 عاما � صباح الناصر � ق3 � ش11 � 

منزل 2 � ت: 66000399.
ثنيان جاسـم محمد خاكي � 21 عاما � ضاري جاسم محمد خاكي 
� 18 عام���ا � اجلهراء � العيون � ق2 � ش4 � منزل 

17 � ت: 99360422 � 66448091.
حمـود ندا جربـوع النومـس � 40 عاما � الرجال: عبداهلل 
املبارك � ق7 � ش703 � منزل 60 � ت: 99780002 
� النس���اء: الرق���ة � ق2 � ش19 � منزل 267 � ت: 

.99496230
إبراهيم عيد دغيم العدواني � 44 عاما � الرجال: الفردوس 
� ق8 � ج10 � منزل 26 � ت: 55999362 � النس���اء: 
عب���داهلل املب���ارك � ق8 � ش822 � منزل 11 � ت: 

.99552786
بدر حسـن علي اجلاسـم � 79 عاما � الرجال: الروضة � 
ديوان الغريب � ش.أبوموس���ى األشعري � ق4 � 
م5 � ت: 22554004 � النساء: غرناطة � ق2 � ش8 

� منزل 233 � ت: 24868522.
عبدالرحمن محمد جاسم الغايب � 89 عاما � الرجال: صباح 
الس���الم � ق9 � ش4 � ج9 � م2 � ت: 99034300 � 
النساء: الرميثية � ق1 � ش13 � م7 � ت: 99203618 

� الدفن بعد صالة العصر.
أحمد علي شـهاب الكندري � 74 عاما � الرجال: الرميثية 
� ق7 � ش حس���ن البنا � خلف اجلمعية � ديوان 
د.محمد الكن���دري � ت: 25655567 � 66601112 � 
النساء: جنوب السرة � حطني � ق3 � ش301 � م37 

� ت: 25225020 � الدفن بعد صالة العصر.
عبيد منور صميعير امليموني � 80 عاما � الرجال: الفردوس 
� ق7 � ش األول � ج44 � م26 � ت: 55105563 � 
97851100 � النس���اء: الفردوس � ق3 � ش األول � 

ج6 � م57 � ت: 24897615.
سالم عبداهلل عبدالرحمن العجمي � 54 عاما � الرجال: القصور 
� ق1 � ش38 � م67 � ت: 99218565 � النساء: مبارك 
الكبير � ق2 � ش 44 � م2 � ت: 99113655 � الدفن 

بعد صالة اجلمعة مبقبرة صبحان.

»النويصيب« زحمة وال عطل في الكمبيوتر

مصرع طفل يلهو بالرغوة.. دهسًا

مطلوب يدهس رقيبًا في الشويخ

محمد الجالهمة
نفى مصدر امني ل� »األنباء« ان يكون االزدحام الذي ش����هده منفذ 
النويصيب امس س����ببه تعطل اجه����زة الكمبيوتر كما اوردت بعض 
وسائل االعالم تعليقا على تزاحم مئات السيارات بطوابير بلغ طولها 
نحو النصف كيلومتر، وقال املصدر ان االزدحام سببه قدوم كثير من 

املواطنني الى املنفذ تزامنا مع عطلة االعياد.

أمير زكي
لقي طفل كويتي مصرعه أمس وسط الطريق على اخلليج العربي 
بعد أن صدمته س����يارة مسرعة أثناء قيام الطفل باللهو برش الرغوة 
خالل مسيرات االحتفاالت باألعياد الوطنية. وبحسب مصدر أمني، فإن 
الطفل لقي مصرعه على الفور، وبحسب شهود العيان ان الطفل كان 
يقوم برش الرغوة وس����ط الطريق. من جهتها، أصدرت ادارة االعالم 
األمني بيانا ناشدت فيه اجلميع احترام قواعد وآداب املرور واالنتباه 

الى االطفال الصغار حتى ال يكونوا عرضة ملثل هذه احلوادث.

محمد الجالهمة
تعرض رقيب أول للدهس على يد مطلوب في منطقة الش����ويخ، 
وأصيب الرقيب أول على اثرها بكس����ور ورضوض متفرقة نقل على 

اثرها الى مستشفى الصباح فيما اليزال املطلوب هاربا.
وبحسب مصدر أمني فان الرقيب األول كان يقوم بدورية اعتيادية 
في منطقة الشويخ عندما ملح سيارة مطلوبة للمباحث اجلنائية بعد 
ان دق����ق على أرقام لوحاتها، فقام بإيقاف املركبة والتي أذعن قائدها 
في البداية للتوقيف األمني ولكن ما أن ترجل الرقيب أول من الدورية 

حتى قام املطلوب بدهسه أثناء محاولته الفرار.

»الثأر«.. يدخل على خط قضية المصري عالء!
ال وجود ألي دليل مادي يربط موكلي بأي 
جرائم مزعومة، موضحا انه سينتظر حتى 
تتم مواجهة عالء بالباكستانية مرمي الثالثاء 

املقبل.
على صعيد امني، اوضح مصدر امني 
مطلع على سير حتقيقات القضية ان لغز 
اعترافات املتهم املصري عالء سيتم الكشف 
عنه قريبا ملعرفة سبب اعترافاته بجرائم 
ل����م يرتكبها، موضحا املص����در ان اخليط 
الرئيس����ي حاليا في يد رجال املباحث هو 
مواجهة عالء مجددا بالسيدة التي شاهدته 
اثناء محاولته هتك عرض طفلة وصرخت 
وه����رب منها ت����اركا وراءه حذاءه، وكانت 
السيدة خالل االيام االولى من ضبط عالء 
قد تقدمت الى رجال املباحث وتعرفت على 
عالء خالل طابور عرض وقالت انها شاهدته 
قبل القبض عليه بأسبوعني اثناء محاولته 
هتك عرض طفلة وانها صرخت ليهرب تاركا 
وراءه حذاءه الذي اعترف عالء بأنه يخصه، 
كما اعترف بأنه هرب وترك الطفلة بعد ان 

صرخت السيدة.
م����ن جهتها، طالبت اس����رة املتهم عالء 
باالفراج عنه وبتعويض عن فترة سجنه، 
وبحسب ما نقلت صحيفة »اآلن« االلكترونية 
امس على لسان عائلة املتهم عالء املطالبة 
بسرعة االفراج عن ابنها وفتح حتقيق في 
ملف تعذيب عالء واجباره على االعتراف 

بجرائم لم يرتكبها.

الدماء التي عثر عليها في املالبس النسائية 
الداخلية التي وجدت في غرفة املتهم.

من جهته، قال احملامي سقاف السقاف 
املوكل بالدفاع عن املتهم املصري عالء انه 

التعذيب وان عالء اعترف بجرائمه املزعومة 
مبلء ارادته وكرر االعتراف امام وكيل النيابة، 
موضحا املصدر ان ملف قضية عالء لن يغلق 
بانتظار نتائج املعمل اجلنائي ملعرفة آثار 

محمد الجالهمة
بعد ثبوت ب����راءة املتهم املصري عالء 
من دم الباكس����تانية مرمي التي عثر عليها 
بصحبة شاب باكستاني وتزوجته، دخلت 
القضية خطا آخر وجديدا حس����بما اعلن 
مصدر امني حتدث ل� »األنباء« في محاولة 
لالجابة عن سؤال: ملاذا اعترف عالء بقتل 
مرمي؟ خاصة ان جميع اعترافاته جاءت دون 
اكراه ومعظم التحقيقات حضرها معه ممثل 
عن السفارة املصرية، وأوضح املصدر ان 
رجال املباحث اجلنائية بدأوا فعليا مبتابعة 
احتمال ان يكون عالء قد اعترف بجرائم لم 
يرتكبها، ألنه يريد دخول السجن بأي شكل 
كان، خ����اصة بعد ان ابلغ احد اق������رباء 
ع����الء في الكويت رجال املباحث بأن عالء 

مط���لوب للثأر.
وقال املصدر: قال لنا قريب عالء ان بني 
عائلة عالء وعائلة اخرى ثأرا، وس����معنا 
ان ع����ددا من اف����راد العائلة االخرى تنوي 
الدخول الى الكويت، واعتقد ان عالء سمع 
بهذا اخلبر فافتعل كل هذه الضجة واعترف 
مبا ل����م يرتكبه، وأوض����ح املصدر: التزال 
جزئية الث����أر مثار بحث لدينا ونحن اآلن 
س����نبدأ التحقق منها ومعرفة ما اذا كانت 

حقيقية ام ال.
وحول اعترافات املتهم واالدعاءات بأنها 
جاءت حتت االكراه، جدد املصدر نفيه أن 
يك����ون عالء قد تعرض ألي نوع من انواع 

مفتاح جرائم المتهم »سيدة تعرفت عليه« و»حذاء«

هل اعترف عالء بجرائم وهمية هربا من الثأر؟


