
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية تحتفل بذكرى تأسيسها الـ 65 في الصين.

ـ وبما أنكم هناك استفيدوا من المثل الصيني: »من ينام عشرات 
السنوات لن يستيقظ أبدا«.

»الصحة«: الكويت األقل إصابة بالتسّوس خليجيًا.
ـ إحنا لو اهلل يفكنا من  »التسوّس السياسي« چان احنا بخير!

أبواللطفواحد

البقاء هلل

الشيخ فهد مبارك صباح الناصر الصباحـ  50 
عاماـ  الرجال: في املقبرة فقط، النساء: 
منزل املغفور له الشيخ سالم احلمود 
الصبـــاح ـ اجلابرية ـ ق8 ـ ش110 ـ م 

7- ت: 25341719.
عدنان احمد سـعود املقهوي ـ 64 عاما 
ـ الرجال: كيفـــان ـ ق6 ـ ش األندلس 
ـ ديـــوان بوقمـــاز ـ ت: 99880030، 
النســـاء: الروضة ـ ق1 ـ ش19 ـ م11 ـ 

ت: 22510494.
مسـفر متعب مسـفر العرادة ـ 74 عاما ـ 
الرجـــال: الصليبخات ـ ق4 ـ ش114 ـ 
م43 ـ ديوانيـــة عبداهلل العرادة ـ ت: 
99559448، النساء: الصليبخاتـ  ق4 

ـ ش115 ـ ج8 ـ م7.
عبداهلل طعمة عبدالعزيز الغريبـ  27 عاما 
ـ الدسمةـ  ق6ـ  ش األنباريـ  حسينية 
اإلمـــام املرتضـــى ـ ت: 66434740 ـ 

.94000709
يعقـوب عبـدالعـزيز حـســني الصـالح 
ـ 4 ســـنوات ـ الرجال: احلســـيـنية 
الكــاظميـــة )البكاي( الشـــعب ـ ت: 
66932200، الـنـسـاء: مـشـــرف ـ ق4 

ـ ش3 ـ م9.

رجعان مناحي مرزوق النــصـافيـ  65 عاما 
ـ الرجال: األندلسـ  ق9ـ  ش15ـ  م55ـ  
ت: 94438000، النساء: الفردوسـ  ق1 

ـ ش1 ـ ج2 ـ م17 ـ ت: 66131161.
ليلى عبـدالرحمــن العودة ـ 77 عاما ـ 
الرجـــال: العدان ـ ق3 ـ ش24 ـ م37 ـ 
ت: 99520116 ـ 99499332 ـ النســـاء: 
ضاحية الزهراء ـ ق6 ـ ش606 ـ م56 

ـ ت: 25241006.
حصـة خالد اخلليفان املطيريـ  78 عاما 
ـ الرجـــال: الفردوس ـ ق4 ـ ش األول 
ـ ج3 ـ م3 ـ ت: 67622227 ـ النســـاء: 
صباح الناصـــر ـ ق3 ـ ش17 ـ م33 ـ 
التـاســــعة  الدفـــن  ـ  ت: 66867060 

صباحا.
شهزالن احمد صالح احلداد، زوجة سيد 
عبـاس ســـيد علي الصالح ـ 70 عاما 
ـ الرجـــال: املنصورية ـ احلســـينية 
العباســـية ـ ت: 99839633 ـ النساء: 
الدعية ـ ق2 ـ ش27 ـ م6 ـ حســـينية 

آل بوحمد ـ ت: 55539253.
هوية حبالن هاظـل العــازمي، ارملة خالد 
هادي خليوي العازميـ  62 عاماـ  الظهر 

ـ ق3 ـ ش5 ـ م31 ـ ت: 66682520.

مقاالت الزمالء 
كّتاب  الصفحة 

األخيرة
مواقيت الصالة والخدمات  ص 44ص 55

الصفحة األمنية ص12 مركبة بال لوحات تقلب دورية شرطة في المنقف

ضبط 80 طنًا من النحاس »المسروق« في مخازن تحت األرض في سكراب أمغرة

عبداهلل قنيص
تعرضت مركبة تابعة الى قطاع العمليات لتلفيات 
جسيمة اثر انقالبها على طريق امللك عبدالعزيز ولم 
يصب رجال امن كانا بداخلها بأي اذى. وقال مصدر 
امني ان الدوريــــة التابعة لالدارة العامة للدوريات 
رصدت مركبة على طريق امللك عبدالعزيز تســــير 

بسرعة كبيرة بدون لوحات حيث مت مالحقتها والطلب 
من قائدها التوقف اال ان قائد املركبة تعمد االصطدام 
بدورية النجدة وحاول الهرب لتتم مطاردته بدءا من 
منطقة املنقف وعند جسر الشعيبة انقلبت الدورية 
ومت تســــجيل قضية وتكليف املباحث بالبحث عن 

السيارة التي تسببت في انقالب الدورية.

شـــنت وزارة الداخلية بالتعـــاون مع وزارتي 
التجارة والكهرباء حملة واسعة في منطقة سكراب 
أمغرة، وأســـفرت احلملة املفاجئـــة على عدد من 
الكراجات املتخصصة في صهر النحاس عن ضبط 
نحو 80 طنا من النحاس، وجرى توقيف عدد من 
الوافدين الذين يعملون في هذه الكراجات. وقال 

مصدر امني ان احلملة لـــم تقتصر على تفتيش 
الكراجات فحسب وامنا مت اخضاع عمال للتحقيق، 
وبعض منهم أرشـــدوا عن مخابئ ســـرية أقيمت 
حتت األرض لتخزين النحاس املسال، مشيرا الى 
ان اصحاب الكراجات قالوا انهم كانوا بصدد بيع 

هذا النحاس خارج الكويت.

خريج سجون يسقط بـ 750 غرام حشيش
أمير زكي ـ عبداهلل قنيص

أحيل مواطن حديث التخرج من الســـجن املركزي حيث 
كان محتجـــزا على ذمة قضية تعاطي مواد مخدرة الى نيابة 
املخدرات امس بتهمة جديدة وهي االجتار في املواد املخدرة 
وأرفـــق في ملف اإلحالة الى النيابة نحو 750 غراما من مادة 

احلشيش.
ووفـــق مصدر امني فإن معلومات وردت الى مدير اإلدارة 
العامـــة ملكافحة املخدرات العميد الشـــيخ احمد اخلليفة عن 
اجتار مواطن خرج من السجن املركزي قبل نحو 60 يوما في 
املواد املخدرة، وعليه أوعز الى ادارة العمليات برئاسة املقدم 
محمد الهزمي ومســـاعده الرائد محمد قبازرد مبعرفة حقيقة 
اجتار املواطن في املخدرات والتنسيق مع النيابة العامة في 

هذا اخلصوص.
وقام املقدم الهزمي ومســـاعده قبازرد بتشكيل فريق عمل 
مكون من املالزم اول عبداهلل الربيعة الربيع واملالزمني زيد 
صلبوخ وعبداهلل اظبيه.. واســـتطاع فريق العمل استدراج 
املواطن لبيع اصبع من احلشيش مبقابل 100 دينار، ومت القبض 
عليه في منطقة الفردوس وبتفتيش منزله في منطقة األندلس 
عثر بداخله على بقية املواد املخدرة واعترف بأنه حتصل على 

املخدرات من شخص ال يعرفه قاصدا االجتار بها.

مصرع آسيويين دهسًا
هاني الظفيري

لقي حدثان آسيويان مصرعهما 
دهسا على شارع اخلليج العربي، 
وأصيب شاب كويتي )24 عاما( 
بإصابـــات متفرقة وجرى تقدمي 
اإلسعافات الضرورية له في موقع 
احلادث من قبل رجلي الطوارئ 
عقيل البلوشي وسلمان يحيى قبل 
نقله الى املخفر على ذمة قضية قتل 
باخلطأ. وقال فني أول الطوارئ 
الطبية عبدالعزيـــز بوحيمد ان 
بالغا تلقته عمليات الداخلية نحو 
التاسعة والنصف مساء عن وقوع 
حادث دهس على شارع اخلليج 
العربي في اجتاه الكويت، وتبني 
بعد ارسال سيارات اإلسعاف وفاة 
حدثني آســـيويني )15 و16 عاما( 

حيث تركا للطب الشرعي.
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