
مفرح الشمري
رفضت االعالمية مي 
العيدان التنازل عن قضية 
السب والقذف التي رفعتها 
ضد محررة صحافية تعمل 
في صحيفة يومية، وكانت 
الصحافية قد مثلت أمام 
محقق مخفر اجلابرية أمس 
التي رفعتها  القضية  في 
ضدها العيدان ونش����رت 
تفاصيله����ا »األنب����اء«.
وبحس����ب مصدر أمني، 
فإن الصحافية وبعد ان 
مثل����ت للتحقيق طلبت 
من احملقق مهلة على ان 
حتاول ان تقنع االعالمية 
مي العيدان بالتنازل، اال ان 
االعالمية العيدان رفضت 

رفضا قاطعا التنازل وطالبت احملقق بأن يكمل سير اجراءات القضية. 
وكانت »األنباء« قد نش����رت باألمس تفاصي����ل القضية عندما قامت 
الصحافية باالتصال باالعالمية مي العيدان وقامت بشتمها على الهاتف 
اثر مشادة كالمية بدأتها الصحافية التي أغلقت الهاتف ثم بدأت ترسل 
رسائل خادشة ومس����يئة لالعالمية العيدان التي قامت بالتوجه الى 

مخفر اجلابرية وتسجيل قضية حملت الرقم 2010/133.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
هيفاء وهبي: ال أحب السياسة.

ـ غريبة مع ان أغلب الساسة هذه األيام يرفعون شعار »بدي عيش«.
تقرير: الكويت من أعلى دول العالم معاناة من البطالة المقنعة.

ـ والبركة في الواسطـة اللي »الفني« يروح لـ »الصحـة« والممـرض يروح 
أبواللطفواحدلـ »الشؤون«.

د.قناوي
اليوم وياكم

»األنباء«  تستضيف 
اليوم االثنني استشاري 
النساء والتوليد والعقم 
ورئيس القسم مبستشفى 
أ.د.جعفر قناوي  السيف 
بني الساعتني 7 و9 مساء 
للرد على اسئلة القراء على 
الهواتف التالية: 24830514 
 ،24830322 � 24830238 �

داخلي: 131 � 318.

مواقيت الصالة والخدمات  ص 26مقاالت الزمالء كتّاب األخيرة ص 55

البقاء هلل
فاطمة محمد عبداهلل � والدة الشهيد الشيخ فهد االحمد اجلابر 
الصباح � الرجال: ديوان سلوى العامر، النساء: البدع � ش 
التعاون � مدخل 50 � ش49 � م6 � الدفن التاسعة صباحا.

حبيب رمضان حسـن عباس � 68 عاما � الرجال: الزهراء � مسجد 
باقر � مقابل مستش����فى جابر � ت: 25348411 � 99047429، 

النساء: اجلابرية � ق9 � ش9 � م37 � ت: 66588590.
موضي احمد عبداهلل السلطان � ارملة عيسى سليمان محمد السلطان 
� 73 عاما � الرجال: العديلية � ق1 � ش10 � م28 � ت: 22524692، 

النساء: العديلية � ق1 � ش10 � م2 � ت: 22563671.
جنلة عبداهلل صبحان املري � ارملة ملعان ناشي العجمي � 85 عاما 
� الرجال: املنقف � ق3 � ش6 � م22 � ت: 97726002، النساء: 

جابر العلي � ق7 � ش18 � م18.
حمدة عاشـق رويضان محمد العنـزي � 37 عاما � الرجال والنساء: 
اجلهراء � الواحة � ق3 � ش االول � م22 � ت: 99600546 

� الدفن بعد صالة العصر مبقبرة اجلهراء.

اإلعالمية العيدان ترفض التنازل
للصحافية المتهمة بالسب والقذف

94085317

لإليجار
شقق بالجابرية
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�سرداب ل��اي��ج��ار 

باجلابرية

للعائلت 
فقط

400م
ارتفاع 4 م
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اإلعالمية مي العيدان

1200 دينار طارت
في »الصفاة«

محمد الدشيش
تقدم مواطن خمسيني الى مخفر 
الش����ويخ امس مبلغا عن فقدانه 
مبلغ 1200 دينار كان يحملها في 
جيبه اثناء تسوقه في صفاة االغنام 
صباح امس لشراء اغنام باجلملة، 
وانه فوجئ بضياع املبلغ عندما 
جاء ليدفع ثمن 160 رأس غنم تعاقد 

على شرائها من احد الداللني.


