
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي

أبواللطفواحد

الجامعة العربية تستعد لعقد قمة ثقافية.
ـ فلتكن قمة للسحر ألن ما يحتاجه العرب هو وجود سحرة.. وألن أغلب 

ما يقرأونه من كتب عن السحر والشعوذة!

»الصحة«: مستوصفاتنا مستوياتها عالمية.
ـ اهلل يهداكم وين العالمية بعد كل نطرة عندكم آخرتها »حبتين ادول« 

وشراب مغص ودواء كحة أحمر قديم!

هلل
قاء 

الب

مقاالت الزمالء كّتاب 
الصفحة األخيرة ص59

كّتاب صفحة آراء 
ص21

مواقيت الصالة 
والخدمات  ص28

الممثلة المعروفة »ف« نفخت خدودها ورفعت حواجبها 
ولم تدفع الحساب وعيادة التجميل تنوي مقاضاتها

مدرس يكسر ضرس طالب »متوسط« وشبهة وراء وفاة مواطن في حمام مسجد

مفرح الشمري
»نفخ����ت خدودها وانحاش����ت« هذه اجلملة 
تنطبق متاما على ما تعرضت له عيادة جتميل 
متخصصة عل����ى يد املمثلة املعروفة »ف«، فقد 
دأبت املمثلة على تلقي جلسات جتميل في عيادة 
التجمي����ل املتخصصة مبنطقة حولي، ومن بني 
اجللسات »نفخ اخلدود ورفع احلواجب وعمل 
قن����اع »ميزو« لنضارة الوج����ه«، ولم تدفع اي 
مبلغ لقاء تلك اجللسات التي يستغرق بعضها 

جهدا ووقتا طويال، وكانت املمثلة »ف« وفي كل 
مرة تخضع لتلك اجللسات وبعد االنتهاء منها 
تتعذر من الطبيب بأنها نسيت حقيبة يدها في 
السيارة او ان كارت البنك ليس موجودا معها، 
وتكرر سيناريو تلقيها اجللسات دون ان تدفع 
مستخدمة في كل مرة عذرا مختلفا، وكان طبيبها ال 
يجبرها على دفع احلساب بعد ان تعتذر له، وذلك 
حتى ال يخسرها كزبونة، كونها ممثلة معروفة 
ومتزوجة من مواطن، ولكن طبيب العيادة وبعد 

مرور 3 اش����هر على عمل تلك اجللسات وجد ان 
املمثلة لم حتضر له حتى تدفع حسابها، خاصة 
انها قامت بتغيير ارقام هواتفها التي قدمتها في 
ملف العيادة، األمر الذي دفع املسؤولني اإلداريني 
في تلك العيادة لرفع ملفها من مكتب االستقبال 
الى مكتب الش����ؤون القانونية بالعيادة التخاذ 
اإلجراء الالزم بحق هذه املمثلة التي كانت غائبة 
عن الساحة الفنية لزواجها، وحاليا عادت إليها 

ب� »لوك جديد«.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
تقدم مواطن الى مخفر االندلس واتهم احد 
املدرس����ني باالعتداء على ابنه بالضرب داخل 
الفصل، وارفق املواط����ن تقريرا طبيا تضمن 

كسرا في احد ضروس ابنه.
وقال مصدر امني ان االب قال في القضية 

الت����ي اتهم فيها امل����درس، ان احد الطالب قام 
بالصفي����ر داخل الفصل والتف����ت املدرس الى 
الطالب وش����ك في الطالب ان����ه من فعل ذلك، 
ليقوم بسحب الطفل )12 عاما(، وحينما امسك 
الطفل يد معلمه خرج املدرس عن س����يطرته 
حس����ب ادعاء االب وضرب الطفل بقوة وهو 

ما ادى الى ارتطام رأس الطفل بطاولة وكسر 
ضرسه. من جهة اخرى، لقي مواطن )43 عاما( 
مصرعه داخل حمام مسجد في منطقة الساملية 
ومتت احالة جثة املواطن الى الطب الش����رعي 
وسط شكوك في ان الوفاة رمبا تكون ناجمة 

عن تعاطي املواد املخدرة.
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