
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
عالوي يطالب الجامعة العربية بالتدخل الحتواء األزمة في العراق.
ـ ذكرتنا بالبيت القائل »لقد أسمعت لو ناديت حيا.. ولكن ال حياة 

لمن تنادي«.

العجيري: موسم السرايات الحالي لن يشهد أي عواصف عنيفة.
ـ اي بس موسم »السرايات« السياسي شكله بيشهد 5 عواصف عنيفة 

أبواللطفواحدو3 أعاصير وفيضانين.

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

الش���خص الك���ذوب ال 
يتورع عن ممارسة البهتان 
حني يجد من يصدقه، ولذلك 
تدمن اسرائيل على اشاعة 
االكاذي���ب النها جتد، على 
الدوام، من يصدقها طواعية 
دون فح���ص او حتق���ق، 
واحدث كذبة اس���رائيلية 
زعمها قيام سورية بتهريب 
صواريخ »سكود« الى حزب 

اهلل في لبنان.
كالعادة صّدقت الواليات 
الكذبة،  املتحدة االميركية 
وس���عت الى ترويجها بني 
العاملني، وحني سألها املجتمع 
الدولي عن االثبات حارت 
ودارت ولم حتر جوابا، في 
الوقت الذي نفت فيه سورية 
ولبن���ان احلكاية وطالبتا 
بالدلي���ل، وكذلك فعل قائد 
القوات الدولية في لبنان حني 
انكر احلكاية من جذورها، 
اما احملللون العس���كريون 
فيؤكدون ان طبيعة املقاومة 
التي يخوضها حزب اهلل ضد 
اسرائيل ال تستدعي حاجته 
لهذه الصواريخ الضخمة.

ان كانت احلروب تتطلب 
صواريخ »سكود« فالواليات 
املتحدة االميركية مطالبة 
بقصف اسرائيل بصواريخ 
»اسكوت.. وال كلمة« ذلك ان 
الراغب اجلاد برعاية السالم 
يجب عليه اسكات الطرف 
الكاذب ومنعه من ترويج 
هذه االباطيل التي يتهرب بها 
من دوره املفترض كشريك 

في العملية السلمية.

صاروخ »اسكوت« 
وال كلمة

السجن 3 أشهر للمتهَمْين في حادث »وصلة الدوحة«
مؤمن المصري

قضت محكمة اجلنح � محكمة 
مرور العاصم����ة � أمس بحبس 
املتهمني األول والثاني ثالثة أشهر 
مع الش����غل والنفاذ في القضية 
الشهيرة واملعروفة باسم »وصلة 
الدوحة« والتي تسببت في مقتل 
ثمانية أشخاص وإصابة آخرين 
بجراح خالل سباق لسيارتني كان 
املتهمان األول والثاني  يقودهما 
عندما اصطدمتا ببعضهما ما أدى 
الى انحرافهما لتصطدما بجمهور 
املتفرجني عل����ى وصلة الدوحة. 
كما قضت احملكمة بتغرمي بقية 

املتهمني، وعددهم ستة، بغرامات متفاوتة. كانت احملكمة خالل اجللسة 
السابقة قد استمعت إلى دفاع املتهمني الذين دفعوا بانتفاء القصد اجلنائي 
لدى املتهمني وباستغراق خطأ املجني عليهم خلطأ املتهم باإلضافة إلى 
اإلهمال وعدم االنتباه من قبل املجني عليهم، كما أنه خلت األوراق من 

ثمة شاهد محايد على الواقعة.
وأوضح احملامون أنه من املقرر أن »أصل البراءة ميتد إلى كل فرد 

سواء كان مش����تبها فيه أو كان 
متهما باعتباره قاعدة أساسية في 
نظام االتهام الذي أقرته الشرائع 
جميعها ال لتكفل مبوجب حماية 
لت����درأ مبقتضاها  املذنب وإمنا 
إذا كانت  الف����رد  العقوبة ع����ن 
التهمة املوجهة إليه قد أحاطتها 
الشبهات مبا يحول دون التيقن 
من مقارفة املتهم لها. وبينوا أن 
االتهام اجلنائي في ذاته ال يزحزح 
أصل البراءة الذي يلزم الفرد دوما 
وال يزايله، سواء في مرحلة ما 
قبل احملاكم����ة أو أثنائها وعلى 
امتداد حلقاتها. وأيا كان الزمن 
الذي تستغرقه إجراءاتها وال سبيل بالتالي لدحض أصل البراءة بغير 
األدلة التي تبلغ قوتها االقناعية مبلغ اجلزم واليقني مبا ال يدع مجاال 
معقوال لش����بهة انتفاء التهمة وبش����رط أن تكون داللتها قد استقرت 
حقيقتها بحكم قضائي اس����تنفدت طرق الطعن في����ه«. وفي النهاية 
طلب احملامون براءة املتهمني بصفة أصلية واس����تعمال الرأفة معهم 

بصفة احتياطية. 

أدى إلى مقتل 8 أشخاص

احدى السيارتني املتسببتني في حادث »وصلة الدوحة« املأساوي

د. صالح العجيري

كمية اخلمور بعد استخراجها من الشاحنة

»الهجرة« توقف وافدًا 
يتاجر في اإلقامات

مع زوجته المواطنة

ضبط 8 وافدين »متشبهين« في حملة أمنية

العجيري: ال عواصف مخيفة خالل »السرايات«

مباحث الجهراء يحبطون محاولة  تهريب 3000 زجاجة خمر

متكن���ت اإلدارة العام���ة 
ملباحث الهجرة بقيادة العميد 
عبداهلل خليفة الراش���د من 
كشف تشكيل عصابي يشارك 
في عمليات تزوير في محررات 
رسمية تتزعمه مواطنة متلك 
الذي  الوافد  شركة وزوجها 

يحمل جنسية عربية.
وكانت املعلومات قد وردت 
ال���ى ادارة البحث والتحري 
التابعة لإلدارة العامة ملباحث 
الهجرة تشير الى وجود عمالة 
عددهم 6 مسجلني على إحدى 
الش���ركات، مت إلغاء أذونات 
ب���إدارة عمل حولي  عملهم 
عن طريق التزوير وبتكثيف 
التحري���ات تبني عدم وجود 
أرشيف لتلك املعامالت، وان 
املواطنة كان يتقاضى  زوج 
مبالغ مالية لتسهيل حصول 
العمال على إقامات على شركة 

زوجته.
وأكد بيان »الداخلية« انه 
بعد احلص���ول على إذن من 
وكيل النائب العام مت ضبط 
زوج املواطنة صاحبة الشركة 
ومازالت املواطن���ة املتهمة 

متوارية عن األنظار.

عبداهلل قنيص
بعد حملة املتس���كعني داخل األسواق وأمام املجمعات التجارية والتي 
نفذتها اجهزة وزارة الداخلية مؤخرا بدأت وزارة الداخلية في حملة جديدة 
استهدفت املتش���بهني باجلنس اآلخر، وقال مصدر امني ان رجال مباحث 
العاصمة قاموا بحملة هي األولى من نوعها شملت مختلف شواطئ الكويت 
واسفرت احلملة عن ضبط 8 وافدين اعمارهم ما بني 18 و25 عاما حيث مت 
ضبطهم وهم يرتدون مالبس نسائية حيث متت احالة املتشبهني الثمانية 
إل���ى اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية متهيدا إلحالتهم الى القضاء بتهمة 

التشبه باجلنس اآلخر.

في كل األحوال فإن القراءة األولية 
للطقس تؤكد ان األمور ستكون في 

وضعها املألوف.

أمير زكي
طمأن اخلبير الفلكي د.صالح 
العجيري املواطنني واملقيمني بأن 
البالد لن تشهد أي عواصف شديدة 
خالل موسم السرايات احلالي. وقال 
د.العجيري في تصريح خاص ل� 
»األنباء« ان األجواء وحتى يوم غد 
لن تشهد اي مفاجآت رغم تقلبات 
الطقس، ولكن هناك فرصة كبيرة 
لهطول األمطار يومي األحد واالثنني، 
وهناك احتم����االت لهطول أمطار 
بنسبة ملحوظة. وأضاف العجيري 
بالقول: حتى الغد فإن الرياح تشتد 
أحيانا وقد يثور معها الغبار، الفتا 
السرايات معروف  الى ان موسم 
بالتقلب، وبالتالي من احملتمل ان 
يثور غبار وتصاحبه امطار ولكن 

أحبط رجال ادارة بحث وحتري محافظة اجلهراء محاولة 
ضخ 3000 زجاجة خمر مستوردة الى السوق احمللي وذلك بعد 
ضبط شحنة من اخلمور قادمة من احد البلدان اخلليجية في 
ميناء الشويخ. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها ان معلومات 
وردت الى مدير عام االدارة العامة للمباحث اجلنائية اللواء علي 
اليوسف عن ان هناك حاوية محملة باخلمور قادمة من احد 
االقطار املجاورة، حيث مت االيعاز الى مباحث اجلهراء بضبط 
الكمية، ومت التحري عن الش����خص املفوض لتسلم الشحنة 
وهو وافد يعمل مخلصا جمركيا لدى احدى الشركات، وبعد 
ان انهى املفوض جميع االجراءات الالزمة الخراج الشحنة من 
ميناء الش����ويخ ومت وضع احلاوية فوق شاحنة كبيرة يبلغ 
طولها 40 قدما، وقد وضع����ت بداخل احلاوية مكائن حتلية 
مياه فوق الشاحنة كعملية متويه وعلى الفور سارع رجال 
املباحث اجلنائية الى احباط عملية التهريب. وتبني أن اصحاب 

الشحنة مواطنان متواريان عن االنظار.

املصري عالء في صورة أرشيفية

»وحش خيطان« يتحول من متهم في جريمة قتل .. إلى مجني عليه في قضية خطف
تعرض لالختطاف على يد 4 مجهولين ضربوه وسلبوه والسؤال: هل ما حدث حقيقي؟

أمير زكي
عالء.. اسم بالتأكيد اليزال عالقا في أذهان 
الكثيرين من املواطنني واملقيمني، عالء الوافد 
املصري هو ذاته الذي اطلقت عليه وس���ائل 
اإلعالم »وحش خيط���ان«، بعد اتهامه بقتل 
مرمي الباكس���تانية، وغير هذا من األوصاف 
التي إن دلت على ش���يء فانها تدل على أنه 
وحش وس���فاح خيطان.. وبعد فترة اجنلت 
احلقيقة وحتول الوحش الى بريء لم يرتكب 
اي جرمية تذكر خصوصا بعد اكتشاف املقتولة 
مرمي حية ترزق، عالء وملن قد تخونه الذاكرة 
بعض الشيء اعترف تفصيليا بارتكابه جرمية 
قتل الباكستانية مرمي ومثل ارتكابه للجرمية 
بحضور كامي���رات مصورين وامام املباحث 
والنيابة وشرح قصة اثبتت احلقائق انه لم 
يرتكبها... يوم أم���س احيل عالء في قضية 
جديدة وهذه املرة ليس���ت في خيطان وامنا 
في مخفر الصاحلية.. عالء في قصته اجلديدة 
ليس قاتال أو جانيا على وجه العموم وامنا 
هو مجني عليه، ولكن هل الس���يناريو الذي 
سرده عالء املصري يشبه السيناريو اخلاص 
بارتكابه جرائم قتل واغتصاب وهتك عرض 
ام انه سيناريو حقيقي؟ إجماال فإن قصة عالء 
املصري »القاتل البريء« تتمثل في بالغ تقدم 
به يوم امس مبلغا فيه عن تعرضه للخطف من 
قبل 4 اشخاص وسلبوه مبلغا ماليا وضربوه 

وتركوه حافي القدمني.
وقال مصدر أمني إن عال ء وهو نفسه الذي 
سبق ان اطل عبر وسائل إعالمية بأنه قاتل 
الباكستانية مرمي قال إنه بعد انتهاء دوامه 
في ط����وارئ العاصمة وفيما كان متجها الى 
محطة باص فوجئ بس����يارة بيضاء اللون 
توقفه وبداخلها 4 اشخاص مؤكدا ان اجلناة 
لم يتحدثوا معه كثيرا وامنا وضعوا قناعا 
على وجهه ومن ثم بدأوا في ضربه وانطلقوا 
به الى أحد احياء منطقة جنوب السرة بعد ان 
سلبوه عدد 2 هاتف نقال وحافظة نقود بها 
مبلغ مالي ال يتعدى ال� 15 دينارا وبطاقتاه 
املدنية والبنكي����ة. واضاف املصدر ان عالء 
قال ايضا ان اجلناة تعمدوا ان يتركوه حافي 
القدمني في احد احياء جنوب الس����رة حيث 
قام باالتصال بأصدقائه في الس����كن واخذ 
يصف لهم م����كان تواجده ليقوموا بالذهاب 
إليه ومن ثم مرافقته بعد نحو 12 ساعة الى 

مخفر الصاحلية لتسجيل قضية.
اجماال فإن رجال األمن ل����م ميلكوا امام 
اعترافات عالء سوى أن يسجلوا قضية سلب 
بالقوة ضد 4 اشخاص مجهولني ولكن يبقى 
السؤال املهم هل سيناريو السلب واخلطف 
وتركه بال حذاء حقيقي ام انه سيناريو جديد 
رمبا يكون حقيقيا او شبيها بسيناريو مرمي 

الباكستانية؟

البقاء هلل
حصة مطلق العيبان، أرملة عبداهلل حمد العيسى 
� 87 عام���ا � الرجال: ديوان العيس���ى � 
الش���امية � ق 9 � شارع ابن بطوطة � م 
15 � ت: 99073050 � النساء: الشامية � 

ق 9 � ش 96 � م 1 � ت: 24817547.
عبداهلل عوض ذيخان حويان � 59 عاما � الرجال: 
ضاحي���ة جابر العلي � ق 1 � ش 8 � م 7 
� ت: 66223212 � 23831330 � النس���اء: 
ضاحي���ة جابر العلي � ق 4 � ش 38 � م 

13 � ت: 23831335.
راشـد حمد احملارب الهني � 70 عاما � الرجال: 
قرطبة � ق 4 � ش 2 � م 4 � ت: 94441160 
� 66337337 � النس���اء: صباح السالم � 
ق 6 � الش���ارع األول � ج 9 � م 11 � ت: 

.65552323 � 94441150
زيد عيد شمروخ وهف املطيري � 33 عاما � الرجال: 
الفردوس � ق 3 � ش 1 � ج 7 � م 20 مقابل 
السجن املركزي � ت: 66355955 � النساء: 

العارضية � ق 6 � ش 3 � ج 1 � م 1.
فاطمة فالح علي، أرملة طاهر عبداهلل احمد 
امل���ري � 67 عاما � الرجال: حس���ينية 

العباسية � املنصورية � ت: 99841541 
� النس���اء: الصوابر � عمارة 32 � الدور 

الثاني � شقة 6 � ت: 66292633.
شـريد عيد شريد املطيري � 55 عاما � الرجال: 
الفردوس � ق 5 � ش 1 � ج 13 � م 51 � ت: 
99024054 � النساء: الفردوس � ق 4 � 

ش 1 � ج 7 � م 56 � ت: 67000669.
سهام حسني حسن، أرملة عبداهلل مجبل بن 
مريعيه العازمي � 61 عاما � الدوحة � ق 

2 � ش 7 � م 48 � ت: 99841115.
غنيمة علي محمد التورة، زوجة سليمان ابراهيم 
الت���ورة � 64 عاما � الرجال: اخلالدية � 
ق 1 � ش���ارع حضرموت � م 11 � مقابل 
كيف���ان � ديوان التورة � ت: 65111985 � 
النس���اء: اليرموك � ق 4 � ش 2 � ج 4 � 
م 2 � ت: 25337752 � الدفن بعد صالة 

العصر.
دليم محمد عبداهلل املطيري � 69 عاما � صباح 
الس���الم ق 13 � ش 2 � ج 7 � م 6 � ت: 
66352525 � 65544450 � الدفن التاسعة 

صباحا مبقبرة صبحان.

مواقيت الصالة  والخدمات  ص 20

أول حفل زفاف جماعي في الكويت يونيو المقبل
أسامة أبوالسعود

علمت »األنباء« من مصادر أن إدارة الوقف اجلعفري س����تقيم في شهر 
يونيو املقبل أول حفل زفاف جماعي في البالد للكويتيني وسيش����ارك فيه 
حتى اآلن 20 معرس����ا. ولفتت املصادر ل����� »األنباء« إلى أنه يتم اآلن العمل 
على إجناز هذا احلفل الذي سيقام في صالتني إحداهما للمعاريس واألخرى 

للعرائس وستكون الدعوة عامة في القاعتني.
وأش����ارت الى ان هذا احلفل يأتي ضمن وقفيات إدارة الوقف اجلعفري 
وللتخفيف من أعباء الشباب املقبلني على الزواج حيث ستقوم اإلدارة بفتح 
ب����اب التبرع لهذا احلفل إلقامته بأبهى حلة، ولفت����ت املصادر الى ان هناك 
توجها لتأجير شقق بأسعار مخفضة ملن ال يستطيع توفير عش الزوجية 

من املواطنني الكويتيني.
وأوضحت املصادر أن إدارة الوقف اجلعفري تقوم بجهود كبيرة في دعم 
املشاريع اخليرية املختلفة من األموال الوقفية كرعاية األيتام واألطعمة ووقف 

اجلمعيات ودعم احلسينيات واملساجد وغيرها من املشاريع األخرى.


