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)محمد ماهر(مبنى الضمان الصحي يبدو موصدا أمام الوافدين وفي االطار أعداد غفيرة تنتظر إنهاء اجراءات التأمني حتت درجات حرارة عالية 

A Leading Media Institution is announcing the availability of the following vacancy:

STAFF - MARKETING

Only interested & qualified individuals will be considered and  are requested to 
submit their CVs in confidence to the following 

e-mail : hr_aldarq8@yahoo.com

Qualifications and Skills:
Bachelor’s degree or higher education in:
Marketing, Business, Public Relations or a related field. 
Experience in marketing research  (preferable) 
or relevant experience.
Perfect command of English & Arabic (Written & Spoken)
+ Computer skills
Transferable Residency + Car.
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وافدون: »خلصنا« من ميكنة الشؤون
»طلع لنا« التأمين .. والمرحلة المقبلة عنوانها »طوابير في الهجرة«

بعد طردهم من داخل مبنى الضمان الصحي في خيطان

متظاهرون في بغداد يطالبون بإطالق سراح مدير »العراقية«
ووزير النقل العراقي يدعو إلى فتوى كويتية تحرّم التعويضات!

هاني الظفيري
بعد مطاردة شملت عدة مناطق في محافظة اجلهراء تعرضت 
خاللها دورية ش���املة لإلتالف، متكن رجال أمن اجلهراء بقيادة 
الرائد مطر س���بيل من توقيف شاب من غير محددي اجلنسية 
وعثر في مركبته نوع Z على 10 زجاجات خمر مس���توردة الى 
جانب سالح شوزن. وقال مصدر أمني ان الشاب البدون أحيل 
ال���ى االختصاص بعدة تهم منها اتالف مال الدولة والهروب من 

رجال األمن وحيازة سالح وذخيرة دون ترخيص.
من جهة اخرى، متكن رجال املهام اخلاصة التابعة ألمن الفروانية 
من ضبط وافد بنغالي في منطقة اجلليب وعثر بحوزته على 6 

زجاجات خمر محلية وأحيل الى االختصاص.

طائرات كويتية ونهبه مطار 
الكويت.

واته���م محام���ي اخلطوط 

الكويتي���ة ديڤيد س���كوري 
اخلطوط العراقية برفض االيفاء 
بالتزاماتها و»باحلنث بالقسم 

واالحتيال وتضليل القضاء«.
وقال ناصر حس���ن بندر 
معاون مدير اخلطوط اجلوية 

بغ���داد � وكاالت: تظاه���ر 
عشرات من موظفي اخلطوط 
اجلوي���ة العراقي���ة امس في 
الدولي احتجاجا  مطار بغداد 
على االجراءات التي وصفوها 
ب�»االستفزازية« من قبل الكويت 
التي طالبت لندن بإصدار امر 
قضائي احتجز على اثره الكابنت 
كفاح حس���ن مدير اخلطوط 

العراقية في لندن.
وجتمع املتظاهرون وسط 
احدى الس���احات ف���ي املطار 
ورفع���وا الفتات كت���ب عليها 
»نرفض االجراءات االستفزازية 
الكابنت  ونطالب باالفراج عن 
كفاح حسن فورا« وكان قاض 
امر  العليا  لن���دن  في محكمة 
اجلمعة بإبقاء مدير اخلطوط 
اجلوية العراقية في لندن وذلك 
خالل اول رحلة بعد 20 عاما من 
التوقف ومصادرة جواز سفره 
وتطالب اخلط���وط الكويتية 
الع���راق بدفع 1.2 مليار دوالر 
بسبب اس���تيالئه على عشر 

العراقية ل���� »فرانس برس«: 
»ندين وبشدة هذه التصرفات« 
وتاب���ع ان »ما نت���ج عن هذه 
القضية ليس بيد شركتنا او 
منتس���بيها وما حدث كان في 
زمن نظام جائر على العراقين 

قبل اآلخرين«.
من جانبه، دعا وزير النقل 
عام���ر عبداجلبار اس���ماعيل 
رج���ال الدي���ن الكويتين الى 
اص���دار فتوى بتح���رمي اخذ 
التعويض���ات التي تزيد على 
االموال املفقودة فعال اثر الغزو 

الصدامي للكويت.
وادع���ى ان كل م���ن اخ���ذ 
تعويضات اكثر مما فقد فعال 
فهو حرام ألن »هذه التعويضات 

كلها مبالغ فيها ووهمية«.
وقال مسؤولون في وزارة 
النقل العراقية ان املبالغ التي 
التعويضات  حددتها جلن���ة 
الدولية على اخلطوط اجلوية 
العراقية بلغت 150 مليون دوالر 

فقط.

املتهم بعد القبض عليه

محمود سعد

)أ.ف.پ( عراقيون يرفعون الفتات تدعو إلى اطالق سراح مدير اخلطوط اجلوية العراقية  

شقيقها ركض خلفها وسط مجمع تجاري حاماًل سكينًا

قضية اتهام فتاة ألسرتها بتعذيبها تتجدد بشروع في قتل
 المجن�ي عليه�ا ل�� »األنب�اء«: ن�زُع حجاب�ي 

حري�ة ش�خصية وال يح�ق ألس�رتي فرض�ه عليَّ

انتقال محمود سعد لقناة »أزهري« الفضائية

مطاردة ل� »Z« في الجهراء تنتهي 
ب�»شوزن« و10 زجاجات خمر وإتالف دورية

ترددت أنباء شبه مؤكدة ترجح تولي اإلعالمي محمود 
سعد إدارة قناة »أزهري« الفضائية استجابة لطلب صديقه 
احلميم الشيخ خالد اجلندي، واستبشر العاملون بالقناة 
خيرا مبس���تقبل القناة بعد ان زارهم محمود سعد وعفا 
عن بع���ض املوظفن الذين قد صدرت بش���أنهم قرارات 
بالفصل نظرا لقلة اخلبرة وذلك بحس���ب موقع محيط 

الذي نقل اخلبر.
يذكر ان انتشار القنوات الدينية ازداد بشكل ملحوظ 
في الفترة األخيرة وقد يرجع ذلك ملوجة التدين التي زادت 
خاصة في ظل الهجوم الش���ديد على االسالم. األمر الذي 
يفس���ره اخلبراء بضرورة وجود قناة تعبر عن اإلسالم 
الوس���طي وتكون ناطقة بلغات أجنبية لتوصل للغرب 
اإلس���الم الصحيح وتوضح وجهة النظر اإلسالمية، في 
إشارة إلى أهمية أن يشرف األزهر الشريف على مثل هذه 
القناة أو حتى ينشئ قناة خاصة به تكون ناطقة بالعديد 

من اللغات االخرى غير العربية.

آثار التعذيب تبدو على يد الفتاةاللواء د. مصطفى الزعابي

تهاني عيد
قب����ل نحو اس����بوعن تقريبا 
برزت على الساحة االعالمية قضية 
تعرض فتاة كويتية لالعتداء من 
قبل أفراد أسرتها، حيث تعرضت 
للحرق وااليذاء والتهديد بالقتل، 
كما أقدم أفراد أس����رتها على حلق 
رأسها ومنعها من اخلروج، وحظيت 
هذه القصة باهتمام اعالمي كبير، 
خصوصا بعد ان نش����رت صور 
لالصاب����ات التي حلق����ت بالفتاة 
الكويتية، وقد وصلت قصة االعتداء 
على الفتاة والتي اتهمت فيها معظم 
أفراد أسرتها بإحلاق األذى بها الى 
القضاء، ويوم أمس جتددت قصة 
هذه الفت����اة مرة اخرى، ولم يكن 
التجدي����د في القضي����ة مبحاولة 
الش����روع  االعتداء وإمنا بقضية 

في القتل.
واستنادا الى مصدر أمني، فإن 
بالغا الى عمليات وزارة الداخلية 
ظهر امس تضمن اقدام شاب على 
مالحقة فتاة وهو يحمل السكن، 
وفور تلقي البالغ أمر وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون العمليات 
اللواء د.مصطفى الزعابي بسرعة 

إرسال دوريات من جندة الفروانية 
الى موقع الب����الغ، ولدى وصول 
رجال النجدة ش����وهد اش����خاص 
يتجمعون حول شاب، وقد نزعوا 
من يده سكينا ومن ثم مت توقيف 
الفت����اة، وباالس����تماع الى افادات 
الشاب والفتاة تبن ان اجلاني هو 
شقيق الفتاة، وقال الشاب انه شاهد 
شقيقته في املجمع وخرج عن طور 
سيطرته محاوال قتلها، مؤكدا انه 

لم يكن يرافق شقيقته.
الى ذلك، قال����ت املجني عليها 

ل� »األنباء« انه����ا فوجئت وأثناء 
تواجدها وصديقتها داخل مجمع 
راق لتناول طعام الغداء، فوجئت 
بش����قيقها يندفع جتاهها محاوال 
قتلها. وأضافت ان شقيقها يبدو 
انه مستاء من قيامها بنزع حجابها، 
مضيفة: نزع حجابي يظل حرية 
شخصية ال يجب أن يتدخل أحد 
فيها. وقال مصدر أمني ان الفتاة 
وش����قيقها مت نقلهم����ا الى مخفر 
االندلس لفتح حتقيق مع الشاب 

ومت التحفظ على أداة اجلرمية.

ش���رطي پولندي يحاول دفع أنثى الغزال نحو ش���بكة خالل عملية 
لإلمساك بها بعد أن دخلت ضواحي مدينة لوبلن، وقد وقعت في الشباك 
)رويترز( في نهاية األمر وأعيدت إلى الغابة  

مطاردة أنثى الغزال

محمد الجالهمة � تهاني عيد
»خلصنا من ميكنة الشؤون طلع لنا التأمن الصحي«.. 
والقادم طوابير في الهجرة.. هذا هو لس����ان حال عدد 
كبير من الوافدين والذين اصطفوا حتت درجات حرارة 
عالية خارج مبنى التأمن الصحي في منطقة خيطان 

والذي يفترض ان يكون مكيفا، وفيه يتواجد الوافدون 
الراغبون في استخراج بطاقة تأمن صحي تتيح لهم 
اجناز معاملتهم ف����ي الهجرة. عدد كبير من الوافدين 
اس����تنجدوا ب� »األنباء« للوق����وف على اوضاعهم مع 
مش����كلة جتديد اقامتهم، خصوصا اجلزئية املتعلقة 

بالتأمن الصحي.
»األنباء« زارت مقر الضمان والتأمن الصحي في خيطان 
ووجدت ابوابه مغلقة وكأن التكييف مسموح به فقط 
للمسؤولن وممنوع التواجد بداخله للمراجعن والذين 

يفترض ان يتواجد املسؤولون بداخله خلدمهم.


