
لوحة مضاءة لعالمة »حالل« في املعرض

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية »تهدد« باللجوء لمجلس األمن في حال فشل عملية السالم.

ـ ومن يحاسب هذه الجامعة على تاريخها الحافل بالفشل؟!
.SMS الداخلية« سنقوم باإلخطار عن المخالفات المرورية عن طريق الـ«

ـ اهلل ال يحرمنا من مفاجآتكم!!
أبواللطفواحد
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الناس في  مش���يت بني 
بالدي فرأيتهم وقد دّكهم الغم 
دكا، وشّكهم الهم شكا، وحّكهم 
الوهن حّكا، وصّكهم احلزن 
صكا، فانقسموا فريقني، االول 
يش���كو من خطط احلكومة 
الثاني  الرش���يدة، والفريق 
يشكو من ش���طط البرملان 
املوقر، فال مسرور يضحك 
سوى »رابطة املشجعني« في 
كال الفريقني، وباعة القبعات 

امللونة واألعالم.. واإلعالم.
املعين���ة  فاحلكوم���ة 
»رش���يدة« لكنها حتكي عن 
اخلطط وتعجز عن التنفيذ، 
والبرملان املنتخب »موقر« 
الش���طط  لكن���ه يكثر فيه 
والغلو والضجيج، واملواطن 
الكويت���ي ق���رأ عن قصص 
الغرام الشهيرة مثل »روميو 
وجولييت« و»قيس وليلى« 
و»عنتر وعبلة« و»وضحة 
وابن عجالن« لكنه لم يقرأ 
في التاريخ السياس���ي عن 
قصة تشبه القصة الكويتية 

»رشيدة وموقر«.
لقد أصبحت هذه القصة 
الكويتي���ة تش���به حكاية 
»البيضة والدجاجة« أيهما أتى 
قبل اآلخر، وأضحت السياسة 
أشبه بلعبة »املشابك« حني 
يتقابل رج���الن على طاولة 
وكل منهما يضع قبضته في 
قبضة اآلخر ويدفعان باجتاه 

معاكس. فما احلل؟
هل يكمن احلل في تغيير 
حالة االنتخ���اب والتعيني، 
البرملان املوقر  فيتم تعيني 
وباملقابل يتم انتخاب احلكومة 

الرشيدة؟ لست أدري.

رشيدة وموقر

خادم احلرمني الشريفني يتسلم الدكتوراه الفخرية

البقاء هلل
عبداهلل سالم املنشرح احليان � 80 عاما � الرجال: 
صباح الناص����ر – ق2 – ش7 – م16 – 
ت: 66267623 – 99889597، النس����اء: 
صباح الناصر – ق3 – ش18 – م29 – ت: 

.24887733
بدرية عبدالرحمن مانع عبدالعزيز زوجة بدر صالح 
سالم بوهادي � 54 عاما � الرجال: الفيحاء 
– ق9 – ش91 – م1 – ديوان الفرحان – ت: 
99498114، النساء: قرطبة – ق4 – ش5 

– ج1 – م46 – ت: 99769565.
صبيحة فرحان هيرس ارملة عبدالعزيز راشد 
الدعي � 64 عاما � الرجال: الفنطاس – 
ق4 – ش17 – م4 / 16 – ت: 99312515 
– 67679222، النساء: الظهر – ق3 – ش4 

– م14 – ت: 97898254.
كياد ناصر علي املسعودي � 8 سنوات � الصليبية 
– ق8 – مقاب����ل مدرس����ة عبداهلل بن 
عم����ر – ت: 99771139 – 99999107 – 

.97192121
سـليمان خليف جديع الغشام الشمري – 71 عاما 
– النس����يم – ق2 – ش9 – م303 – ت: 
.66579696 – 99660430 – 99010414

عقيل صادق منصور القطان – 18 عاما – الرجال: 
حسينية االوحد – املنصورية – ق1 مقابل 
املسجد – ت: 99771609 – 99456121، 
النساء: حسينية االوحد � املنصورية � 
الباب اخللفي – ت: 99885630 – الدفن 

الثامنة والنصف 8.30 صباحا.

د. الكندري اليوم وياكم
تستضيف »األنباء« اليوم اخلميس استشاري جراحة 
املسالك البولية وعضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة 
الكويت د.أحمد الكندري،  الذي يتناول موضوع الساعة 
عامليا، وهو الروبوت اجلراحي، الذي شكل نقلة نوعية في 
دقة عمليات مناظير البطن في جراحة املسالك البولية. 
كما يتناول الليزر كأفضل احللول اجلراحية الستئصال 
تضخم البروستاتا احلميدة، وكذلك يتناول مشاكل التبول 
عند الرجال والنساء، وسيكون معكم من الساعة الرابعة 
وحتى اخلامسة مساء على الهواتف أرقام: 24830322 � 

24830979 � 24830805 � داخلي: 131 � 318.

الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين الشريفين
 من جامعة الخليج العربي في البحرين 

استغل معرفته بتفاصيل معامالت شركته

وافد عربي ينتحل صفة كفيله »الميت« 
لتحقيق ثراء فاحش من التجارة في اإلقامات

أمير زكي
أحال رجال اإلدارة العامة ملباحث الهجرة بقيادة اللواء عبداهلل 
خليفة الراش����د وافدا عربي اجلنس����ية بتهمة التزوير في محررات 
رس����مية وانتحال صفة مواطن توفي قبل اشهر كما جرى توقيف 
موظف في احد األجهزة احلكومية لتورطه مع الوافد في إجراء هذه 
املعامالت والتي متثلت في جتديد إقامات وإحضار عمالة بس����مات 
عمل وزيارة جتارية. واستنادا الى مصدر امني فإن معلومات وصلت 
الى مدير عام اإلدارة العامة ملباحث الهجرة عن ان هناك شركة توفي 
صاحبها قبل فترة وم����ع ذلك يقوم مندوب عربي بإجناز معامالت 

للشركة واحضار عمالة رغم ان صاحب الشركة توفي.
وأضاف املصدر: نظرا خلطورة القضية وكونها تتعلق بالتزوير 
في محررات رس����مية فقد مت اخطار وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون اجلنسية واجلوازات اللواء عبداحلميد العوضي والذي امر 
بسرعة ضبط الوافد والتحقيق معه وعليه مت توقيف الوافد اثناء 
تقدمه إلى احدى إدارات الهجرة المتام معاملة جديدة عليها توقيع 
صاحب الش����ركة الذي توفي. ومضى املصدر بالقول متت مواجهة 
الوافد باملعلومات التي تضمنت اجراءه عدة معامالت متنوعة وقيامه 
بتزوير توقيع املواطن املتوفى ليعترف بأنه وجد من وفاة املواطن 
صاحب الشركة بابا لتحقيق الثراء حيث شرع في استخراج أذونات 
عمل مقابل 1200 دينار للمعاملة وكذلك اس����تخراج اذونات جتارية 
مقابل 300 دينار للمعاملة وان هناك موظفا ساعده في هذه املعامالت. 
وأش����ار املصدر الى ان املوظف مت ضبطه ونفى مشاركته للمندوب 
في تنفيذ هذه املعامالت مشيرا الى ان الوافد وايضا املوظف احيال 
الى االختصاص خاصة بعد اعتراف املن����دوب تفصيليا بالتزوير 

والتوقيع عن صاحب الشركة »امليت«.

معرض يسعى للترويج في األسواق العالمية اإلسالمية

ازدهار مستحضرات التجميل »الحالل« في ماليزيا

الرياض � إيالف: تسلم العاهل السعودي امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود شهادة الدكتوراه 
الفخرية في مجال خدمة العلوم والتعليم الطبي 

من جامعة اخلليج العربي مبملكة البحرين.
جاء ذلك خالل استقبال العاهل السعودي امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود ألعضاء مجلس أمناء 

جامعة اخلليج العرب في مكتبه بالديوان امللكي في 
قصر اليمامة الثالثاء املاضي. وكان امللك عبداهلل 
قد تبرع مببلغ مليار ريال سعودي إلنشاء مدينة 
طبية في اجلامعة إبان زيارته البحرين في 18 من 
أبريل املاضي، حيث قال إنها هدية لشعب البحرين 

ودول مجلس التعاون من الشعب السعودي.

كواالالمبور � وكاالت: اقيم في العاصمة املاليزية كواالالمبور 
معرض احلالل الدولي السنوي والذي ترعاه وزارة التجارة 
والصناعة في ماليزيا ويقدم مناذج من املأكوالت واملنتجات 

احلالل للترويج لها في االسواق االسالمية العاملية.
فلم تعد عالمة حالل قاصرة فقط على احليوانات املذبوحة 
بل شملت أيضا املواد االستهالكية مثل األدوية وأدوات الزينة 
وأدوات التجميل واحللويات حتى تستبعد استعمال مكونات 
محرمة مثل اخلنزير أو الكحول، اضافة الى ذلك يتم تطبيق 
معايير عاملية مثل ش����هادة اجلودة »ايزو 9000« وشهادة 
»مالئم لالس����تعمال من الناحية الصحية«. وألن املسلمني 
يبلغ عددهم ما يقارب 1.8 مليار من تعداد سكان العالم فان 
حجم جتارة املنتجات احلالل وصل في الوقت احلالي الى 
نحو 150 ملي����ار دوالر، وتقدر »مجموعة األبحاث العلمية 
هايبيم« أن حجم هذه التجارة سيصل بنهاية 2010 الى 500 

مليار دوالر نتيجة الزيادة املطردة لتعداد السكان.
وتقول سالمة ايفانس املتحدثة الرسمية ملنتدى األغذية 
احلالل العاملي )WHF( ان سوق األغذية احلالل ستصبح من 
األس����واق األكثر ازدهارا واألكثر تأثيرا على مجال صناعة 
األغذية احلالل، هذا ال ينطبق فقط على داخل وخارج البالد 
االس����المية التقليدية بل أيضا على البالد غير االسالمية، 
مثال على ذلك يبلغ حجم جتارة األغذية احلالل في اململكة 

املتحدة 4 مليارات دوالر.
من الب����الد املهمة املنتجة لألغذي����ة احلالل هي ماليزيا 
والبرازيل وتركيا، وهذه الدول تقوم بتطبيق معايير احلالل 

سيدة مسلمة تختبر أحد العطورات  )أ.ف.پ(في كل ما ينتج هناك.

اللواء عبداهلل الراشد اللواء عبداحلميد العوضي

مكسيكو س����يتي � د.ب.أ: أمضت امرأة مكسيكية 
عش����رة أيام في حفرة حيث مت دفنها حية مع ثالث 
جثث أخرى. وذكرت وسائل إعالم مكسيكية أن املرأة 
هي ابنة احدى األعيان في قرية بالقرب من كانكون 

ومت اختطافها قبل أربعني يوما.
وحاولت السلطات إنقاذها قبل عشرة أيام، غير 

أنها فشلت ومت دفنها حية في قبر كانت هي الوحيدة 
التي جنحت في الفرار منه.

وذكرت صحيفة »كويكوي«، ومقرها في منتجع 
كانكون على البحر الكاريبي، أن جيرانا في فيالس 
أوتوش، القريب����ة من كانكون، عثروا على املرأة في 

حالة مذرية بعد أن خرجت من األحراش.

عبداهلل قنيص
القى رجال إدارة بح����ث وحتري محافظة مبارك 
الكبير بقيادة املقدم وليد الدريعي ومس����اعده املقدم 
سالم اجلويسري القبض على وافد بنغالي امتهن سرقة 
الطوابع املستعملة من مرافق حكومية ومن ثم إعادة 
تأهيلها بواسطة البخار، وعثر رجال مباحث مبارك 
الكبير بحوزة البنغالي على 800 طابع من فئات 10 
دنانير وخمسة دنانير ودينار، واعترف الوافد على 

وافدين يعملون في مرافق حكومية جار ضبطهم.
من جهة أخرى القى رجال مباحث مبارك الكبير 
ايضا وفي منطقة واحدة القبض على 17 وافدة آسيوية 
يعملن في ش����ركة تنظيف رغم انهن مسجل بحقهن 
قضاي����ا تغيب، وجاء ضبط اآلس����يويات ال� 17 بعد  
معلومات عن قيام شركة تنظيف بتشغيل املتغيبات 
وج����ار إحالة الوافدات لالبع����اد وإعداد مذكرة حول 

الشركة التي وظفتهن.

 10 أيام.. حية بالقبر!

ضبط بنغالي يعيد تأهيل الطوابع بـ »البخار«
والمباحث أوقفت 17 متغيبة داخل شركة تنظيف

وداد كنفاني صاحبة ومديرة شركة تاكسي السيدات جتلس الى جانب سائقة في العاصمة 
السورية دمشق. وهذه هي أول شركة تاكسي تقود سياراتها سيدات ومخصصة فقط للنساء 
وألطفالهن.                    )رويترز(

تاكسي النواعم 
في دمشق

مواقيت الصالة  والخدمات  ص 26

قطع )أذنه( ليفرّ من السجن
لندن � يو.بي.آي: عمد س����جني بريطاني إلى قطع جزء من أذنه 
ليصل إلى سيارة إسعاف ومن ثم يفر مبساعدة مقنعني متواطئني 
معه. وأف����ادت صحيفة »تاميز أوف لن����دن« البريطانية ان مايكل 
أودونيل )28 سنة( كان ينتظر صدور احلكم عليه في أحد السجون 
مبدينة سالفورد البريطانية عندما استدعيت سيارة إسعاف لعالجه 
من إصابة تس����بب بها لنفس����ه في األذن. وأشارت إلى ان أودونيل 
املدان بالس����رقة والتآمر الرتكاب عملية س����طو كان في طريقه إلى 
املستش����فى عندما أجبر 4 مقنعني س����يارة اإلسعاف على التوقف 
وحطموها مبضارب بيسبول وفروا مع السجني الذي كان مربوطا 
بأحد احلراس. وأجبر احلارس على فك أودونيل فيما لم يصب أي 

من احلراس املرافقني له بسيارة اإلسعاف بأذى.
وقال رئيس الشرطة أيان هوبكنز ان الهجوم كان مروعا مضيفا 

انه البد من القبض على أودونيل.


