
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تراجع أسعار النفط بسبب القلق من تصاعد أزمة اليورو.

 - أما بورصتنا فتتراجع سواء ارتفع النفط أو انخفض يعني بسبب
 أو من دون سبب!

»التجارة«: نأمل التوصل لفهم مشترك لمعالجة ارتفاع األسعار.
- واحنا »نحلم« نالقي تفسير لفرق سعر المنتج الواحد بين جمعية والثانية!

أبواللطفواحد

البقاء هلل
أرملة أحمد  فاطم�ة إبراهي�م الناص�ر الزي�ر، 
عبدالكرمي العبدالكرميـ  75 عاماـ  الرجال: 
السرةـ  ق4ـ  ش6ـ  م9ـ  ت: 25327660ـ  
25327661 ـ 66829286 ـ النساء: مبارك 
الكبيـــر ـ ق8 ـ ش15 ـ م2 ـ ت: 24511124 

ـ 99080908.
عكلي معدي عوض الزعبوطـ  88 عاماـ  الفردوس 
ـ ق9 ـ الشـــارع األول ـ ج15 ـ م32 ـ ت: 

24802260 ـ 97977907.

عادل قاسم عبداهلل الزاملـ  40 عاماـ  الرجال: 
عبـــداهلل املباركـ  ق7ـ  ش712ـ  م4ـ  ت: 
99508445ـ  النساء: الدوحةـ  ق3ـ  ش4 

ـ م72.
احلميدي فالح عبداهلل اخلصوان العجميـ  79 عاما 
ـ الرجال: مدينة ســـعد العبداهلل ـ ق5 ـ 
ش519ـ  م191ـ  ت: 55701111ـ  النساء: القصر 
ـ ق1 ـ ش5 ـ م13 ـ ت: 60999965 ـ الدفن 

التاسعة صباحا مبقبرة اجلهراء.

رئيس جمعية المعلمين
 عايض السهلي اليوم وياكم للحديث
 عن الكادر وجعل التعليم مهنة شاقة

تستضيف »األنباء« اليوم االربعاء في ديوانيتها رئيس جمعية 
املعلمني الكويتية عايض السهلي للحديث عن عدد من القضايا التي 
تهم املعلمني ومنها قانون املهن الشاقة وإطالة اليوم الدراسي وحماية 
املعلم وزيادة كادر املعلمني، الســــهلي سيكون معكم من الساعة 7 
إلى الـ 9 مســــاء لالجابة عن استفســــاراتكم عبر هواتف »األنباء«: 

24830322 ـ 24830514 ـ 24830238، داخلي: 318 ـ 131.

نقيب لمالزم: »روح ال أبهدلك«.. ومواطن يهين مقدمًا في »المنافذ«
هاني الظفيري

على مدار االيام القليلة املاضية، شهدت البالد 
عدة قضايا حملت مسمى واحدا وهو اهانة رجال 
امن، ويوم امس اضيفت قضيتان جديدتان حملتا 
العنوان ذاته. ووفق مصدر امني، فإن مقدما يعمل 
في االدارة العامـــة للمنافذ تقدم صباح امس الى 
مخفر اجلليب متهمـــا مواطنا بإهانته على مرأى 

ومسمع من املراجعني.
وقال املقدم في بالغ ان مواطنا تقدم الى ادارة 
املنافذ النهاء اجراءات تتعلق بسفر عمالة لديه الى 
العراق والعودة منها، حيث طلب الضابط من املواطن 
استكمال اوراق تستلزمها املعاملة، اال ان املراجع 
اخذ يتلفظ بألفاظ نابية متهما املقدم بالتكاســـل 
فـــي اداء مهام عمله، ومضى املصدر االمني بقوله 
ان املراجع قام باخلروج سريعا من مبنى االداره 
العامة للمنافذ دون ان يتمكن املقدم من اللحاق به 

وســـجل قضية وقدم املجني عليه بيانات تخص 
املواطن وجار ضبط املواطن املتهم.

من جهة اخرى، متكن رجال ادارة بحث وحتري 
محافظة حولي من إلقـــاء القبض على نقيب في 
وزارة الداخليـــة اتهمه ضابـــط برتبة مالزم اول 
بإهانته اثناء تأدية الواجب. ووفق مصدر امني، 
فإن مالزما من دوريات حولي قال في بالغ تقدم به 
الى مخفر الساملية: كنت انظم السير في الساملية 
ووجدت مركبة متوقفة في صف ثان حيث طلبت 
من قائدها التحرك لعدم عرقلة الســـير اال ان قائد 
املركبة رفض االنصياع والتحرك من مكانه، وهذا 
ما دعاني الى النزول من الدورية، وحينما اقتربت 
منه قدم لي هوية نقيب وقال لي: »روح ال ابهدلك«، 
وحينما طلبت بطاقته املدنيـــة فر الى جهة غير 
معلومة ليقدم املالزم رقم لوحة الســـيارة والتي 

مبوجبها متكن رجال املباحث من ضبطه.

مغني البيتلز 
ُيطرب أوباما

ـ أ.ش.أ: قرر املغنى  باريــــس 
الغنائي  واملوســــيقى والشــــاعر 
البريطاني بــــول ماكارتني تقدمي 
فقرة غنائية موسيقية الى الرئيس 
االميركــــي بــــاراك اوبامــــا عندما 
يستقبله اوباما يوم 2 يونيو املقبل 
في البيت االبيض ليسلم له جائزة 
موسيقية أميركية. وذكرت مجلة 
»لوبوان« الفرنســــية ان الرئيس 
اوباما وقرينته ميشيل سيناالن 
تكرميا من بول ماكارتني أحد أبطال 
فرقة البيتلز السابقة )اخلنافس( 
بتقدمي فقرة غنائية لهما قبل ان 
يكرمه الرئيس اوباما بتســــليمه 

جائزة »جورج جيرشوين«.
ويذكــــر ان جائــــزة جــــورج 
جيرشــــوين حتمل اسم احد اهم 
املؤلفني املوســــيقيني االميركيني، 
املتميزين  ومتنح للموســــيقيني 

تقديرا ملجمل اعمالهم الفنية.
وحصل ماكارتني )67 عاما( على 
لقب سير من ملكة بريطانيا تقديرا 
ألعماله الفنية، وكان ماكارتني قد 
تولى مع جون لينون كتابة معظم 
قصائد فريق البيتلز الذي اشتهر 
في الستينيات من القرن املاضي 
قبل أن يتوقف متاما عن النشاط 
الفني في عام 1970، وكان ماكارتني 
قد بدأ حياته الفنية بكتابة االغاني 

وهو يبلغ من العمر 16 عاما.

واألميــــر أب ألربعة أبناء هم األميرة آيــــة واألمير عمر والتوأمان 
األميرة ســــارة واألميرة عائشــــة. واألمير فيصل، مثل امللك عبداهلل، 
هو جنل امللك الراحل احلســــني بن طالل من البريطانية األميرة منى 

)توني غاردنر(.

عّمانـ  أ.ف.پ: أعلن الديوان امللكي 
األردني في بيان مساء أمس األول عقد 
قران األمير فيصل بن احلسني شقيق 
العاهل األردني امللك عبداهلل الثاني على 

اللبنانية سارة بسام قباني.
امللك  انــــه »بحضور  البيان  وقال 
عبداهلل الثاني جرى في قصر زهران 
العامر )أمس األول( االثنني عقد قران 
األمير فيصل بن احلسني على اآلنسة 
ســــارة كرمية السيد بســــام قباني«. 
وأضــــاف البيان انه »حضر مراســــم 
عقد القران وحفل االستقبال الذي أقيم 
احتفاء بهذه املناسبة عدد من األمراء 

واألميرات« وعائلة قباني.
وأوضح البيان ان »اآلنسة قباني 
لبنانية اجلنسية، وتخرجت في اجلامعة 
األميركية في القاهرة عام 2000 بدرجة 
البكالوريوس في الصحافة واالتصال 

اجلماهيري«.
وكانت خطوبة األمير فيصل جرت 

في 20 مارس املاضي في منزل عائلة قباني في جدة في اململكة العربية 
الســــعودية. واألمير فيصل بن احلسني املولود في 11 أكتوبر من عام 
1963 كان متزوجــــا من األميرة عاليــــة توفيق الطباع قبل أن يطلقها 

في عام 2008.
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العاهل األردني وبجواره مفتي اجلمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني في صورة تذكارية باملناسبة  )أ.ف.پ(

األمير فيصل مع زوجته سارة بعد عقد القران

عقد قران فيصل شقيق العاهل األردني على اللبنانية سارة قباني
أقيم في قصر زهران العامر بحضور األمراء واألميرات وعائلة قباني


