
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
مجلس األمن يدين االستيالء على أسطول الحرية.

- صراحة تعودت أن تكون الجامعة العربية اول من يدين وفوجئت بموقف 

مجلس األمن.

اردوغان: على اسرائيل رفع الحصار.. وما قامت به عمل دنيء.

- أفندم.. انت رجل شجاع يستحق االحترام.
أبواللطفواحد

مواقيت الصالة 
والخدمات

ص 42

مقاالت الزمالء 
كّتاب األخيرة 

ص59

صفحة آراء
ص 55

الصفحة األمنية
ص 58

البقاء هلل

مدينة حسني علي حسن أرملة محمد عباس غلوم أسيري 
ـ 88 عاماـ  الرجال: بيانـ  ق12ـ  مسجد اإلمام احلسن 
ـ ت: 66558529، النساء: الرحاب ـ ق1 ـ ش27 ـ م1 

ـ ت: 24349089.
ـ ت:  ـ 6 ســـنوات  اجل�وري راش�د س�لمان العدوان�ي 

.99037039
حس�ني عوض الش�الحي ـ 62 عاما ـ اشـــبيلية ـ ق4 ـ 

ش440 ـ م1 ـ ت: 99656764 ـ 99002461.
محمود عبداهلل حمد الشماليـ  56 عاماـ  الرجال: كيفانـ  
ق6ـ  مقابل صالة الشيخ عبداهلل املبارك في اخلالدية 
ديوان الشماليـ  ت: 97138811ـ  99079779، النساء: 

الشامية ـ ق8 ـ ش84 ـ م19 ـ ت: 24821161.

مصفاة ميناء عبداهلل تسيطر على حريق 
وتسرب غازي وتعود للعمل

أحمد مغربي
أعلن العضو املنتــــدب للعالقات احلكومية والبرملانية والعالقات 
العامة واإلعالم في مؤسسة البترول الكويتية والناطق الرسمي للقطاع 
النفطي الشيخ طالل اخلالد أن حريقا محدودا اندلع في مصفاة ميناء 
عبداهلل امس أسفر عن إصابة اثنني من العمال بحروق طفيفة تراوحت 

بني 10 و25% لكنه لم يؤثر على عمليات الشحن والتصدير.
وعلمت »األنباء« ان فريق العمل جنح في السيطرة على احلريق 
الذي اندلع في الســــاعة التاســــعة والنصف صباحا في أحد خطوط 
األنابيب التابع لوحدة إنتاج الهيدروجني باملصفاة خالل عملية عزله 

وجتهيزه ألعمال الصيانة الدورية.
وقالت مصادر مسؤولة باملصفاة ان تسرب الغاز قد استمر عقب 

السيطرة على احلريق.
غير ان جهود فرق العمل قد جنحت في ساعة متأخرة من السيطرة 
عليه وايقاف مصدر التسرب وعودة املصفاة للعمل بطاقة 255 ألف 
برميل يوميا على ان تعود لطاقتها القصوى البالغة 270 الفا اليوم.

د.نايف المطوع:
فكرة ال� »99«

جاءتني بعد أحداث
11 سبتمبر

ص 29

العفيفي الخميس وياكم رحلة نجاح

تحقيق

»األنباء« على عمق
32 مترًا

تحت محطة مشرف
ص 28

تستضيف »األنباء« غدا اخلميس اخصائية 
التغذية في »الهالل بوليكلينك« رفيقة العفيفي 
بني الساعتني 7 و9 مساء، وذلك للحديث عن 
الغذاء وأصنافه وفوائده ومضاعفاته والرد 
على أسئلة القراء، وذلك على الهواتف التالية: 

24830514 ـ 24830238 ـ 24830322 
داخلي: 131 ـ 318.

م. علي أبوالبنات

الممثلة »غ« تبرز مفاتنها ب� »إبرة« آسيوية وتتهرب من دفع 450 دينارًا!
بعد أن توجهت إليها بصحبة صديقاتها

مفرح الشمري
كشفت مصادر لـ »األنباء« ان املمثلة »غ« توجهت 
الى احدى الشـــقق في املنطقة العاشـــرة بصحبة 
صديقاتها وذلك الخذ »ابـــرة« نفخ لتعديل قوامها 
على يد احدى اآلســـيويات التي حققت شـــهرة في 
الوســـط الفني لدقة »االبر« التي تعطيها للممثالت 
الراغبات في جتميل قوامهن إلبراز مفاتنهن مقابل 

450 دينارا لكل ابرة.

واشـــارت املصادر الى ان املمثلة »غ« املعروفة 
في الوســـط الفني باثارة املشـــاكل بعد ان حقنتها 
اآلسيوية »االبرة« التي اعطتها قواما جميال بشهادة 
صديقاتها، طالبتها اآلسيوية بدفع الفلوس، فقالت لها 
»غ« سأذهب للسيارة إلحضار الفلوس، ونزلت من 
الشقة برفقة صديقاتها وتوجهت الى غرفة احلارس 
واخبرته ان اآلســـيوية تقيم جلسات جتميلية في 
شـــقتها من غير ترخيص، واذا طالبتها بالفلوس 

فستبلغ عنها الشرطة، وبعدها ركبت سيارتها وهي 
سعيدة بعد ان ابرزت مفاتنها بـ »بالش«، االمر الذي 
جعـــل احلارس يتوجه الى اآلســـيوية ليبلغها مبا 
قالته املمثلة »غ« له، فعضت اآلســـيوية اصابعها 
ندما على جهدها الذي بذلته مع »غ« إلبراز مفاتنها 
وقالت »انا ما يبي فلوس وما ابي اروح للشـــرطة 
بس راح اقول حق صديقاتها املمثالت عنها عشان 

هذا نفر ما يستحي على ويهه«.


