
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
بدء اإلعداد لمشروع التقرير العربي الثالث لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية الثالثة.

ـ وعلى ما أعتقد لن ينتهي تقريركم إال في األلفية الخامسة.
»الصحة« تسعى لتدريب 10% من سكان الكويت على تقنيات إنعاش الحياة.

ـ أقول دربوا باألول طواقمكم الطبية عدل وبعدين تعالوا دربوا خلق اهلل.
أبواللطفواحد

البقاء هلل
جوزة زيد سلطان العازمي، 
أرملة جفينان جازي 
ملوح العازميـ  76 
عاما ـ الصباحية ـ 
ق2 ـ ش4 ـ م692 
ـ   97100433 ت:  ـ 

.99634177
رحمة مهنا راشد الفهد ـ 
الرجال:  ـ  84 عاما 
العديليــــة ـ ق3 ـ 
ش سامي املنيس ـ 
مقابل نادي كاظمة 
ـ ديــــوان الفهــــد ـ 
ـ   22552516 ت: 
22552517ـ  النساء: 
القادسيةـ  ق33ـ  ش 
ميسلون ـ م6 ـ ت: 

.22553662
أحمد دهام حجب العنزي 
ـ 39 عاما ـ الرجال: 
الدوحة ـ ق3 ـ ش 
الرابــــع ـ ج1 ـ م78 
ـ  ـ ت: 99990496 
99195442ـ  النساء: 
سعد العبداهللـ  ق1 
ـ ش106ـ  م267ـ  ت: 

.66058325
محمـد  مريبـد  عليـة 
الرشـيدي، زوجــــة 
الفي منــــاور فالح 
الراجحي ـ 53 عاما 
ـ الفــــردوس ـ ق5 
م10  ـ  ـ ج5  ـ ش1 
ـ ت: 99545852 ـ 

.24890497
فاروق جنم الدين النقيب 
ـ 77 عاما ـ الرجال: 
الصليبخات ـ ق1 ـ 
ش102 ـ ج1 ـ م15 
ـ ت: 99467272 ـ 
24878753ـ  النساء: 
السرةـ  ق2ـ  ش13ـ  
م10 ـ ت: 25313718 
التاســــعة  الدفن  ـ 

صباحا.
عفيفـة عيسـى خليف 
زوجــــة  الشـمري، 
سعود محمد حماد 
العجميـ  35 عاماـ  
الرجال: العارضيةـ  
ق11ـ  اخليمة بجانب 
محطة البنزينـ  ت: 
66000168ـ  النساء: 
العارضيــــةـ  ق11ـ  
ـ  ش1 ـ ج6 ـ م24 

ت: 24885788.

مباحث المطار تطالب إدارة الطيران المدني
بإبعاد مندوب عربي لخطورته على أمن المطار

أمير زكي
طالب مدير مباحث املطار بالوكالة الرائد عبداهلل 
حمود املالك من مدير عام الطيران املدني بضرورة ابعاد 
وافد عربي يعمل مندوبا داخل املطار الجناز معامالت 
القادمني من رعايا البلدان الذين يسمح بدخولهم إلى 
الكويت دون تأشيرة مســـبقة، مؤكدا املالك في كتاب 
ارسله الى الطيران املدني ان الوافد  قام بالتزوير في 
محررات رسمية وان وجوده في املطار يشكل خطورة 
بالغة حيث ميكن استغالله مبقابل مادي للقيام بأعمال 
تخريب. وقال مصدر أمني ان توقيف الوافد جاء بعد 
قيامه بإدخال وافد لبناني الى البالد دون سمة دخول 
متعارف عليها، حيث قام بالتزوير في بيانات اللبناني 
وسجل في اجراءات الدخول انه ايطالي اجلنسية، وذلك 
ليتمكن من منحه تأشيرة غير مسبقة. وجاء في نص 
الكتاب الذي ارسله امللك »نفيد سيادتكم علما بأن املندوب 
املدعو )...( قام باســـتخراج سمة دخول لوافد لبناني 

اجلنسية يدعى »أ.ع.« وان املذكور وضع في تأشيرة 
الدخول أن جنسيته ايطالية رغم ان جنسية الشخص 
املعني بالدخول هي لبنانية وان دخول هذا الشخص 
يســـتلزم مرور اوراقه على إدارة أمن الدولة وجاء في 
الكتاب ايضا »ان الوافد املذكور قام باستغالل أحد موظفي 
اجلوازات ليقوم بختم التأشيرة علما بأن اجلواز الذي 
دخل به الوافد اللبنانـــي لبناني اال ان املندوب وضع 
عليه غطاًء بالستيكيًا يشبه أغلفة اجلوازات اإليطالية«. 
واضاف املالك في كتابه: مت توقيف اللبناني وبسؤاله 
عن سبب دخوله البالد افاد بأنه دخل  الكويت لشراء 
سيارات واعادة تصديرها إلى بلجيكا. واختتم املالك 
كتابه بالقول: اننا نرى أن املندوب املذكور غير مؤمتن 
ويشـــكل نقطة ضعف في املطار وانه بحكم وظيفته 
يستطيع اخراج اي ڤيزا والوصول إلى مختلف املناطق 
احملظورة وقد يستغل مبقابل مادي بأعمال تخريب او 

تضر بالناحية األمنية.

جائزة الـ 35 ألف دينار تتحول إلى قضية نصب
هاني الظفيري

»ألو.. تهانينا لقد ربحت 35 ألف دينار« كانت هذه اجلملة التي 
استخدمها نصاب آسيوي لاليقاع بوافد نيبالي وسلبه 350 دينارا 
حصلها منه كرســـوم اشتراك حساب جديد، وفي تفاصيل قضية 
النصب التي ســـجلت في مخفر اجلهراء امس ان النيبالي قال في 
بالغه انه فوجئ باتصال على هاتفه النقال من هاتف ارضي يبدأ 
بـ »224« وابلغه املتصل بأنه مندوب لبنك ).....( وانه ربح جائزة 
السحب التي يجريها البنك شهريا وقدرها 35 الف دينار كويتي، 
وقال النيبالي انه ابلغ املتصل بأنه ليس لديه اي حساب في ذلك 

البنك ورد عليه املتصل انه سيرســـل له مندوبا من البنك ليقوم 
بفتح حساب له في البنك حتى ال تضيع اجلائزة الكبرى عليه.

واوضح الوافد النيبالي انه قبل بالعرض وبعد ســـاعتني من 
املكاملة حضر الى منزله وافد آســـيوي وقدم لـــه اوراقا جميعها 
حتمل شـــعار البنك ).....( وطلب منه اآلسيوي 350 دينارا لفتح 

احلساب، وقدمها له.
ومضى النيبالي بالقول انه اتصل في اليوم التالي على الرقم 
الذي يبدأ بــــ »224« ووجده مفصوال عن اخلدمة ليكتشـــف انه 

تعرض للنصب.
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الأفنيوز - املرحلة الثانية - الدور الأول - ت/ 22597937

The Avenues - Phase2, 1st Floor - Tel: 22597937
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مقاالت الزمالء كتاب الصفحة األخيرة
   ص 58

مواقيت الصالة والخدمات 
   ص 42

رياض الصانع: 
سرقة أمين مخزن 
السجن المركزي 

لمواد النظافة 
جريمة مشهودة

  ص 11


