
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: نهائيات كأس العالم تسحب البساط من تحت أقدام السياسة في الشرق األوسط.

ـ  أصال السياسة في الشرق األوسط »على الحديدة« ال بساط وال غيره.
أبواللطفواحد

البقاء هلل
ارملة خليف  لطيفـة مشـعان الشـمري، 
الشريان الشمري ـ 80 عاما ـ اجلهراء 
القصـــر ـ ق2 ـ ش5 ـ م284 ـ ت:  ـ 

.99361011
عبدالسـالم محمـد احمد العمانـي ـ 46 عاما 
ـ الرجال: الســـاملية ـ ق12 ـ ش ابوذر 
الغفـــاري ـ ج5 ـ م17 ـ ت: 67090201 
ـ 99206366، النســـاء: القصور ـ ق3 ـ 
ش1 ـ م39 ـ مقابـــل حديقة البيئة ـ ت: 

67090201 ـ 99206366.
انتصار يوسف مسـير حادور الشـمري، زوجة 
عبـــداهلل محمد العســـاف ـ 32 عاما ـ 
اجلهـــراء ـ الواحة ـ ق2 ـ ش1 ـ م550 ـ 

ازرق 21 ـ ت: 99451101 ـ 99542224.
ذياب وصل اهلل املطيريـ  74 عاماـ  الرقةـ  
ق6ـ  ش الرئيسيـ  بجانب فرع اجلمعية 

ـ ت: 99890157 ـ 97953789.
خديجة عبدالرسـول حسـن حيات ـ 94 عاما 
ـ الرجال: ديوان املال باقر ـ الدســـمة ـ 
ش االســـتقالل ـ ق4 ـ ش40 ـ م11 ـ ت: 
99011351، النساء: اجلابريةـ  ق11ـ  ش2 

ـ م53 ـ ت: 99720701.
فهد سعود محمد املضفـ  89 عاماـ  الرجال: 
الدعيـــةـ  ق4ـ  ش45ـ  ديوان املضفـ  
ت: 97248797، النساء: الدسمة ـ ق6 ـ 

ش65 ـ م10 ـ ت: 22530940.

مواقيت الصالة 
والخدمات

  ص 10

بالقرب من مزارع العبدلي

ضبط متسللين عراقيين حاوال 
تهريب 52 كيلوغراماً من الحشيش سيراً على األقدام

 أمير زكي
تمكـــن رجال أمـــن الحدود 
الشـــمالية من إحباط محاولة 
تهريب كمية كبيرة من الحشيش 
قدرت بأكثر من 52 كيلوغراما 
حاول إدخالها الى البالد متسلالن 
عراقيان عبر الحدود الكويتيةـ  
العراقية سيرا على األقدام قبل 
ضبطهما مـــن قبل رجال األمن 

قرب مزارع العبدلي.
التفاصيل كما يرويها  وفي 
مصدر أمني ان رجال دورية تابعة 
ألمن الحدود الشمالية رصدوا 

شخصين يسيران بمحاذاة الخط 
الشـــمالي الفاصل بين المركز 
العبدلي  الحـــدودي ومـــزارع 
بعيدا عن الطريق المعبد، وقام 
رجال الدورية بمراقبتهما وإبالغ 
مركز العمليات. وقال المصدر ان 
الشخصين كانا يحاوالن االختفاء 
قدر اإلمكان واالبتعاد عن الطريق 
ولوحظ انهما يحمالن حقيبتي 
ظهر ليتم ارسال عدد من دوريات 
أمن الحدود المساندة التي أحاط 
رجالها بالشخصين، وبالقبض 
انهما متســـلالن  عليهما تبين 

عراقيان وبتفتيش حقيبتيهما 
عثر بداخلهما على 52 كيلوغراما 
مـــن الحشـــيش واعترفـــا في 
التحقيـــق األولي الذي أخضعا 
له بأنهمـــا كانا ينويان تهريب 
الكمية لصالح أشخاص آخرين 

في البالد.
وأوضـــح المصدر ان يقظة 
رجال أمن الحدود الشمالية حالت 
دون ادخال هذه الكمية الكبيرة 
من مادة الحشيش والتي حاول 
ادخالها الى البالد المتســـلالن 

العراقيان.

زفاف إليسا في بيروت

 إليسا مع عريسها وفي اإلطار مشهد من حفل الزفاف

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
صورت النجمة إليسا ڤيديو كليب أغنية »عبالي 
حبيبي« الذي ينتظر بثه خالل األيام القريبة اآلتية 
على المحطات األرضية والفضائية. وتصدر إلخراجه 
المخرج اللبناني مازن فياض في أول تجربة له في 

هذا المجال بعد عمل طويل في مضمار اإلعالنات.
وتظهر الفنانة إليسا في الفيديو كليب بالفستان 
األبيض الذي ترتديه للمرة األولى، وتشمل المقاطع 
على تصوير لحفل زفاف أليسا بالكامل في كنسية 
وسط بيروت التجاري حيث تزف إلى عريسها تعبيرا 

عن واقع اغنية »عبالي حبيبي«.
 يذكر ان إليســـا كانت حصدت الخميس الماضي 
جائزة الموركس دور كأفضل فنانة لبنانيـة اضافة 
الى درع تكــريمية لنجــاح أعمالها التي حصدت من 
خاللها عدة جوائز عالميـــة، وحصلت على هامش 
الحفل مصافحة بينها وبين منافستها هيفاء وهبي.  

)انظر ص 15(.

إليسا في فستان الزفاف

اليابانيون يبتكرون روبوتا آليا ليدرس طلبة االبتدائي.
ـ شرط لو يدرس ماكو أسبوعين إال ويعطي دروسا خصوصية ويحط 

إعالنات بعد عن نفسه.

مقاالت  الزمالء 
كتاب  األخيرة 
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