
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الخرف يكلف 1% من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.

ـ والخرف السياسي في بعض دول عالمنا اإلسالمي تدفع ثمنه الشعوب 
المقهورة وغالبا ما يقودها إلى اإلفالس!

»التربية«: تحويل المعلمين الكويتيين »متدني األداء« إلى العمل اإلداري.
ـ لو فيه سياسات تعيين ومعايير صحيحة ما راح نشوف معلمين وتعليم 

أبواللطفواحد»متدني االداء«!

البقاء هلل
سـعود يوسـف سـعود الفهد ـ 68 عاما ـ الرجال: 
العديلية ـ ق3 ـ ش العديلية ـ ديوان الفهد ـ ت: 
22552516، النســــاء: اجلابريةـ  ق9ـ  ش1ـ  م21ـ  

ت: 66366551.
فضة دلهام مشعان، أرملة فالح فرحان مطيرانـ  
91 عاما ـ سلوى ـ ق2 ـ ش6 ـ م7 ـ ت: 66016566 

ـ 99728116.
غنام شريد الشقيحي املطيري ـ 87 عاما ـ الرجال: 
خيطان ـ ق10 ـ شــــارع عبداهلل بن املقفع ـ م76 
ـ ت: 60077606، النســــاء: الفردوس ـ ق2 ـ ش1 

ـ ج4 ـ م34.
فهد عيد زيد املطيريـ  68 عاماـ  صباح الناصرـ  
ق6 ـ ش44 ـ م36 ـ ت: 99851525 ـ 55522809.

جاسم علي كرمي جنديلـ  10 أشهرـ  األندلسـ  ق8 
ـ ش6 ـ م30 ـ ت: 65000050 ـ 55757999.

محمـد طالب محمد الكنـدريـ  92 عاماـ  الرجال: 
ديــــوان الكنــــادرة ـ الشــــعب ـ ت: 99231804 ـ 
66716999، النســــاء: مبارك الكبير: ق7 ـ ش18 ـ 

م5 ـ ت: 25431681 ـ 66139998.
عادل غريب طعمة الغريبـ  57 عاماـ  الرجال: السرة 
ـ ق3 ـ ش2 ـ م2 ب ـ ت: 99823998 ـ 90055515، 
النساء: صباح الســــالم ـ ق6 ـ ش1 ـ ج11 ـ م10 ـ 

ت: 66223586 ـ 25529193.
عائشـة أحمد ناصر راشد بورسلي، أرملة محمد فهد 
علي السدانيـ  79 عاماـ  الرجال: الشاميةـ  ديوان 
بورسليـ  ت: 99024751، النساء: جنوب السرةـ  

الشهداء ـ ق5 ـ ش506 ـ م13 ـ ت: 25233151.
عبدالعزيز صالح عبداهلل الذربانـ  65 عاماـ  الرجال: 
اخلالديةـ  ق1ـ  شارع غزةـ  م11ـ  ت: 99778774ـ  
99649469، النساء: هدية ـ ق4 ـ شارع إبراهيم 
املوصلــــي ـ م239 ـ ت: 97176024 ـ الدفــــن بعد 

صالة العصر.
لولوة صالح أحمد البصيري، أرملة محمد حجي محمد 
بوخضورـ  74 عاماـ  الرجال: قرطبةـ  ق3ـ  ش3 
ـ ج7ـ  م6ـ  ت: 99777014، النســــاء: قرطبةـ  ق3 

ـ ش1 ـ م60.
خولة علي أحمد النجارـ  48 عاماـ  الرجال: الزهراء 
ـ ق3 ـ ش309 ـ م41 ـ ت: 25242366 ـ 66114413، 
النساء: الرحابـ  ق1ـ  ش22ـ  م41ـ  ت: 24342579 

ـ 97811949 ـ الدفن التاسعة صباحا.
نصرة قاسم إسماعيل، أرملة محمود محمد اسفنديار 
محمد كمال ـ 92 عامــــا ـ الرجال: ديوانية اإلمام 
الشيرازي ـ بنيد القار ـ ت: 99278366، النساء: 

احلسينية الزينبية.
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مواقيت الصالة

صفحة آراء ص34

حليمة مهاجمًة بعض 
الصحافيين: الزم أكشفهم 

وأعريهم أمام الجميع! ص22

ستيني يقتحم »الصحة«: اصرفوا فواتير عالجي في لبنان وإال...الصفحة األمنية  ص13
حنان عبدالمعبود

اضطر مدير مكتب وزير الصحة الى االستعانة 
بأجهزة وزارة الداخلية للسيطرة على مواطن 
في العقد الســـادس من عمـــره حاول الدخول 
عنوة الى مكتب الوزير د.هالل الســـاير )غير 
املتواجـــد في مكتبه يوم أمـــس وقت حضور 
املواطن الى الوزارة( وقـــد غادر املواطن قبل 
وصول رجال األمن بدقائق مبنى الوزارة الى 
جهة غير معلومة، وجار اســـتدعاؤه للتوقيع 

على تعهد بعدم االزعاج.
وقال مصدر أمني ان عمليات وزارة الداخلية 

أبلغت ظهر أمس عن طريق مدير مكتب الوزير 
بأن مواطنا يعاني من اضطرابات نفسية حاول 
الدخول عنوة الى املكتب، مشيرا الى ان مدير أمن 
العاصمة اللواء طارق حمادة سارع الى مبنى 
وزارة الصحة، وتبني من خالل التحقيقات ان 
املواطن يعاني من اضطرابات نفسية وتقدم بطلب 
للعالج في اخلارج اال ان طلبه قوبل بالرفض، 
فما كان من املواطن اال ان غادر للعالج في لبنان، 
وبعد تلقيه العالج على نفقته اخلاصة حضر 
أكثر من مرة الى مكتب وزير الصحة مصطحبا 
معه فواتير كلفة عالجه مطالبا بصرف قيمتها. 

وأضاف املصدر ان مكتـــب وزير الصحة أبلغ 
املواطن عدة مرات بعدم مشروعية صرف كلفة 
عالجه ألن ذلك مخالف للقانون، إال ان املواطن 
عاد أكثر من مرة الى مكتب الوزير وكان آخرها 
أمس، حيث متسك مبقابلة وزير الصحة شخصيا 
وحينمـــا أبلغ بعدم امكانية تلبية طلبه تهجم 
على مدير وســـكرتارية مكتب الوزير. وأشار 
املصدر الـــى ان مكتب الوزير ابلغ »الداخلية« 
بعدم الرغبة في تسجيل قضية على املواطن اال 
انه طلب استدعاء املواطن والتعهد بعدم تكرار 

مراجعته مكتب الوزير للغرض السابق.

توقيف مدير اإلنتربول
بالسلڤادور إلطالقه 

النار بفندق لفتح غرفته!

ازدهار زواج »الڤيزا«
في اليمن

سان سلڤادورـ  أ.ف.پ: 
أوقفـــت الســـلطات فـــي 
الســـلڤادور مدير مكتب 
االنتربـــول إلطالقه النار 
على قفـــل باب غرفته في 
الفندق بعدما نسي مفتاحه 

فيها.
وقـــد أوقـــف املفوض 
انخيـــل باركيرو في احد 
فنادق منتجع سياحي غرب 
البالد، بعدما استدعى رجال 
األمن في الفندق الشرطة 
اثر سماعهم اطالق رصاص. 
وفتحت الشرطة حتقيقا 
في احلادث، وستوجه الى 
املفوض تهمة التسبب في 
أضرار مبمتلكات خاصة، 
واإلخـــالل بالنظام العام، 
على ما أعلـــن مصدر في 
الشـــرطة لوكالة فرانس 

برس.

ـ يو.بـــي.آي: اظهر تقرير  صنعاء 
رسمي نشر امس ازدهار زواج ما بات 
يعرف بزواج »الڤيزا« لتصل بعض مهور 
املتزوجات الى نحو 75 الف دوالر بزيادة 
العادي.  الزواج  تقدر بعشرة اضعاف 
وافادت يومية »السياسية« الرسمية في 
تقرير بأن »زواج الڤيزا« ينتشر اكثر 
في محافظة اب وسط اليمن لوجود اكبر 
جالية مينية في اميركا. ويعني الزواج 
من اليمنيات اللواتي يحملن اجلنسية 
االميركية بحيث متنح زوجها »ڤيزا« 
الهجرة الى اميركا.واوضح التقرير ان 
املهور ارتفعت بشكل الفت حتى اصبحت 
املرأة ســـلعة جتارية خاضعة لقوانني 
البيع والشراء، اذ وصل املهر في بعض 
حاالته الى 75 الف دوالر، بيد انه في ادنى 
مستوياته ال يقل عن 30 الف دوالر. من 
جانبه، قال الباحث االجتماعي علي لتيس 
ان انتشار ظاهرة زواج »الڤيزا« تخالف 
قيمه االسرة كمؤسسة اجتماعية فاعلة مت 
افراغها من مضمونها وغاياتها السامية 
التي الجلها شرع الزواج وعادة ما تنتهي 

مثل تلك الزيجات مبآس مروعة.

طارق العريان ينفي طالقه من أصالة

إسباني يقصد حانة ومعه رأس صديقته المقطوع
مدريــــد ـ أ.ف.پ: قصد رجل يبلغ من العمر 
34 عامــــا بكل هدوء وطمأنينة حانة في قرطبة 
)جنوب اسبانيا( ليحتسي اجلعة وهو يحمل 
في حقيبته رأس صديقته الذي قطعه، بحسب 

ما افادت وسائل االعالم احمللية.
وانذر الرجل رواد احلانة بأنه يحمل معه رأس 
صديقته، اال ان احدا لم يصدقه على الرغم من بقع 
الدماء على قميصه. فقد كان هادئا جدا حسبما 

اوردت صحيفة »آ.بي.ثي«. وأشارت الصحيفة 
الى ان الرجل تسلق عند مغادرته احلانة عمود 
كهرباء ليسقط عن علو ثالثني مترا بعدما تلقى 
صعقــــة كهربائية، األمر الــــذي أدى إلى وفاته. 
وأضافت »الحقا خرج رواد احلانة ليجدوا بقعة 
دماء على االرض، فأدركوا ان االمر لم يكن مزحة 
بغيضة. ووجدوا مذعورين حقيبة حتتوي على 

رأس الضحية«.

دبــــي ـ إيــــالف: نفــــى املنتج 
واملخرج طارق العريان خبر طالقه 
من الفنانة السورية أصالة الذي 
تناقلته بعض املواقع اإللكترونية 
أمس األول، مؤكدا انهما يعيشان 
مثــــل أي زوجني ســــعيدين وال 
صحة ملثل هذه اإلشــــاعات التي 
ال يدري من أين تأتي بها املواقع 

اإللكترونية.
كما قام أحــــد موظفي مكتب 
املخرج طارق العريان في القاهرة 
باالتصال بإدارة قناة »انفنيتي2« 
للمطالبة بنفي اخلبر نفسه، والذي 
ورد في الشريط اإلخباري الذي 
يظهر على شاشــــة القناة بشكل 
مستمر، حيث قامت إدارة التحرير 
بنفي اخلبر على لســــان املخرج 

العريان.
هذا وقد تناقلت أول من امس 
بعض وسائل اإلعالم في سورية 
خبر طالق الفنانة أصالة، ناسبني 
اخلبر الى مصدر مقّرب من عائلة 
املغنية السورية، الذي صرح بأنه 
الفني وسط  الثنائي  مت انفصال 
تكتم شديد وبعيد عن الصحافة 
واإلعالم وألسباب خاصة، حسب 

ما ذكرت بعض املواقع التي قال 
بها العريان: »ال أدري من جاء بهذا 
اخلبر، وكيف ميكن ان ينشر ذلك 
دون التأكد رســــميا من أصحاب 
العالقة أنفســــهم«، وأكــــد انهما 

يعيشان حياة سعيدة ومتواجدان 
حاليا في القاهرة معا، وسيقومان 
في القريب العاجل بالكشف عن 
جديدها بعد أن أصدرت ألبومها 

اخلليجي »قانون كيفك«.

طارق العريان وزوجته املطربة أصالة في صورة أرشيفية


