
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
ندوة باللغة االنجليزية بعنوان »السياسات الثقافية في الوطن العربي«.

ـ عجزنا أن نفهم سياساتنا بالعربي حتى نفهمها باالنجليزي يا »مرسي«.
دراسة تدعو لزيادة حصص التربية البدنية.

ـ وربعنا في »التربية« زادوا 25 دقيقة وتوهقوا ما يدرون هم يسوونها بدنية وال 
أبواللطفواحدثقافية واال يالعبون الطلبة فيها »مقصي«.

البقاء هلل

مقاالت الزمالء كتاب الصفحة األخيرة ص54

الصفحة األمنية 
ص14و15

صفحة آراء ص19 

مواقيت الصالة

4.39الفجر
6.00الشروق

11.32الظهر
2.40العصر

5.03المغرب
6.21العشاء

أثارت الرعب بين طالب المدينة التعليمية في قطر

إشاعة »األسد الخامس« الكويتية
تتحول إلى »نمرين هاربين« في قطر قاض يسمح بمحاكمة طفلة عمرها 6 سنوات 

باكستانيان يسقطان بـ 7 كيلو حشيش في العبدلي

اثارت شائعة عن هروب منر من منزل أحد القطريني 
الرعب بني نفوس طالب وطالبات املدينة التعليمية 
في العاصمة القطرية اول من امس، وكانت اعداد من 
الرسائل االلكترونية قد انتشرت بني اواسط الطالب 
تطلب منهم عدم ترك مكاتبهم وااللتزام بها الى ان يتم 
القبض على النمر الهارب من احد املنازل، وبحسبما 
نق����ل طلبة لصحيفة »الش����رق« القطرية في عددها 
الصادر اول من امس انهم بالفعل تلقوا حتذيرات فعلية 
بع����دم التجوال في املدينة التعليمية حتى يتم إلقاء 
القبض على النمر الهارب ووضعه »رهن االعتقال«، 
والطريف ان الشائعة بدأت تنتشر بني الطالب انتشار 
النار في الهشيم فمنهم من قال ان هناك منرين االول 
اجته نحو املدينة التعليمية والثاني س����لك الطريق 

املعاكسة وذهب جلامعة قطر.
فيما قال البعض اآلخر ان النمر الهارب قد استقر 
في الغرافة ثم تسلل خلس����ة الى املدينة التعليمية 

وهو يتربص داخلها.
واكدت مصادر ل� »الشرق« ان قوى االمن الداخلي 
ودوريات خلويا كانت قد توجهت منذ ساعات الصباح 
الباكر الى املدينة التعليمية إللقاء القبض على النمر 
الشارد، وقد مت متشيط املنطقة بأكملها وايضا كانت 
هناك طائرات هيليكوبتر حتلق في اجواء مؤسس����ة 
قطر بحثا عن ذلك النم����ر الذي اثار خوف اجلميع، 

ولم يتبني اي اثر لهذا النمر الشائعة.
وقالت مصادر ل� »الشرق« ان جميع جهات املدينة 
التعليمية تلقت رسائل قصيرة عبر اجلوال من قبل 
جهات االمن والسالمة في مؤسسة قطر تخبر الطالب 
والعاملني باملدينة التعليمية انه ال أثر للنمر الهارب 
ولم تثبت رواية رسمية تؤكد وجوده. يذكر ان الكويت 
شهدت شائعة مشابهة في شهر اكتوبر من العام املاضي 

تفيد بهروب 5 اسود وتسببت الشائعة يومها بخلق 
حالة من الرعب لم تنته إال ببيان رس����مي اصدرته 
وزارة الداخلية تنفي الشائعة متاما والتي تبني الحقا 
انها مجرد نكتة انتش����رت على اجهزة البالك بيري 

واملسجات القصيرة وحتولت الى شائعة.

نيويورك � إيالف: أصدر قاض أميركي قرارا بجواز محاكمة طفلة 
عمرها 6 سنوات عندما تسببت في وفاة سيدة عجوز بعد أن صدمتها 
بدراجتها الهوائية، في مدينة نيويورك. وقالت ش���بكة بي.بي.سي 
إن الطفلة جولييت بريتمان وطفال آخر كانت في الرابعة من عمرها 
ح���ني صدما بدراجتيهما الصغيرتني كلير ميناج )87 عاما( في أحد 
شوارع حي مانهاتن. ورفض القاضي، كل أقوال الدفاع الذي حاول 
البرهنة عل���ى أنه ال يجوز محاكمة طفلة بهذا العمر وال يجوز بأي 
حال من األحوال اعتبارها مهملة، وقال القاضي إن محامي الدفاع لم 

يقدم الدليل على أن بريتمان لم تتمتع بالذكاء أو النضج.

امير زكي
متكن رجال منفذ العبدلي امس من ضبط 7 كيلو غرامات حش����يش 
في ضبطيتني منفصلتني، وقال مصدر امني ان الضبطية االولى متثلت 
في اكتش����اف وج����ود 3 كيلو غرام����ات ونصف الكيلو من احلش����يش 
حاول تهريبها س����ائق ش����احنة باكس����تاني قادم من العراق، واوضح 
املص����در انه وبعد االنتهاء من تفتيش الش����احنة بنحو س����اعة متكن 
 رجال اجلمارك من كش����ف محاولة اخرى لسائق باكستاني ايضا خبأ

3 كيلو غرامات ونصف الكيلو من احلشيش.

رمز الكويت
ي�����اب�����و ال����ك����وي����ت ورم������زه������ا ي�����ا ذراه�������ا

ي������ا ع�����ال�����ي ال����ه����م����ة وي�������ا س����ي����د ال�������دار
أم������ي������رن������ا ص������ب������اح ف�����ي�����ه ان����ت����ب����اه����ا

م����ن����ه ت���ع���ل���م���ن���ا ال����س����ي����اس����ة واألف������ك������ار
ي�����ح�����ث�����ن�����ا ل�������ب�������الدن�������ا م���������ن غ�����اله�����ا

ال�����وط�����ن غ����ال����ي ع���ل���ى ك�����ل األح��������رار ألن 
خ�������اض ال����س����ي����اس����ة ك���ل���ه���ا واح����ت����واه����ا

ل�����ه ح���ك���م���ة ت���ش���ه���د ل����ه����ا ك�����ل األق�����ط�����ار
أب�����وال�����س�����ي�����اس�����ة ف������ي مي����ي����ن����ه ب���ن���اه���ا

أس�������س ق�����واع�����ده�����ا ب����ن����اي����ات وأس���������وار
رم�������ز ال����ك����وي����ت وك�������ل ج�����ه�����ده ع���ط���اه���ا

ح���ت���ى أص���ب���ح���ت ت���ف���ط���ن ل���ه���ا ك����ل األن����ظ����ار
الشيخ دعيج اخلليفة

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وبجانبه الشيخ دعيج اخلليفة

صورة زنكوغرافية خلبر إشاعة »األسد اخلامس« كما نشرت 
في »األنباء« أكتوبر العام املاضي

عيسـى،  أحمـد  هيـا 
أرملة محمد عبداهلل 
 � الدوسري  اجلميعة 
70 عاما � أم الهي�����مان 
� ق7 � ش8 � م12 � ت: 

.65755556
عايض عبيد مزعل العتيبي 
� 71 عام����ا � صب����اح 
الس����الم � ق11 � ش2 
ت:   � م61   � ج13   �
 25525371 � 99858883

.66515110 �
ناصر فهد الوسام العازمي 
� 70 عام����ا � املنق����ف 
م11   � ش16   � ق3   �
 �  99199055 ت:   �

.99768822
نادية حمـدان جاعد منير 
العتيبي � 35 عاما � جليب 
الشيوخ � ق20 � ش103 
� م38 � ت: 99084332 

.94000524 �
ميثـة محمـد حميـدان 
الهاجـري، أرملة عايد 
خليفة مطرود الهاجري 
� 70 عاما � الصليبخات 
 � � ق4 � ش116 � ج5 
م11 � ت: 99526688 � 
66557766 � الدفن بعد 

صالة العصر.
بدر محمد راشـد حزران 
املطيـري � 32 عام����ا 
� ق4  الصباحي����ة   �
� ش2 � م1087 � ت: 

.99499278
دالل علي عبداهلل عسكر 
 � � 59 عام����ا  الصفـار 
الرجال: الدعية � ق2 
� ش21 � م3 � حسينية 
الع��باس  أبوالفضل 
 �  99366978 ت:   �
الن�����س����اء: مب����ارك 
الكبير � ق8 � ش14 � 
م43 � ت: 66540448 
� الدف����ن بع����د صالة 

العصر.


