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 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 نجاد عرض سيارته للبيع متوقعا ألفي دوالر وعربي عرض مليونا!

  ـ لألسف لم يتعلم العرب أن االستعراض لن يفيدهم بشيء.
 قطرة الماء تثقب الحجر، ليس بالعنف وانما بالتواصل.

  ـ يا ليت هالكالم يصير جزءا من ثقافتنا. 
 أبواللطف  واحد

 البقاء هللا 
 مجبل جريو مجبل املسـيلم الرشـيدي ـ ٨٢ عاما ـ النعيم ـ ق٤ ـ ش١٢ ـ 

م٣٤ ـ ت: ٩٩٨٨٤٩٦٤ ـ ٩٩٠٧٦٠٠١ ـ ٩٩٠٩٠٠٨٧.
  نوير سـراح مطلق دغيم الرشـيدي ـ ٨٩ عامــــا ـ الرجال: الرابية ـ ق٣ ـ 
ش٣٢ ـ م١٣ ـ مقابل مشتل الرابية ـ ت: ٩٧٩٢١١١٤ ـ ٩٩٦٣٤٩٦٧ ـ 

النساء: الرحاب ـ ق١ ـ ش٢٦ ـ م٩ ـ ت: ٩٤٠٥٧١١١.
  مرمي فرج طالب بخش، ارملة اسد عبداهللا علي رضا اشكنانيـ  ٦٥ عاما 
ـ الرجال: احلسينية األشكنانية ـ ميدان حولي ـ ت: ٢٥٦٢٩٦٨٣ 

ـ النساء: الرميثية ـ ق٩ ـ ش٩٢ ـ م١١ ـ ت: ٦٦٦٦٦٩٥٦.
  صغيـر طالب مضحي البذالي ـ ٧٢ عاما ـ الرجال: العيون ـ ق٢ ـ ش٧ ـ 
ج٥٢ـ  مقابل بنك اخلليجـ  ت: ٩٩٨٨٤٢٤٩ـ  ٩٩٣٧٥٨٨٥ـ  النساء: 

الواحة ـ ق٢ ـ ش٤ ـ م٦٣٤ ـ ج٩ ـ ت: ٩٩٤٦٨٤٩٩.
  مديحة حميد سعيد ـ ٨١ عاما ـ الرجال: الفردوس ـ ق٤ ـ ش١ ـ ج٣ ـ 
قسيمة ٥٩ ـ ت: ٩٤٤٤٠٤٤٢ ـ النساء: الفردوس ـ ق٤ ـ ش١ ـ ج٣ 

ـ قسيمة ٥٥ ـ ٦٦٦٦٣١٣٤.
  حسني كاظم طاهر اخلياطـ  ٥٦ عاماـ  الرجال: الدعيةـ  مسجد البحارنة 
ـ ت: ٢٢٥١٦٢٤٦ ـ ٢٥٣٨٧٣٦٧ ـ النســــاء: مشرف ـ ق١ ـ ش٤ ـ م٣ 

ـ ت: ٢٥٣٩٥٨٣٦.
  دوسـه محمد ماطـر اجلدعان العازمـيـ  ٧٣ عاماـ  الرجال: الصباحيةـ  
ق٢ ـ ش٥ ـ م٣٠٣ ـ ت: ٦٧٠٣٩٩٩٠ ـ النســــاء: الرقة ـ ق٧ ـ ش٤ 

ـ م١٩٤.
  هيا حمود فهد املسانع، ارملة خالد مزيد الصبرهـ  ٧٠ عاماـ  الرجال: 
اجلهراء القدمية ـ ق١ ـ ش٣ ـ ج٤ ـ م١ ـ ت: ٦٦٦٦٤٥١١ ـ النســــاء: 

اجلهراء القدمية ـ ق٢ ـ ش٨ ـ م٣٤ ـ ت: ٦٠٦٦٥٦٥٥.
  احمد نواف احمد الشاهني ـ ٤ سنوات ـ الرجال: صباح السالم ـ ق٥ ـ 
ش األولـ  ج٨ـ  م٢٧ـ  ت: ٩٩٠٧٩٧٦٥ـ  النساء: السرةـ  ق٥ـ  ش٦ 

ـ م٧٠٤ ـ خلف البنك الوطني ـ الدفن بعد صالة العصر.
  عبداهللا احمد عبداهللا القطان ـ ٦٢ عاما ـ الســــاملية ـ ق١٢ ـ ش ابو ذر 
الغفاري ـ ج٩ ـ م٧ ـ ت: ٩٩٧٩١٠٧٠ ـ ٩٩٣٠٠٠٨٧ ـ الدفن التاسعة 

صباحا.
  يوسـف سـليمان علي بوغيثـ  ٨٢ عاماـ  العديليةـ  ق٣ـ  ش٣٥ـ  م٨ 
ـ ت: ٦٦٨٢٣٦١٩ ـ ٩٩٤٠٤٨٥٩ ـ ٩٩٦٥٢٠١٨ ـ الدفن التاســـعة 

صباحا. 

 جنين ميت في حمام طائرة إماراتية

 سورية تحبط محاولة تهريب ٤ ماليين
  حبة مخدرة إلى إحدى دول الخليج

 إثيوبي يؤم المصلين صباحًا ويروج الخمور ليًال!
 الشرطة السعودية اوقعت به عبر كمين 

 مانيالـ  يو.بي.آي: عثر على جنني ميت في سلة املهمــــالت في حمام 
طـائرة جتارية كانت متوجهة من أبوظبـــي إلى الفلبــني.

  وذكرت صحيفة «فلبني ستار» الفلبينية ان أحد العمال وجد اجلنني 
الذي يقدر انه في الشــــهر الســــادس أو السابع عندما كان ينظف حمام 
طائرة تابعة خلطوط االحتاد اإلماراتية والتي حطت في مطار «نينوي 
أكينو» في مدينة باساي. وأشارت الصحيفة إلى ان اجلنني كان ملفوفا 
بحفاض عند اكتشافه، وسلمت جثة اجلنني إلى الشرطة لتحديد جنسه 

وهوية األم والكشف عن مالبسات احلادث.

 دمشق ـ كونا: أحبطت االجهزة 
الســــورية املختصة امس محاولة 
تهريــــب ٤ ماليــــني و٥٠ الف حبة 
كبتاغــــون مخــــدرة مصنوعة في 
لبنان وكانــــت معدة للتهريب عن 
طريق البحر الى احدى دول اخلليج 
العربي وألقت القبض على املهربني 
أثناء الشروع في جرميتهم واعترفوا 
بتفاصيلها. وذكر التلفزيون السوري 
ان االجهزة املختصة ضبطت هذه 
احلبوب التــــي تقدر قيمتها بأكثر 
من ٣٠٠ مليون ليرة سورية ضمن 
خــــزان لتحضير املــــواد الغذائية 
الصناعية، مشــــيرا الى ان «أفراد 
العصابة اعترافوا بأنهم قاموا بأكثر 
من عملية تهريب مخدرات الى دول 
اخلليج واحدى هذه العمليات متت 
عن طريق استخدام خزان صناعي». 
وأوضح املخطط الرئيسي للعملية 
انــــه «اتفق مع  عبداحلليم حيدر 
جماعة لبنانية في يوليو املاضي 
على تزويــــده بكمية من احلبوب 
املخدرة من أجل تهريبها الى احدى 
دول اخلليج علــــى ان يقوم أفراد 
عصابته بتصنيع اخلزان»، مضيفا 
انه عقب االنتهاء من صنع اخلزان 
قام شــــركاؤه في لبنان بإرســــال 
احلبوب املخدرة اال انه بعد االنتهاء 

من تخزين احلبوب مت إلقاء القبض 
على املشاركني في العملية». وقال 
معاون رئيس العصابة املدعو محمد 
حسني عبسي ان «عبداحلليم حيدر 
ووليد العبسي طلبا مني أن أجهز 
لهما مخلصا جمركيا وان أعطيهما 
رقم هاتفــــه وكان ذلك خالل أول 
عملية لي معهم ومع هذه العملية 
التي ألقي فيها القبض علي أصبح 
مجموع العمليــــات التي نفذتها ٣ 
عمليات». بدوره قال مروج احلبوب 
املخدرة فــــي دول اخلليج العربي 
املدعو محمد عبدالرحمن احلالوش 
انه «تلقى اتصاال هاتفيا من شريكيه 
عبســــي وحيدر قبل أسبوع حيث 
طلبا منه القيام بتحميل بضاعة»، 
مشــــيرا الى انه حضر في املوعد 
احملدد حيث ذهب الى عدرا وهناك 
اصطحبه شخصان يدعيان بأبي 
محمــــد وأبي اســــماعيل الى كراج 
حيث مت تخزين احلبوب املخدرة 
في اخلزان الصناعي». ويأتي ضبط 
هذه احلبوب كترجمة عملية للجهود 
املبذولة ملكافحة جتارة املخدرات 
العابــــرة للحــــدود حيث ضبطت 
األجهزة املختصة خالل األشــــهر 
القليلة املاضية عشــــرات املاليني 

من احلبوب املخدرة.  

 الرياضـ  يو.بي.آي: ضبطت الشرطة السعودية 
في جدة أثيوبيا يقوم بترويج اخلمور املستوردة 
في ســـاعات متأخرة من الليل ويؤم املصلني في 

املسجد صباحا.
  وذكرت صحيفة «اليوم» الســـعودية امس أن 
قوات األمن ضبطـــت مع األثيوبي «امرأة من بني 
جلدته ال تربطها به عالقة شـــرعية تشـــاركه في 

عمليات الترويج أيضا».
  وأضافت أن األجهزة األمنية متكنت من اإليقاع 
بهما «عبر كمني مت إعـــداده خصيصا عقب ورود 
معلومات ســـرية تفيد بنشاطهما وكانت املفاجأة 
عندما تبني أن الوافـــد األثيوبي يعمل إماما ألحد 
املساجد في املنطقة في بعض األوقات التي يتغيب 

فيها اإلمام األصلي للمسجد». 

 مواقيت الصالة 

 ٥٫١٩ الفجر 
 ٦٫٤٣ الشروق 

 ١١٫٥٣ الظهر 
 ٢٫٤٥ العصر 

 ٥٫٠٣ المغرب 
 ٦٫٢٦ العشاء 

السمع والطاعة يا صاحب السمو
تجّدد دواوين الجابرية مبايعتها لصاحب السمو أمير البالد

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح.. حفظه الله ورعاه
ولسمو ولي عهده األمين

الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح.. حفظه الله
وتؤكد ثقتها القوية بسمو رئيس مجلس الوزراء

الشيخ ناصر المحمد األحمد الصباح.. حفظه الله 
وتدعو نواب الدائرة لاللتزام بهذه المواقف الوطنية بعيدًا عن المصالح الضيقة.. 

والتعاون كل التعاون مع رئيس الوزراء وحكومته
أدام الله الكويت واحة لألمن والتنمية واالستقرار

}يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم{ 
صدق الله العظيم )النساء آية 59(

• ديوان يوسف االبراهيم• ديوان علي الصيدلي • ديوان صقر القالف 

 • ديوان عادل النصار• ديوان البغلي  • ديوان عبد الله البالم 

 • ديوان يوسف حيدر دشتي • ديوان البلوشي • ديوان عاشور 

• ديوان قاسم محمد النجدي • ديوان فهد الصراف • ديوان محمود حسين دشتي 

• ديوان مختار كاظم• ديوان عبدالرضا غضنفري• ديوان أبناء عباس محمد

• ديوان المرحوم محمد مندني• حسينية العريان• ديوان حيدر غضنفري

• ديوان توفيق القطان• ديوان محمد عيسى البلوشي• ديوان المرحوم عبدالله دشتي

• ديوان سماحة السيد محمد باقر المهري• ديوان أوالد محمد باشا• ديوان الحاج عباس الخضاري

دواوين الجابرية

 العم يوسف المطوع
  في «فائقة» «السالم»

 يواصل اجلهاز الطبي في مستشفى 
السالم جهوده إلزالة آثار اجللطة احلادة 
التي داهمت العم يوسف يعقوب يوسف 
املطـــوع والتي أدخل علـــى اثرها الى 
العناية الفائقة باملستشفى، و«األنباء» 
تتمنى للعم يوســـف يعقوب املطوع 

 العم يوسف املطوعالشفاء العاجل. 
 


