
 عبـداهللا صاحب عيسـى القطـان ـ ١٨ عاما ـ الرجال: 
املنصورية ـ حسينية األوحد ـ مقابل املسجد 
ـ ت: ٩٩٣٧٩٩١٦، النســـاء: القرين ـ ق٣ ـ ش٤ ـ 

م٧٩ ـ ت: ٩٩٠٧٦٥٦٠.
  جاسم محمد حسن عوادـ  ٧٨ عاماـ  الرجال: الدسمةـ  
مسجد النقيـ  ت: ٩٩٠٤٠٢٧٢، النساء: الدسمةـ  
ق٦ـ  شارع املنقفـ  م٥ـ  ت: ٢٢٥٣٠٠٦٤ـ  الدفن 

الساعة ٨٫٣٠ صباحا.
  بداح راشد متعب احلثلنيـ  ٨٣ عاماـ  الرقةـ  ق٤ـ  ش٤ 

ـ م٦٥ ـ ت: ٦٦٠٠٢٥٤٢ ـ ٩٩٧٣٦٩٠٤.
  حمد دواس علي العنزيـ  ٧٢ عاماـ  اجلهراءـ  القصر 
ـ ق٤أـ  شارع ابن عبد ربهـ  م٤٣ـ  ت: ٩٩٦١١٥٤٤ 

ـ ٩٩٠٦٠٠١٩.

  مطلـق فالح عبداهللا البـاديـ  ٥٥ عاماـ  الصباحيةـ  
ق٢ ـ ش٥ ـ م٢٩٦ ـ ت: ٩٩٧٧١١٠٨.

  أحمـد فاضل عباس اخلضـاري ـ ٢٠ عاما ـ اجلابرية ـ 
حسينية البلوش ـ ت: ٩٩٥٩١٦٠٦.

  جزاع حامد شريان العنزيـ  ٧١ عاماـ  الرجال: الدوحة 
ـ ق٤ ـ ش٧ ـ م٣١ ـ ت: ٦٦٤٨٨٥٥٨، النســـاء: 
القيروان ـ ق٣ ـ ش٣٠٣ ـ م١٢ ـ ت: ٩٩٠٠٨٤١٠ ـ 

٦٥٩٧٢٢٢٣ ـ الدفن بعد صالة العصر.
  نورة جعـدان صنيتان احلريش املطيـري ـ أرملة بادي 
حبيب احلريش املطيريـ  ٧٧ عاماـ  الرجال: جابر 
العليـ  ق٣ـ  ش٢٧ـ  م٢٨٤ـ  ت: ٩٩١١١٢٨٣، النساء: 
الصباحية ـ ق٣ ـ ش٧ ـ م٨٨ ـ ت: ٩٩٥٦٦٥٢٧ ـ 

الدفن بعد صالة اجلمعة مبقبرة صبحان. 

 البقاء هللا 

 مواقيت الصالة 
والخدمات  

ص٢٤ 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 مؤسس موقع «فيسبوك» مارك زوكربرغ 

 (محمد ماهر)  حلظة دخولها سرداب قصر العدل  سيارة أمن الدولة التي أقلت املتهم (ا.ك) إلى قصر العدل أمس

 مصدر أمني: ال أشرطة ڤيديو استشهادية مع المتهمين بالشبكة اإلرهابية  مصدر أمني: ال أشرطة ڤيديو استشهادية مع المتهمين بالشبكة اإلرهابية 
والحرس الوطني يشدد الحماية على المنشآت الحيوية والسفاراتوالحرس الوطني يشدد الحماية على المنشآت الحيوية والسفارات

 مؤمن المصري ـ محمد الجالهمة
  ال وجود ألسلحة برفقة اي من اعضاء الشبكة املتهمة باالرهاب 
وال وجود لشرائط ڤيديو تشير الى انهم نفذوا عمليات استشهادية، 
ال وجود ملواد متفجرة بحوزتهم واجمالي املتورطني الرئيسيني 
في القضية هم ٤ واثنان شركاء لهم، ال زيادة في عدد األشخاص 
الذيـــن يعتقد بأنهم خططوا الرتـــكاب اعمال ارهابية وامنا من 
مت اســـتدعاؤهم امس بأوامر النيابة جاء خلدمة القضية، هكذا 
وضع مصدر امني رفيع النقاط على احلروف بشـــأن معلومات 
تـــــداولتها عدد من وســـائل االعالم مؤكدا ان ما حتصل عليه 
رجـــال املباحث هو كمبيوترات كان يســـتخدمها ٤ من املتهمني 
في الشبكة، مشيرا الى ان اعترافاتهم جاءت صريحة وواضحة 
وضوح الشمس سواء امام محقــــقي رجال امن الدولة او امام 
النيابة العامة حيث اعترفوا بأنهم كانوا بصدد القيام بعمليات 

ارهابية لزعزعة امن واستقرار البالد مؤكدا ان هذه االعترافات 
اخذت من املتهمني دون اكراه.

  وقال املصدر ان وزارة الداخلية لديها اعتقاد كبير بأن املتهمني 
تخـــــلصوا من اشياء كانت ستستخدم في عملياتهم االرهابية.

  من جهة اخرى وكإجراء احترازي صدرت تعليمات الى قطاع 
احلرس الوطني باالنتقال الى مواقع حساسة للقيام مبهام حراستها 

منها سفارات دول أجنبية.
  واكد مصدر مطلع ان انتشار قوات من احلرس الوطني ليس 
من منطلق ورود معلومات عن استهداف سفارات وامنا يأتي في 
إطار سياسة احترازية تتخذها االجهزة املعنية حلماية استقرار 

وأمن الكويت.
  وظهر امس استدعت النيابة العامة احد املتهمني الستة واستمعت 
ألقواله فيما هو منسوب اليه بحضور محامييه عادل عبدالهادي 

ومبـــارك الوهيبي، وبـــدأ املتهم بإنكار ما نســـب إليه مدعيا انه 
انتـــزع منه بالقوة نافيا ان يكون قد نوى أو نفذ أو حتى خطط 
منفردا او مع مجموعة لتنفيذ ما جاء في اعترافاته التي سجلت 

في امن الدولة.
  وأشارت مصادر قضائية الى ان التحقيقات استمرت مع املتهم 
(أ.ك) وهو الوحيد من بني املتهمني الستة الذي مت التحقيق معه 
امس وقالت املصادر ان النيابة العامة تعاملت مع املتهم ومحاميه 
برقي وسمحت للمحامي بحضور التحقيق واالستماع الى كامل 
التحقيـــق دون حضور اي من رجال أمـــن الدولة أو غيرهم من 
العسكريني، واستمر التحقيق زهاء الساعتني قبل ان يعاد املتهم 

الى مبنى أمن الدولة.
  وأوضحت املصادر ان النيابـــة العامة بصدد اصدار مذكرات 
استدعاء وليست مذكرات ضبط واحضار لعدد من األشخاص الذين 

ينتظر ان يبلغ عددهم ١٥ شخصا بني اقارب للمتهمني واشخاص 
تعاملوا مع املتهمني أو وردت اسماؤهم في حتقيقات النيابة على 

ألسنتهم، وذلك ألخذ افاداتهم مبا يخدم سير التحقيقات.
  وذكرت املصادر ان األمر سيستغرق عدة أيام في النيابة العامة 
قبل ان حتدد طبيعة االتهامات املوجهة لكل من املتهمني الســـتة، 
خاصة ان النيابة ليس امامها ســـوى نتائج حتريات وحتقيقات 

أمن الدولة مع املتهم األول.
  الى ذلك ابلغت مصادر مطلعة ان وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد اجتمع مع املسؤولني األمنيني في الوزارة امس واطلع على 
جميع نتائج التحقيقات فيما يخص املتهمني بالشبكة االرهابية 
واســـتمع الى شرح مفصل من املسؤولني الذين أكدوا للوزير ان 
املتهمني في القضية حتى اآلن ٦ اشخاص فقط مت القبض عليهم 

جميعا والتحقيق معهم وفق الضوابط املتبعة. 

 «فيسبوك» يطلق خدمة جديدة
   لتوسيع انتشاره في الدول النامية

هذا وقد مت توجيه الدعوة إلى عدد 
من مستخدمي الفيسبوك من أجل 
اختبار اخلدمة اجلديدة، التي قالت 
عنها الشركة انها مازالت في مرحلة 
االختبــــار، ولم يتم إطالقها حول 
العالم. وفي بيان له حول النظام 
اجلديد، قال الفيسبوك: «نقوم حاليا 
باختبار نظام بديل مبسط ملوقع 
Facebook.com الذي يقوم بتحميل 
مجموعة محددة من امليزات بسرعة 
وكفاءة. وتعتبر اخلدمة اجلديدة 
نسخة سريعة التحميل ومبسطة 
من الفيسبوك تسمح لألشخاص 
بإضافة تعليقات، وقبول طلبات 
األصدقاء، والكتابة على اجلدران 
النارية «Firewalls» لألشــــخاص، 
ومطالعة الصور والتحديثات. هذا 
ونقوم من جانبنــــا اآلن بتجربة 
الدول  خدمة «FacebookLite» في 
التــــي نرى فيها إقباال متزايدا من 

جانب األشخاص على زيارة موقع 
الفيسبوك للمرة األولى، ويتطلعون 
للبدء في استخدامه من خالل جتربة 
أكثر بساطة». وكشف مسؤولون 
مــــن الفيســــبوك ملدونــــة «تيك 
كرانش» املتخصصة في الشؤون 
التكنولوجية على شبكة اإلنترنت 
أن اخلدمة اجلديدة تخضع حاليا 
لالختبار في الهند، وأنهم يعدون 
خططا من أجل تدشينها أوال عبر 
روسيا والصني. وفي هذه األثناء، 
التي  الدعوة  إن  الفيســــبوك  قال 
أرسلت لعدد كبير من املستخدمني 
بغرض اختبار اخلدمة، قد أرسلت 
عن طريق اخلطأ. وهو األمر الذي 
تسبب في حدوث حالة كبيرة من 
اإلثارة على شبكة اإلنترنت، حيث 
بدأ املستخدمون في جتربة اخلدمة 
بعد أن بادروا بالتسجيل بها، لكن 

دون جدوى. 

 السائق كومار هرب باآلالف من منزل معزبته
  أمير زكي

  «كومار استولى على كل شيء وحولني إلى 
مفلسة وانحاش» هذا ما اكدته مواطنة في بالغ 
تقدمت به الى مخفر عبداهللا الســـالم مشـــيرة 
الـــى ان كومار غادر الى موطنـــه قبل ان نعود 
من إجازة خارج البالد، وقـــال مصدر امني ان 
املواطنـــة قالـــــت انها عادت الى منزلها وتبني 
لها ان السيالني كومار نظـــف البيت من كل ما 
غال ثمنه وخف وزنه، مشــــيرة الى ان اجلاني 
قام ببعثرة محتـــويـــات غرفة نومها اخلاصة 
بها وقيامه بكســـر خزنة (جتوري) وســـرقة 
محتوياتــــها ومن ثم كســـر بابا ملخزن صغير 

داخل الغرفة يوجد به خزنة كبيرة وكســـرها 
وسرق محتوياتها وقد دخل الغرفة عن طريق 
البلكونة ومت احصاء املســـروقات وهي عبارة 
عن ١٠٠٠٠ ريال سعودي، ٧٠٠٠ درهم إماراتي، 
٤٠٠٠ دينار بحريني، ٦٠٠ دينار كويتي، وعدد 
٦ ساعات ثمينة من نوع ديور وشنيل وكوتشي 
وشوبرد وعدد ٤ اساور ذهب ابيض وعــــــدد 
٢ اسورة ذهب اصفر وعدد ٨ خــــوامت ذهـــــب 
وعدد ٢ طقـــم ذهب ابيض. وقــــام وكيل نيابة 
العاصمة بتســـجيل قضية سرقة واحيلت الى 
املباحث للتأكد من ادعاءات املجني عليها والتأكد 

من مغادرة كومار الى موطنه. 

 سرقة حمامة
   بـ «٥٠٠ دينار» في كبد

 سيالنية تتهم
   كفيلتها بتعذيبها

 أمير زكي
  أمـــر وكيـــــــل نيابـــة 
األحمـــدي بتســــــــجيل 
قضـــيـــة ضـــد مواطنـــة 
حـــــملـــت عنوان «إحلاق 
أذى بليـــغ»، وذلك بعد ان 
ادعــــت وافدة سيالنية (٤١ 
عاما) أن مخدومتها قامت 
في شـــهر مـــارس املاضي 
الزيت املغلي على  بسكب 

جسدها.
  وقــــال مصدر امني ان 
الســـيالنية  الــــــوافــــدة 
تـــقـــــدمـــت الـــى مخفر 
العـــدان، مشـــيرة الى ان 
ألـــــقت على  مخدومتهـــا 
الــــزيت املغلي  جســـدها 
الفــــترة  وانها منذ هـــذه 
منعــت مـــن اخلروج من 
املنزل حتى ال تبلغ رجال 

األمن.
  واضـــاف املصـــدر ان 
الوافدة أحـــيلت الى نيابة 
االحـــمدي بتــــعليمات من 
مدير امن محافظـــة مبارك 
إبراهيم  العميد  الكبـــــير 
الطراح ليـــأمـــر وكـــيل 
النيــــابـــة بتســـجـــــيل 
أذى  إحلـــاق  قضــــيـــة 
بليـــــــغ وحــــجز حرية 
ويأمـــر أيــــضا بضــــبط 
املواطــــنة املتهـــمة القاطنة 

بالقرين. 

 إيالف: في خطوة خدماتية 
مهمة أمام املستخدمني في دول 
العالــــم التي تفتقر إلى تقنيات 
اإلنترنت احلديثة، أعلنت شبكة 
التواصل االجتماعي األكثر شهرة 
حــــول العالم «فيســــبوك» عن 
حتضيرها لتدشني خدمة مبسطة 
 Facebook» جديدة يطلق عليها
Lite» وهي عبارة عن نظام مبسط 
من الفيسبوك، ويسعى القائمون 
عليه إلى نشره في مختلف دول 
العالم التــــي تتواجد بها خدمة 
الباند ويدث (كمية نقل البيانات 
من املوقع إلى الزوار) على نحو 
محدود، والتــــي يندر بها أيضا 
وصالت االنترنت فائق السرعة 
(البرودباند) بصورة دائمة على 
عكس الوضع مثال في الواليات 

املتحدة األميركية وبريطانيا.
  من جانبهــــا، قالت صحيفة 
البريطانية إن هذا  «التاميــــز» 
النظــــام التقنــــي اجلديد يركز 
في املقام األول على الرســــائل 
وحتديثات املســــتخدمني، وقد 
نظر بعضهم إليه على أنه جزء 
مــــن احملاوالت التــــي يقوم بها 
مسؤولو «الفيسبوك» في سبيل 
مواجهتهم للتهديدات التي بات 
يشكلها موقع «تويتر» للتدوين 
الفيسبوك  املصغر على شبكة 
األم. كما أوضحت الصحيفة أن 
اخلدمة اجلديــــدة تهدف أيضا 
إلى تســــريع عمليــــة التحميل 
ومشــــاهدة موقع «الفيسبوك» 
للتواصل االجتماعي، وبخاصة 
على الهواتف النقالة، أو في تلك 
الدول التــــي توجد بها وصالت 
محدودة لإلنترنت فائق السرعة. 

 محمد الدشيش
  تقـــدم مواطن الـــى مخفر كبد بعد ان فوجـــئ بعدم وجود 
حمامته الباهظة الثمن في القفص الذي كسر بابه، األمر الذي 

دعاه لالجتاه الى مخفر كبد لتسجيل قضية.
  ومن جانب آخر، فتقدم وافد مصري ملخفر خيطان مبلغا عن 
تعرضه للسرقة وأفاد الوافد بأنه كان خارج منزله وحينما عاد 
الى منزله وجد األبواب مهشمة ليتجه الى املكان الذي يضع به 
حتويشـــة العمر إال انه لم يجد املبلغ الذي كان بحوزته وهو 
٢٥٠ دينارا وجواز سفره و٢٠٠٠ جنيه مصري كان قد وضعها 

متهيدا لسفره. 


