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م.منار احلشاش

 »إم بي سي« تحتفي بتكريم خمس 
مبدعات عربيات بينهن مهندسة كويتية

كونا � احتفت قناة »ام بي س����ي« التلفزيونية بتكرمي خمس نساء 
عربيات بينهن مهندسة كويتية لنجاحهن في تقدمي اداء متميز في مجال 
عملهن. وقالت املهندسة منار احلشاش ان قناة »ام بي سي« خصصت 
احللقة رقم 300 من برنامج »كالم نواعم« لتكون احتفاال خاصا بتكرمي 
امل����رأة العربية التي متكنت من حتقيق تغيير إيجابي بش����كل عام في 

املجاالت املختلفة تقديرا لدور واجنازات املرأة العربية.
وكانت الدعوة وجهت خلمس نس����اء عربيات لتكرميهن في برنامج 
»كالم نواعم« لتميز كل منهن في مجالها من بينهن احلشاش التي عينتها 
األمم املتحدة مبس����مى »القيادية االلكترونية لألمم املتحدة« لش����ؤون 

التكنولوجيا والشباب.
وذكرت احلشاش ان املكرمات االخريات بينهن سعودية متخصصة في 
الفيزياء النووية ودمناركية من أصل فلسطيني فازت بعضوية مجلس 
النواب الدمناركي ومصرية رياضية حائزة على بطولة العالم وشاعرة 
لبنانية مبدعة. وقالت ان الدعوة جاءت من املسؤولني في البرنامج تقديرا 
لكل اجلهود التي تبذلها في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على 
الصعيد احمللي واالقليمي والدولي السيما بعدما رسمت صورة ايجابية 
ع����ن املرأة العربية املثقفة ومتكنت من ني����ل الثقة بكفاءتها الجتهادها 
ومثابرتها. واعربت احلشاش عن شعورها بالفخر ملا حققته، معربة عن 

املها في ان تكون حافزا للفتيات العربيات لالبتكار واالبداع. 

4 مصابين في حوادث 
تصادم بحرية وبرية

أمير زكي
أصيب واف����د مصري )25 عاما( 
بجرح قطعي بالس����اق جراء حادث 
تصادم بني جيت سكي وطراد مقابل 
منطقة الزور، وقام رجال الطوارئ 
جهاد كامل وأحم����د الكندري بنقل 
املصاب املصري الى مستشفى العدان. 
من جهة اخرى، أصيب طفل كويتي 
)9 أعوام( بجرح في الرأس وجروح 
قطعية في الوجه والذراع جراء حادث 
تصادم بني مركب����ة والده ومركبة 
أخرى، ونقل الطفل الى مستش����فى 
العدان بواس����طة رجل����ي الطوارئ 
محمد عبداحللي����م وأمين عبداهلل. 
وعل����ى طري����ق الدائري الس����ادس 
باجتاه املسيلة، دفع حادث تصادم 
بني مركبتني وأصيب شاب كويتي 
)21 عاما( بكسر في القدم ونقل الى 
العالج مبستشفى الفروانية بواسطة 
رجلي الطوارئ نايف الطاعن وعابد 
محمد. والى شارع اخلليج العربي، 
حيث ادخ����ل مواطن )53 عاما( الى 
غرفة العناية املركزة بعد تصادم بني 
مركبة واخرى، ونقله للعالج شعيب 

الكندري ومحمد القطان.

مشاجرة و تحرش 
في حديقة 

مشرف
عبداهلل  قنيص

ش���هدت منطقت���ا 
والفنطاس  مش���رف 
أسفرتا  مش���اجرتني 
عن إصابة شاب كويتي 
وواف���د بنغالي، ففي 
منطقة مشرف وحتديدا 
ف���ي حديقة مش���رف 
وقعت مشاجرة مما أدى 
إلى إصابة شاب 18 عاما 
وأسعف إلى مستشفى 
مبارك بواسطة رجل 
الطوارئ محمد حمزة، 
فيما قال شهود عيان 
ان املش���اجرة بسبب 
التحرش بالنساء داخل 
احلديقة، والى منطقة 
الفنطاس فقد وقعت 
مش���اجرة بني بنغالي 
وآس���يويني وأصيب 
البنغالي بطعنة نافذة 
في الص���در ونقل إلى 
الع���دان  مستش���فى 
بواس���طة إسم���اعيل 
أح��م��د ومش������اري 

الع��ازمي.

املوقوفون في الوكر املشبوه

أمير زكي ـ هاني الظفيري
داهم رجال أم���ن محافظة األحمدي وكرا للمتعة 
احلرام في منطقة املنقف، وأس���فرت عملية مداهمة 
الوكر عن ضبط 9 آس���يويات جميعهن هاربات من 

منازل كفالئهن وضبط 3 سماسرة.
وكان���ت معلومات وردت ال���ى أمن األحمدي عن 
استغالل شقة في بناية لألعمال املنافية وتردد العشرات 

من الوافدي���ن على الوكر، وعليه مت عمل التحريات 
وارس���ال مصدر تابع ملديرية أمن األحمدي والعدان 
استقبل أحد السماس���رة املصدر ومت اعطاء إشارة 
الدهم وتوقيف من بداخل الوكر واعترفت اآلسيويات 
أنهن يقدمن املتعة احلرام مقابل 3 دنانير، وان معظم 
الزبائن من اجلنس���يات العربية، وجار إبعاد جميع 

املوقوفني في الوكر املشبوه.

العميد الشيخ أحمد اخلليفة يتوسط املكرمني

قام مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميد الشيخ احمد العبداهلل اخلليفة الصباح 
بتك���رمي ادارة  املكافح���ة احمللي����ة باالدارة 
وذلك لنشاطهم في ضبط العديد من القض��ايا 
املهم���ة وقد اثنى على جهودهم واكد حرصه 

على دعمه�م بالكامل وحتفيزهم من اجل بذل 
املزيد من اجلهد حتى يتم القض���اء على آف�ة 
املخ������درات وه��ذا وق�����د حض��ر التكري��م 
العمي�����د ص��الح غنام العن���زي مس���اع��د 

املدي�ر الع�ام.

الخليفة كّرم »المكافحة المحلية«

إغالق وكر  مشبوه يقّدم خدماته بـ 3 دنانير

مواطنون يتوسطون  إلطالق سراح 75 وافدًا مخالفًا 
في سوق الغنم بالظهر.. وحملة الوفرة مستمرة

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
واصل قطاع االمن العام بقيادة وكيل وزارة الداخلية املس���اعد 
لشؤون االمن العام العميد عبدالفتاح العلي حمالته ملالحقة املستهترين 
ومافيا اسواق االغنام من العمالة اآلسيوية، اذ قام رجال االمن العام 
والدوريات الشاملة واملرور بحملة جديدة في منطقة الوفرة، واسفرت 
احلمل���ة عن حترير 116 مخالفة مرورية واحتجاز 28 مركبة وإلقاء 
القبض على 8 ش���بان مستهترين، فيما اكد مصدر امني ان احلملة 

والتي تأتي بتعليمات من وزير الداخلية ستستمر.

من جهة اخ���رى، ألقى رجال امن االحمدي بقي���ادة الرائد فالح 
الهذلي القبض على 75 وافدا آس���يويا داخل اسواق الغنم يقومون 
باالجتار في االغنام رغ���م ان اقامتهم مادة 20، وهو ما يعني انهم 
غير مؤهلني للعمل، مش���يرا الى ان ال���� 75 وافدا مت القبض عليهم 
واحالتهم الى ادارة االبعاد، ولفت الى ان العمال اآلسيويني اتصلوا 
بكفالئهم الذين حضروا في محاولة يائسة الطالق سراحهم، اال ان 
التعليمات املش���ددة الواردة الى الرائد فالح الهذلي بشأن تطبيق 

القانون على اجلميع حالت دون ذلك.

مواطنون حاولوا التوسط إلطالق سراح الوافدينآسيويون يحملون مادة 20 في طريقهم إلى باص األمن العام


