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ألن����ه رس����ام كاريكاتير 
وكاتب س����اخر، وألني مثله 
رسام كاريكاتير، البد أن تكون 
كتابتي عن جعفر رجب كتابة 
كاريكاتيرية ساخرة، احتراما 
لذوق����ه وأذواق القراء الذين 
يحبون سخرية الكاريكاتير، 
أم����ا  األق����دار..  ال س����خرية 
الذي����ن يكرهون الكاريكاتير 
ويكرهوننا، فارجو أال يقرأوا 

شيئا.
املشاغب الضاحك الباكي، 
الزمي����ل جعفر رج����ب، كان 
برس����وماته الكاريكاتيري����ة 
ومقاالته الس����اخرة، يضرب 
حتت احلزام، الضربات املؤملة 
التي أوجعت املضروبني الذين 
الس����ليم،  انتزع����وا احلزام 
ملوحني به، مهددينه بالويل 

والثبور وعظائم األمور!
أمور جعفر العظيمة ساءت 
ومقاالت����ه ش����اءت أن تهدي 
األمور ورسوماته نأت، بنفسها 
عن الظهور، خشية من ويل 
الثبور، ثابرت و»انثبرت« في 
مكانها باحترام، وأغلقت باب 
اجلحيم، مثلما أغلقت الصحف 
اليومية الكثيرة التي ال تتحمل 
شغبه، أبواب النعيم بوجهه 

ووجوهها!

بعد إغالق األبواب الكثيرة 
عاد جعفر رجب ليفتح له بابا 
جديدا، صغي����را على »قده« 
وأندس منه داخال دخيال على 
العابسة ومقاالته  رسوماته 
اليابسة، حدثها أوال وتغزل بها 
شعرا وغناء، النها حبيباته، 
ومن ث����م صب عليه����ا جام 
غضبه، متاما كعادة احلبيب 
مع حبيباته، وعندما صرخ 
بجام غضبه، تكس����رت كل 
»جامات« الشبابيك املوجودة 
وانتثرت، ودخل منها الهواء 
العلي����ل، اجللي����ل والذليل 
وأنعشهم، وفتح لهم بابا من 
أبواب اهلل املستعان، حينها 
أنفسهم  ضحك اجلميع على 
وعلى املُهددين، وعرف جعفر 
رجب � وألول مرة في حياته � 
أن رسوماته الساحرة ومقاالته 

ك  َتْضَحْك وُتَضحِّ الساخرة، 
و»متّوت« من الضحك، سبحان 

اهلل!
جعف����ر طل����ق الصحف 
املقروءة بالثالث، ألنه لم يجد 
الرابعة  الرابعة في السلطة 
ليطلقها أيضا، وبقي وحيدا مع 
حبيباته � الرسوم واملقاالت � 
بدون الزواج وأعبائه، يعيش 
معها وتعيش معه على سّنة 
احملبة واالحترام، في بيت عز 
وحتت سقف مخروم واحد، 
يتبادلون فيه األفكار واألسرار، 
وميارسون الصداع واإلبداع، 
بعيدا عن انظار املراقبني وأذان 
املتجسسني، وأداة االنتشار 
الوحي����د جه����از »املوبايل« 
وموقع محترم ب� »السوشيال 
ميديا«، أطلق احلبيب عليه 
اسمه، وأغاظ به املضروبني 

حتت احلزام وأفرح الضاربني 
فوق احلزام، وألجل اجلميع، 
أقام جعفر رجب � وبعد طول 
غياب � معرضه الكاريكاتيري 

اخلاص به مع حبيباته.
والذي افتتحه مشكورا، 
مرزوق الغامن رئيس مجلس 
األمة، ليكس����ب محبة األمة، 
الت����ي أجنبته  ومحب����ة أمه 
كولد مش����اغب أحبته األمة، 
وفي ضاحية املرحوم عبداهلل 
السالم � أبو الدستور � ليحتمي 
به، وفي قاعة املرحوم أحمد 
العدواني، ليحمد اهلل كثيرا، 
ويغيظ االعداء، ويعيش على 

كيفه وكما يريد.
... ودمتم،،،

ملحوظة: من يريد أن يتابع 
مشاغبات جعفر رجب على »التويتر« 

. @jafarrajab »و»االنستغرام

طّلق الصحف العربية بالثالث وتزوج باألجنبية »السوشيال ميديا«

معرض جعفر رجب.. ضربة حتت احلزام!

عبداهلل قنيص

بأمر من مدير عام مديرية أمن الفروانية اللواء 
ركن صالح العنزي داهم عدد من رجال األمن 

وكرا مشبوها في منطقة خيطان، وتبني احتواء 
الوكر على خمور محلية الى جانب 3 آسيويات 
سجلت بحق اثنتني منهن قضايا تغيب كما مت 

ضبط مدير الوكر والذي تخصص في اجللوس 

على املقاهي لدعوة الزبائن لقضاء أوقات 
داخل وكره مقابل 15 دينارا للجلسة الواحدة، 

وبحسب مصدر امني فإن معلومات وردت 
الى اللواء العنزي عن ان وافدا مصريا اعتاد 

اجللوس في املقاهي ودعوة الزبائن بشكل 
سري لالنتقال الى شقة يديرها لوكر مشبوه.

وأضاف املصدر مت حتديد ساعة الصفر 
بالسابعة من مساء امس األول لتقوم القوة 

مبداهمة الوكر وبداخله مت توقيف مصري، و3 
وافدات، واعترف الوافد بأنه يقدم اخلدمات 

املشبوهة مقابل 15 دينارا للجلسة الواحدة، وأنه 
يقوم باجللوس على املقاهي لدعوة راغبي املتعة 
احلرام للحضور حيث يقدم ملن يحتسي اخلمر 

زجاجة ماء صحة معبأ بها خمر محلية.
وقال انه امتهن إدارة الوكر لكونه مفصوال من 

العمل، وأن هذا العمل مربح للغاية.

زجاجتا خمر في اجللسة الواحدةاملداهمة اسفرت عن تلبس

أمن الفروانية داهم وكرًا مشبوهًا يقدم املتعة 
واخلمور مقابل 15 ديناراً للجلسة الواحدة

اللواء عبداحلميد العوضي

أعضاء الشبكات الثالث 11 شخصاً وجرائمهم جتاوزت الـ 50

»اجلنائية«: ضبط  3 عصابات تخصصت في السلب وانتحال الصفة
محمد الجالهمة

وّجه قطاع األمن اجلنائي 
ضربة موجعة ل� 3 شبكات 
قوامه���ا 11 ش���خصًا ما بني 
مواطن وب���دون ومصري، 
تخصصوا في ارتكاب جرائم 
السلب بالقوة في محافظات 
الفرواني���ة وحولي ومبارك 
الكبير، وقدرت اجلرائم التي 
ارتكبوها بأكثر من 50 جرمية 
سلب بالقوة وانتحال صفة 
رجال مباحث اال ان اجلرائم 

املسجلة فعليا من قبل املجني 
عليهم بلغت 12 قضية فقط، 
القضاي���ا والتي  باق���ي  اما 
اعترف بها املتهمون فلم يقم 
املجني عليهم بتسجيلها في 
املخافر، اما جتنبا للمشكالت 
او كان البعض منهم مخالفا 
لقانون االقامة او لضآلة املبلغ 

املسلوب.
وبحسب مصدر امني، فان 
تعدد جرائم السلب باالكراه 
وانتحال صفة مباحث، خاصة 
في مناطق خيطان والفروانية 

واجلليب، دفع مدير مباحث 
الفروانية الى تش���كيل عدة 
فرق عمل تكون معنية بضبط 
اجلن���اة، حي���ث عملت تلك 
الفرق عل���ى مراقبة االماكن 
التي ينشط فيها اللصوص، 
وخالل األيام الثالثة املاضية 
تكللت جهود املراقبة بضبط 
أول شبكة مكونة من مواطنني 
الثانية  أما الشبكة  وبدون، 
فمكونة من مصريني ومواطن 
وبدون، فيما تألفت الشبكة 
الثالثة من 5 أشخاص منهم 

3 بدون ومواطنان من ارباب 
السوابق.

ان اهتمام  وقال املصدر: 
مباحث الفروانية انطلق من 
تعليم���ات صريحة من قبل 
وكيل قط���اع األمن اجلنائي 
اللواء عبداحلميد العوضي، 
والذي امر بالعمل على سرعة 
إغالق قضايا السلب، والتي 
يصاحبها عن���ف حال عدم 
امتثال املجني عليهم لتسليم 
م���ا بحوزتهم ال���ى اعضاء 

التشكيالت العصابية.

خووش حچي يا ألطاف اهلل

واحد أبواللطف

رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

دبي املدينة األولى في العالم التي ستستخدم 
.»Wifi« في الشوارع بدال من »Lifi« تقنية الـ

مجموعة العشرين تتحدى التهرب الضريبي.

٭ إن شاء اهلل احنا ما نكون آخر ناس! ٭ حتدوا اإلرهاب أواًل!
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11 مشروعا تنمويا سـيتم طرحها من قبل 
هيئة الشراكة خالل الفترة من 2016 حتى 

.2019

العالم يحيي ذكرى تشرنوبل.

٭ يتنفـذون وال يتمـون بـاألدراج مثـل 
غيرهم؟!

٭ األولى أن يجتمع العالم على إحالل السـالم 
واالتعاظ من املاضي!
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الرياح جنوبية ش���رقية 
 40  �  15 م���ن  س���رعتها 

كم/س.

د. منال شتا

تستضيف »األنباء« 
الي���وم استش���ارية 
األم���راض اجللدي���ة 
والتجميلية وجراحات 
الليزر د.منال ش���تا 
بني الس���اعتني 7 و9 
مساء، وذلك للحديث 
الليزر اجلراحي  عن 
ولي���زر األكس���جني 
وشفط الدهون ونحت 
اجلس���م وتره���الت 
البطن وزراعة الشعر 
واخليوط اجلراحية 
التجاعي���د  وإخف���اء 
األم���راض  وكذل���ك 
اجللدي���ة والرد على 
أسئلة القراء وذلك على 

هاتف: 22272888.

د.منال شتا 
ضيف

»ألو األنباء« اليوم

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  
ارجعي   إلى ربك  راضية 

مرضية فادخلي  في عبادي  
وادخلي جنتي

األسد في صباح السالم 
حتول إلى كلب

ضبط 3 تهجموا على منزل 
صديق قدمي  بسكاكني
 وسيوف في الفردوس

هاني الظفيري

في بالغ ال يخلو من الطرافة، تعامل رجال االمن بجدية 
بالغة مع بالغ تضمن رصد اسد يتجول في منطقة صباح 
الس����الم قطعة 7.  وقال مصدر امني: فور تلقي عمليات 
الداخلية البالغ مت نقله الى عموم الدوريات والتي انطلقت 
لتمشيط املنطقة بحثا عن االسد الهارب، واضاف املصدر: 
بعد عملية متش����يط امتدت لنحو الساعة اكتشف رجال 
االمن ان االس����د املبلغ عنه ال يعدو سوى كلب وعليه مت 

تسجيل اثبات حالة.

هاني الظفيري

انهى رجال امن محافظة الفروانية بقيادة اللواء ركن 
صالح العنزي بالغ استغاثة بضبط 3 مواطنني تهجموا 
على منزل صديقهم بالس����يوف والساكني.  وقال مصدر 
امني ان التهجم عائد خلالفات جتمع املجني عليهم باملبلغ، 
وكان بالغ استغاثة ورد الى عمليات الداخلية عن تهجم 3 
اشخاص على ديوانية مواطن في الفردوس حاملني سيوفا 
وس����كاكني، وتوجه رجال االمن ومت ضبط املدعى عليهم 

والتحفظ على ادوات حادة ضبطت بحوزتهم.

افتتح املعرض 
رئيس مجلس 

األمة مرزوق الغامن 
وبحضور جماهيري 
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أحمد غلوم حيدر علي ـ 80 عاما ـ الرجال: حسينية 
أحمد عاشور ـ بنيد القار ـ ت: 99525038 ـ النساء: 

صباح السالم ـ ق5 ـ ش األول ـ ج18 ـ م13 ـ ت: 
.66262896

خلف سعد الصالح الربيعة ـ 88 عاما ـ الرجال: كيفان 
ـ ق6 ـ شارع عمار بن ياسر ـ م24 ـ ت: 67740778 
ـ 24812650 ـ النساء: الزهراء ـ ق6 ـ ش614 ـ م45 

ـ ت: 25242583.
بدر سعود العبدالعزيز الهاشم ـ 92 عاما ـ الرجال: 
العديلية ـ ق3 ـ شارع عيسى العسعوسي ـ م17 ـ 

ديوان الهاشم ـ ت: 99060700 ـ النساء: العديلية ـ 
ق3 ـ ش38 ـ م11.

شقحة شليويح العصيمي، زوجة عبداهلل حمد السهيل 
ـ 52 عاما ـ الرجال: عبداهلل املبارك ـ ق2 ـ ش2 ـ م1 
ـ ديوان السهيل - ت: 99900500 ـ النساء: عبداهلل 

املبارك ـ ق2 ـ ش227 ـ م7 ـ ت: 66469990.
زمزم سيد إبراهيم سيد إسماعيل سيد اسحق 
الكندري، زوجة سيد محمد يوسف عبدالرزاق 

الكندري ـ 81 عاما ـ الرجال: ديوان الكنادرة ـ الشعب 
ـ ت: 66641666 ـ النساء: حطني ـ ق3 ـ ش303 ـ 

م35 ـ ت: 60605402.
هوية سعد الشحيتاوي العازمي، زوجة خالد فهيد 

النجدي ـ 73 عاما ـ صباح السالم ـ ق12 ـ ش األول 
ـ ج6 ـ م12 ـ ت: 99088360 ـ 99989114.


