
خوش حچي يا ألطاف اهلل
قيادات »التربية« تخلت عن مكاتبها ونزلت 

إلى امليدان استعدادا لبدء العام الدراسي.
اليوم أول أيام عيد األضحى املبارك.

٭ بودنا كل القياديني في كل الوزارات يسوون 
چذي.

٭ نتمنى أن يعم األمن والسالم أرجاء العالم وأن 
يرى اجلميع اإلسالم بصورته احلقيقية.
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أبعد من الكلمات
»ال أزال في مقعد القيادة«

ملكة بريطانيا إليزابيث )90 سنة( 
تؤكد، وهي تقود السيارة بصحبة 

كيت دوقة كامبريدج، أنها التزال مسيطرة 
على الوضع، وذلك خالل توجههما لتناول 

الغداء مع حفيدها وليام في عزبتها 
األسكوتلندية التي حتبها كثيرا.

»أردت االنتحار غرقا في البحر«
املغنية والشخصية التلفزيونية 

البريطانية كاتي برايس تكشف أنها 
كادت أن تزهق حياتها بعد علمها بعالقة 

زوجها التي استمرت 10 أشهر مع أفضل 
صديقاتها.

»بعض الناس يتسمون بالسخافة أحيانا«
الفنان املوسيقي رونان كيتينغ ينتقد 

بشدة املشاهير من أمثال ساميون 
كاول من برنامج مسابقات »اكس فاكتور« 

الستخدامهم البوتوكس، ويصف ذلك 
باألمر الشنيع.

»أرى ذلك في غاية الصعوبة«
الصحافي واملذيع البريطاني جوني 

فوغان يعترف أنه يجاهد نفسه لكي 
يبقى عازبا بعد 3 سنوات من انفصاله عن 

زوجته.

»إذا أعربت عن األسف سوف أقبل«
املغنية كاتي بيري )31 سنة( ترد على 
املعجبني، الذين سألوها حول إمكان 

تعاونها مع منافستها تايلر سويفت، 
بالقول إنها ستقبل ذلك إذا اعتذرت، لكنها 

لم تكشف سبب خالفها املستمر منذ 
وقت طويل مع سويفت.
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حار والرياح شمالية غربية 
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الروبوت يجري أول عملية جراحية 
داخل العني في العالم

وكاالت: اســتخدم جراحــون بريطانيون روبوتا في إجراء 
عملية جراحية داخل العني وإعادة البصر ملريض، في خطوة 
هــي األولــى من نوعها فــي العالم، واســتعمل فريق طبي في 
مستشــفى جــون رادكليف في أوكســفورد ببريطانيا اجلهاز 
الذي حتكموا به عبر عصا حتكم، إلزالة غشــاء ســمكه 1% من 
امللليمتــر. وقال املريض القــس بيل بيفر )70 عاما(، ويعيش 

في أوكسفورد، إنها كانت »قصة خيالية«.
ويأمــل اجلراحــون في أن متهد هذه العمليــة الطريق أمام 
عمليات العيون األكثر تعقيدا التي ال تستخدم فيها في الوقت 
الراهن سوى يد اإلنسان. وقال بيفير: »إنه عالم من القصص 
اخلياليــة تقريبا، لكنه حقيقي. فأنا محظوظ فحســب ألنني 

أول من خضع للعملية«.

الروبوت اجلراح

كاميرات املطار تقود
إلى ضبط لص املسافرين

عبداهلل قنيص

متكــن رجال اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية من ضبط وافد 
هندي اعترف بارتكابه عدة جرائم سرقة من داخل املطار مستغال 
انشــغال املسافرين وبحســب مصدر أمني، فإن كاميرات املراقبة 
أسفرت عن حتديد اللص وضبطه وهو وافد هندي يدعى »سينج« 
من مواليد 1976. وكان سعودي قد تقدم إلى مخفر اجلليب مشيرا 
إلــى أنه كان في مطار الكويت ولدى خروجه متجها الى الطائرة 

اكتشف اختفاء حافظة نقوده وبها مبلغ مالي كبير.
وأضاف املصدر أن رجال مباحث اجلليب استعانوا بكاميرات 
املراقبة والتي أسهمت في حتديد هوية اجلاني، وتبني أنه استغل 
قيام السعودي بوضع حاجياته على علبة تدخل أجهزة الكشف 
ليقوم بسرقتها، معتقدا أنه سيظفر مبا فيها من مبلغ مالي. وأرشد 

املتهم سينج عن احلافظة واملبلغ املسروق.

هاني الظفيريـ  احمد خميس
مشاري المطيري 

واصلــت أجهزة وزارة الداخلية 
مالحقة منتحلي صفة اطباء ومزاولة 
مهنة الطب مستغلني رفض املراكز 
الصحية استقبال املخالفني لقانون 
اإلقامــة في البالد وتقــدمي الرعاية 
الصحيــة لهــم، ويوم امس ســقط 
طبيــب مزيف جديد يقــدم خدماته 
غير املشروعة الي املخالفني من قاطني 
محافظة اجلهراء حيث متكنت اإلدارة 
العامــة للمباحث اجلنائيــة )إدارة 
مباحث محافظة اجلهراء( من إلقاء 
القبض على وافد من اجلنسية الهندية 
من مواليد 1980 ميارس مهنة الطب 

بشكل غير قانوني.
وكانــت معلومــات قــد وردت 
للمباحث تفيد مبمارسة وافد هندي 
مهنــة الطــب رغم أنــه ال يحمل أي 
شــهادات طبية، وأثبتت التحريات 
صحة املعلومة وبعد اتخاذ اإلجراءات 
القانونية الالزمة متكنت اإلدارة من 
اإليقاع به في كمني محكم أعدته له 

في منطقة الساملية.

وذكر مصدر امني ان املتهم قاوم 
رجــال األمــن أثناء عمليــة ضبطه 
وعثر في مسكنه على عدد كبير من 
العقاقير واألدوية الطبية املختلفة 
ومــن ضمنها اكثر من 1900 أقراص 
تستخدم لإلجهاض، هذا وأحيل إلى 
جهات االختصاص التخاذ اإلجراءات 

املناسبة بحقه.
وعثر مبسكن الطبيب املزيف على 
21 حبة ميسوبروستول، و418 حبة 
بيتنازول و45 حبة بيتوب و83 حبة 
اوفلوكساسني و52 حبة يكوسبرين 

كولد و104 حبات رانتاك.
و 3 حبــات كولداكت و113 حبة 
برولوميت و83 حبة راميسايو و55 
حبة ســتانليب و600 حبة كزيدي 
و29 حبــة دويل و30 حبة اســيس 
بليس و80 حبة سوربيت راتي و60 
حبة تورسيكينت و35 حبة ميفتيل 
سباس و20 حبة ميتهيركني وحبتني 
فوليكرون و4 حبات ميرازول و30 
ديتورو 10حبات مونوترتي وحبة 
كانيســتني وحبة كيبــال و15 حبة 
برميوليــت و5 حبــات بريفينــت 

الطبيب املزيف وأمامه احلبوب املضبوطةوسرجنة وكرتون واقي األيدي.

1900 حبة إجهاض  مع طبيب »املخالفني« املزيف 

ناقل احلجاج إلى العبدلي سقط
في قبضة »املكافحة« بـ 20 ألف حبة مخدرة

جاسم التنيب ـ أمير زكي

أمر وكيل وزارة الداخلية 
املســاعد لشــؤون األمــن 
اجلنائي اللواء عبداحلميد 
العوضــي بإحالة خليجي 
الــى النيابة العامــة بتهم 
متعلقــة بجلــب املؤثرات 
العقليــة بقصــد االجتار، 
كمــا أمر اللــواء العوضي 
بإجراء املزيد من التحريات 
لتحديد شــركاء املتهم في 
هذه التجارة غير املشروعة.
وبحسب مصدر أمني 
فــإن معلومات وردت الى 
مديــر عــام االدارة العامة 
ملكافحــة املخدرات العقيد 
محمد الشرهان تفيد بأن 
شــخصا خليجيــا يعمل 
سائق باص يستغل موسم 
احلجيج ويقوم خالل نقله 
حلجاج بيــت اهلل احلرام 
الباص باحلبوب  بتلغيم 
املخدرة، ظنا منه ان حملة 
لــزوار بيــت اهلل احلرام 
ســتعفيه مــن التعقب أو 

وصول الســائق وبعد ان 
وصل مت انزال احلجاج ومن 
ثم تفتيش الباص ليعثر 
بداخلــه علــى احلبــوب، 

املتابعة األمنية.
وقــال املصدر: مت عمل 
مزيد من التحريات حيث 
بــأن  تأكــدت املعلومــات 
السائق لغم الباص بـ 20 
ألف حبــة داخــل العراق 
وان احلبــوب وضعها في 
مخابئ ســرية في الباص 
الــذي قدم به مــن العراق 

لنقل احلجاج.
واضاف املصــدر: قام 
رجــال املكافحة باالنتقال 
الــى منفــذ العبدلي حلني 

واعترف بأنه ســبق وان 
هــرب كميــات مــن املواد 
املخدرة مســتغال موســم 
احلج وغيره من املواسم.

  اللواء عبداحلميد العوضي

السائق بعد ضبطه وأمامه احلبوب املخدرة

ترحيب بالشباب العائدين بعد فترة احتجاز في أميركا

أحد ذوي العائدين يتحدث لوسائل اإلعالم استقبال الشباب العائدين من أميركا من قبل ذويهم في املطار

عودة الكويتيني احملتجزين في أميركا
بعــد احتجــاز دام عــدة 
أسابيع، عاد الى البالد مساء 
أول من أمس السبت الكويتيون 
الذيــن كانــوا محتجزين في 
املتحــدة األميركية  الواليات 
وكان في استقبالهم مسؤولون 

في وزارة اخلارجية.
وقد احتشد أهالي العائدين 
وجمع من املواطنني واملواطنات 
في استقبالهم، حيث حتدثوا 
عن معاناة أبنائهم وما القوه 
خالل فترة االحتجاز الطويلة.
وأكــد األهالي أنهــم كانوا 
على اتصال دائم باخلارجية 
الكويتية التــي بذلت جهودا 
كبيــرة حتى مت حــّل قضية 

أبنائهم وعادوا الى البالد.
وفــور وصــول العائدين 
جــرى حتويلهم الــى جهات 
االختصــاص للوقــوف على 
وذلــك  القضيــة  تفاصيــل 
بالتواصــل مــع اخلارجيــة 
الكويتيــة وســفارتي أميركا 
الفتة ترحيب بالعائد سالم السيارواملكسيك املعنيتني باحلالة.


