
خووش حجي يا ألطاف اهلل
فشل مفاجئ لقمة ترامب مع جونغ 

أون بسبب العقوبات على كوريا 
الشمالية واملنشآت اجلديدة 

للسالح النووي.

وزير الداخلية يرقي مالزمني 
أولني ورقيبني ملشاركتهم 
في ضبط خاطفي احملامي.

  متى ينتهي العالم من هذا 
املسلسل؟!

 يستاهلون
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حالة الطقــس: مغبر مــع فرصة 
ألمطار متفرقة تكــون رعدية أحيانا 
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»ال شك أن طاقتها وقوتها النفسية أمران 
مثيران لإلعجاب«

٭ امللكة البريطانيــة إليزابيث تعبر عن 
انبهارها بزوجة ابنها احلامل ميغان ماركل، 
التي أدت منذ بداية هذه السنة العديد من 

النشــاطات والواجبات امللكية، كان آخرها زيارة إلى املغرب 
استغرقت 3 أيام بصحبة زوجها األمير هاري.

»سأجعل الشعب األميركي يقرر بنفسه 
من الذي يقول احلقيقة«

٭ هذا ما يقوله مايــكل كوهن، محامي 
الرئيس ترامب سابقا، وهو يستعد إلعالن 
شهادته أمام الناس، زاعما أن الرئيس »كاذب، 

عنصري ومجرم«.

»الرئيس كيم جونغ أون أرغم عمه على مشاهدة عملية
 إعدام اثنني من مساعديه مبدفع مضاد للطائرات«

٭ املنشق الكوري الشمالي كانغ تشيول 
هوان يروي للصحافة كيف مت صب دماء 
هذين الرجلني على عم الرئيس بعد إعدامهما 

بتلك الطريقة الوحشية.

»رغبتي في االحتفاظ مبظهر الشباب 
أتعبت أطباء التجميل«

٭ املغنية األميركية دولي بارتون )73 سنة( 
تعترف صراحة، خالل لقاء تلفزيوني، بأنها 
أجرت الكثير مــن عمليات التجميل في 

املاضي، كان منها رفع احلاجبني، وجتميل األنف وتكبير الصدر، 
هذا عدا عن 3 عمليات أخرى ال داعي لذكرها، على حد قولها.

»براءته وكرمه كانا سبب تكالب االتهامات حوله 
رغبة في احلصول على أمواله«

٭ جاكي جاكسون، أخو املغني األميركي 
الراحل مايكل جاكسون ينفي عن أخيه 
تهمة التحرش باألطفال، ويزعم أن الهدف 

الوحيــد منها كان ابتزاز أخيه للحصول على أمواله، وأنه ال 
وجود باملرة ألي أدلة تثبت هذه االتهامات.

أبعد من الكلمات

شاهد الصفحة  
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

التدريب على الكراتيه بجبال اجلليد العراقية

فلسطينيون يستعيدون األغاني 
التراثية باملوسيقى اإللكترونية

يختــار فتيــان وفتيات 
نادي كيوكشــن كاراتيه في 
قريــة بنجويــن العراقيــة 
جبال يغطيه اجلليد ملمارسة 
رياضتهم املفضلة والتدريب 
على الفنون القتالية. ويضم 
الفريق نحو ٧٠ طفال وشابا 
عراقيــا يتدربــون بشــكل 
متواصــل مــن أجــل اتقان 
رياضتهــم املفضلة. ويقول 
املتدربون إنهم يفعلون ذلك 
لتحسني صحتهم واحلفاظ 
علــى رشــاقتهم. ويحتــاج 
املتدربون الستقالل سيارات 
ذات دفع رباعي للوصول ملكان 
تدريبهم. ويقول دانا عثمان 

كاراتيــه تأســس منذ ثالث 
ســنوات. لدينــا نحــو ٧٠ 
متــدرب مــن اجلنســني في 
هذا النادي. تتــراوح أعمار 
املشــاركني بني 6 و٢5 عاما. 

)٢3 عامــا( مدرب الفريق ان 
نحو ٧٠ متدربا من اجلنسني، 
تتراوح أعمارهم بني 6 و٢5 

عاما، يتدربون في املكان.
وأضاف »نادي كيوكشن 

يشارك بعضهم كهواية بهدف 
تطوير أنفسهم للمشاركة في 
بطــوالت، ويتــدرب آخرون 
لتعزيز صحتهم وبناء جسد 
رشيق. نأتي كل يوم جمعة 
للتدريب على جبال يغطيها 
اجلليد حول مدينة بنجوين 
لتقوية عضالتنا وأجسامنا 
في الطقس البارد. ومتارس 
دون  الكاراتيــه  رياضــة 

استخدام خوذة أو درع«.
وعبــرت متدربــة تدعى 
زينــو عطــا )١٧ عامــا( عن 
سعادتها باالنضمام لفريق 
من أقرانهــا قائلــة ان بيئة 

التدريب مريحة.

متزج سارونا وهو االسم الفني لفنانة فلسطينية بواسطة 
جهاز »ميكسر« موسيقى فلسطينية تقليدية بأخرى الكترونية 

جديدة لتجمع بذلك بني املاضي واحلاضر.

التدريب على الكارتيه في جبل اجلليد

املزج بني املاضي واحلاضر موسيقيا

فيصل هجر ناصر بن عيد املطيــري: 56 عاما ـ الرجال: ديوان 
بن عيد حطنيـ  ق1ـ  ش13ـ  م22ـ  ت: 66505011ـ  النســاء: 

األندلس ـ ق9 ـ ش15 ـ م50.
جواد عبدالرضا حسن دشتي: 79 عاماـ  الرجال: الرميثيةـ  ق5ـ  
ش مسجد األقصىـ  حسينية عقيل الطالبنيـ  مقابل حسينية 
سيد محمد ـ ت: 50507706 ـ النساء: الفردوس ـ ق8 ـ ش 

األول ـ جادة 4 ـ م51 ـ ت: 99242342.
سكينة عبداهلل بن علي، زوجة حسني مال علي املتروك: 74 عاما 
ـ الرجال: ســلوى ـ حسينية سيد محمد ـ ت: 98880769 ـ 
النساء: الرميثيةـ  حسينية عباس القالفـ  ق8ـ  ت: 99678966.
أمينة أحمد ســلطان احلملي، أرملة محمد عبداحملسن عواد 
املياسي: 83 عاما ـ الرجال: الرحاب ـ ق1 ـ ش2 ـ م12 )خلف 
املنزل( ـ ت: 51136677 ـ 97500308 ـ النساء: العمرية ـ ق2 

ـ ش2 ـ م11 ـ ت: 60086659.
سارة يوسف أحمد الشرقاوي، أرملة جاسم محمد فهد احلساوي: 
79 عاما ـ الرجــال: قرطبة ـ ق4 ـ ش األول ـ جادة 1 ـ م21 
ـ ت: 99079958ـ  النســاء: اجلابريةـ  ق10ـ  ش22ـ  م39ـ  

ت: 25320001.
شايع إبراهيم صالح الشايع: 75 عاما ـ كيفان ـ ق4 ـ ش منى 

ـ منزل 48 ـ ت: 97281212 ـ 24819010.
خالد أحمد حمد النما: 45 عاماـ  الرجال: بيانـ  ق8ـ  ش األول 
ـ ج9ـ  م40ـ  ت: 99066789ـ  النســاء: صباح السالمـ  ق6 

ـ ش1 ـ ج2 ـ م3 ـ ت: 94435556.
زامل وليد زامل الزامــل: 26 عاما ـ الرجال: اليرموك ـ ق3 ـ 
ش1 ـ م7 ـ ت: 60004193 ـ النســاء: كيفان ـ ق4 ـ ش47 ـ 

م3  ت: 50703625.
حنان محمد عباس فالح: 55 عاما ـ حسينية البلوش ـ العزاء 

ابتداء من يوم السبت املوافق 2 مارس ـ ت: 99656980.
ساير راكان البادي الظفيري: 81 عاما ـ العزاء في املقبرة فقط 
ـ ت: 50566646 ـ الدفن بعد صالة اجلمعة مبقبرة اجلهراء.

علي محمد علي الفيلكاوي: 70 عاماـ  الرجال: الرحابـ  ق3  ش6 
ـ م14 ـ ت: 99078928 ـ النســاء: بيان ـ ق3 ـ ش4 ـ م42 ـ 
بجانب قصر بيانـ  ت: 99632607ـ  الدفن بعد صالة العصر.
فهد حسني أبو شــلفه: 88 عاما ـ الرجال: الصباحية ـ ق2 ـ 
ش8 ـ م 149 ـ ت: 99897779 ـ النســاء: الصباحية ـ ق2 ـ 
ش10 ـ م132 ـ ت: 99455587 ـ الدفــن بعــد صالة اجلمعة 

مبقبرة صبحان.
هيا محمد األحمد الدخيل، أرملة مبارك سليمان الشمروخ: 91 
عامــاـ  الرجال: الرحابـ  ق1ـ  ش5ـ  م28ـ  ت: 66616103ـ  
النســاء: سلوىـ  ق7ـ  ش2ـ  م20ـ  ت: 94472280ـ  الدفن 

التاسعة صباحا.

البقاء هلل
يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

147 كيلو متراً تفصل د.السويدي عن  مكة املكرمة
اصبــح د.خالــد جمــال 
الســويدي، املدير التنفيذي 
ملركز اإلمــارات للدراســات 
والبحــوث االســتراتيجية،    
على بعد كيلومترات فقط من 
احلرم املكي في ختام »مبادرة 
جري أبوظبي - مكة املكرمة«، 
من أمام مسجد الشيخ زايد 

الكبير في أبوظبي.
وأكــد د.الســويدي، أن 
اقترابه من الوصول إلى مكة 
املكرمة يدفعــه إلى بذل كل 
جهده، وحتمل كل الصعاب 
التي تواجهه، من أجل حتقيق 
الهدف األسمى الذي قرر من 
أجلــه خوض هــذا التحدي 

الكبير.
ولفت د.خالد السويدي، 
النظــر إلى التفاعــل الكبير 
الذي لقيه من جانب الشعب 
الســعودي، منــذ عبــوره 
منفــذ البطحــاء ودخولــه 
األراضي الســعودية، حيث 

حرص الكثير من املواطنني 
الســعوديني على تشجيعه 
ومؤازرته بطــرق مختلفة، 
أبرزها مشاركته اجلري لعدد 
من الكيلومتــرات، واهتمام 

وســائل اإلعالم الســعودية 
بتغطية هذه املبادرة، وتأكيد 
أهمية رسالتها لدعم العالقات 
املشتركة بني البلدين، حكومة 
وشعبا، مؤكدا أن ذلك التفاعل، 

يثبت أن مبادرته قد جنحت 
في حتقيق الهدف منها حتى 

قبل أن تنتهي.
يذكر أن د.خالد السويدي، 
كان قد بدأ املبادرة  من أمام 
مسجد الشــيخ زايد الكبير 
فــي أبوظبي، حيــث يقطع 
مسافة إجمالية قدرها نحو 
٢٠٧٠ كيلومترا، وصوال إلى 
مكة املكرمة، سواء باجلري 
املتواصــل، أو باجلمــع بني 

اجلري واملشي املتواصلني.
كما جتدر اإلشارة إلى أنه 
مت إطالق املوقع اإللكتروني 
اخلاص مببادرة اجلري من 
أبوظبــي إلــى مكــة املكرمة 
www.Khaledalsuwaidi.(
com(، وهــو يتضمــن كل 
والبيانــات  املعلومــات 
والنشــاطات اخلاصة بهذه 
املبادرة، وميكــن من خالله 
متابعة تطورات عملية اجلري 

يوما بيوم.

د.خالد جمال السويدي يقترب من إكمال املبادرة

اجلراح رقى استثنائياً مالزمني أولني إلى رتبة نقيب ورقيبني 
إلى وكيل ضابط ملشاركتهم في ضبط خاطفي احملامي

النيابة حتجز املتهمني في قضية خطف احملامي إلى األحد

محمد اجلالهمة ـ أحمد خميس ـ عبد الكرمي أحمد 

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح امس قرارا بترقية 
كال من املالزم اول حقوقي علي العالج واملالزم 
اول سلطان الرشيدي الى رتبة نقيب، وترقية 
الرقيبني اولني مخلد الرشيدي وخالد احلربي 
الى رتبة وكيــل ضابط. نظير جهودهما في 
ضبط املتهمني االربعة ومنع جرمية اعظم كان 
من املمكن ارتكابهــا بحق احملامي املخطوف 
وملــا قاموا به من جهود مثمرة بناءة حلماية 

أمن الوطن وأمان مواطنيه.

وكان اجلراح قد التقى الضابطني وضابطي 
الصف في مكتبــه لتكرميهما وذلك بحضور 
وكيل الوزارة الفريق عصــام النهام ووكيل 
وزارة الداخلية املســاعد لشؤون االمن العام 
اللواء فيصل النواف ومدير عام مديرية امن 
محافظة الفروانية اللواء عبداهلل العلي. وعلى 
هامش التكرمي، اكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح أن رجال 
األمن هم العيون اليقظة الساهرة على حماية 
أمن الوطن وأمان املواطنني واملقيمني، مشددا 
على ضرورة مواصلة العمل والتطوير الدائم 

لألداء لتحقيق األهداف املرجوة.

وأثنى الشــيخ اجلراح علــى ما يتميز به 
املكرمون من حس أمني وروح املبادرة وتفانيهم 
في العمل، معربا عن فخره واعتزازه بأدائهم 
وسعيهم للحفاظ على هيبة القانون والتصدي 

بكل حزم وشدة ألي عمل مخالف للقانون.
من جانبه، قال الفريــق عصام النهام ان 
املؤسسة األمنية تضرب املثل دائما في روح 
التواصل بــني القيادة ومنتســبيها وروابط 

األسرة الواحدة التي جتمعهم.
وكانــت وزارة الداخلية قد اصدرت بيانا 
بهذا الشــأن قالــت فيه ان التكــرمي يأتي في 
إطار سياسة القيادة العليا لوزارة الداخلية 

بتقدير قيمة العمــل والبذل والعطاء وإعالء 
قيــم روح املبادرة بني رجــال األمن من أجل 

دعم أمن الوطن وسالمة املواطنني.
من جانبــه، اعرب اللواء الشــيخ فيصل 
النواف وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
األمن العام، عن شكره وتقديره لنائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد 
اجلراح، ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام 
النهام، على هذه املبــادرة الطيبة، مؤكدا أن 
هذا التكرمي وسام على صدور كل رجال األمن 
ودافعا لهم للتضحية بالغالي والنفيس من 

أجله.

الشيخ خالد اجلراح يكرم مخلد الرشيدي بحضور الفريق عصام النهام

احملرض يدخل مع املصريني كشريك باالتفاق واملساعدة
مصدر: التهم املسندة إلى املتهمني عقوباتها »مغلظة جداً« 

التحفظ على هواتف املتهمني وجهاز تتبع وضع مبركبة املجني عليه 
إحالة املجني عليه إلى »الطب الشرعي« لبيان إصاباته جراء تعرضه للضرب

عبدالكرمي أحمد

باشــرت النيابة العامة حتقيقاتها في قضية خطف احملامي، 
حيث اســتجوبت املتهمني املصريني األربعة فيما ينتظر مثول 

احملامي احملرض الستجوابه مساء اليوم.
وأفاد مصدر لـ»األنباء« بأن نيابة محافظة الفروانية تتولى 
التحقيق في القضية، مشــيرا إلى أنها أمرت باســتمرار حجز 
املتهمني إلى األحد املقبل حيث يعرضون عليها مجددا الستكمال 

التحقيقات معهم.
وكشف املصدر أن أحد املتهمني األربعة أنكر االتهامات املسندة 

إليه فيما أدلى البقيــة باعترافات تفصيلية حول احلادثة ملقني 
اللوم على محرضهم احملامي الذي طلب منهم ترقب املجني عليه 
وإحضاره مقابل مبلغ مالي كما سردوا الواقعة منذ اختطافه إلى 

أن مت افتضاح أمرهم من قبل النقطة األمنية.
وأشار إلى أن النيابة حتفظت على بعض املقتنيات واألدوات 
املضبوطة مع املتهمني وهي هواتفهم، باإلضافة إلى جهاز تتبع 
مت العثور عليه في مركبة املجني عليه واعترف املتهمون بأنهم 
وضعوه فيها بأمر من محرضهم الذي كان يرشدهم هاتفيا عن 

مكان وجود املجني عليه وتنقالته من خالل هذا اجلهاز.
وأوضح املصدر أن التهم املسندة إلى املتهمني هي خطف باإلكراه 

والتهديد وحجز حرية وانتحال صفة رجل أمن واعتداء بالضرب 
باإلضافة إلى تهم أخرى تتعلق باالستيالء على هاتف املجني عليه 
وأصفاد وزارة الداخلية، واستخدام جهاز تتبع باملخالفة لقانون 
هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات، الفتا إلى أن احملامي احملرض 
يدخل بهذه االتهامات باالتفاق واملساعدة فضال عن كونه املدبر 
واحملرض وتطوله ذات العقوبة التي ستكون مغلظة جدا الرتباط 

التهم مع بعضها، وذلك في حال أدين املتهمون قضائيا.
ولفت املصدر إلى أن النيابة أمــرت بإحالة املجني عليه إلى 
إدارة الطب الشرعي إلعداد تقرير باإلصابات التي حلقت به جراء 

تعرضه للضرب وسوء املعاملة على يد اجلناة.

قال  رئيس جمعية احملامني احملامي شريان الشريان إنه تطبيقا لقانون 
املهنة وميثاق شرفها سيتم محو قيد املتهم بالتحريض على خطف احملامي 
من سجالت اجلمعية حال ثبوت التهمة عليه بأدلة قاطعة وأحكام نهائية، 

مشددا على عدم التهاون على حساب هيبة املهنة وكرامة منتسبيها.
 وأضاف الشريان أن جمعية احملامني تعتزم تكرمي عناصر قوة الشرطة 
الذين كشفوا العملية اإلجرامية، وهم مالزم أول علي العالج ومالزم أول 
ســلطان البراك ورقيب أول مخلد الرشيدي ورقيب أول خالد احلربي، 
مؤكدا حرص اجلمعية الدائم على تطبيق القانون على اجلميع مبسطرة 

واحدة واحلفاظ على مكانة املهنة وحقوق احملامني.

الشريان: محو قيد املتهم  بالتحريض 
من سجالت »احملامني«

أحد املصريني األربعة أنكر االتهامات والبقية أدلوا باعترافات تفصيلية بالواقعة

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو


