أخبارهم

على ذمتهم
الجهات الرسمية التربوية واالجتماعية واالع��ام�ي��ة مطالبة
ب��إع��داد ت �ص��ور م��ن أج ��ل ت �ج��اوز امل �م��ارس��ات ال�س�ل�ب�ي��ة ال�ت��ي
يمارسها األطفال واألح��داث خال أي��ام االحتفاالت باألعياد
الوطنية والعمل على بلورة مضامن جدي

• قام وزير الشؤون االجتماعية
والعمل املستشار بدر الدويلة
ب� � ��زي� � ��ارة ن � � � ��زالء دور ال ��رع ��اي ��ة
االجتماعية وذوي االحتياجات
ال �خ ��اص ��ة وش ��ارك� �ه ��م أف��راح �ه��م
باألعياد الوطنية.

• كرم محافظ حولي عبدالله
ال ـف ــارس ال�ع��ام�ل��ن ف��ي مخفر
ال� � ��روض� � ��ة وامل� � ��رك� � ��ز ال �ص �ح��ي
وم��رك��ز خ��دم��ة امل��واط��ن والبريد
وم � ��دي � ��ري وم � ��دي � ��رات م � ��دارس
منطقة الروضة.

• برعاية وح�ض��ور محافظ
ال � �ف� ��روان � �ي� ��ة ع ـبــدال ـح ـم ـيــد
ال ـح ـجــي اق �ي �م��ت اح �ت �ف��االت
العيد الوطني وعيد التحرير
ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ال �ف��روان �ي��ة في
الحديقة السياحية.

• أعلن مؤسس ملتقى قبيلة
شمر التشاوري الثاني عارف
املـ ــايـ ــق ان امل �ل �ت �ق��ى س�ي�ع�ق��د
مساء اليوم األحد في محافظة
ال� � �ج� � �ه � ��راء ب � �ح � �ض ��ور ش� �ي ��وخ
ووجهاء القبيلة.

تصدر عن شركة دار

آخر النهار
يا سيد الدنيا
ونور األرض يا وطني
آه يا حنون
كل عام وأنت بألف خير
ياللي أبد مالك نظير يا وطني
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في وضح النهار
طالل محمد مساعد

مسيرة في الجزيرة

ينقل العدوى».
وشــرح للمحققني انــه «جــرح اصبعه بنفسه بشفرة
حالقة وجعل الدم يسيل داخل الرسالة» ،كما اوضح
انــه مريض جــدا والـهــدف مما قــام بــه «هــو الحصول
على مساعدة من الحكومة» .كما عثرت الشرطة على
رســالـتــني تـحـتــويــان عـلــى دم مـجـفــف اي ـضــا ،ارسـلــت
االولى الى «ايمانويل» في اشارة على االرجح حسب
الشرطة الى رام ايمانويل االمني العام للبيت االبيض،
ف ــي ح ــني ارسـ ـل ــت ال ـثــان ـيــة الـ ــى «ك ـت ـي ـبــة االش ـخــاص
املـسـنــني» فــي والي ــة ايـلـيـنــوي ،اال ان ال ـشــاب نـفــى ان
يكون وجه هاتني الرسالتني.

وفد من هوليوود في طهران
ل ــوس انـجـلـيــس -ا ف ب :اعـلـنــت االكــادي ـم ـيــة االمـيــركـيــة لـلـفـنــون وعـلــوم
السينما ان وفدا من القطاع السينمائي في هوليوود وصل الجمعة الى
ايران في اطار دعوة خاصة لتشجيع التبادل الثقافي.
وقــالــت ليسلي انـغــر مــديــرة االت ـصــاالت فــي االكــاديـمـيــة الـتــي تـعــد اعلى
سـلـطــة فــي ق ـطــاع الـسـيـنـمــا االمـيــركـيــة وتـمـنــح سـنــويــا جــوائــز االوس ـكــا
“استطيع ان اؤكــد ان مجموعة من اعضاء االكاديمية ..موجودة حاليا
في ايران”  ،واكدت انغر بذلك معلومات نشرتها الجمعة وسائل االعالم
االيــرانـيــة الـتــي قــالــت ان الــوفــد يضم الــرئـيــس الـحــالــي لالكاديمية سيد
غانيس ورئيسها السابق فرانك بيرسون واملمثلة انيت بينينغ واملنتج
وليام هوربرغ .واضافت انغر ان “وفد االكاديمية حصل على واالحد في
طهران .وقطعت العالقات الدبلوماسية بني واشنطن وطهران منذ ثالثني
عــامــا بعد انـتـصــار ال ـثــورة االســالمـيــة فــي ايــران.وش ـهــدت الـعــالقــات بني
البلدين مزيدا من التدهور في عهد الرئيس جورج بوش بعد غزو العراق
في  2003ومــع مواصلة ايــران برنامجا نوويا تؤكد انــه مدني ويشتبه
الغرب بانه يخفي شقا عسكريا.
وقالت انغر ان هذه الزيارة تندرج في اطــار “مبادرة محض خاصة في
اطار التبادل الثقافي واالبداعي وال ترتدي اي طابع سياسي”.

إحالة أوراق قاتلي زوجة
الطبيب السعودي للمفتي
قضت محكمه جنايات دمنهور بمصر باحالة أوراق يسري محروس
ديـ ــاب وح ـســن ع ـلــي ســالــم ال ــى فـضـيـلــة امل ـف ـتــي لـلـتـصــديــق ع ـلــى الـحـكــم
بــاعــدامـهـمــا .تــرجــع وقــائــع القضية الــى شهر أكـتــوبــر مــن الـعــام املاضي
عندما عـثــرت الشرطة على جثة نظلة أحـمــد العنتابلي  63سنة داخــل
مطبخ فيلتها التي تقيم فيها داخل مزرعة مملوكة لها ولزوجها الطبيب
الـسـعــودي بمنطقه الـنــوبــاريــة بالبحيرة  .أكــدت التحريات أن مرتكبي
الـجــريـمــة ي ـســري م ـحــروس ديـ ــاب وح ـســن عـلــي ســالــم حـيــث ق ــام املتهم
األول باهداء التلفون الجوال الخاص باملجني عليها الى صديقته ،وتم
ضبطها واعترفت عليه ووجهت املحكمة للمتهمني تهمة القتل العمد
مــع سبق االص ــرار والـتــرصــد ،وم ــازال املتهمان هــاربــني وتكثف الشرطة
جهودها لضبطهما.

تذمرت العديد من األسر الكويتية التي خرجت لاحتفال باألعياد
الوطنية م��ن س�ل��وك وت�ص��رف��ات ال�ش�ب��اب املستهتر ومضايقة
العائات ،ولألسف الشديد هذه التصرفات الاأخاقية أصبحنا
نشاهدها أيضا عندما يفوز املنتخب الوطني.
حيث ي�خ��رج ال�ش�ب��اب إل��ى ال �ش��وارع الرئيسة ويعطلون السير
ِّ
ليعبروا عن فرحتهم بطريقة غير حضارية ك��إي��ذاء العائات
َ
ورشهم ب��ال�ب��ودرة ،وه��ذه التصرفات املشينة من ِقبل الشباب
ال تمت للفرح ب��أي صلة ،وإنما هي في الواقع عبارة عن حالة
من «الكبت» الدفن داخ��ل ص��دوره��م ،ويتحينون أي فرصة أو
مناسبة س ��ارة وي��ذه�ب��ون إل��ى ال�ط��رق��ات وي�ق��وم��ون بالتحرش
بالعائات والبنات.
وم ��ن أج ��ل ال �ق �ض��اء ع�ل��ى ه ��ذه األف �ع ��ال غ�ي��ر امل �س��ؤول��ة أعلنت
وزارة الداخلية في بيانها الغامض املنشور في الصحف بأنها
ستتعامل ب� «ح��زم» مع أي خ��روج عن القوانن واآلداب العامة،
وع��ن نفسي ح��اول��ت م��رارًا وت�ك��رارًا أن أق��رأ وأع�ي��د ال�ق��راءة عما
هو «الحزم» وما عقوبته ولكنني لم أتوصل إليه في بيان وزارة
الداخلية اإلنشائي.
وم� ��ا ي �ح ��دث ع �ن��دن��ا م ��ن رع ��ون ��ة وط �ي��ش
شباب ومضايقة «خلق الله» ال يحدث في
ال ��دول امل �ج��اورة ل�ن��ا ،وال�س�ب��ب أن «ال�ح��زم»
لديهم مطبق ف��ي اح �ت��رام ال�ق��ان��ون ،وليس
لديهم ن��واب يتوسطون مثلنا لإلفراج عن
املستهترين.
وأي �ض��ًا م��ن أج��ل ال�ق�ض��اء ع�ل��ى ه��ذه اآلف��ة
ع �ل��ى وزارة ال��داخ �ل �ي��ة أن ت �ق��وم ب�ح��اق��ة
رؤوس امل�ش��اغ�ب��ن ع�ل��ى «ال��زي��رو» ون�ش��ر ص��وره��م ف��ي جميع
الصحف ،وبذلك تكون قد طبقت الحزم.
أما الحل اآلخ��ر ففي الكويت بعد أن وصل الكبت لدى الشباب
الى هذه الصورة املخيفة اقترح على الحكومة  -وأتمنى أن يلقى
اقتراحي ص� ً
�دى طيبًا لديها -استغال إح��دى الجزر الكويتية
لتكون متنفسًا للشباب ،يستطيعون أن ي�م��ارس��وا فيها كل
ما يحلو لهم ،ويخرجون حالة الكبت ال��ذي قد بلغ م��داه ويكاد
ينفجر في أي لحظة.

عصابة تستولي
على  8ماليني
دوالر
واشنطن  -د .ب .أ :قالت الشرطة إن
عصابة مسلحة تمكنت من الفرار
وبحوزتها ما يصل إلى  6.2ماليني
يــورو ( 7.9ماليني دوالر) في غارة
على بنك ايرلندي في وســط دبلن
بـ ـع ــد اخ ـ ـت ـ ـطـ ــاف مـ ــوظـ ــف وأفـ ـ ـ ــراد
أسرته ،من بينهم فتاة في الخامسة
من عمرها .وارغمت العصابة التي
ت ـضــم س ـتــة أف ـ ـ ــراد م ــوظ ــف ال ـب ـنــك
ع ـلــى مــرافـقـتـهــم إل ــى ف ــرع رئـيـســي
لبنك ايــرلـنــدا (الـبـنــك املــركــزي) في
دب ـلــن بـيـنـمــا اح ـت ـجــزوا صــديـقـتــه
وأمها وحفيدتها البالغة من العمر
خمسة أعوام تحت تهديد السالح.
واختطفت العصابة مسؤول البنك
 ،وهــو فــي العشرينيات مــن عمره
 ،مــن منزله فــي جـنــوب غــرب دبلن
تحت تهديد السالح وارغمته على
رك ـ ــوب ال ـس ـي ــارة وال ـت ــوج ــه معهم
إلى البنك في الساعات االولــي من
صباح الجمعة  ،بينما تم احتجاز
املرأتني والطفلة كرهائن في مكان
غير معروف.

آخر سطر

قمر يرقص للكويت

(عدسة :حسن يونس)

أميركية تقايض طفلني بـ «ببغاء»
واش ـن ـطــن -أ .ف .ب :أودع ـ ــت ام ـيــرك ـيــة قــايـضــت
طفلني بطير نــادر ومبلغ مــن امل ــال ،السجن في
لويزيانا (جنوب الواليات املتحدة).
وق ـ ــال ك ـيــث دوبـ ـ ــري ال ـشــرطــي امل ـك ـلــف ان دون ــا
غــريـنــويــل ســائـقــة شــاحـنــة فــي ال ـ ـ  51مــن العمر
متهمة بمقايضة طفلني يبلغان اربــع وخمس
سـنــوات كــانــا فــي رعــايـتـهــا ،بببغاء ومبلغ 175

دوالرا .ووج ـهــت ال ــى غــريـنــويــل تـهـمــة الخطف
واودع ـ ــت ال ـس ـجــن .وقـ ــال امل ـح ـق ـقــون ان القضية
بدأت قبل اسابيع عندما قامت غرينويل بتسليم
ب ـضــائــع مل ـت ـجــر ل ـب ـيــع ال ـح ـيــوانــات ح ـيــث وضــع
زوج ــان اعــالنــا لبيع ببغاء مقابل  1500دوالر.
وأض ـ ــاف ان امل ـت ـه ـمــة ال ـتــي كــانــت تــربــي ط ـيــورا
اتصلت ببول وبراندي روميرو ( 46و 27عاما).

وتابع ان االتصال الهاتفي دار حول بيع الببغاء
وع ـنــدمــا «عـلـمــت غــريـنــويــل ان ــه لـيــس لـلــزوجــني
اطفال قررت مقايضة الطفلني بالببغاء» .وقامت
غــريـنــويــل بـمـقــايـضــة الـصـبــي ال ـبــالــغ مــن العمر
 5سـنــوات وشقيقته البالغة الــرابـعــة مــن العمر.
وعهدت الوالدة املنفصلة عن زوجها والتي كانت
تواجه صعوبات ،بولديها الى غرينويل.

«سيرافني» يحصد  7جوائز في سيزار السينما الفرنسية

الظهر 12:00
العصر 15:19

ك ـمــا نـ ــال ال ـف ـي ـلــم سـ ـي ــزار أف ـضــل ص ـ ــورة وأف ـضــل
موسيقى وضـعــت لفيلم وأفـضــل ديـكــور وأفضل
ازيـ ـ ــاء ،وم ـكــن ه ــذا الـفـيـلــم اي ـضــا املـمـثـلــة يــوالنــد
مورو من انتزاع ثاني سيزار في حياتها في يوم
عيد ميالدها عن دورها في الشريط حيث تؤدي
دور ام ــرأة ريفية عصامية تعمل فــي امل ـنــازل في
بــدايــة الـقــرن العشرين قبل ان تتحول الــى فنانة
تتمتع بالشهرة في الفن املعروف بالبدائي او الـ
«بريميتيف» .واذا كــان شــريــط بــروفــوســت حقق
امل ـفــاجــأة ف ــان شــريــط «م ـســريــن» ل ـجــان فــرانـســوا
ريشي الذي كان مرشحا لعشر جوائز لم يحظ اال
بثالث سيزارات أهمها سيزار افضل اخراج ،ونال
النجم فانسان كاسيل عن دوره في هذا الشريط
حيث ادى دور رجــل العصابة املحير والغامض،
جــائــزة س ـيــزار أف ـضــل مـمـثــل وبـ ــادر كـيـسـيــل الــى
تقبيل زوج ـتــه الـحـسـنــاء مونيكا بللوتشي قبل
ص ـع ــوده الس ـت ــالم جــائــزتــه ال ـتــي ك ــان أك ـي ــدا من
نيلها.
وخــرج فيلم «ال ـيــوم االول مــن بقية عـمــرك» الــذي
يروي سيرة خمسة افراد من العائلة نفسها على
مــدى اثـنــي عشر عــامــا بطريقة جــذابــة وانسانية
ومؤثرة ،بثالث جوائز سيزار :جائزة افضل ممثلة
واعدة لديبورا فرانسوا وأفضل ممثل واعد ملارك
اندريه غروندان وجائزة افضل مونتاج .اما الفيلم
ال ـفــرن ـســي «ب ــني ال ـ ـجـ ــدران» لـ ـل ــوران كــان ـتــي الــذي

املغرب 17:47
العشاء 19:06

حصل على السعفة الذهبية في مهرجان كان عام
 ،2008فاكتفت االكــاديـمـيــة بمنحه جــائــزة افضل
س ـي ـنــاريــو مـقـتـبــس ع ــن ك ـتــاب وض ـعــه فــران ـســوا
بيغودو املمثل في الفيلم.
ون ـ ــال ف ـي ـلــم «احـ ـب ــك م ــن زم ـ ــن» ل ـل ـم ـخــرج فـيـلـيــب
كلوديل والذي هو كاتب اصال ،جائزة العمل االول
ونالت ايلزا زيلبرشتاين سيزار افضل ممثلة في
دور ثانوي عن دورها في هذا الفيلم وحيث لعبت
بجانب البريطانية كريستني سكوت توماس.

الطقس

{

باريس  -أ .ف .ب :اكتسح فيلم «سيرافني» للمخرج
م ــارت ــان ب ــروف ــوس ــت ح ـل ـبــة ال ـس ـبــاق الـ ــى جــوائــز
السيزار التي تكافئ السينما الفرنسية في الحفل
الــرابــع وال ـثــالثــني مــن ال ـجــائــزة بـحـصــولــه على
سبعة تماثيل جوائز مكنته من التربع على
عرش السينما الفرنسية في مجمل نتاجها
للعام .2008
وحقق هــذا الفيلم املفاجأة حــني تفوق على
الفيلم الــذي كان مرشحا لعشر جوائز سيزار
بـيـنـمــا رش ــح ه ــو لـتـســع ج ــوائ ــز اص ــال ب ـعــد ان
انتخبه اعـضــاء أكــاديـمـيــة الـسـيــزار الـتــي اثببت
مــرة جديدة اختالفها عن األوسـكــار التي تمنح
جــوائــزهــا دائـمــا وفــق اعـتـبــارات الـســوق وشباك
الـتــذاكــر ،وتسلم مـخــرج سـيــزار افـضــل فيلم من
يد النجم االميركي شون بني الــذي حضر حفل
السيزار والــذي أقيم في مسرح الشاتليه وسط
العاصمة الـفــرنـسـيــة .وفــور تسلمه الجائزة
شـكــر بــروفــوســت «ك ــل الــذيــن ات ــاح ــوا لـهــذا
الـحـلــم ان يـتـحــول ال ــى حـقـيـقــة»،
و«سـيــرافــني» هــو العمل الثالث
للمخرج الــذي هــو ممثل ايضا.
وفضال عــن سـيــزار افضل فيلم،
ن ــال «س ـيــرافــني» جــائــزة افـضــل
سيناريو التي كوفئ عنها مارك
نور الدين ومارتان بروفوست.

الصالة

➤  22414418فاكس ➤ 22414421

E-mail: annahar@annaharkw.com

مختل عقليًا مصاب بـ «اإليدز» يرسل
دمه مجففًا إلى اوباما

الفجر 4:55
الشروق 6:14

➤  1832020فاكس ➤ 22414430

إدارة اإلع ــالن والتسويق

بدر بورسلي  -بيروت

واشنطن -أ .ف .ب :أفادت معلومات قضائية ان شابا
اثيوبيا الجئا في الواليات املتحدة يعاني من اختالل
عقلي ارسل في نهاية ديسمبر املاضي ثالث رسائل
بينها واحــدة الــى بــاراك اوبــامــا تحمل دمــه املجفف.
وجـ ــاء فــي وثــائــق قـضــائـيــة حـصـلــت عـلـيـهــا فــرانــس
بــرس ان الـشــاب اعتقل مــن دون مقاومة فــي التاسع
وال ـع ـشــريــن مــن ديـسـمـبــر املــاضــي فــي سبرينغفيلد
(واليــة ايلينوي في الشمال) واقــر بانه «وضــع داخل
رسالة ،بــودرة هي عبارة عن قطرات مجففة من دمه
الذي يحمل فيروس االيدز ،وصورة له أخذت في بالي
فــي اثيوبيا .وبعد التحليل تبني ان الــدم املجفف ال

للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع

كاسيل أحسن ممثل و جان فرانسوا أحسن مخرج

أعلى مد14:00 :
أدنى جزر8:15 :

أعلى حرارة22 :
أدنى حرارة12 :

هل أصبح النائب الفاضل ناصر الدويلة الناطق الرسمي لسمو
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء؟ ف�ت��ارة ي�ص��رح ب��أن رئ�ي��س ال ��وزراء لن
ي�ص�ع��د امل �ن �ص��ة ،وت� ��ارة أخ ��رى ي �ص��رح ب ��أن س �م��وه سيصعد
املنصة!
وأن ��ا أق ��ول للنائب ال�ف��اض��ل :ح�ت��ى ال� ��وزراء امل�ق��رب��ن م��ن رئيس
الحكومة لم يصرحوا بما صرحت به!!
annahar@annaharkw.com

إلى رحمة اهلل
■ متعب نايف بن خليف « 89عامًا» شيع ،الرجال :األندلس ،ق ،8ش ،7م،38
النساء :األندلس ،ق ،6ش ،9م ،10ت.55155556 ،99663621 :
■ دلة حصيني العنزي أرملة ،ظاهر مركز العنزي « 72عامًا» شيعت ،الجهراء،
القصر ،ق ،14الشارع الثالث ،م ،41ت.66221116 ،99815552 :
■ عبدالله محمد نهار العتيبي « 38عامًا» شيع ،الصباحية ،ق ،1ش،10
م ،239ت.66699040 ،99844369 :
■ نصره حسن تقي الششتري أرملة ،عبدالعزيز سعود القاف « 60عامًا»
شيعت ،الرجال :الحسينية الجديدة الخزعلية ،النساء :الحسينية املوسوية في
بنيد القار ،ت.22418664 :
■ فارس براك منصور البذال الرشيدي « 22عامًا» شيع ،الرجال :الرابية،
ق ،4شارع املخفر ديوان البذال ،النساء :العارضية ،ق ،10ش ،1ج ،15م ،15ت:
.99525259 ،99679555
■ عبداملحسن عـبــدالــرحـمــن عبداللطيف الـجـســار « 76ع��ام��ًا» شيع،
الرجال :قرطبة ،ق ،1ش ،4م ،10ديوان الجسار ،النساء :القادسية ،ق ،2شارع
عبدالعزيز الدعيج ،م ،13ت.22517832 ،99744443 ،25349023 :
■ حمود عبدالله سلمان العتيبي « 80عامًا» شيع ،الفردوس ،ق ،6ش،1
ج ،4م ،8ت.99593966 ،24881649 ،99867799 ،66005971 :
■ تـهــانــي مـسـلــم ف ــالح امل ـيــع « 39ع��ام��ًا» ش�ي�ع��ت ،ال ��رج ��ال :ال�ص�ب��اح�ي��ة،
ق ،2ش ،11دي��وان علي ف��اح امل�ي��ع ،النساء :الصباحية ،ق ،2ش ،11م ،76ت:
.23613133 ،99751555 ،67751555 ،23621444
■ موضي خليل إبراهيم الراشد أرملة ،منديل حمد الريش « 74عامًا»
شيعت ،الرجال :اليرموك ،ق ،4ش ،3ج ،1م ،11دي��وان الريش ،النساء :جنوب
السرة ،الزهراء ،ق ،5ش ،509م ،40ت،99789250 ،99035927 ،25317015 :
.25243929
■ فاطمة علي محمد أرملة ،غلوم محمد حسن « 78عامًا» شيعت ،الرجال:
الرميثية ،مسجد مقامس ،النساء :الرميثية ،ق ،11ش��ارع عبدالله بن الزبير،
ج ،113م ،28ت.99775351 ،66628396 :
■ أمينة صالح عبدالله الشطي أرملة ،أحمد عبدالله الشطي « 77عامًا»
ش�ي�ع��ت ،ال��رج��ال :ج�ن��وب ال �س��رة ،ال �ش �ه��داء ،ق ،1ش ،104م ،22دي ��وان راش��د
الشطي ،النساء :جنوب ال�س��رة ،ال�س��ام ،ق ،6ش ،602م ،14ت،66144444 :
.25211383 ،66024994
■ مـطــرود دواي بــن ربعية الـشـمــري « 70ع��ام��ًا» ش�ي��ع ،ال��رج��ال :جنوب
الجهراء ،مدينة سعد العبدالله ،ق ،6م ،107النساء :الجهراء ،الواحة ،ق ،3ش،3
م ،23ت.97115545 ،55550692 :
إنا لله وإنا إليه راجعون

طقس غائم جزئيًا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة ،السرعة (45 - 25
كم  /ساعة) ،مثيرة للغبار.

