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«باربي املغرب» في
السجن ..بتهمة القتل

مواقيت

الصالة

جرى تقدمي ملكة جمال املغرب ،نهيلة
أمقلي ،املعروفة بـ”نهيلة باربي” ،أمام
النيابة العامة في مدينة مراكش ،الثالثاء،
بعد أن تسببت في حادث سير أثار موجة
من اجلدل في البالد.
وذك��ر موقع “كيفاش” ،األرب��ع��اء ،أن
نهيلة احلائزة على لقب ملكة جمال الكون
لعام  2018في العاصمة اللبنانية بيروت،
تسببت في حادثة سير في الساعات األولى
من ليلة السبت املاضي.
وأوض����ح امل��وق��ع أن “باربي” فقدت
السيطرة على سيارتها لتنحرف عن املسار
وتصطدم شابني مشردين كانا نائمني على
الرصيف وأردتهما قتيلني.
وحسب املوقع ،فإن العارضة املغربية
كانت برفقة صديقتها ،وأنهما كانتا في
حالة سكر.
وم��ن املتوقع أن تواجه املتهمة عقوبة
م��ش��ددة بسبب اق��ت��ران احل���ادث���ة ،التي
ارتكبتها بظروف التشديد املنصوص عليها
في مدونة السير اجلديدة.

www.alwasat.com.kw
فجر

شروق

عصر مغرب عشاء

ظهر

07:17 05.58 03.14 11:44 05:31 04:11

البحر

العظمى

الصغرى

48

30

في الصـميم

معاقبة ط��ه��ران للشعب ال��ع��راق��ي ف��ي اجل��ن��وب بسبب
ع��دم انتخاب أذيالها تشبه إل��ى حد كبيرمعاقبة الصهاينة
للغزاويني بسبب انتخاب ح��م��اس ...جميع امل��ؤش��رات منذ
س��ق��وط ال��ط��اغ��ي��ة تكشف ن��واي��ا ال��ف��رس الب��ت�لاع اجل��ن��وب
م��ن ب��غ��داد إل���ى ال��ب��ص��رة ك��م��ا اب��ت��ل��ع��ت األح������واز ...ه��ؤالء
يحملون ح��ق��دا ً بسبب س��ق��وط اإلم��ب��راط��وري��ة الفارسية
ع��ل��ى ي��د امل��س��ل��م�ين ول���ن ت��ق��وم ل��ه��م ق��ائ��م��ة إذا احت���دن���ا...
«ال فارس بعد اليوم»!!!

Retweet

معتادة ،وانبعاث روائح كريهة ،فانهالت البالغات
على الشرطة ملعرفة ما الذي يدور في اجلوار.
وبالفعل ،ضبطت األجهزة األمنية في القليوبية
بالتنسيق مع اإلدارة العامة لشرطة البيئة  5أسود
داخل املزرعة املقامة داخل جتمع سكني عشوائي،
بحسب وسائل إعالم محلية.
وجرى التحفظ على األس��ود التي تبني أنها من

النوع األفريقي ،ثالثة منها إناث واثنني من الذكور.
وق��د ق��ام خبراء من حديقة احل��ي��وان باجليزة
بتخدير األس��ود ونقلها إل��ى احلديقة.ورمبا كان
الهاجس األكبر لدى السكان هو أن تكون املزرعة
وك��را لذبح احلمير من أجل بيعها لبعض التجار
الذي يغشون في اللحوم احليوانية ،وهي مسألة
تكشفها األجهزة الرقابية من وقت آلخر.

 @AhmdAlmaimoniاحمد امليموين

كالعادة مسلسل األخطاء الطبية اليزال مستمرا ً وفاة الطفلة الكويتية دره
احلرز في مركز اجللدية بضاحية عبدالله السالم ..وذلك بعد إعطائها أبرة
باخلطأ  ،الواحد صار يخاف ي��روح املستشفي احلكومي بسبب اخطائهم
الطبية وطبعا ً عارفني اللى راح يصير مع الدكتورة حتقيق وتسافر .
_ مت العثور على حمير مذبوحة في مزرعة بالقليوبية

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر
تتقدم أسرة جريدة

تركيا تنقل موقعا تاريخيا
مهددا بالغرق
دفعت املخاوف من فيضان سد إيليسو في جنوب شرق تركيا،
اجلهات املختصة إلى التحرك ونقل مبنى تاريخي ،في أجراء وقائي
وثقته الكاميرات.
وعلى منت مركبات ضخمة ،نقلت السلطات زاوية اإلمام عبد الله،
وهو موقع أث��ري يعود إلى القرن  ،12ويقع في بلدة حصن كيفا
القدمية في والية باطمان ،إلى مكانها اجلديد.
وذك��رت صحيفة “حرييت” التركية ،أن عملية النقل اخلاصة
استغرقت ساعة و 40دقيقة.وبكى بعض السكان احملليني عندما
نقلت السلطات الزاوية إلى مكانها اجلديد في سنترال بارك ،التي
ستستضيف مبان أخرى ستنقل من محيط الفيضان.

بخالص العزاء واملواساة من

عائلة القريشي
لوفاة

داود سليمان القريشي
سائلني العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته
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حل لغز «احلمير املذبوحة» في مدينة مصرية
أث��ارت سيارات نقل محملة باحلمير املذبوحة،
قلق األهالي في منطقة أبي زعبل مبركز اخلانكة
التابع حملافظة القليوبية املصرية ،فاحليوان الذي
يستخدم في النقل والركوب بالقرى ،ال يجب أبدأ
أن يذبح ،فاألمر قد يصل إلى استنتاجات ال أحد
يحب الوصول إليها.لكن ثمة شيء آخر كان يثير
زعر واستغراب األهالي ،وهو سماعهم أصواتا غير

أعلى مد

أدنى جزر

ذكر موقع “لو باريزيان”
الفرنسي ،أن املطرب اجلزائري
الشهير ،رشيد طه ،توفي مساء
اول ام��س الثالثاء ،في منزله
بالعاصمة الفرنسية باريس،
عن عمر يناهز  59سنة.
وذكر املصدر أن الفنان ،الذي
اشتهر بأغنية “يا راي��ح وين
مسافر” ،توفي في منزله إثر
أزم��ة قلبية تعرض لها أثناء
نومه.
وي����ع���� ّد رش����ي����د ط����ه م��ن
أب��رز مغنيي “الروك” خالل
الثمانينيات ،كما أنه جنح في
إي��ج��اد ل��ون ج��دي��د يجمع بني
األغ��ن��ي��ة اجل��زائ��ري��ة األصيلة
والروك.
وول��د طه بالقرب من مدينة
وهران اجلزائرية ،قبل أن ينتقل
إل��ى مدينة أل���زاس الفرنسية
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أولئك البشر الذين ال يتورعون عن احلديث السيء عن اآلخرين والغيبة
والنميمة ،يعانون غالبًا من ضعف متأصل في شخصياتهم ،وإحساس كامن
بقلة القيمة مقارنة مع اآلخرين  ،اإلنسان القوى الذي يؤمن بقيمة نفسه
مشغول بحياته الشخصية على أمل أن يترك أثرا ،وال وقت عنده للتمرغ في
وحل اإلساءة لغيره.
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رشيد طه في إحدى حفالته

وع��م��ره آن���ذاك ال ي��ت��ج��اوز 10
سنوات.
واشتهر طه كثيرا مع أغنية
“يا رايح” ،حيث القت انتشارا
ك��ب��ي��را ف��ي ال��ع��ال��م امل��غ��ارب��ي

صادرت اجلمارك الروسية  20أفعى في مطار
شيرمييتيفو ال��دول��ي مبوسكو ،كانت بحوزة
راكب أملاني قادم من دوسيلدورف األملانية.
ونقلت األف��اع��ي إل��ى امل��رك��ز ال��روس��ي لدعم
احليوانات البرية في إدارة حماية البيئة بحكومة
موسكو ،لعدم وج��ود مستندات تُثبت هويتها
وأنواعها.
وج��اء في بيان ص��در عن اإلدارة أن صاحب
األفاعي وصل موسكو ،يوم االثنني  10سبتمبر
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تواصلوا مع
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والعربي.
ومن بني أشهر حفالته ،تلك
التي أداه���ا بشكل مشترك مع
الشاب خالد والشاب فضيل عام
.1998

مصادرة  20أفعى نقلها مسافر بني
أمتعته في مطار مبوسكو

�إدارة الإعالن
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� @DrSajedساجد متعب العبديل

وفاة مفاجئة للمطرب اجلزائري
الشهير رشيد طه

النا�رش :دار الأخبار لل�صحافة والن�رش والتوزيع «ذ.م.م».
�إدارة التحرير

 @anwaralsaadد� .أنوار ال�سعد

لألسف ،أصبحنا كشعب نبحث عن املصائب واملشاكل والفضائح...
نتداول هذه لتظهر تلك وننسى كالهما مع الثالثة! كالذي يركز على املعذبون
في اجلحيم عند النظر إلى لوحة “املذبح “ ،ويتجاهل اجلمال والنعم ألنها
اعتيادية ومملة!! ال أدعي أننا في النعيم ،لكننا حتما ً توقفنا عن رؤية اجلمال
والتمتع به!

اجلاري ،بطائرة قادمة من دوسيلدورف األملانية.
وحسب م��ا أورده ،فإنه اشتراها ف��ي معرض
دولي أقيم بأملانيا ،ووزعها في أوعية أسطوانية
وضعت داخل أكياس من القماش.
ولم يذكر األملاني عند السفر وج��ود زواحف
ضمن أمتعته الشخصية .وقال ناطق باسم إدارة
حماية البيئة إن األفاعي ال ت��زال حتت احلجر
الصحي في مركز دعم احليوانات البرية .فيما قال
اخلبراء إن األفاعي ليست من األنواع السامة.
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