
محمد الجالهمة
امر وكيل نيابة األحمدي بسرعة ضبط 
واحضار عســــكري في وزارة الداخلية 
ملواجهتــــه بادعاءات فتاة بأنه اختطفها 
واعتدى عليها. وقال مصدر أمني ان شابة 
كانت أسرتها قد أبلغت عن تغيبها عن 
املنزل في منطقة الصليبية وبعد يومني 
عادت الى منزل أسرتها وقالت انها تعرفت 
على شــــرطي ووعدها بالزواج ومن ثم 

رافقته الى دعوة للعشاء اال انه اجبرها 
على ان ترافقه الى شقة في منطقة الظهر 
وقام باالعتداء عليها. وأضاف املصدر ان 
رجال املباحث اصطحبوا املجني عليها 
الى منزل الشرطي لتوثيق افادتها بشأن 
محتويات الشــــقة التي شهدت االعتداء 
عليها، مشــــيرا الى ان الشرطي اعترف 
في التحقيقات معــــه بأن املجني عليها 
رافقته الى شقته اال انه نفى ان يكون قد 

اختطفها، وعلى حسب زعمه فإن الفتاة 
ذهبت معه مبحض ارادتها.

من جهة أخــــرى، تقدم دكتور عربي 
يحمل اجلنسية الكندية وأبلغ عن تغيب 
ابنتــــه التي حتمل اجلنسية الكنديــــة عن 
منزل أسرتها وسجل قضيــــة في مخفر 
الشويخ وكلفــــت ادارة بحث وحتـــري 
العاصمــة بضبــط املتغيبـــة والتحقيق 

معها.
سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

صالح الساير
www.salahsayer.com
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رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهللا خووش حچي
ـ خطة عربية لمواجهة االستيطان اإلسرائيلي.

ـ خطتهم تذكرني بالثالثة الذين أرادوا سرقة بنك، األول يراقب والثاني 
يسرق والثالث يبلغ الشرطة.

ـ أغلب مكائن توزيع األرقام في المستوصفات ما تشتغل.
ـ الظاهر «الصحة» ناطرين فتح باب «التصليح بالخارج» عشان يدزونها ألمانيا.

أبواللطفواحد

منيرة ناصر غامن العازمي ـ ارملة دهيسان زبن اللميع ـ ٩٠ عاما 
ـ الرجـــال: الصباحيةـ  ق٢ـ  ش١١ـ  م٦٠ـ  ت: ٥٥٥٥٥٥٥٠ 
ـ ٩٧٩٥٥٥٥٥، النساء: الصباحية ـ ق٢ ـ ش١١ ـ م٧٣ ـ ت: 

٩٩٠٠٨٧٨٣ ـ الدفن بعد صالة العصر مبقبرة صبحان.
موضي سلطان شايع السبيعي ـ ارملة فالح حميدي بدر السبيعي 
ـ ٦٢ عامـــا ـ بيان ـ ق٨ ـ الشـــارع االول ـ ج٩ ـ م٢٩ ـ ت: 

٩٩٨٠٨٠٥٣ ـ ٦٥٨٥١٧٧٧.
فهد سـالم ضيـدان املورقي العتيبـي ـ ٧٣ عاما ـ الصباحية ـ ق١ ـ 
ش٥ ـ م٦٤٠ ـ ت: ٩٩٧٧٧٩٣٦ ـ ٩٩٦٣٤٠٠٧ ـ الدفـــن بعد 

صالة العصر مبقبرة صبحان.
حبيبة محمـد عويد الظفيري، أرملـــة مصحب عبداهللا البريكي 

الظفيريـ  ٦٢ عاماـ  الرجال: اجلهراء القدميةـ  ق٥ـ  ش٣ 
ـ م٢٦ـ  ت: ٦٦٤٠٥٥٥٣ـ  النســـاء: اجلهـــراءـ  تيماءـ  ق٤ 
ـ ش١ ـ م١٨٢ ـ الدفن بعد صالة العصر مبقبرة اجلهراء.

سعد سلمان جعيثل الرشيديـ  ٥٩ عاماـ  الرجال: سعد العبداهللا 
ـ ق٧ ـ ش٧٢٤ ـ م٤ ـ ت: ٩٩٢٤٣٠٨٩ ـ النســـاء: اشبيلية 
ـ ق١ـ  م١٩٤ مقابل إشـــارة جســـر الفروانيةـ  الدفن بعد 

صالة العصر.
خالـد عبداجلبار الداللـي ـ ٥٣ عاما ـ الرجال: خيطان القدمية ـ 
ق٥ـ  شـــارع عبداهللا بن املقفـــعـ  م٨٣ـ  ت: ٩٧٩٩٩٨٠٧، 
النساء: العدانـ  ق٦ـ  ش٢١ـ  م٢٥ـ  ت: ٢٥٤٣١٣٥٠ـ  الدفن 

الساعة التاسعة صباحا.

تشكيل فرقة خاصة لمكافحة سرقة السيارات في خيطان
محمد الجالهمة

شكل مدير ادارة بحث وحتري محافظة 
الفروانية فرقة خاصة لوضع حد لظاهرة 
سرقة املركبات القدمية واحلديثة في منطقة 
خيطان، وجاء تشكيل هذه الفرقة على اثر 
تسجيل ٢٠ قضية سرقة مركبات تخص 

مواطنني ووافدين.
وقال مصدر امني ان مدير أمن محافظة 
الفروانية العميد دليهـــي الهاجري رفع 

تقريرا الى وكيل وزارة الداخلية املساعد 
اللـــواء ثابت املهنا بشـــأن تزايد قضايا 
ســـرقات املركبات التي يتـــم تركها في 
ســـاحات ترابية مقابلة للمنازل، وعليه 
قام اللواء املهنـــا مبخاطبة وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن اجلنائي 
الفريق غازي العمـــر والذي بدوره نقل 
األمر الى مديـــر املباحث اجلنائية اللواء 
عبداحلميد العوضي، وعقب ذلك صدرت 

أوامر الى مدير مباحث الفروانية لوضع 
حد لهذه القضايا علـــى ان تقوم الفرقة 
بضبط اللصوص الذين يقفون وراء هذه 
السرقات وضبطهم واحالتهم الى جهات 
االختصاص مع تعميم اوصاف املركبات 
املســـروقة، يذكر ان السيارات املسروقة 
من املوديالت القدمية واحلديثة وجميعها 
تتم سرقتها في الغالب بواسطة مفاتيح 

مصطنعة.

حكايات من وراء القضبان

المسـؤول (هــ . هــ): زوجتي قادتنـي إلى 
السـجن وطلبـت الطـالق بعـد القبـض علّي 
وتهمتي االسـتيالء على نصف مليـون دينار من 
األمـوال العامة عبـر مناقصات مشـبوهة ص٩

محطات

من الشيخة أنيسة سالم احلمود 
الصباح وصل كتاب قيم من إعدادها 
يتناول سيرة والدها املرحوم الشيخ 
سالم احلمود ويتضمن بعض مقاالته 
ومقابالته وتعقيب الكّتاب على كتاباته، 
ثم وفاته وألبوم صوره وبعض قصائد 
الثناء التي قيلت بحقه ويكفي الراحل 
الكبير واملرافق القدير لألمراء مقولته 
الشهيرة «ليس من مصلحة الوطن 
أن يكون لدينا مجلس من البصامني 
واملدعومني».. ســــيرة عطرة وكتاب 

تاريخي يستحق القراءة.
< < <

ومن املهندس الشاب عبدالرحمن 
مضحي الشـــمري وصلنا كتاب ال 
غنى ملـــن يعتزم بنـــاء بيت عنه 
عنوانه «بيتك خطوة خطوة»، وهو 
دليل ممتاز لبناء البيوت الفاخرة 
واملتميزة بأقل التكاليف وجهد طيب 

يا «باش مهندس».
< < <

من املستشار القانوني املعروف 
العنزي وصلتنا موسوعة  ناهس 
مختصرة ألهم القوانني التي يحتاجها 
اإلنسان في حياته بدولة اإلمارات 
العربية (أو حتى الكويت لتقارب 
التشريعات) حيث يتطرق املستشار 
القانونـــي لقضايا مهمـــة وكيفية 
التعامل معها مثل األخطاء الطبية 
ومنع السفر وعقود الزواج والنفقة 
املتهمني  والوكالة وصحة اعتراف 

والشهود وصفقات البيع..إلخ.
< < <

وصلتنـــا من الصديق اإلعالمي 
فالح ماجد املطيري دراسة معمقة 
ومتنوعة عن البرملانات واملجالس 
االستشارية في دول مجلس التعاون 
ال غنى للوزراء واملسؤولني والنواب 
والطالب والساسة (كلنا سياسيون 
بامتيـــاز) عن قراءتهـــا كي نعطي 
املجالس املوجـــودة لدى اجليران 
حقها، خاصة أنها لم تعطل قضايا 
التنمية قط أو تدمر املستقبل ألجل 

دغدغة احلاضر.
< < <

ورســـالـــــة مـــــؤثــــــرة من 
(BANZIN@HOTMAIL.COM) يقول صاحبها 

إنه من أســـرة 
قدمـــت من بلد 
مجاور عام ٥٦ 
والدهم  وعمل 
الشـــيخ  لدى 
املرحوم صباح 
السالم حتى عام 

٧٣ حيث عمل في البلدية ثم الصحة، 
وجميـــع أبنائه من مواليد الكويت 
وحتول منزلهم بشـــهادة عشرات 
الشهود عام ٩٠ إلى مأوى للعسكريني 
واملدنيني الكويتيني وميلكون حاليا 
ملفا بإدارة اجلنســـية، إال أن عدم 
وجود «الواسطة» أوقف كل شيء 
وأصبحوا بعد ٥٣ عاما من الشهامة 
والرجولة واملواقف الوطنية يبحثون 

عن كفيل.
تعقيـــب: نرجـــو مـــن اجلهات 
املختصة التحقيق في األمر فإن ثبتت 
صحته وجب إنصافهم وجتنيسهم 
فليس هناك شيء أسوأ من الظلم، 
خاصة انـــه مت جتنيس بعض من 
أتى بعدهم بعقود بواسطات بعض 

النواب واملتنفذين.
< < <

آخر محطة: 
١ـ  التهنئة القلبية للزميل ماضي 
افتتـــاح صالونه  اخلميس علـــى 

اإلعالمي.
٢ ـ شـــكوى مريرة من صديق 
عزيز «حقاني» يدعى بوعزيز حول 
من يحتجز األراضي العامة املقابلة 
حملالته ومعارضه وحتى بيته ثم 
يعطي لنفسه حق منع اآلخرين من 
التعدي  إيقاف سياراتهم فيها، بل 
عليها، ويريد املوقف القانوني وحتى 

الشرعي من االحتكار.
٣ ـ رســـالة مكتوبـــة تتضمن 
شـــكوى مختصرها: شـــاب وحيد 
لديه ٦ شقيقات لم يجدن ما يسئن 
به لزوجتـــه احملجبة واملتدينة إال 
أن يتهمنها بعمل الســـحر مما دمر 
حياتها وحياة أبنائه ويتساءل: كيف 
لشـــخص أن يبرئ نفسه من تلك 
التهمة اخلطيـــرة التي ترمى ظلما 
وزورا على اآلخرين دون دليل أو 

قرينة؟!

وصل مع الشكر

السايرزم

بالدنا، وهللا احلمد، والدة 
الواعدة، متفردة  للمواهب 
الفكرية  بتأسيس املدارس 
الصاعدة، فبعد ان تساقطت 
لغة احلوار السياســــي في 
مســــتنقع الكالم، وحتولت 
املعارك الصحافية الى «هوشة 
صبيان» وصار «كلمن» يخلع 
على «كلمن» رداء الوطنية، 
تهاوينا في حفرة تفصح عن 

فرادة كويتية طازجة.
الرائدة صار  ففي بالدنا 
احلوار خلط كالم و«معاياة»، 
والكلمة فصحــــى ومعناها 
«ان تأتي بــــكالم ال يهتدى 
الرأي  له» فكل اختالف في 
يفضــــي الى هــــرج ومرج، 
وأصبحت الكتابة «رماية على 
النيشان» او «تصويبا»، في 
ظاهرة فريدة لو اخضعناها 
انها اقرب  للتحليل الدركنا 
للمسرحيات منها للمعارك 

الصحافية.
الكتاب  احــــد  إن كتــــب 
ينتقد مؤسسة ما، او وزارة 
ما، يعب عليه آخر بأنه لم 
يكتب عن بقية املؤسسات 
الوزارات، وان كتب عن  او 
«الشــــمس» فهو متهم بأنه 
لم يكتب عن «القمر» اما اذا 
كتب ينتقد «السنيكر» فهو 
ال شك متواطئ مع «الكيت 

كات».
انها كتابات تشبه لعبة 
التصويب في مدن املالهي، 
كل اصابة للهدف متكنك من 
احلصول على نقطة اضافية 

فتربح اجلائزة.
الــــف مبــــروك لبالدنا 

الرائدة.

رماية بالقلم

خرجوا عبر بوابة صغيرة ال تخضع ألي رقابة ومكثوا في البالد ٦ ساعات كاملة

العوضي: باب مكتبي مفتوح ونتعامل مع أي شكوى بجدية

رحلة تسّوق لثالثة بحارة يونانيين
تكشف خرقًا أمنيًا خطيرًا في ميناء الشويخ

دكتور كندي يسجل قضية تغيب ضد ابنته

ضبط ٢٠ شابًا وفتاة في «عمارة اإلزعاج» بحولي 
والقبض على باكستاني يرتدي «الساري» على الواجهة

ضبط ٧ هواتف نقالة في «المركزي»
عبداهللا قنيص

شن رجال سجن االبعاد حملة على عنابر منتظري االبعاد بحثا 
عن املمنوعات، خاصة املخدرات والهواتف النقالة، واسفرت احلملة 
التي جاءت مباغتة وشارك فيها نحو ٣٠ شرطيا عن ضبط ٧ هواتف 

نقالة يقوم من خاللها نزالء منتظري االبعاد باستخدامها.
وقـــال مصدر امني ان حتقيقا فتح مـــع بعض النزالء ملعرفة 
كيفية وصـــول هذه الهواتف النقالة اليهـــم ومدى تورط بعض 
العســـكريني او العمال في تسهيل دخول هذه الهواتف الى داخل 

سجن االبعاد.

«عمارة االزعاج» وعليه كلف مدير 
إدارة بحث وحتري حولي العقيد 
عبدالرحمن الصهيل بالتحري عن 
الشكاوى الواردة، ليقوم الصهيل 
بتشكيل فرقة خاصة مشكلة من 

النقيب حسني دشتي واملالزم أول 
محمد شهاب واللذين لم ميض ٢٤ 
ساعة على البالغ حتى قاما بجمع 
التحريات الالزمة ورصد احلفالت 
املشبوهة والشقق التي تستخدم 

إلقامة احلفالت الصاخبة وحددا ٣ 
شقق في البناية ليقوما مبداهمتها 
وضبط ٢٠ شابا وفتاة ومتشبها 

باجلنس اآلخر.
وفي تصريــــح صحافي للواء 
العوضي قال: اننا نعمل على مدار 
الساعة لرصد مثل هذه الظواهر 
الدخيلة والســــلبية ونتعامل مع 
جميع الشكاوى بجدية ومكتبي 
مفتوح لكل من لديه شكــوى بهذا 

اخلصوص.
من جهة اخرى ألقى رجال مباحث 
حولي القبض على باكستاني (٢٣ 
عاما) بتهمة التشبه باجلنس اآلخر 
حيث ضبط على الواجهة البحرية 
وهو يرتدي اللباس الهندي النسائي 
التقليدي املعروف باسم «الساري» 
واحيل الى جهــــات االختصاص 

الستكمال التحقيق.

محمد الجالهمة
تنفس ســــكان احــــدى القطع 
الســــكنية التابعة ملنطقة حولي 
الصعداء بعد ان قام رجال املباحث 
مبداهمة عمارة عرفت بـ «عمارة 
االزعاج» ملا يصدر من بعض شققها 
مــــن ازعاج حيــــث كان اصحابها 
يقيمون سهرات حمراء وحفالت 
صاخبة متتد حتى ساعات الصباح 
األولى، واسفرت احلملة التي قام 
بها رجال مباحث حولي عن ضبط 
٢٠ شابا وفتاة ومتشبها باجلنس 
اآلخر، وذلك في ٣ شقق سكنية في 
عمارة االزعــاج التـــي استهدفتهـــا 

احلملــة.
وبحسب مصدر امني ان عدة 
الــــى مدير عام  شــــكاوى وردت 
املباحث اجلنائية اللواء عبداحلميد 
العوضي عن البناية التي عرفت بـ 

أمير زكي
كشــــفت رحلة تسوق قام بها ٣ 
بحارة يونانيني عن خرق امني خطير 
في ميناء الشويخ، وكان رجال منفذ 
ميناء الشويخ قد استوقفوا ٣ بحارة 
يونانيــــني عصر اول من امس على 
بوابة دخول املينــــاء ليفاجأ رجال 
املنفذ بأن البحارة اليونانيني الثالثة 
ال ميلكون اي تصريح ال باخلروج وال 
بالدخول الى امليناء، وكانت املفاجأة 
ان البحارة قالوا ان سفينتهم رست 
صباح اول من امس على الرصيف 
رقم ٩، وقرروا ان يقوموا باخلروج 
من امليناء للقيام برحلة تسوق في 
الكويت التي لم يسبق لهم رؤيتها، 
حسب قولهم، وقاموا باخلروج من 
احــــدى البوابات اجلانبية احملاذية 
لرصيف امليناء ومنها الى الطريق 

الرئيسي.
 ثم قاموا بأخذ ســــيارة تاكسي 
اقلتهم الى احد االســــواق التجارية 
في العاصمة، حيث جتولوا ملدة ٦ 
ساعات قبل ان يعودوا الى امليناء 

حيث مت ايقافهم.
واوضح مصدر امني ان البحارة 
الثالثة دلوا رجال املنفذ على البوابة 
الصغيرة التي خرجوا منها، موضحني 

انهم لم يكونوا يعلمون انهم قاموا 
بعمل مخالف للقانون، خصوصا ان 
الطريق من الرصيف مرورا بالبوابة 
الصغيرة وحتى الطريق الرئيسي 
لم تكن هناك حراسة او حتى عالمة 
تدل على انهم بحاجة الى تصريح او 
قاموا بخرق امني، واعتقدوا ان هذا 

هو النظام السائد في امليناء.

وقــــال املصدر انه متــــت احالة 
البحــــارة اليونانيــــني الثالثة الى 
جهاز الرقابة االمنية، حيث اخضعوا 
للتحقيــــق، وابلغوا احملققني بأنهم 
يعملــــون على باخرة حتمل اســــم 
«كريستوفر ١٤»، مؤكدين ان نيتهم 
كانت ســــليمة وكان قصدهم رؤية 

البلد والقيام برحلة تسوق.

وبني املصدر خطــــورة اخلرق 
االمني الذي كشــــفته رحلة تسوق 
البحارة الثالثة قائال: مت فتح حتقيق 
بالواقعة وكتابة حترير امني مفصل 
حــــول البوابة التي لم تكن تخضع 
للحراسة حلظة خروج البحارة منها، 
واخلطير في االمر اننا ال نعلم كم 
شــــخصا استغل هذا اخلرق االمني 
فــــي الســــابق وعبر تلــــك البوابة 
الصغيرة، واخلطــــورة هنا تكمن 
في ان اي شــــخص ميكن ان يدخل 
البالد مستغال تلك البوابة والقيام 
بأي عمل اجرامي دون ان يكون له 

سجل دخول او خروج.
وقال املصدر أن  الصدفة وحدها 
هي التي كشفت هذا اخلرق االمني 
الذي اســــتدعى اعادة تقييم شامل 
لوضع البوابات في امليناء وحتديـــد 

مســـارات اخلـــروج والدخــول.
واختتم املصدر حديثه قائال: ان 
التهمة التــــي وجهـــت الى البحارة 
اليونانيني الثالثة هي دخول البالد 
بصورة غير شرعية، غير ان املصدر 
لم يحدد ما اذا كانت سترد تعليمات 
باطالق سراحهـــم الحقــا، خاصة انه 
لم تتوافـــــــر نية القصــد اجلنائي 

من تسللهم.

أحيلـوا إلى الرقابة األمنيـة بتهمة دخول البالد بصورة غير شـرعية

العقيد عبدالرحمن الصهيلاللواء عبداحلميد العوضي

صورة أرشيفية مليناء الشويخ


