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وجهت وزارة الداخلية امس حتذيرا للمسافرين من اعطاء 
ش���رائح الهواتف النقالة التي يش���ترونها في البلدان التي 
يقضون فيها اجازاتهم ألش���خاص ال يعرفونهم بعد انتهاء 

زيارتهم.
وقالت الداخلية في بيانها ان بعض املسافرين يقومون 
بشراء خطوط هواتف نقالة خالل تواجدهم باخلارج، وعند 
انتهاء عطلتهم يتخلصون منها او مينحونها ألش���خاص ال 

يعرفونهم حق املعرفة من ابناء البلد الذي يزورونه.
وحذرت من وقوع شرائح الهواتف النقالة في أيدي بعض 
هؤالء األشخاص الذين قد يسيئون استخدامها مما يعرض 

أصحابها األصليني للمساءلة القانونية.
وأوضحت ادارة اإلعالم األمني ان التخلص من الشرائح 
عن طريق تركها او اهدائها الى مجهولني قد تسبب بالفعل في 

عدد من املشكالت القانونية لبعض املواطنني باخلارج.

»الداخلية« تحذر المسافرين من منح شرائح هواتفهم التي يشترونها بالخارج ألشخاص ال يعرفونهم

رجال اإلطفاء حلظة نقل أحد العمال الناجني إلى سيارة اإلسعاف

ألسنة النيران تتصاعد من املناجر الـ 7 قبل ان يسيطر رجال اإلطفاء على احلريق   )هاني الشمري(

»مباحث« حولي يغلقون  10 ملفات سرقة بضبط 3 مواطنين
 محمد الجالهمة

أغلق رجال االدارة العامة للمباحث اجلنائية، 
وحتديدا رجال بحث وحتري محافظة حولي، 
نحو 10 قضايا س���رقة مركبات كانت مسجلة 
حتى يوم أمس ض���د مجهول، وذلك بعد ان مت 
القبض على 3 مواطنني شكلوا فيما بينهم عصابة 
لسرقة املركبات واإلنفاق على سهراتهم احلمراء، 
وعثر في منزل املتهمني بع���د أن حصل رجال 

املباحث على اذن بتفتيشه على مسروقات، كما 
مت التحفظ على أدوات سرقة وجدت في سيارة 
يس���تغلونها في تنفيذ سرقاتهم.ووفق مصدر 
أمني، فإن إحدى دوريات مباحث حولي رصدت 
مركبة بها 3 اشخاص تتوقف في ساحة ترابية 
وهبط من املركبة شاب اقترب من السيارة وبدأ 
يقوم بكسرها، أما شريكاه فكانا يرقبان موقع 
اجلرمية، ليقوم رجال مباحث حولي بفرض طوق 

حول املركبة، وهو ما جعل اللصوص عاجزين 
عن الهرب، ليتم القبض عليهم وعثر في سيارتهم 
على مفاتيح مصنعة وأدوات لكس���ر املركبات 
بالعنف، وبالتحقيق معهم اعترفوا بس���رقة 10 
مركبات في مناطق الساملية وحولي وميدان حولي، 
وانهم يتقاسمون حصيلة املسروقات بعد بيعها 
بالتساوي واإلنفاق على سهرات خاصة تقام في 

شقة يقومون باستئجارها في ميدان حولي.

شرطية تلقي القبض 
على فتاة بدون مزعجة

أصّمان تبادال الضرب.. 
ورجال المخفر

استعانوا بخبير إشارات

هاني الظفيري
متكنت شرطية من ضبط 
البدون ورد بشأنها  فتاة من 
بالغ عن إزعاجها للعائالت في 
يوم مخصص فقط للنس����اء، 
وجاء ضبط الفتاة البدون بعد 
بالغ تلقته عمليات الداخلية، 
حيث نقل الب����الغ الى إحدى 
الش����رطيات الالتي يتواجدن 
في متنزه ترفيهي في الدوحة، 
لتقوم الشرطية بضبط الفتاة 

وإحالتها الى مخفر الدوحة.

 محمد الدشيش
اضطر رجال أمن الساملية 
الى االستعانة مبترجم خاص 
بالتعام���ل مع الصم والبكم 
للوقوف على تفاصيل قضية 
حملت عنوان اعتداء بالضرب، 
والالفت في هذه القضية ان 
اجلاني واملجني عليه يحمالن 

نفس االعاقة.
 واستنادا الى مصدر أمني 
فإن شابا في العقد الثالث من 
عمره دخل الى مخفر الساملية 
ومالبس���ه ملطخة بالدماء 
وتبدو عليه آثار اعتداء اال ان 
املجني عليه كان أصم وأبكم 
وهو ما دعا رجال األمن الى 
احالة املصاب الى املستشفى 
للس���يطرة على الدماء التي 
تنزف منه، وداخل املستشفى 
وبعد االستعانة بخبير في 
التخاطب مع هذه الشريحة 
سرد املجني عليه تفاصيل 
االعتداء، ، وسجلت قضية 

وجار ضبط اجلاني.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

الكوي���ت مع دولة  احتاد 
املدينة  أخرى عاصمته���ا 
املن���ورة دون س���ند من 
الدستور.وفضال عن ذلك 
فإن املشكو في حقهما أوردا 
أن ح���زام النفط للكويت 
محتل وأن احملتل هو من 
الثروة  يتحكم في ه���ذه 
الكويت ليست حرة  وأن 
في ذلك، كم���ا أنهما أوردا 
أن الكويت مهددة في أمنها 
القومي وال ميكن حتقيق 

ذلك األمن.
وكل ذل���ك كان بهدف 
نش���ر فكر غرضه اعتناق 
مب���ادئ ترمي إل���ى هدم 
النظم األساسية للكويت 
بطرق غير مشروعة، وذلك 
واضح من قيام املشكو في 
حقهما بعقد الندوة املشار 

إليها ودعوة اجلمهور دون 
متييز حلضور هذه الندوة 
والتحدث فيها بالعبارات 
أنهما  السالف بيانها، كما 
قد أسسا ما يسمى بتجمع 
احلركة السلفية الغرض 
منه العمل على نشر مبادئ 
النظم  إل���ى ه���دم  ترمي 

األساسية للكويت.
ومل���ا كان ذلك وكان ما 
تقدم وكان املشكو في حقهما 
قد متاديا مبا أوقعهما في 
احملظور قانونا مبس���هما 
نظام احلك���م في الكويت 
إلى محو اس���م  والدعوة 
الدولة من الوجود البشري 
والقول بأن الكويت محتلة. 
الش���كوى  أقمنا هذه  فقد 
للنائب العام التخاذ الالزم 

والتحقيق فيها.

د.عبداهلل النفيسياحملامي خالد الشطي

ق���دم احملام���ي خال���د 
أم���ن  الش���طي ش���كوى 
العام  النائب  ل���دى  دولة 
املستشار حامد العثمان ضد 
د.عبداهلل النفيسي وأمني 
عام احلركة السلفية بأنهما 
أقاما ندوة تضمنت العديد 
من العبارات املؤثمة قانونا 
بعد أن حرضا علنا وعلى 
مس���مع ومرأى من الغير 
على تغيي���ر نظام احلكم 
ف���ي الكويت والدعوة إلى 
اململكة  الكويت مع  احتاد 
العربية السعودية على أن 
املنورة هي  املدينة  تكون 
العاصم���ة لتحقيق األمن 
القوم���ي وإذا لم يتم ذلك 

فلن يتحقق ذلك األمن.
إلى ذلك فإن  باإلضافة 
املشكو في حقهما أوردا أن 
الكويت محتلة وأن هناك 
قوى أجنبي���ة تتحكم في 
نفط الكوي���ت وأن القرار 
بيد هذه القوى وليس بيد 

ساسة الكويت.
أن  الثاب���ت  وكان 
املش���كو في حقهم���ا قد 
قام���ا بالتحري���ض علنا 
وفي مكان عام عن طريق 
القول والكتابة على نشر 
مبادئ ترمي إلى هدم النظم 
األساسية في الكويت بطرق 
غير مشروعة بالدعوة إلى 

الشطي يشكو النفيسي وأمين »السلفية« بدعوى التحريض 
على تغيير نظام الحكم والدعوة إلى االتحاد مع السعودية

قدم بالغه للنيابة العامة تحت مسمى »قضية أمن دولة«

حريق يلتهم 7 محالت نجارة في الشويخ
 هاني الظفيري

ش���ب حريق هائل 
ف���ي منطقة الش���ويخ 
الصناعية أمس وادى 
الى اتالف 7 ورش جنارة 
متج���اورة بعد أن كان 
احلريق قد بدأ في منجرة 
واحدة ولكنه سرعان ما 
امتد الى بقية املناجر، 
واس���تدعى احلري���ق 
تدخ���ل 3 مراكز اطفاء 
)الشويخ والعارضية 

واإلسناد(.
وقال مصدر اطفائي 
ان س���رعة اس���تجابة 
رجال االطف���اء للبالغ 
ومتكنهم من السيطرة 
على احلريق حال دون 
امتداده حملالت أخرى، 
موضحا ان سبب احلريق 

لم يعرف بعد.

رجال اإلطفاء ينقذون 6 عمال من الموت اختناقًا في غرفة مجاري
 أمير زكي 

العام���ة  تعامل���ت اإلدارة 
لإلطفاء ممثل���ة مبراكز إطفاء 
الشويخ الصناعي ومركز اإلنقاذ 
الفني ومركز اإلسناد والطوارئ 
صباح أمس م���ع حادث إنقاذ 

6 عمال عرب في مشروع قيد 
اإلنشاء مبنطقة الرقعي خلف 
أحد املستشفيات اخلاصة بعد 
اختناقهم في غرفة تس���تعمل 
كبرك���ة للمي���اه في س���رداب 
املش���روع كما أصيب إطفائي 

باختناق أثن���اء عملية اإلنقاذ 
ومت عالجه مبوقع احلادث.

وقال مدي���ر إدارة العالقات 
العامة في اإلطفاء املقدم خليل 
األمير انه ورد بالغ إلى مركز 
العمليات صباح أمس تضمن 
س���قوط أربعة عمال في غرفة 
تستخدم كبركة مياه او غرفة 
لتجمع املج���اري حيث كانوا 
يعملون على طالئها مبواد عازلة 
وكيميائي���ة ذات رائحة قوية 
إلى االختناق، فاصيب  تؤدي 
العمال الثالثة باالختناق وغابوا 
عن الوعي، وحاول احد زمالئهم 
مس���اعدتهم فنجح في إخراج 
احده���م ولكنه س���قط مكانه 
هو ايض���ا وأصيب باالختناق 

واإلغماء.
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تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

اآل بهمــن الكرام

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــه بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

عبدعلي عبداهلل حممد بهمن

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان


