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املتهم اخلليجي وأمامه كمية من املضبوطات

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
واصل رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بقيادة اللواء الشيخ احمد اخلليفة مالحقتهم 
لتجار السموم املخدرة اذ مت ضبط خليجي في 
منطقة الصليبخات حّول منزله الى وكر لالجتار 
في املواد املخدرة معتقدا ان قيامه باالجتار في 
املخدرات داخل منزله سيقف عقبة امام ضبطه 

من قبل رجال اللواء احمد اخلليفة.
واس����تنادا الى مصدر امني فإن معلومات 
وردت الى مدير عام املكافحة عن اجتار خليجي 
في املواد املخدرة وانه يعقد صفقات املخدرات 
داخل حديقة منزله في الصليبخات وإزاء هذه 
املعلومات قام اللواء اخلليفة باإليعاز الى مساعده 
العميد صالح الغنام بتشكيل فريق عمل ملتابعة 
هذه التحريات وضبط املتهم بالتنسيق وبعلم 
النيابة العامة ومت االستقرار على تكليف ادارة 
املعلومات التي يترأسها العقيد خالد احلريص 
ومساعده الرائد عبداهلل الصقعبي والنقباء خالد 
غلوم ومحمد اخللف وعبداهلل صنقور، وأضاف 
املصدر: قام مدير إدارة املعلومات بإعداد خطة 
لإليقاع باملتهم من خالل صفقة للمواد املخدرة، 
مشيرا الى ان املتهم ابدى استعدادا لبيع 15 غراما 
من الهيروين ألحد املصادر اخلاصة وما ان سلم 
املتهم املخدرات ملصدر املعلومات حتى فوجئ 
برجال »املكافحة« يلقون القبض عليه ومن ثم 
قام بإرش����اد فريق املكافحة عن املخدرات التي 
قام بإخفائها ف����ي عدة أماكن مبنزله وتنوعت 
املخازن بني غرفة النوم وحمام املنزل. واشار 
املصدر ال����ى ان الكمية التي ضبطت في منزل 
املتهم كانت عبارة عن 500 غرام هيروين و1750 
حب����ة مخدرة، واعترف املتهم بتعامله مع احد 

جتار املخدرات بالسجن املركزي.

هاني الظفيري
لم يجد لص وقتا مناسبا للسطو على سيارة تابعة لشركة الكترونيات سوى أذان 
املغرب بعد أن توقف سائقها بالقرب من سكن عمال لتناول وجبة الفطور، ليتمكن 
اللص من اخلروج ب� 12 هاتفا نقاال حديثا تبلغ قيمتها اكثر من 1500 دينار، وبحسب 
سائق السيارة الذي تقدم ببالغ الى مخفر اجلليب فانه خرج من سكن العمال حيث 
يقيم بعد تناول اإلفطار ليكتشف أن سيارة الشركة قد كسرت وبتفحصها تبني أن 

اللص خرج بجميع الهواتف التي كانت بداخلها وسجلت قضية.

12 هاتفًا نقااًل طارت مع أذان المغرب

بالتعاون مع جريدة

اال�سم:              رقم االثبات:

العنوان:                     تلفون:

�سـروط امل�سابقـة

- 15000 (خم�سة ع�سر �ألف) دوالر نقد�ً و�أكرث من (50) خم�سني جائزة نقدية.

- يدخل �لقرعة كل من �أجاب عن 25 �س�ؤ�الً �سحيحاً يف �مل�سابقة و�أكرث.

- يدخل ��سم �ملت�سابق �ل�سحب مرة و�حدة، و يكتب �ال�سم �لرباعي كاماًل مع رقم �الثبات (�له�ية �أو ج��ز �ل�سفر) و�لهاتف و�لعن��ن كاماًل.

.www.m3ali.tv  دخ�ل �مل�سابقة و�مل�ساركة فيها يك�ن طريق م�قع قناة �ملعايل -

- تعلن نتائج �مل�سابقة الحقاً بعد رم�سان يف قناة �ملعايل وجريدة �الأنباء.
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اأو �سرب نا�سيُا فحكمه: اإذا ن�سي ال�سائم يف رم�سان فاأكل  	•

•	اإعادة �سيام هذا اليوم.  

•	عليه كفارة فقط اإطعام ع�سرة م�ساكني.  

•	عليه ال�سيام والكفارة.  

•	اإمنا اأطعمه اهلل و�سقاه وال �سيء عليه.  

ال�سوؤال الــثـامــن

ما حكم النية يف ال�صيام املفرو�ض؟

حكمها واجب.  -1  

حكمها مفرو�صة.  -2  

ال يتم ال�صيام اإال بها.  -3  
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تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

وال�سيد / عبدالوهاب اأحمد عبدالوهاب الهندي

عائلة الهندي الكرام

لـــوفـــــــاة �ملغفـــــور لــه بــــاإذن �هلل تعـالــــى

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

اأحمد حممد �سالح عبدالوهاب الهندي

د.إبراهيم العبدالهادي

ضبط تاجر مخدرات خليجي
يعقد الصفقات في حديقة منزله

لصوص يقتحمون مستودعًا في أمغرة
ويخرجون ببضائع بقيمة 32 ألف دينار

هاني الظفيري
تق����دم مواطن الى مخفر اجلهراء مبلغا عن تعرض مس����تودعه 
للسرقة عن طريق خلع الباب واالستيالء على ما بداخل املستودع 
من بضائع تقدر قيمتها ب� 32 ألف دينار ليتم تسجيل قضية احيلت 

الى رجال املباحث للكشف عن هوية اللصوص.
وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان عمال املستودع الكائن في 
منطقة سكراب أمغرة اكتشفوا عملية السرقة صباح امس األول فأبلغوا 
كفيلهم الذي حضر الى املس����تودع وتبني ان اللصوص استطاعوا 
تفكي����ك الباب اخلارج����ي حيث نقلوا جمي����ع األدوات االلكترونية 
اخلاصة باملس����تودع وقام كل من املقدم فالح محسن والرائد مطر 
سبيل والنقيب غنيم الظفيري مبعاينة املوقع ورفع البصمات عن 

طريق رجال األدلة اجلنائية وجار ضبط املتهمني.
وم����ن جانب آخر، أبلغ حارس عمارة في املنطقة االس����تثمارية 
باجلهراء عن تعرض احدى الش����قق التي يعمل بها للسرقة ليتجه 
رجال أمن الى موقع البالغ ومت تس����جيل قضية. وفي التفاصيل ان 
حارس العمارة قام بتعق����ب صوت خرير املاء الذي دله الى احدى 
الشقق التي نظفها اللصوص من محتوياتهم بعد ان تركوا »حنفيات« 
املاء مفتوحة والذوا بالفرار، هذا وأشار املصدر الى ان قيمة املسروق 
تقدر ب� 2000 دينار ليتم تسجيل قضية وجار البحث عن اجلناة.

اجتماع تنسيقي 
استعداداً لمؤتمر وزراء داخلية الخليج

ترأس وكيل وزارة الداخلية املس����اعد لشؤون العمليات اللواء 
د.مصطفى الزعابي اجتماعا امنيا مع اعضاء اللجنة األمنية لالجتماع 
التاسع والعشرين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون اخلليجي 
الذي تستضيفه الكويت في السادس والعشرين من اكتوبر املقبل، 
وذلك لبحث ما يلزم بش����أن اخلدمات املطلوب����ة وتوفير التغطية 
األمنية لالجتماع، وبحث آلية التنس����يق املباشر مع اجهزة وزارة 
الداخلية نحو تنفيذ املهام املعتمدة واالشراف على تنفيذ جميع املهام 

والواجبات، وقد حضر االجتماع آمرو الوحدات األمنية.

اللواء د.مصطفى الزعابي متوسطا أعضاء اللجنة األمنية

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

تجديد حبس قاتل زوجته الفلبينية حتى 31 الجاري
التجديد  أمر قاض���ي 
أم���س بتجدي���د حب���س 
املص���ري )ع.م.( املته���م 
الفلبينية  بقتل زوجت���ه 
ف���ي أح���د الصالون���ات 
مبنطق���ة اجلابرية حتى 

31 اجلاري.
ومت عرض املتهم على 
التجديد وترافع  قاض���ي 
محامي املتهم بشار النصار 
ش���ارحا مأس���اة موكله 
وطلب إخالء سبيله بأي 
ضمان النتف���اء مبررات 

احلبس االحتياطي. وناش���د املتهم من 
خ���الل »األنباء« الس���فارة واخلارجية 
املصرية لبذل كل اجلهد املمكن إلرجاع 

أطفاله الثالثة من الفلبني 
وتسليمهم ألهلهم خشية 
أن يصيبهم مكروه ألنهم 

مواطنون مصريون.
يذكر أن النيابة العامة 
أسندت للمتهم تهمة القتل 
العمد مع سبق اإلصرار. 
وهي تهمة تصل عقوبتها 
إلى ح���د اإلعدام في حالة 
اإلدانة. وقد تأخذ احملكمة 
املتهم بالرأفة إذا اقتنعت 
التي صاحبت  بالظروف 
اجلرمية والتي رواها املتهم 
أمام النيابة العامة من أنه اكتشف عالقة 
زوجته بأحد أصدقائه مما أفقده توازنه 

وجعله يرتكب جرميته.

احملامي بشار النصار

متكن رجال االطفاء اول من امس من احليلولة دون 
انتشار ألسنة اللهب على مساحة 1800 متر مربع، 

وهي مساحة مصنع لالخشاب في صبحان.
وقال مدير ادارة العالقات العامة في االطفاء ان 
رجال 3 مراكز لالطفاء سيطروا على احلريق بسرعة 

قياس���ية رغم االجواء احلارة، الفتا الى ان وحدة 
التحقيق شرعت في حتديد سبب احلادث.

هذا واشرف على احلريق مدير اطفاء محافظة 
مبارك الكبير العقيد وليد االنصاري ورئيس مركز 

اطفاء القرين العقيد ناصر العنزي.

»اإلطفاء« تسيطر على حريق مصنع لألخشاب في صبحان

»الصحة«: المادة التي أدت لوفاة طفل »الظهر« 
تستخدم لعالج مرض جلدي في الرأس واستخدمت خطأ

كونا: قالت وزارة الصحة في بيان لها أمس ان املادة 
التي أدت الى وفاة طفل وإصابة أفراد عائلته امس األول 
في منطقة الظهر مت شراؤها بشكل شخصي واستخدامها 

من قبل األهل بصورة خاطئة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس عن وفاة طفل ونقل 
7 أطفال آخرين أحدهم بحالة حرجة وخمس نس���اء الى 
مستشفى العدان بسبب استخدامهم مادة سامة بصورة 

خاطئة.
وأوضح وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي 
ان أفراد العائلة اش���تروا هذه املادة بش���كل ش���خصي 
الستخدامها وتعرضوا لتسمم نتيجة لالستعمال اخلاطئ 

لل``مادة.
وأفاد العبدالهادي بأن بقية املصابني في حال صحية 

مستقرة وسيغادرون املستشفى في القريب العاجل بعد 
التأكد من س���المتهم واالطمئنان عليهم، داعيا املولى ان 
يلهم ذوي الطفل املتوفى الصبر والس���لوان وان يشفي 

املصابني ومين عليهم بالصحة والعافية.
وأهاب���ت وزارة الصح���ة باملواطن���ني واملقيمني الى 
عدم اس���تخدام أي مادة ال يعرف مدى خط���ورتها على 
صحة االنس�ان مؤكدة أهمية استشارة األطباء في حال 
است��خدام أي مادة ب�ديلة عن األدوي�ة املعت��مدة واملعروف��ة 

عامليا.
يذكر ان املصابني وهم من عائلة واحدة ومنهم ثالث 
خادمات تعرضوا الستنش���اق مادة كيميائية سامة أدت 
الى وفاة أحد أفرادها وكانوا يستخدمونها لعالج مرض 

جلدي في الرأس.

عابدين: 70% من إصابات رجال 
اإلطفاء سببها إهمال اإلطفائيين

كونا: دعا املدير العام لالدارة العامة لالطفاء 
باالناب����ة العميد أمني عابدي����ن رجال االطفاء 
بااللتزام بكامل االج����راءات االمنية اخلاصة 
بلباسهم حفاظا على حياتهم، مؤكدا في الوقت 
نفس����ه على حرص الدولة في توفير احدث 
الوسائل االمنية في العالم للحفاظ على رجاالتها 

العاملني في مجال اخلطر.
وقال عابدي����ن ان االدارة العامة لالطفاء 
تواكب االش����تراطات الكاملة في حماية رجل 
االطفاء وانها ال تتردد في توفير احدث التقنيات 
اخلاصة مبالبس االطفائ����ي حلمايته بأعلى 
قدر ممكن مع توفير التقنية نفسها في املواد 

املستخدمة الطفاء احلرائق.
واشار الى ان احلوادث التي حتصل لرجال 
االطفاء اثناء تأديتهم مهمتهم تعود اسبابها 
بنس����بة 70% الهمال او تقاعس االطفائي في 
االلتزام بارتداء الزي الكامل لرجل االطفاء اثناء 
اخلدمة فيما تعود االسباب االخرى لظروف 
خارجة ع����ن ارادته مثل وق����وع حوادث في 

املوقع.
وكشف عابدين ان نسبة احلرائق هذا العام 
وحتى الوقت احلاضر مقارنة مع العام املاضي 
تقل بنحو 14%، مش����يرا الى ان هذه النسبة 
ال تالحظ الن فت����رة الصيف عادة هي االكثر 

تعرضا لهذه احلوادث السباب عديدة.
وبني ان من ابرز االسباب لوقوع احلرائق 
ه����و ارتفاع درجة احلرارة فاملناخ يعد عامال 
اساس����يا الندالع احلريق باالضافة الى سوء 
التخزين العشوائي للبضائع وخاصة وضع 
مواد تنظيف الس����جاد مع السجاد نفسه في 
املخزن بش����كل غير منظم ما يجعل تعرضه 

حلوادث احلريق سهال مع اي شرارة نار.
واضاف ان هناك اس����بابا اخرى مثل عدم 
تطبي����ق اش����تراطات احلماية وه����ي املهمة 
والضروري����ة قبل تس����لم الرخص التجارية 
مع تنفيذ هذه االشتراطات لتسهيل احلماية 
ومساعدة رجال االطفاء في حال حدوث حريق 
باالضافة الى ضرورة متابعة صيانة املعدات 
االمنية في املباني وتشغيلها بشكل منظم بني 

حني وآخر لتفقد صالحيتها.


