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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.

املــ�ــســابــقــة
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تلفزيون المعالي   أمة إيجابية
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تردد قناة املعايل على النايل �سات 10757 عامودي
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و�سع له النبي �سلى اهلل عليه و�سلم منرباً فى امل�سجد يفاخر ويدافع عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  	•
وين�سره على امل�سركني :

•	اأبو مو�سى الأ�سعري – ر�سي اهلل عنه -  

•	اأبو بكر ال�سديق– ر�سي اهلل عنه -   

•	كعب بن زهري – ر�سي اهلل عنه -  

•	ح�سان بن ثابت – ر�سي اهلل عنه -  

ال�ســوؤال الـتـا�سـع

ما حكم من اأكل اأو �صرب نا�صيا اأثناء ال�صيام؟

يتم �صومه و�صيامه �صحيح.  -1  

ف�صد �صومه.  -2  

عليه ق�صاء اليوم.  -3  
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تعامل معه 4 مراكز وخّلف 8 مصابين

 حريق سرداب في الفروانية يخلي بنايتين من قاطنيهما

أمير زكي ـ هاني الظفيري
متكنت 4 مراكز لالطفاء وهي الفروانية والعارضية 
واالنقاذ الفني واالسناد من السيطرة على حريق سرداب 
مبساحة 1200 متر وأدى احلادث الذي امتد التعامل معه 
لنحو 3 ساعات الى إصابة عدد من رجال االطفاء والسكان 
باختناقات ومت معاجلتهم في موقع احلريق من دون أن 
تستدعي حالتهم نقلهم للعالج داخل املستشفيات، كما 
اضطر رجال االطف���اء الى اخالء قاطني البنايتني نظرا 
للدخ���ان الكثيف الذي خلفه حريق الس���رداب، وقالت 
ادارة العالق���ات العامة في االطفاء في بيان لها انه ورد 
بالغ ملركز العمليات فجر أمس عن حريق سرداب عمارة 
بالفروانية، فت���م توجيه كل من مركز اطفاء الفروانية 
والعارضي���ة واالنقاذ الفني واالس���ناد ملوقع احلريق، 

وعند وصول رجال االطفاء تبني لهم ان احلريق مندلع 
بسرداب مشترك بني عمارتني تبلغ مساحتهما 1200 متر 
مربع تقريبا، وأوضح بيان االطفاء ان الس���رداب كان 
يستخدم كمش���غل لتنجيد االثاث، وان احلريق التهم 
جميع االثاث املوجود بالس���رداب، مما س���بب انتشارا 
وصعود دخان كثيف الى االدوار العليا، وأشار البيان 
الى ان رجال االطفاء اضطروا الى اخالء املبنى من السكان 
وتشكيل فرق مكافحة وأخرى لالنقاذ ومتت السيطرة 
على احلريق بعد محاصرته ومت استخدام اجهزة شفط 
الدخان للتسريع في عملية التهوية، وأوضح البيان ان 
رجال االطفاء قاموا بإنقاذ طفلني رضيعني وتسليمهما 
لرج���ال الطوارئ الطبية مبوقع احلادث، باالضافة الى 
معاجلة العريفني ماجد الس���بيعي وأحمد الرجيبة من 

مرك���ز اطفاء الفروانية حيث أصيبا بإجهاد حراري من 
جراء احلريق.

هذا، وأش���رف على احلريق العقيد عبداهلل قرقوه 
ونائب املدير العام لقطاع املكافحة وتنمية املوارد البشرية 
باالنابة ورئيس مركز العارضية العقيد فيصل أشكناني 
واملقدمان ب���در العتيبي وحامت العتيبي والنقيب أمين 

املفرح.
من جهته، قال املنس���ق االعالمي في ادارة الطوارئ 
الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان ادارة الطوارئ أرس���لت 
الى موقع احلريق 5 سيارات إسعاف بقيادة عبدالعزيز 
الشمري، الفتا الى ان االشخاص الذين تلقوا عالجا من 
قبل رجال الطوارئ هم مصرية وكويتي ومينية وطفل 

مصري ورجل أمن واطفائي.

العميد محمد الصبر اللواء طارق حمادة

احلريق استمر 3 ساعات رجال اإلطفاء يتعاملون مع احلريق

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

وصفت ادعاءاتهم بالمرض والفقر بـ»الباطلة«

»الداخلية« شنت حملة جديدة على المتسولين
في أسواق التجار والصرافين والمناخ

ضبط عراقي هّرب 6100 حبة كابتي
في شحنة تمور بالعبدلي

محاولة انتحار كندية بحبوب »صداع«
ودهس شرطي مرور على السادس

ذك���رت إدارة االعالم األمني 
بوزارة الداخلية ان اسواق التجار 
والصرافني واملن���اخ واملباركية 
ومنطق���ة البل���وكات التجارية 
وبع���ض األس���واق التجارية.. 
شهدت حملة امنية واسعة لضبط 
املتسولني بقيادة مدير عام مديرية 
اللواء  العاصمة  امن محافظ���ة 
طارق حمادة وذلك بالتنس���يق 
مع اجلهات احلكومية واألمنية 
املختصة والتي اسفرت عن ضبط 
عدد من املتس���ولني من الرجال 

والنساء.
واضافت ادارة االعالم األمني 
التي يرأسها العميد محمد الصبر 
في بيان له���ا أن حمالت ضبط 
املتسولني تأتي بناء على تعليمات 
وكيل وزارة الداخلية املس���اعد 
لشؤون األمن العام اللواء خليل 
الشمالي الذي أصدر تعليماته الى 

أمير زكي
أحبط رجال جمرك العبدلي 
يوم امس األول محاولة ضخ 
6100 حبة مخدرة نوع كابتي 
البالد بع���د توقيف وافد  الى 
عراقي ق���دم الى الب���الد على 
ش���احنة محملة بالتمور وقد 
وض���ع احلبوب املخ���درة في 
أماكن سرية. وقال مصدر في 
جمرك العبدلي ان رجال جمرك 
العراقي  العبدلي اشتبهوا في 
الذي حضر وقت االفطار ليقوم 
مساعد مراقب اجلمرك جديع 
املطيري ومسؤول النوبة محمد 

ناصر باخضاع كامل ش���حنة التمور للتفتيش 
الدقيق ليتم العثور على احلبوب.

ق���ال مدير عام  من جهته، 
اجلم���ارك ابراهي���م الغامن ان 
ضبط هذه الكمية من احلبوب 
يؤكد على ان رجال اجلمارك في 
مختلف املناف�ذ البرية والبحرية 
واجلوية يظلون س���دا منيعا 
حيال كل من تسول له نفسه 
تهريب املواد املخدرة واملس��كرة، 
مش��يرا الى ان ضبط املمن��وعات 
يأت���ي في اطار حرص االدارة 
العامة للجم���ارك على اطالع 
مفت���ش���يها على أحدث طرق 
التهريب ومنحهم دورات متكنهم 
من اكتشاف السلوك غير املتزن 
والذي يكون في الغالب ناجتا عن تهريب ممنوعات 

الى داخل البالد.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
نقلت فت���اة كندية الى احد 
املستش���فيات اخلاص���ة في 
حالة حرجة وتبني بعد اجراء 
الفحوص���ات عليها ان حالتها 
حرجة ج���راء تناوله���ا كمية 
كبيرة من حبوب الصداع بقصد 

االنتحار.
وقال مصدر أمني ان ادارة 
املستشفى اخلاص ابلغت وزارة 
الداخلية عن دخول الفتاة بعد 
ان اقدمت عل���ى االنتحار، كما 
اكدت ادارة املس���������تشفى ان 
االطباء جت���اوزوا احل�������الة 
احلرجة لتصبح حالة متوسطة 

اخلطورة.
من جهة اخرى نقل عسكري 
في قطاع املرور الى مستشفى 

العدان بواسطة احد زمالئه 
وذلك بع���د تعرضه حلادث 
الدائري  دهس على طري���ق 
الس���ادس باجتاه املس���يلة 

الداهس والذي  فيما متك���ن 
كان يستقل س���يارة يابانية 
من الهرب وكلفت ادارة بحث 
وحت���ري حولي بالبحث عن 

املتهم الهارب.
وقال مصدر أمني ان رجل 
املرور كان قد اوقف س���يارة 
لتحرير مخالفة مرورية لقائد 
السيارة وحال نزوله من مركبته 
حضرت مركبة بخالف املركبة 
التي اوقفها رجل املرور حيث 

دهسته وفر قائدها هاربا.
ه���ذا وق���د اخ�ط���ر وكيل 
املس���اعد  الداخلي���ة  وزارة 
الل��واء  العمل���يات  لش���ؤون 
د. مصطفى الزعابي وكيل وزارة 
الداخلية الفريق أحمد الرجيب 

باحلادث.

جميع املديرين العامني ملديريات 
امن احملافظات بتش���كيل فرق 
أمنية مهمته���ا مراقبة ومتابعة 
حتركات املتسولني واملتسوالت 
الذي���ن يتخذون من أيام ش���هر 
رمضان الفضيل فرصة مواتية 

جلمع األموال بالنصب واالحتيال 
وادعاء الفقر أو املرض وغيرها 
من االدعاءات الباطلة التي يلجأ 
الذين  إليها هؤالء األش���خاص 
تتكاثر أعداده���م في هذه األيام 

الفضيلة.

هاني الظفيري
تقدم كفيل وافد بنغالي ببالغ الى مخفر 
اجلهراء متهما 3 أشخاص مجهولني بالتسلل 
الى جاخوره بكبد وتكبيل حارسه البنغالي 
وسرقة 19 رأس غنم وسجلت قضية سلب 

بالقوة.
من جه���ة أخرى، أبل���غ مواطن مخفر 

العيون عن سرقة مصوغات ذهبية بقيمة 
300 دينار.

وفي اطار جهود رجال أمن اجلهراء في 
مالحقة لصوص أمالك الدولة شن رجال 
أمن اجلهراء حملة على 3 أوكار لالتصاالت 
الدولية ومت ضبط 6 آسيويني داخل 3 شقق 

وجرت مصادرة أجهزة االتصاالت.

سلب 19 رأس غنم في كبد وإغالق 3 أوكار اتصاالت في الجهراء

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
متكن رجال امن الفروانية في س���اعة متقدمة 
من يوم امس من السيطرة على مشاجرة اندلعت 
بني نحو 20 آسيويا داخل كراج تابع لشركة النقل 

العام الكويتية في منطقة صبحان.
وقال مصدر امني ان بالغا بشأن املشاجرة تلقته 
عمليات الداخلية نحو اخلامسة صباحا، وعليه مت 
توجيه عدد من دوريات االمن، وتبني ان املشاجرة 
اس���فرت عن اصابة 6 آسيويني مت نقلهم للعالج، 
فيما القي القبض على عدد آخر من املشاركني في 

املشاجرة.

م���ن جهة اخرى، اصيب وافد باكس���تاني )45 
عاما( بجرح قطعي في الرأس اثر مش���اجرة بينه 
وبني شاب مجهول الهوية في منطقة الدوحة، وقام 
رجل الطوارئ مصطفى حسن باسعاف املصاب الى 

مستشفى الصباح.
على صعيد آخر، اصيب ايراني )40 عاما( في 
مشاجرة اخرى مبنطقة حولي، وقال املنسق االعالمي 
في ادارة الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان 
رجلي الطوارئ ط���الل عبدالهادي ورياض حجي 
نقال املصاب االيراني من مس���توصف حولي الى 

مستشفى مبارك.

تعامت أجهزة اإلطفاء صباح 
امس مع حريق اندلع داخل مدرسة 
اجنبية في منطقة سلوى، وقال 
مدير العالقات العامة في االطفاء 
باالنابة الرائد ناصر االنصاري 
ان احلريق أس���فر عن اصابة 3 
أشخاص، مشيرا الى ان بالغا ورد 
إلى غرفة العمليات في ان الساعة 
التاسعة والنصف من صباح امس 

عن حريق في مدرسة اجنبية في 
انه  سلوى، واضاف االنصاري 
فور تلقي البالغ هرع رجال إطفاء 
مركز الساملية اجلنوبي وساندهم 
رجال إطفاء مركز مشرف ورجال 
إطفاء مركز املواد اخلطرة للتعامل 

معه.
وق���ال ان احلري���ق كان في 
غرفة مساحتها تقارب 140 مترا 

مربعا هي غرفة استراحة للطلبة 
إلى  ومطبخ حتضي���ري وامتد 
غرفتني لتبديل املالبس واملختبر 

العلمي للمدرسة.
واشار االنصاري الى ان رجال 
االطفاء قاموا باخالء موقع احلريق 
وانقاذ 3 اش���خاص اثنان منهم 
اصيبا بحروق طفيفة، اما الثالث 

فأصيب باختناق.

8 مصابين في 3 مشاجرات في صبحان والدوحة وحولي

إصابة 3 في حريق مدرسة أجنبية في سلوى

إلغاء منع سفر صادر بحق مواطنة 
تراكمت عليها الديون

إخالء سبيل وافد متهم 
بجلب المخدرات

اصدرت الدائرة اجلزائية الرابعة باحملكمة الكلية 
برئاسة املستشار عادل الصقر وامانة سر سيد مهدي 
قرارا باخالء سبيل وافد من جنسية عربية متهم في 

جناية جلب املواد املخدرة بقصد االجتار.
وخالل اجللس���ة حضرت احملامية دالل املال عن 
املتهم وشرحت ظروف موكلها الصحية بأنه يعاني 
من امراض في القلب وان حالته الصحية من املمكن ان 

تسوء في حال استمرار حجزه على ذمة القضية.
واوضح���ت املال في دفاعها ام���ام احملكمة انتفاء 
مبررات حبس املتهم على ذمة القضية حيث ان املتهم 
ال يخشى فراره او اختفاؤه كونه يريد ان يثبت براءته 
من التهمة املسندة اليه كما انه رب اسرة وهو العائل 

الوحيد لها وهي في امس احلاجة اليه.

الكلية  ألغت احملكمة 
إجراء منع السفر الصادر 
بحق مواطنة مدينة لشركة 

عقارية مببلغ مالي.
وقال محامي املواطنة 
القطان إن  عبداحملس����ن 
الس����بب وراء تقدمي����ه 
طعن إلغاء إجراءات منع 
السفر هو أن هناك عيوبا 
وشوائب لم تطلع عليها 
إدارة التنفي����ذ منه����ا أن 
حالة موكلته املادية سيئة 
جدا وإنها ال متلك املبلغ 
املدينة به لس����داده إمنا 
إدارة التنفيذ حينما قدمت 
املدعية إجراءات  الشركة 
منع الس����فر باشرت في 
اتخ����اذ اإلج����راءات ولم 
تعر أي اهتمام ولم متكن 
موكلته من الرد على إدارة 
التنفيذ على إجراءات منع 

السفر.
القطان أن  وأوض����ح 
موكلته قد سبق أن منعت 
الس����فر على خلفية  من 
مطالب����ات مادي����ة وقمنا 
بالتظلم أمام احملاكم بدائرة 
التظلمات وألغت إجراءات 
منع الس����فر وهذا يعتبر 
الثامن على التوالي، حيث 
انها مواطنة ومكان سكنها 

معلوم وتعيش مع أهلها 
فال ميكنها الفرار من البلد 
ألنه مرجعها األول واألخير 
الذي  التظلم احلالي  وان 
أمام احملكمة بسبب عدم 
إيجار  قدرة دفع موكلته 
التي كانت تسكن  الشقة 
بها وانها معس����رة ماديا 
وال متل����ك أي مبالغ في 
البنكي. وقدم  حس����ابها 
القطان حافظة مستندات 
طويت عل����ى صورة من 
حساب املتظلمة آلخر ستة 
أشهر يثبت أنها ليس لديها 
مبالغ مادية وصورة من 
التظلمات التي ألغيت من 
قبل احملاكم وطلب القطان 
إلغاء  في مذك����رة دفاعه 

اإلجراء وقبول التظلم.

ابراهيم الغامن

اللواء د. مصطفى الزعابي

احملامي عبداحملسن القطان


