
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
مصر: لن ننتظر المصالحة الفلسطينية إلى األبد.

ــ والسؤال هو في مصالحة عشان ننتظرها!
بلدية الكويت تزيل المئات من مظالت السيارات لوافدين مقامة في 

الساحات الترابية.
أبواللطفواحدــ زين يسوون خلو اليهال يلقون مكان يلعبون فيه.

البقاء هلل
يعقـوب عبداهلل عبـداهلل اخلرقـاوي ـ 79 عاما ـ 
الرجال: الشاميةـ  ق7ـ  ش72ـ  م10ـ  ت: 
99774465ـ  النساء: الصليبخاتـ  ق2ـ  

ش104 ـ ج11 ـ م37 ـ ت: 24874554.
مرمي عبداهلل محسن القالف، أرملة حسني علي 
محسن القالفـ  71 عاماـ  الدعيةـ  مسجد 

البحارنة ـ ت: 66655501.
عبدالوهـاب إبراهيـم أحمد العصفـور ـ 77 عاما ـ 
الرجال: اخلالدية ـ ق3 ـ شارع النصر 
ـ م228 ـ ت: 66336668 ـ 99024286 ـ 
النســــاء: القصور ـ ق7 ـ ش38 ـ م26 ـ 

ت: 66773317.
معصومة خداد بارون، أرملة حسن حسني علي 
البلوشيـ  74 عاماـ  السامليةـ  حسينية 
حبيــــب زيد البلوشــــي ـ 99047279 ـ 

.99726263
عبداهلل عيسى ابراهيم القصابـ  79 عاماـ  الرجال: 
اليرمــــوك ـ ق3 ـ ش2 ـ ج18 ـ م9 ـ ت: 
99644141 ـ النساء: مشرف ـ ق2 ـ ش7 
ـ م15 ـ ت: 99524075 ـ الدفن التاسعة 

صباحا.

عادل عبداهلل علي سـلطان السمحان ـ 52 عاما ـ 
الرجال: جنوب الســــرة ـ حطني ـ ق2 ـ 
ش223ـ  م43ـ  ت: 99049008ـ  99834455 
ـ النساء: قرطبةـ  ق1ـ  الشارع اخلامس 

ـ م35 ـ ت: 25325466 ـ 25325455.
عيد جابر السهيلـ  81 عاماـ  عبداهلل املباركـ  
ق5ـ  ش506ـ  م39ـ  بجانب ثانوية الطاهر 

للبنات ـ ت: 66663397 ـ 99882492.
بيبي محمد محمود امـن، ارملة عبداهلل علي 
صالح اخلال املطاوعةـ  75 عاماـ  الرجال: 
جنوب السرةـ  حطنيـ  ق1ـ  ش156ـ  م1 
ـ ت: 99002101 ـ 99611445 ـ  النســــاء: 
الزهــــراء – ق5 – ش503 – م5 – ت: 
22513031 – 99678644 الدفن التاسعة 

صباحا.
غازي حمود مفلوح املطيريـ  72 عاماـ  الفردوس 
ـ ق9 ـ الشــــارع األول ـ ج19 ـ م10 ـ ت: 
66466458 ـ الدفن بعد صالة العصر.

مهلي مبارك القبيل الرشيديـ  86 عاماـ  عبداهلل 
املبــــاركـ  ق1ـ  ش108ـ  م5ـ  مقابل فرع 

اجلمعية ـ ق1 ـ ت: 66610670.

مواقيت الصالة والخدمات ص42

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

»برنامج عمل احلكومة« 2009 – 2013 هو خارطة 
طريق، في حال متتعه بقوة دفع مشـــتركة من كل 
األطراف السياســـية )حكومة وبرملـــان( واإلدارية 
)بلدية، مالية، مركزي، جتارة، مواصالت( والقانونية 
)برملـــان، محاكم، داخلية(.. هذا الفريق قادر، بإذن 
اهلل على نقل الكويت خالل عشر سنوات فقط من 
حال اجلمود إلى االنتعاش الشـــامل، على نحو ما 

جرى في دول خليجية في سنوات قالئل قريبة.
هذه االنتعاشة لن تترك أبناء الكويت يتجولون في املطارات ويتكدسون 
في الشـــقق بحثا عـــن التعليم اجليد، ولن تضطر األســـر إلى مرافقة 
مرضاها لعدة شهور في بالد بعيدة، ولن تتوقف شركات املقاوالت عن 
البناء واإلبداع في جودة التنفيذ وسرعة االجناز، ولن تتراكم الديون 
االســـتهالكية على مواطنني دفعهم الفراغ إلى عادات معيشـــية سيئة، 
فاألعمـــال تناديهم وال مجال لتقاعد أصحاب اخلبرات وتكدســـهم في 
الديوانيات، يطلبون من محالت املعجنات ما يقضون به النهار وجانبا 

من الليل في هذر ال طائل من ورائه.
يقول البرنامج:

1 - إنشاء 400 مشروع صغير ومتوسط خللق فرص للشباب.
2 - ضخ أراض سكنية، بإجناز جسر جابر األحمد.

3 - إنشاء مدينة احلرير في الشمال، و6 مدن إسكانية.
4 - تأســـيس 11 شركة مساهمة عامة لـ »التأمني الصحي، الكهرباء، 

العمالة، اخلدمات التعليمية، اإلعالمية، السياحية«.
5 - مدينة جابر األحمد السكنية )مت توزيع 1.835 قسيمة، تتبعها 
4.130 أخرى، وقد مت طرح الطرق الرئيسية للتنفيذ في 2009/7/20(.

6 -  إنشاء محميات طبيعية ومناطق سياحية للتخييم املنظم.
 إنها خارطة طريق لوطن يريد أن يجدد أمجاده، ويستدعي أصحاب 
الهمم العالية الواثقني بأن جيل األبناء واألحفاد ال يقل إخالصا وتفانيا 
عن جيل اآلباء، ولن يقبل أن يكون وطنه مريضا بني أصحاء في منطقة 

اخلليج، هذه وصمة لن نسمح لها بأن تبقى في وطننا، بإذن اهلل.
لفت نظري.. »تفعيل دور الديبلوماسية االقتصادية، لتحقيق تكامل 
بني جهود الداخل واخلارج« على سبيل املثال، قبلت اجلامعات الكندية 
17 طالبا من السعودية، إلكمال دراستهم ما بعد اجلامعية، ولم توافق 
على الطلبة الكويتيني وهم ثالثة فقط، بسبب التجارب السلبية فيما 
يتعلق بسداد الرســـوم، بينما قبلت جميع املتقدمني السعوديني، هذه 
الصورة يجب أن تتغير، ومثلها صورتنا لدى شـــركات الصف األول 
العاملية في مجاالت تكرير النفـــط والبتروكيماويات والطيران.. الخ، 
ومثل ذلك لألطباء املتميزين في العالم واملصارف في مختلف مجاالت 
اخلدمات املالية، جميعها ميكن أن تنقل أحدث اخلبرات من سنغافورة إلى 
سان فرانسيسكو، ليصبح شمال الكويت عبارة عن عاصمة اقتصادية، 
محاطـــة مبدن جديدة وميناء ومرافق ترفع من كفاءة االســـتخدام إلى 

أبعد احلدود.
كلمة أخيرة: رغم أن مســـاحة مملكـــة البحرين ال تتجاوز 715 كلم2 إال 
أن نســـبة اســـتخدام األرض تصل إلى 40% في حني ال تتجاوز 6% في 
الكويت ذات الـ 16.000 كلم2، وهو ما سيشهد تغيرا ملموسا في السنوات 
العشـــر القادمة، بإذن اهلل، اتركوا املاضي وراءكم، تطلعوا إلى األمام، 
املستقبل ينتظركم، ولن يحول شـــيء بينكم وبني بلوغ هذه األهداف 

العملية جدا.

برنامج العمل = خارطة طريق.. والتردد ليس خيارًا

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

سبق أن اشتكينا من قلة االحتراف 
وخفية التعامل مع قضايا البلد املصيرية 
من قبل بعض النواب بسبب عدم وجود 
دورات تأهيلية مسبقة للعمل التشريعي، 
ما يزيد الطني بلة ندرة االطالع والثقافة 
السياسية لدى ذلك البعض، ومن ذلك 
ما شهدناه من حملة هتلريةـ  ستالينية 
للتحول للدوائر اخلمس »قمعت« وبشكل 
غير دميوقراطي كل اآلراء األخرى، وقد 
عاد نفس األطباء لوصف روشتة خاطئة 
أخرى أكثر ضررا من سابقتها هي مشروع 
»الدائرة الواحدة« التي ستحيل كما يقول 
علماء السياســـة النزاعات واملنافسات 
الظاهرية الصغيـــرة التي تدور ضمن 
محـــاور املناطق املختلفـــة إلى نزاعات 
مســـلحة حقيقية على مستوى الوطن 
وقد يكون هذا وبحق املطلوب حتقيقه 

رغم فظاعته.
 > > >

إن خيار الدوائر اخلمس لم يعط الوقت 
الكافي لتجربته وإذا كانت هناك حاجة 
للتعديل والتغيير فيجب أن يتناغم مع 
ما هو قائم في العالم أجمع من »زيادة« 
عدد الدوائر ال تقليلها خاصة بعد األمور 
الســـالبة الكبرى التي متت مع عملية 
»التقليل والتكبير« وما رأيناه من نزول 
اجليش وقوى األمن للشارع إبان العملية 
االنتخابية ووصول البلد للمرة األولى في 
تاريخها حلافة الهاوية، ان خيار الدائرة 
الواحـــدة غير معمول بـــه في »جميع« 

الدميوقراطيات األخرى عدا إسرائيل.
> > >

وإســـرائيل للعلم بلد شديد التقدم 
اقتصاديا والتطور علميا والقوة أمنيا، 
إال أنهـــا شـــديدة الضعف والتشـــرذم 
سياســـيا كأحد مخرجات نظام الدائرة 
الواحدة، حيث متتأل لعبتها السياسية 
بالفســـاد وعدم االستقرار ـ رغم وجود 
األحزابـ  واختطاف التوجهات املتطرفة 
للقرار املصيري فـــي الدولة، والعجب 
ممن لم يجعل من اإلجناز اإلســـرائيلي 
في االقتصاد والبحث العلمي والتعليم 
والقوة العسكرية قدوته واكتفى بتقليد 

أسوأ ما فيها.
> > >

ومعروف أن كلفة احلملة االنتخابية 
قد ارتفعت ضمن الدوائر اخلمس إلى ما 

يقارب 200ـ  250 ألف 
دينار وبعملية جمع 
حسابية بسيطة نعلم 
أن التحـــول للدائرة 
الواحدة يعني أن كلفة 
احلملـــة االنتخابية 
الكويت من  لتغطية 

أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها ومدنها 
القدمية واجلديدة ستصل إلى مليون دينار 
مما سيفتح الباب واسعا ألموال السفارات 
واملخابرات والقوى االقتصادية الكبرى 
وسيمتنع بالتبعية االكفاء واالمناء عن 

الترشح ناهيك عن الفوز.
> > >

لقد ساهم تقليص الدوائر في اختفاء 
منطقة كبيرة ضخمة كاجلهراء من التمثيل 
في مجلس األمة وال شك في أن التحول 
خليـــار الدائرة الواحدة سيســـاهم في 
اختفاء مناطق وشرائح وطوائف وقبائل 
وتوجهات سياسية بأكملها ضمن لعبة 
سياســـية يعتقد من ميلـــك 51% أن من 
حقه الغاء حق من ميلك 49%، لقد ضمنا 
قبل أيام لقاء على قناة »الصباح« وكان 
الضيف اآلخر هو أحد مقدمي مشـــروع 
الدائرة الواحدة وقـــد أقر بأنه ال ميلك 
أي دراسات أو أرقام عما سيحدث فيها 
لو طبق اقتراحه.. وهذا هو اللعب غير 
املسؤول مبســـتقبل البالد والعباد والاّ 

بالش.
> > >

آخـر محطة: 1 ـ  بدأنا وبحق نشـــك في 
وجود مخطط خارجي مدفوع الثمن يهدف 
لتدمير الكويت سياســـيا بعد أن دمرت 
اقتصاديا حتت رايـــات ظاهرها رحمة 
وباطنها عذاب من قبل نفس القوى ونفس 
النواب القابضني فال ميكن أن يصل اجلهل 

بهم إلى هذا احلد.
2 ـ يتعلل البعض بوجود فوارق في 
أعداد الناخبني بني الدوائر كعذر للتحول 
للدائرة الواحدة ونقول إن تلك الفوارق 
أقل كثيـــرا مما هو قائم فـــي »جميع« 
الدميوقراطيات األخرى التي تؤمن بأن 
الدميوقراطية تتحقق بالتمثيل الشرائحي 
الذي يضمن تواجد جميع ألوان الطيف 
السياسي واالجتماعي واالقتصادي حتت 
قبة البرملانات حتى لو تباينت األعداد 

بني الدوائر.

هل هي مشاريع مدفوعة األثمان من الخارج؟!
كالم مباشرمحطات

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

احلكومة احلالية أول حكومة منذ سنوات حتاول ان 
تشـــعرنا بأنها موجودة وانها تعمل ليل نهار من أجل 

اجناز شيء على أرض الواقع.
الشـــيخ أحمد الفهد يريد ان يؤكد ان عودته تصنع 
الفـــرق، ووزراء كالروضان والشـــريعان والســـاير 
وآخرين يريدون كذلك تقدمي شيء للناس مهما بلغت 

صعوبته.
وأيا كانت االخطاء، فاالجناز على ارض الواقع ايجابي الى هذه اللحظة، 
فمجلس الوزراء يسعى التخاذ قرارات مهمة في كل جلسة، وان كان تنفيذ 

بعضها على أرض الواقع شيئًا صعبًا جدا.
يوازي ذلك اصرار من قبل بعض نواب مجلس االمة على افتعال أزمات 
»ما ال معنى« كما حدث مع مجموعة الـ 26 والتي جاء رد صاحب الســـمو 

فيها رسالة واضحة ملن يفهم »ال تعاندون«.
قلنا لهم هذه سنة أهل الكويت منذ القدم، وهم أحرار فيما يبدونه بني 

يدي صاحب السمو، فقالوا »ال مو كيفهم.. حنا مجلس األمة«.
نعم أنتم مجلس االمة، وهو صاحب السمو والد اجلميع وأبو السلطات، 
ويريد ان يبقي بابه مفتوحـــا ملن يريد من أهل بيته وداره ووطنه، وهو 

من يستحق أن يقال بأنه »بكيفه« حفظه اهلل.
يقول لكم ســـموه: احلل في صندوق املعسرين، وال بأس من زيادته أو 
تنظيم وتغيير لوائحه، فيقول بعضكم: سنقدم طلب جلسة خاصة إلسقاط 

القروض وكل نائب وموقفه أمام ناخبيه.
ونقول لكم كذلك »ال تعاندون«، فولي االمر ال يوافق على ذلك وال يقبله، 
وايهام الناس بأن مجلس االمة هو أبوالسلطات شيء غريب، وانكم قادرون 

على اسقاط كل ديون املواطنني رغما عن اجلميع أمر مستنكر.
كذلك من الغريب ان نتابع حالة من الفوضى في التصريحات املهددة لبعض 
الوزراء باالستجواب، وبعضهم يعتقد انه اذا اعتلى املنصة فسيحارب بسيف 
العدالة ويصول ويجول في الدنيا، وان الناس ســـترفع له الرايات وتعلو 

باسمه الهتافات، وبرأيي انه سيعود الى نقطة الصفر دون نتيجة.
هذا املجلس بعضـــه عاقل ومتزن وهادئ ويعـــرف خطورة املرحلة، 
فصمته وسكوته ميثل احساسا باملسؤولية، والبعض اآلخر حكومي أكثر 
من احلكومة باحلق والباطل، والنتيجة اختلط فيها الصادق باملتلون ألن 

املرحلة تقتضي نوعًا من التروي والهدوء السياسي.
الوزراء صفر والشمالي والساير والشيخ جابر املبارك كلهم في دائرة 
االســـتجواب السياسي، ونحن نقول لكم اســـتفيدوا من استجواب وزير 

الداخلية وال تعاندوا.
اقول »ال تعاندون« ال خضوعا لباطل، بل درءا ملفســـدة دســـتورية قد 
حتدث، اقول »ال تعاندون« ال حبا في احلكومة وامنا حبا لوطني وامتثاال 

ألمر صاحب السمو.
»ال تعانـــدون« مبـــا ال متلكون، وقوموا بواجبكم الدســـتوري بهدوء، 
ومن يرد ان يستجوب وزيرًا فلتكن تصريحاته في معيته فال يؤجج بها 

الساحة دون معنى.
امني كاآلخرين، حاشا هلل، ولكن نقول كونوا عقالنيني  ال نقول كونوا بصاّ

قبل ان نشهد حال ثالثا ملجلس االمة ال تستفيد منه االمة.
والعاقل من يتعظ.. فواهلل اني ألرى القادمة

ال انتخابات سريعة بعدها.. فرحمة على والديكم..
»ال تعاندون«.. هذا صاحب الســـمو.. اخلـــط األحمر احلقيقي في هذا 

البلد.

»ال تعاندون«
واضح

»المتفجرات« تتعامل مع 3 زجاجات إحداها
ريد ليبل مقابل »شؤون القصر«

فلبيني أمام »أمن األحمدي«: 3 بمالبس وطنية سلبوني
وأمام »المباحث«: أنا اللص والـ 70 هاتفًا في شقتي

..وإثيوبية تدعي السطو على منزل كفيلها وسرقة 7000 دينار

مصرع بنغالي بطعنات على يد 4 خليجيين
 كانوا يبحثون عن خمر محلي

مات في »العدان« بعد 12 ساعة من واقعة االعتداء

بشـــأن اللصوص وقـــع فيها 
تضارب ولدى تضييق اخلناق 
الفلبيني لم يجد  الوافد  حول 
امامه سوى االعتراف باحلقيقة 
وانتقل رجال املباحث الى منزل 
ابوحليفة  املتهم في منطقـــة 
ووجدوا الهواتف النقالة التي 
سلمت إليــــه من الشركة التي 
يعمل بها بقصد توزيعها على 

مجموعة من احملالت.
هـــذا واكـــد مصـــدر امني 
الوافدين  ادعاءات بعـــض  ان 
بتعرضهم للسلب ال متر مرور 
الكرام، خاصـــة اذا كانت غير 
منطقيـــة حيث يعاد التحقيق 
معهم للوصـــول الى احلقيقة 

كاملة.

امير زكي
واذا كان الوافد الفلبيني قد اختلق قصة تعرضه 
للسلب من قبل 3 اشخاص ثم عاد ليعترف بأنه هو 
اللص، فإن وافدة اثيوبية يتم التحقيق معها داخل 
ادارة بحث وحتري محافظة اجلهراء بعدما ادعت 
اقتحام شـــقة تعمل بها من قبل 3 شبان مبالبس 
وطنية وقاموا بتكبيلها وسرقة 7000 دينار تخص 
كفيلها فيمـــا رجح مصدر امني ان تكون اخلادمة 

متورطة في هذه القضية.
وكان مواطن ابلغ عمليات الداخلية عن انه عاد 
الى منزله ليجد خادمته االثبوية مكبلة وذهب بها 
الـــى املخفر وادعت ان شـــخصا طرق باب كفيلها 
ومبجرد ان فتحت باب الشقة الواقعة في منطقة 
اجلهراء االستثمارية وجدت 3 اشخاص يندفعون 
الى داخل الشقة حيث كبلوها وسرقوا ذهبا ومبالغ 

مالية كانت موجودة بالشقة.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
وجه وكيل نيابة األحمدي عصر أمس تهمة 
القتل العمد لـ 4 خليجيني سددوا طعنات مؤثرة 
إلى جسد وافد بنغالي وأدت هذه الطعنات الى 
مصرعه، فيما أكد مصدر أمني ان املتهمني األربعة 
استطاع رجال أمن األحمدي ضبطهم بعد طعنهم 

البنغالي في ساعة متأخرة من فجر أمس.
ووفق مصدر أمني فإن عمليات الداخلية أبلغت 
في الثانية من فجر أمس عن وقوع مشاجرة بني 
بنغاليني يعمالن في بقالة و4 احداث حيث توجه 
رجال أمن األحمدي ودوريات األحمدي الى موقع 
البالغ واستطاع البنغالي غير املصاب ان يزود 
رجال األمن مبعلومات عن ســـيارة كان اجلناة 
يســـتقلونها، حيث قام رجال األمن بنشر عدة 

دوريات وإقامة حمالت تفتيشية انتهت بضبط 
اجلناة، وفي هذه االثناء فإن رجال الطوارئ قد 
نقلوا البنغالي املصاب )35 عاما( الى املستشفى 
اال انه توفي بعد أكثر من 12 ســـاعة من حادثة 

الطعن.
وأشـــار املصدر األمني الى ان البنغالي غير 
املصـــاب قال لرجال االمن ان الشـــباب األربعة 
دخلوا الى البقالة وســـألوا عـــن خمور محلية 
تباع ودارت بينهما وبني اجلناة األربعة مشادة 

كالمية تطورت الى الطعن.
ولفـــت املصدر الى ان رجـــال أمن األحمدي 
اخطروا بوفاة املصاب البنغالي من مستشـــفى 
العدان لتتم اعادة تكييف القضية الى قتل بدال 

من مشاجرة وإصابة.

ببالغ اكد خالله تعرضه للسلب 
من قبل 3 شبان حيث متت اعادة 
التحقيق معه خاصة ان روايته 

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
»ما سردته في مخفر شرطة 
االحمدي بشأن تعرضي للسلب 
من قبل 3 أشـــخاص يرتدون 
املالبس الوطنية وســـرقة 70 
هاتفا نقاال تقدر قيمتها بنحو 
7000 دينار كانـــت قصة من 
وحي اخليـــال واحلقيقة انني 
التي سردت  اللص والهواتف 
بشـــأنها قصة مختلقة داخل 
منزلي«، هذه االفادات احلقيقية 
واجلديدة سردها وافد فلبيني 
امام مدير ادارة بحث وحتري 
محافظة االحمدي العقيد داود 

الكندري.
وكانت رجال مخفر االحمدي 
احالوا وافدا فلبينيا بعد تقدمه 

سرقة فنانة »معروفة« في الروضة

ساعد صديقه على إخراج سيارته
»المغروزة« فمات دهساً تحت عجالتها

عسكري ومواطن إلى »المكافحة«

حريق مخزن أخشاب في »األديرع«

محمد الجالهمة
تقدمت فنانة كويتية »معروفة« الى مخفر الروضة يوم امس 
متهمة لصني مجهولني بكسر الزجاج اجلانبي ملركبتها االملانية 
وســـرقة 250 دينارا الى جانب هاتفني مســـجل عليهما جميع 
اصدقائها في الوسط الفني، وقال مصدر امني ان الفنانة وتدعى 
)ب( قالـــت في بالغها مبخفر الروضة: انها دخلت الى اجلمعية 
وامضت بداخلها ما ال يزيد على 10 دقائق ولدى خروجها اكتشفت 

سرقة احلافظة وما بداخلها وهاتفني.

محمد الجالهمة
لقـــي حدث كويتي 16 عاما مصرعـــه يوم امس عن طريق 
اخلطأ وذلك بعد ان دهســـه صديقه احلدث فـــي بر الوفرة، 
وكان اطباء مستشـــفى العدان اســـتقبلوا في ساعة متأخرة 
من مســـاء امس حدثا مصابا بجروح خطيرة ومت ادخاله في 
غرفة العناية املركزة الســـعافه اال ان احلدث اسلم روحه الى 
خالقها، وباالســـتماع الى افادات صديق احلدث الذي احضره 
الى املستشـــفى قال انه واملتوفى كانا فـــي نزهة ببر الوفرة 
وغرست السيارة وصعد الى املركبة فيما كان زميله الى جوار 
املركبة ملساعدته في خروج املركبة من الرمال وفجأة خرجت 

املركبة واصيب زميله.

محمد الجالهمة
أمر مدير جندة الفروانية العقيد اديب سويدان بإحالة عسكري 
في اجليش ومواطن الى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات بعد ان 

ضبطا متلبسني بتعاطي وحيازة مواد مخدرة.
وكانت عمليات الداخلية أبلغت عن وجود شخصني نائمني داخل 
مركبة، وبانتقال دورية من جندة الفروانية تبني ان الشخصني 

متعاطيان وان أحدهما عسكري.
من جهة اخرى، ألقى رجال أمن الطرق القبض على مواطنني 

عثر بحوزتهما على 3 سجائر ملغمة باحلشيش.

محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
متكن رجال مركزي إطفاء اجلهراء واجلهراء احلرفي من إخماد 

حريق في مخزن اخشاب يقع في معسكر االديرع.
وقال مصدر اطفائي ان رجال االطفاء متكنوا من إخماد ألسنة 
اللهب، مشـــيرا الى ان النيران التهمت معظم محتويات املخزن 

وفتح حتقيق للوقوف على سبب احلريق.

أمير زكي
كالكيـــت ثاني مـــرة، هذا ما 
حدث يوم امس مقابل شـــؤون 
القصر حينما توجه رجال ادارة 
املتفجـــرات الى منطقة شـــرق 
وحتديدا مقابل شـــؤون القصر 
اعدادها  للتعامل مع زجاجة مت 

وكأنها قنبلة مالتوف.
وكانت عمليات الداخلية ابلغت 
عصر امس عن وجود 3 زجاجات 
احداها ريدليبل الى جوار بعضها 
البعض وإحدى الزجاجات تبدو 
ممتلئة مبـــادة غريبة ويعلوها 
خيط حيث توجه الى موقع البالغ 
مدير أمن محافظة العاصمة العميد 
ابراهيم السيد هاشم ومدير جندة 
العاصمة العقيد يوسف الهمالن 
ومت اخطار ادارة املتفجرات ومت 

التعامل مع الزجاجات وتبني ان 
شـــخصا فعل ذلك متعمدا ليتم 
اخطـــار األدلـــة اجلنائية لرفع 

البصمات متهيدا لضبط الشخص 
الذي وضع هذه العبوات مقابل 

شؤون القصر.

كالكيت ثاني مرة

رجال »املتفجرات« يعاينون الزجاجات مقابل »شؤون القصر«

العقيد داود الكندري


