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ختام دورة لغة اإلشارة
تحت رعاية مدير عام اإلدارة العامة للتدريب اللواء حميد حبيب 
السماك وبحضور مدير ادارة الخدمات المالية واالدارية والصيانة 
العقيد جمال المصري ومساعد مدير ادارة التنسيق والمتابعة الرائد 
احمد عبدالرضا العطار ورئيس قس�م متابعة ش�ؤون المتدربين 
الرائد محمد عباس جمعة والسيد منصور عبداهلل المنصور رئيس 
قسم االنشطة التربوية في ادارة المدارس الخاصة، اختتمت دورة 
لغة االش�ارة والتي ش�ارك فيها مجموعة من الضباط والمدنيين 
من مختلف قطاعات وزارة الداخلية وعقدتها وزارة التربية »إدارة 

المدارس الخاصة« تحت اشراف االدارة العامة للتدريب.
وتهدف هذه الدورة الى اكساب المتدربين طرق التعامل الصحيح 
والسليم مع االصم ومهارات التواصل بين منتسبي وزارة الداخلية واالصم 

ومعرفة المصطلحات العامة  الضرورية للتعامل اليومي.

الترفيهية  للمدينة  أخذهم  وأمهاتهم  أحفادي  أص��روا 
اللي مازرتها من خمس أو ست سنوات تقريبا.. وكنت 
م��ت��ردد ول��ك��ن الن ال��ج��و ح��ل��و أخ��ذت��ه��م م��رغ��م أخ��اك��م ال 
بطل بوجود األمهات وحنتهم بمساعدة حنة األحفاد.. 

وصلنا للمدينة وقطعنا تذاكر بسعر ثالثة
ونص للتذكرة ومكتوب عليها شاملة األلعاب ودخلنا 
ال��ل��ي تبيع الذرة  ان��ت��ب��اه��ي ك��ث��رة األك��ش��اك  وأول م��ال��ف��ت 
والطرق  البقاالت  غير  كشك  أمتار  عشر  كل  والنفيش 
ال��ل��ي ت��وص��ل ال��ع��وال��م ال��ع��رب��ي وال���دول���ي اغ��ل��ب��ه��ا مسكر 
بجينكو واألل���ع���اب اغ��ل��ب��ه��ا ت��ح��ت ال��ص��ي��ان��ة م���اع���دا جم 
لعبة مالت سنة يد يدي، املهم اختاروا األحفاد لعبة من 

هاأللعاب األثرية.
فقال لي البنغالي: الزم يجيب تذكره.

فقلت له: ليش تذكره وأنا دافع سعر التذكرة الشاملة 
ق����ال: ب��اب��ا ه���ذه ل��ع��ب��ة الزم ف��ل��وس: ع��ج��ي��ب أم���ر إدارة 
التذاكر  فسعر  ال��ن��اس  على  تضحكون  ليش  هاملدينة 
بثالثة  وص���ارت  ون��ص  بدينارين  خبري  اللي  الشاملة 
الحصن..  أم  ي��رك��ب��ون  ع��ي��ال��ن��ا  م��وع��ش��ان  ون���ص..ل���ي���ش 
لينقلونها  قبل  اللي بشرق  القديمة  امل��اله��ي  م��دن  وال��ل��ه 
ل��خ��ط ك��ي��ل��و ع���ش���رة م���ك���ان وزارات�����ك�����م ال���ج���دي���دة كانت 
 أح��س��ن م��ن ه��امل��دي��ن��ة ال��ك��ب��ي��رة ال��ل��ي ل��أس��ف ماعرفتوا 

تخططونها صح.. 
بدول  ترفيهية  م��دن  أغلبكم س��اف��ر وش���اف  وأع��ت��ق��د 
ث��ان��ي��ة ت���رى م���و ش���رط ض��خ��ام��ة ال��ل��ع��ب��ة ع��ش��ان تصير 
القليلة  مسلية وحلوة فبدل هالعوالم املسكرة واأللعاب 
وامل���س���اح���ات ال��ف��اض��ي��ة ال��ك��ث��ي��رة ال��ل��ي ت��ن��ت��رس أكشاك 
ل��أك��ل ك���ان ال��ل��ي ي����روح م��ي��ت ج�����وع.. وال���ل���ه ال��ع��ظ��ي��م في 
ألعاب بسيطة ومسلية تترس هاملكان وتحليه..وتونس 
ال���زائ���ري���ن.. س����ووا ج���زء ت��راث��ي »ال��ك��وي��ت ق��ب��ل« وحطوا 
نشوفها  ال��ل��ي  السالسل  ودوارف  قبل  م��ل��وت  قليلبات 
ب���األف���الم ال��ع��رب��ي��ة اب��ي��ض واس����ود ال��ل��ي س��اع��ات تنقطع 
االك��ت��رون��ي��ة تفشل فيها  األل��ع��اب  م��ن سرعتها.. ص��ال��ة 
العاب  التعاونية  الجمعيات  ب��أح��د  ش��اي��ف  أن��ا  لعبة  ج��م 
والله  املستقبلية..  بصالتكم  ال��ل��ي  م��ن  أك��ث��ر  ال��ب��اب  عند 
ح���رام ه��امل��س��اح��ة ال��ك��ب��ي��رة ت��ظ��ل ج��ذي��ة ف��اض��ي��ة ومالها 
رواد.. خ��ط��ط��وا ل��ه��ا ع���دل س����ووا اس��ت��ف��ت��اء ل���ل���زوار عن 
إذا متعرفون واخذوا  العاب  شللي ينقص هاملدينة من 
برأيهم، خصصوا العاب لأطفال املعاقني فلهم رب وهم 
عيالنا.. سووا أماكن للحضانة عشان التنترس املدينة 
ب��ال��خ��دم م����ادام م��اي��دخ��ل��ون ب��ف��ل��وس.. ت���رى م��ل��وا الناس 
اللي  اللنج  االثريه.. شخباري.. وملوا من  السيارات  من 
يفتر ب��م��اي خ��اب��ط وح��ف��ظ��وا إش��ك��ال ال��ح��ي��وان��ات وملوا 
أغ��ل��ب األلعاب  ال��ل��ي يلف فيهم ح��ول خ��راب��ة  القطار  م��ن 
مسكرة.. بمونتريال بكندا بالثمانينات دخلت مدينتهم 
الترفيهية واحلف أن بثالث أيام ماخلصت ومافيها شي 
خربان وألعابها بسيطة، ويأجرون سيارات صغيرة للي 
ماتتعب..  الناس  كبرها عشان  من  مدخلها  عند  يحب 
ب��دل صالة  وي��ن حفالتكم س��وو مسرح يحيي حفالت 
ال��ط��رب أو  ال��ن��اس منها بسبب  ال��ل��ي ي��ن��ح��رم��ون  ال��ت��زل��ج 
ن��ق��ل��وا ص��ال��ة ال��ت��زل��ج ل��ه��ا..س��وو ص����االت ب��ول��ن��غ للكبار 
اربحهم مسابقات  اهلك  مافيها جيب  سوو مسابقات 
 ف��ي��ه��ا ت��ن��اف��س م��ث��ل ال��ب��ح��ث ع���ن ال��ك��ن��ز وال����ع����اب ثانية 
خذوا أفكار من الكشافة، احيوا هاملدينة الكبيرة الحلوة 
ألنها بديرتنا الكويت خلوها تجذب الناس بدل لتكتبون 
على تذاكرها شاملة وتأخذون بيزات على اغلب األلعاب.. 
ه��م ن��رض��ى إذا ك��ان��ت ال��ع��اب ت��س��وى م��و جايبينها من 
اجل  م��ن  ون��ع��اون  نعني  مالكم خلق حنا  وإذا  املتحف.. 

عني ديرتنا وعيالنا.

في آخر قراراته قبل تقديم استقالته

الخالد يرفع تقرير محتجزي غوانتانامو للخارجية
عبداهلل الشايع:

في آخر يوم له في وزارة الداخلية اصدر 
الش�يخ جابر الخالد قرارا برفع تقرير 
إلى وزارة الخارجية يتعلق بالمواطنين 
المحتجزين في معتقل غوانتانامو في 
كوبا ,التقى وفد البنتاغون المشكل من 
فريق الدفاع األميركي والمحامي عادل عبد 
الهادي مع وزير الداخلية السابق الشيخ 
جابر الخالد الصباح. وتم تبادل الحوار 
حول قضية الكويتيين المحتجزين في 
معسكر غوانتانامو بكوبا. وكان الوزير 
الخالد متفهما جدا وأبدى اهتمامه الشديد 

بالموضوع.

وعقب انتهاء اللقاء صرح المحامي 
عاجل عب�د الهادي أن هذه القضية قد 
شكلت أرقًا للشارع الكويتي بما أنه قد تم 
احتجاز اثنين من أبنائه بدون وجه حق 
وعلى مدى عشر سنوات دون تقديمهما 
لمحاكمة عادلة. مضيفا: وقد أطلعنا الوزير 
الس�ابق الخالد على آخر المستجدات 
والتط�ورات المتعلق�ة بالمحتجزي�ن 

الكويتيين في غوانتانامو.
وأعرب الوفد عن إصراره على االستمرار 
والسعي لإلفراج عنهما بالطرق الدبلوماسية 
واس�تخدام السياس�ة الكويتية لحمل 
الحكوم�ة األميركية على االس�تجابة 
باعتبار أن الكويت حليف استراتيجي 

وصديق قديم ودائم للواليات المتحدة 
األميركية.

وأض�اف العب�د اله�ادي أن الوزير 
الس�ابق الخال�د قد تابع ب�كل اهتمام 
الش�رح الذي قدمه أعضاء الوفد وآخر 
المستجدات ووعد بالحرص على متابعة 
الموضوع. كما رفع تقريرا إلى الخارجية 
الكويتية لعمل الالزم واالتصال الفوري 
بالخارجية األميركية إليجاد حل سريع 

لإلفراج عنهما.
وأك�د العب�د اله�ادي أن الوفد يقدر 
للخال�د االهتم�ام الكبي�ر ال�ذي أبداه 
للقضية وس�عيه في بذل أقصى جهد 

إليجاد حل لها.

¶ العبدالهادي: هذه 
القضية شكلت أرقًا 

 للشارع الكويتي 
بشكل عام

مصرع مواطن وإصابة آخرين في جملة حوادث مرورية 
عبدالرحمن العجمي:

لقي مواطن يبلغ من العمر 29 
عاما مصرعه اثر حادث انقالب 
مركبته في بر السالمي.. غرفة 
عمليات وزارة الداخلية تلقت 
بالغا يفيد عن العثور على  شاب 
متوفى بداخل مركبتة المنقلبة 
بداخل بر السالمي وعلى الفور 
اسرع رجال األمن ترافقهم الطوارئ 
الطبية وعند الوصول الى الموقع 

قام فنيو الطوارئ الطبية  بفحص  
المواطن، وتبين انه فارق الحياة 
منذ يومين، وحضر رجال االدلة 

الجنائية لمعاينة الموقع ورفع  
الجثة الى الطب الشرعي لمعرفة 
س�بب ووق�ت الوف�اة، وتبين 
ان المواط�ن تع�رض لح�ادث 
انقالب  منذ يومين بداخل البر، 
حيث لم يكن هناك احد لرؤية 
الحادث، واستمر المتوفى داخل 

مركبته لمدة يومين.
من جانب اخر اصيب مصري 
في العقد الثالث من عمره بكسور 
وجروح متفرقه في الجسد اثر 
وقوع حادث تصادم بين مركبتين 
على طريق الدائري الرابع السريع 
مقابل منطقة الش�ويخ  وعلى 
الفور اسرع رجال االمن ترافقهم 
الطوارئ الطبية الى موقع البالغ 
وعند الوصول قام فنيو الطوارئ 
الطبية  بفحص المصاب وتبين 
انه يعاني من عدة اصابات، وتم 
اسعافه على الفور الى مستشفى 
الصباح لتلقي العالج فيما قام 
رجال االمن بتنظيم حركة السير 
التي تعطلت جراء وقوع الحادث 
المتصادمة  المركبات  وابعاد 

من على الطريق.
 ووقع ايضا ح�ادث دهس 
اصيب بالحادث مصري يبلغ 
من العم�ر 50 عاما  باصابات 
متفرقه في الجس�د في ميدان 

حولي وتم اسعافه من قبل فنيو 
الطوارئ الطبية الى مستشفى 

مبارك لعالجه.
وفي منطقة امغرة وقع حادث 
تصادم بي�ن مركبتين اصيب 

بالح�ادث  س�عودي يبلغ من 
العمر  20 عاما بكسر في الكاحل 
وجروح قطعية في الجسد وتم 
اسعافه الى مستشفى الجهراء 
من قبل فنيي الطوارئ الطبية 

لتلقي العالج.
واصيب كذلك مواطن يبلغ 
من العم�ر 14 عاما باصابات 
متفرقه في الجس�د اثر وقوع 
حادث تصادم بين مركبتين وتم 
اسعافه  بواسطة فنيي الطوارئ 
الطبية الى مستشفى الجهراء 

لتلقي العالج.

وعلى طريق كبد وقع حادث 
تصادم بي�ن مركبتين اصيب 
بالحادث  مواطنان باصابات 
متفرقة ف�ي جس�ديهما  وتم 
اسعافهما  الى مستشفى الفروانية 
من قبل فنيي الطوارئ الطبية  

لتلقي العالج.
كما وقع حادث تصادم بين 

مركبتين على طريق النويصيب  
اصيب بالحادث مواطنان ومواطن 
باصابات متفرقه في اجسادهم 

وتم اسعافهم على الفور.  
وفي منطقة ش�رق اصيب  

مصري وباكستاني باصابات 
متفرقه في جسديهما اثر وقوع 
حادث تصادم بين مركبتين وتم 

اسعافهما.
وعلى طريق الدائري السادس 
مقابل مخازن الصليبية العمومية 
وقع حادث تصادم بين مركبة 
وش�احنة اصي�ب بالح�ادث  
س�عودي في العقد الثالث من 
عم�ره باصاب�ات  متفرقة في 
الجسد وتم اسعافه الى مستشفى 
الفروانية من قبل فنيي الطوارئ 

الطبية لتلقي العالج.

تم نقلهم إلى مستشفيات عدة

 تأجيل دعوى مواطن وزوجته متهمين  
بقتل وافدة فلبينية في كبد

عبداهلل الشايع:

أجلت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار 
عبد الناصر خريبط وأمانة سر هشام سماحة 
دعوى قتل عمد مع سبق اإلصرار والترصد متهم 
فيها مواطن وزوجته بقتل وافدة فلبينية لجلسة 
6 مارس المقبل لوصول التقرير الطبي الخاص 

بالمتهم�ة. وتتلخص تفاصي�ل الواقعة في أن 
المتهمين قاما بقتل الخادمة الفلبينية بعد أن 
عذبتها الزوجة بشكل يومي بعلم زوجها، وعندما 
خش�ي الزوجان من افتضاح أمرهما قاما بنقل 
الخادمة، وكانت شبه فاقدة الوعي في سيارة خاصة 
بهما، وتخلصا منها في منطقة إسطبالت كبد. 
وقام الزوجان بإلقاء الخادمة من الباب الخلفي 

وداسا عليها بإطارات السيارة.
وقرر نجل المتهمين أن والدته اعتادت على 
ضرب المجني عليها وأنه دخل عليها ذات مرة 
وسألها عن حالتها فأجابته الضحية أنها تعاني 
آالما مبرحة في البطن وقام والداه بأخذها في 
الساعة الثانية فجرا إلى المستشفى ولم يشاهد 

الخادمة بعدها.

القبض على لصين يسرقان مواد البناء
القى رجال االمن القبض على شخصين من غير محددي الجنسية 
بحوزتهما كمية من الحديد المسروق ومواد تستخدم للبناء على 

طريق كبد مساء امس االول.
 احدى الدوريات واثن�اء قيامها بجولة  روتينية على طريق 
كب�د اش�تبهت بمركبة من ن�وع جيب مضل�ل بالكامل في وقت 
متأخ�ر من الليل، وعلى الفور طلب رجال األمن من قائد المركبة 
التوقف وعند توقفه والحديث معه تبين انه يوجد داخل المركبة 
شخصان وبالتدقيق ايضا على اوراقهما الشخصية تبين انهما 
من غير محددي الجنسية، وال توجد بحقهما قضايا والحظ رجال 
األمن ان المتهمين بحالة ارتباك واضحة، وبتفتيش المركبة عثر 
داخلها على كمية كبيرة من الحديد ومواد للبناء وتم ضبطهما 

واحالتهما الى جهات االختصاص.

 جانب من أحد الحوادث

,

عادل العبد الهادي ,

 ¶ رجال الطوارئ الطبية تعاملوا 
 مع العديد من الحوادث 
ومن بينها حوادث دهس


