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يعتبر ميناء الشويخ اهم واقدم ميناء كويتي يستقبل 
البواخر احململة بالبضائع التجارية القادمة من شتى 
اصقاع االرض واملخزنة داخل حاويات ذات العشرين 

او اربعني قدما. 
امليناء يعتم��د على خمس رافع��ات عمالقة لتفريغ 
احلموالت من الس��فن وكانت الباخرة ال تس��تغرق 
اال )٦( س��اعات لتفريغ احلاويات ليتم نقلها بواسطة 
الش��احنات إلى منطقة التخزي��ن قبل انهاء اجراءات 
تخليصها وتفتيشها وإيصالها إلى املستودعات واملخازن 

للشركات التجارية. 
منذ اكثر من ثالث سنوات اصطدمت باخرة في رافعتني 
مما تسبب بتوقفهما كما تعطلت رافعتان بسبب سوء 
الصيانة لتبقى رافعة واحدة تعمل بكل طاقتها النزال 

حاويات البضائع من البواخر. 
ما الوضع احلالي بعد توقف عمل اربع رافعات وقيام 
رافع��ة واحدة بكل املهام؟ فقد اصبح تفريغ الباخرة 
الواحدة يس��تغرق من الوقت )٣٦( ساعة بعد ان كان 
يستغرق )٦( ساعات وأصبحت الكثير من البواخر تنتظر 

دورها خارج امليناء ألكثر من أسبوع وأسبوعني. 
هذا الوضع أدى الى تأخر تسليم البضائع إلى اصحابها 
في وقتها مما تس��بب في فرض غرامات تأخير على 
الناقل وعلى التاجر ولهذا اضطرت العديد من البواخر 
إلى التوجه مليناء الدمام لتفريغ حموالتها وجلب تلك 

احلاويات بواسطة الشاحنات إلى الكويت. 
فهل وصل األمر لدى البعض من املس��ؤولني للسعي 
إلى اغالق موانئ الكويت وتعطيل حركة املالحة ونقل 

البضائع من وإلى الكويت؟! 
وزي��ر املواصالت، لعلمكم اخل��اص ان الباخرة التي 
تس��ببت في إتالف رافعتني دفعت تعويضات مالية 
عن األضرار بقيم��ة )٩( ماليني دوالر، فلماذا ال يتم 

إصالح الرافعتني بها؟ 

ميناء معطلة 
خدماته

سوالف أمنية

احلادثان فصلت بينهما دقائق وتسببا في تصدعات ببنايتني في الساملية وحولي

مصرع وافدة  وإنقاذ حامل ووافد من حتت األنقاض في انفجارين لسلندرات غاز

دوري عن طريق فني مختص 
وتركيب اجهزة الكشف عن 
تسرب الغاز لتالفي تكرار مثل 
هذه احلوادث مشيرا إلى أن 
اغلب التسريبات التي حتدث 
س���ببها اما اهم���ال في عمل 

الدورية لتمديدات  الصيانة 
الغاز مثل اخلرطوم الواصل 
من االس���طوانة الى الطباخ، 
او يكون ناجتا من عدم اغالق 
املنظم من فوق اسطوانة الغاز 

بعد استخدامه.
ولم متر دقائق حتى وقع 
حادث مشابه، وفي التفاصيل 
تلقى مرك���ز عمليات اإلدارة 
العام���ة لإلطف���اء بالغا في 
الثانية من بعد العصر يفيد 
بوق���وع ح���ادث انفجار في 
عمارة مبنطقة حولي، وعلى 
اثر البالغ توجهت فرقة إطفاء 
من مركز حولي بقيادة املالزم 
أول عب���داهلل املطوع وحتت 
إش���راف رئيس املركز املقدم 
محمد اخلضر، وعند وصول 
رجال اإلطفاء للموقع تبني أن 
االنفج���ار وقع في ملحق في 
الدور األرضي بعمارة مكونة 
م���ن ٣ أدوار وأوق���ع إصابة 
واحدة لوافد آسيوي اجلنسية 
قام رجال اإلطفاء بتس���ليمه 
لعناصر الطوارئ الطبية الذين 

نقلوه الى مستشفى مبارك، 
كما ان االنفجار تس���بب في 
اندالع حريق في غرفة مجاورة 
للمطبخ وكانت األضرار في 
امللحق كبيرة من قوة االنفجار. 
هذا، وتوجه مدير عام اإلدارة 
العامة لإلطفاء الفريق يوسف 
عبداهلل األنصاري برفقة نائب 
العام لش���ؤون قطاع  املدير 
الوقاية الل���واء خالد املكراد 
ونائب املدير العام لش���ؤون 
قطاع املكافحة العميد جمال 
البليهي���ص ملعاين���ة موقع 
اللذين وقعا في  االنفجارين 
منطقتي حولي والس���املية.
ونائب املدير العام لش���ؤون 
قطاع املكافحة العميد جمال 
البليهي���ص ملعاين���ة موقع 
اللذين وقعا في  االنفجارين 
منطقتي حولي والس���املية.
ونائب املدير العام لش���ؤون 
قطاع املكافحة العميد جمال 
البليهي���ص ملعاين���ة موقع 
اللذين وقعا في  االنفجارين 

منطقتي حولي والساملية.

متوقفة في خارج العمارة.
بدوره، ش���دد مدير ادارة 
العالقات العامة واإلعالم العقيد 
خليل االمير على أهمية عمل 
الصيانة الدورية لتمديدات غاز 
الطبخ والكشف عليها بشكل 

الى عناصر الطوارئ الطبية، 
ووجود مصاب آخر بحروق مت 
انقاذه، وعمل رجال اإلطفاء على 
احتواء احلادث عبر مكافحة 
احلري���ق الذي امتد الى جزء 
من العمارة املجاورة ومركبة 

العمارة، فسارع رجال اإلطفاء 
انقاذ احملتجزين ليتبني  الى 
لهم وجود جثة المرأة آسيوية 
اجلنسية وهناك امرأة اخرى 
حامل كانت محشورة حتت 
األنقاض مت انتشالها وتسليمها 

محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش  
 هاني الظفيري

تس���بب انفجار نتج عن 
تس���رب غاز طبخ الى وفاة 
الى  وافدة واصاب���ة آخرين 
جانب اضرار بالغة في مبنى 
مكون من ٣ طوابق في الساملية، 
وبحسب بيان صادر عن االدارة 
العامة لالطفاء، فقد لقيت وافدة 
من احدى اجلنسيات اآلسيوية 
مصرعها بعد ان حدث انفجار 
هائل تسبب في انهيار للديكور 
وجزء من احلائط وحريق في 
شقة بالدور األرضي وأصيب 
رجل بحروق متفرقة وامرأة 
البيان ان  اخرى، وتضم���ن 
العامة  اإلدارة  مركز عمليات 
لإلطف���اء تلقى ظه���ر امس 
بالغا عن احلادث حيث هرع 
اثره رجال اطفاء مركز  على 
الساملية والساملية اجلنوبي 
بقيادة الرائد يوسف القالف 
والرائد نواف الشويع، وتبني 
ان االنفج���ار امتد الى خارج 

رجال اإلطفاء خالل محاولتهم انقاذ أحد املصابني في انفجار حولي

السيطرة على حريق محّول 
محمد الدشيش

اخمدت فرقة إطفاء اجلليب بقيادة رئيس قسم )أ( 
الرائد احمد الس���عيدي و النقيب علي جمشير حريقا 
نشب في محول كهرباء خارجي تابع ملنزل في منطقة 
اجلليب صب���اح امس دون انتش���ار احلريق ووقوع 

اصابات تذكر.

انتحار بكرميات شعر
أسعف وافد هندي الى مستشفى الفروانية، 

وسجلت قضية شروع في االنتحار في مخفر 
عبداهلل مبارك، وذلك بعد ان أقدم الوافد على 

االنتحار بكرميات مخصصة للشعر ووصفت 
حالة الوافد باملتوسطة.

اتهمت فتاة قاصر شابا يكبرها ب� 5 أعوام 
باستدراجها الى مواقف مستشفى وصدور فعل 

خادش للحياء بحقها، وسجلت قضية خطف 
واعتداء.

إشارات غير الئقة ألنثى

خدش حياء في مواقف مستشفى

موجز أمني

»التمييز« حتجز قضية الطبيبة التي 
فقأت عني خادمتها للحكم 15 اجلاري

مؤمن المصري 

حجزت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة التمييز 
أمس برئاسة المستشار سالم الخضير الطعن المقدم 
من الدفاع عن الطبيب���ة الكويتية المتهمة بضرب 
خادمتها بجسم صلب 
مما تسبب في إصابتها 
بعاه���ة مس���تديمة 
لجلس���ة 15 فبراير 

الجاري للحكم.
وخالل جلسة أمس 
حض���ر فريق الدفاع 
عن الطبيبة، المتمثل 
المحامين حسن  في 
العجم���ي ونجي���ب 
ومن���ذر  الوقي���ان 
وياسين  الش���مالي 
الخال���دي، وتراف���ع 
حس���ن  المحام���ي 
العجمي متمسكا بدفاعه المقدم في صحيفة الطعن 
ب�»التمييز« التي قدمها للمحكمة في جلسة سابقة 
حيث دفع بالقصور في التسبيب والفساد في االستدالل 

كما دفع باإلخالل بحق الدفاع. 
وطلب المحامون إخالء سبيل الطبيبة المتهمة 
بأي ضمان لحين الفصل في الدعوى فقررت المحكمة 

حجز الدعوى للحكم في جلسة األسبوع المقبل. 
كانت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة االستئناف 
ق���د قضت في 4 نوفمبر الماض���ي بحبس الطبيبة 
البالغة من العمر 55 عاما 4 س���نوات مع الش���غل 
والنف���اذ وإلزامها بتعوي���ض المجني عليها بمبلغ 

5001 دينار.

احملامي حسن العجمي

املصريان املتهمان بقضايا السلب بالركض التي بلغت 12 قضية

ضبط  4 أشقياء تخصصوا في سلب الهواتف والوافدين

محمد الجالهمةـ  هاني الظفيري

متك���ن رج���ال مباح���ث 
الفروانية في ساعة متأخرة من 
يوم امس من ضبط وافدين من 
اجلنسية السورية اعتادا على 
توقيف الوافدين بزعم انهما من 
قوة الشرطة وسلبهما مبالغ 
مالية وأي اغراض تس���تحق 
السرقة. وقال مصدر امني: ان 

الوافدين وهما عاطالن اعترفا 
بارتكاب نحو 8 قضايا، اال ان 
هناك اعتقادا بارتكاب املتهمني 
قضايا اكثر من ذلك. من جهة 
اخرى، أغل���ق رجال املباحث 
اجلنائية 12 قضية سرقة نفذت 
في مناط���ق مختلفة بضبط 
مصري���ني عاطلني عن العمل. 
وقال مصدر امني: ان الوافدين 
ضبطا عق���ب حتريات، حيث 

أنهما يوزع���ان األدوار  تبني 
فيدخل احد اللصني الى محل 
الهواتف ويقوم اآلخر بأعمال 
املراقبة، ويتحني اللص داخل 
احملل الفرصة لس���لب هاتف 
يعاين���ه ويه���رب جريا على 
األق���دام، كما اعترفا بش���حن 
الهوات���ف املس���روقة لبيعها 
خارج الكويت لتجنب ضبطهما 

مبوجب »السريل منبر«.

حادث ووفاة يكشفان 
عن مخدرات خلف »أمن الدولة«

أحمد خميس

حتفظ رجال األمن على مواد يشتبه انها مخدرة 
ومتت احالتها الى النيابة العامة على خلفية حادث 
تصادم ثنائي ووفاة، وق���ال مصدر امني ان بالغا 
ورد الى عملي���ات الداخلية عن حادث تصادم عند 
تقاطع الشهداء ومنطقة الوزارات في جنوب السرة 
خلف مبنى أمن الدولة، وبانتقال رجال األمن تبني 
ان احل���ادث بني مركبة بقي���ادة مواطن حالته بعد 
االصطدام حرجة ومت نقله الى مستش���فى مبارك، 
ومركبة اخرى بقيادة مواطنة، ورص�����د رجال األمن 
مركبة املواطن في وضع تشغيل، وحينما دخل رجل 
األمن الغالق احملرك ش���اهد كمية من املواد املخدرة 
واحلبوب، هذا، ووصلت اف���ادة بأن املواطن الذي 
عثر بداخل مركبته على مواد يش���تبه انها مخدرة 
توفي متأثرا بجروحه، من جهة اخرى لقي شخص 
غير كويتي مصرعه في انقالب مركبة في منطقة بر 
الساملي عند الكيلو 9، كما توفي آسيوي دهسا خالل 

عبوره الطريق القريب من جامعة الشدادية.

مجهول كاد أن يتسبب في مقتل  
5 مواطنني وخادمة حرقاً

فتحت وزارة الداخلية حتقيقا للوقوف على هوية مجهول 
كاد ان يودي بحياة 5 مواطنني حرقا في القرين، بحسب 
بي��ان صادر عن االدارة العام��ة لالطفاء فإن فرقة إطفاء 
القرين توجهت قبل فجر امس بدقائق للتعامل مع حريق 
منزل مبنطق��ة القرين ق4، وتب��ني ان احلريق وقع في 
ديوانية املنزل وقامت الفرق��ة مبكافحة احلريق وانقاذ 
5 اش��خاص واخلادمة من املنزل، واش��ار البيان الى ان 
احلريق متت السيطرة عليه في غضون 25 دقيقة، وتبني 

ان احلريق بفعل فاعل.

توقيف مجسم ضرب حارس أمن
هاني الظفيري  - عبداهلل قنيص

مبتابعة من مدير امن مجمع األڤنيوز اللواء متقاعد 
حمد الس���ريع متكن رجال مباح���ث الفروانية من 
القبض على مواطن مجسم ضرب حارس امن ملجرد 

ان تدخل احلارس في 
فض مشاجرة جمعت 
اجلاني وآخر، وقال 
مصدر امني ان رجال 
املباحث اس���تعانوا 
املراقبة  بكامي���رات 
في مجم���ع األڤنيوز 
والتي التقطت صورا 
للشخص، وكان قد 
تق���دم ال���ى مخف���ر 
االندلس وافد مصري 
يعمل حارس امن في 
األڤنيوز ويدعى محمد 
صابر اسماعيل محمد، 

وأبلغ عن تعرضه لالعتداء بالضرب من قبل شخص 
مجهول داخل االڤنيوز، وبحسب املصدر فقد حظيت 
القضية مبتابعة من قبل مدي���ر امن املجمع اللواء 
السريع خاصة ان املجني عليه احد قوة امن املجمع 
ول���م يخطئ مطلقا من خ���الل متابعة احلادث عبر 
الكامي���رات والتي اظهرت عنصرية مفرطة للجاني 
في التعامل مع املجني عليه مس���تهزئا به وبعمله، 
حيث تابع الس���ريع القضية حت���ى انتهت بضبط 
اجلاني وال���ذي مت التعرف عليه م���ن قبل املجني 
عليه واعترف اجلاني مبا نسب اليه ليتم احتجازه 

في النظارة.

املتهم بعد ضبطه 

السوريان ارتكبا ما يزيد على 8 قضايا

سجلت مواطنة في مخفر شرطة القيروان 
قضية الفعل الفاضح ضد شخص مجهول 
يستقل مركبة أميركية زودت رجال األمن 

برقمها، وقالت انها كانت تسير بسيارتها على 
الدائري اخلامس وصدر عن الشخص فعل 

فاضح بحقها.


