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الصفحة
امير زكي ـ محمد الجالهمة

احيلت جثة ش���اب كويتي الى الطب الشرعي 
بعد بالغ عن وجوده متوفى داخل منزل اس���رته 
في احدى مناطق محافظة الفروانية ورجح التقرير 
االولي بش���أن وفاة الشاب ان تكون الوفاة ناجتة 

عن تعاطي مواد مخدرة.
من جهة اخرى نقل مواطن زميله البالغ من العمر 

47 عاما الى مستشفى العدان ولكن االطباء ابلغوا 
املواطن ان زميله فارق احلياة نتيجة الغرق.

وقال مصدر امني ان الش���خص الذي اصطحب 
اجلثة للمستشفى قال ان زميله كان يسبح مقابل 
ش���اطئ املهبولة واصابه شد عضلي مفاجئ دفعه 
الى الغ���رق وانه قدم ما ميكن تقدميه النقاذ حياة 

زميله ولم يتمكن من فعل شيء.

شبهة جرعة زائدة وراء مصرع مواطن في الفروانية

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

االمتناع عن النطق بعقاب مواطن
سرق منزاًل مرتديًا زي رجال الشرطة

قض������ت الدائ�����رة 
اجلزائية الرابعة مبحكمة 
االس���تئناف برئاس���ة 
العنزي  انور  املستشار 
وامانة سر احمد الشردان 
بتعديل حكم اول درجة 
القاضي بحبس مواطن 
خمس سنوات مع الشغل 
والنف���اذ ال���ى االمتناع 
عن النطق بالعقاب بعد 
اتهام���ه بجناية س���لب 
اموال عن طريق استعمال 

العنف.
وتخلص الواقعة في 

ان النيابة العامة اسندت للمتهم تهمة سرقة 
اموال عن طريق استعمال العنف، باالضافة 
الى انتحاله صفة رجال االمن عبر ارتداء 
زي رجال الشرطة للتمكن من تفتيش احد 
املساكن وذلك بقصد السرقة، وبناء عليه 
وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة اجلناية 
واجلنحة املنصوص عليها في املواد 226 
و225 و126 و127 من قانون اجلزاء طالبة 

عقابه وفقا للمواد املذكورة.
وخالل جلسات احملاكمة، حضر دفاع 
املتهم احملامي حسن العجمي الذي طالب في 
مذكرة دفاعه ببطالن االعتراف الصادر من 

موكله كونه وليد االكراه 
والتعذيب طبقا ملا هو 
ثابت باالوراق مع اهدار 
حتريات املباحث كدليل 

من ادلة االثبات.
العجمي في  ولف���ت 
ال���ى تناقض  دفوع���ه 
الدليل الفني مع الدليل 
القولي، مشيرا الى اآلثار 
املرفوعة من مكان حادثة 
االختالس والتي تؤكد 
اختالف بصمات موكله 
عن البصمات التي رفعها 
الفنية  قس���م املضاهاة 

التابع لالدارة العامة لالدلة اجلنائية.
وبني العجمي في دفعه الثالث انتفاء 
جرمية انتحال صفة رجال االمن، مؤكدا ان 
موكله اعترف بهذا االتهام نتيجة التعذيب 
وااليذاء حلمله على االعتراف به، مشيرا 
الى ان ه���ذا االتهام ولد ميتا كون البدلة  
العسكرية اخلاصة برجال الشرطة والتي 
استند اليها رجال املباحث لم تقدم كحرز 
من ضمن ادلة االثبات في اجلناية املذكورة، 
االمر الذي استندت اليه محكمة االستئناف 
في تعديل حكم اول درجة ومن ثم قضت 

باالمتناع عن النطق بالعقاب.

4 بالمالبس الوطنية 
سلبوا 1000 دينار 

من 7 صينيات 

أحداث بدون يصيبون 3 كويتيين بطعنات في منتزه
وإصابة مصريين في مشاجرة مع بدون في خيطان

إصابة مواطنة 
في تصادم مركبة 

بسيارة إسعاف

 محمد الجالهمة
تقدمت 7 وافدات جميعهن 
من اجلنسية الصينية وأبلغن 
ضد 4 اشخاص يرتدون املالبس 
الوطنية انهم دخلوا الى شقة 
يقطن بها في أبوحليفة وادعوا 
انهم رجال مباح���ث واتهموا 
الوافدات مبمارس���ة االعمال 
غير االخالقية وسلبوا منهن 
1000 دين���ار و4 هواتف، ومت 
ف���ي مخفر  تس���جيل قضية 
الفنطاس بعنوان السلب بالقوة 
وانتحال صفة مباحث وكلفت 
ادارة البحث والتحري بضبط 

اجلناة.
على صعيد آخر، تقدمت سيدة 
من غير محددي اجلنسية واتهمت 
والد وشقيق زوجها بالدخول الى 
مسكنها في الفنطاس واالعتداء 
عليها بالضرب واصطحاب ثالثة 
من أبنائها والسفر بهم الى دولة 
مجاورة، وسجلت قضية دخول 
مسكن واالعتداء بالضرب وخطف 

اطفال، وأحيلت لالختصاص.

 أمير زكي ـ محمد الدشيش
اس����فرت 4 مشاجرات داخل منتزه ترفيهي وفي 
مناطق الس����املية وخيطان والشويخ عن اصابة 7 
اشخاص بجروح وطعنات، وبلغ سن اصغر مصاب 15 
عاما فيما كان وافدا مصريا 51 عاما هو اكبر االشخاص 
عمرا.وقال مصدر أمني ان مش����اجرة بني 3 أحداث 
بدون وعراقي من جهة و4 احداث كويتيني من جهة 
أخرى وقعت في املنتزه الترفيهي وان رجال األمن 
تدخلوا واوقفوا املتشاجرين ونقل 3 احداث كويتيني 
للع����الج ووضعوا حتت التحفظ ومت حتريز ادوات 
حادة بحوزة األحداث البدون والعراقي، وس����جلت 

قضية وفي خيطان اس����فرت مشاجرة بني 3 شباب 
من غير محددي اجلنس����ية ووافدين من اجلنسية 
املصري����ة عن اصابة املصري����ني بجروح في الرأس 
وقال فني اول الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد 
ان رجلي الطوارئ تيسير الشيخ ونشأت لطفي تكفال 
بنقل املصريني الى املستشفى وفي الشويخ اسفرت 
مش����اجرة بني آسيويني عن اصابة هندي بكدمة في 

الصدر ونقل للعالج في مستشفى الصباح.
كما اصيب مصري مقابل أحد املطاعم بعد مشاجرة 
وس����ارع لتقدمي العالج من الط����وارئ الطبية فؤاد 

مصطفى وعلي حسن.

 أمير زكي
شهدت منطقة القرين حادث 
تصادم بني س���يارة اسعاف 
وسيارة أخرى يقودها مواطن 
وبرفقته زوجته وأسفر احلادث 
ع���ن اصابة زوج���ة املواطن 
والالفت ان رجل���ي الطوارئ 
محمد البلوشي وخليفة املجرن 
اللذين كانا في سيارة االسعاف 
اتصال بغرفة العمليات الرسال 
سيارة اس���عاف اخرى لنقل 
الزوجة للعالج وجار معرفة 

املتسبب في التصادم.
من جه���ة أخ���رى أصيب 
4 باكس���تانيني بج���روح إثر 
انق���الب مركبة عل���ى طريق 
الفحيحيل وس���ارع عدد من 
رجال االطفاء يتقدمهم إبراهيم 
صبحي وحسني القالف وعماد 
القطان  س���يف وعبدالرحمن 
وقاسم نصر وفيصل القطان 
وعبدالرحمن الكندري وسالم 
البلوش���ي لنق���ل املصاب���ني 

ملستشفى االحمدي.

مصرع 13 شخصًا وإصابة 93 إطفائيًا في شهر يونيو الماضي

األنصاري لـ »األنباء«: »اإلطفاء« تتعامل سنويًا مع 3600 حريق وحادث
و60% من حرائق البالد سببها »التماس الكهربائي« و»عبث األطفال«

 أمير زكي
اعلن نائ����ب مدير عام االدارة العامة 
لالطفاء لشؤون المكافحة العميد يوسف 
االنصاري احدث احصائية لالدارة والتي 
بينت ان عدد الحوادث التي شهدها شهر 
يونيو الماضي وتعامل معها رجال االطفاء 
بل����غ 1244 حادثا، وهو مق����ارب لعدد 
الحوادث التي تعامل معها رجال االطفاء 
خالل شهر مايو الذي سبقه والذي سجل 
1226 حادثا بين حرائق وانقاذ وحوادث 
منزلية ومروري����ة، موضحا ان المعدل 
الذي يتعامل معه رجال االطفاء شهريا 
ال يقل عن 1000 حادث من هذه االنواع، 

اي ما يفوق 3600 حادث سنويا.
وقال االنصاري ان شهر يونيو الماضي 
يعتبر االس����وأ من حيث عدد الضحايا، 
حيث بلغ عدد الوفيات التي سجلت لذلك 
الشهر 13 شخصا ما بين احتراق واختناق 

وحادث مروري.
واش����ار االنصاري ال����ى االحصائية 
الصادرة ع����ن االدارة العام����ة لالطفاء 
قائال: تعامل رجال االطفاء مع 455 حريقا 
خالل شهر يونيو، كان نصيب محافظة 
الفروانية 107 حرائق، ما يجعلها االعلى 
تسجيال للحرائق، تلتها محافظة حولي 
ب����� 97 حريقا والعاصم����ة ب� 76 حريقا 

واالحمدي ب� 77 حريقا والجهراء ب� 57 
حريقا ومب����ارك الكبير المحافظة االقل 

تسجيال للحرائق ب� 39 حريقا.
وعن ع����دد البالغ����ات الكاذبة التي 
استنفر رجال االطفاء استجابة لها، اوضح 
االنصاري ان عدد البالغات المس����جلة 
بحسن نية بلغ 463 بالغا والتي تعرف 
الوهمية، واغلبها  البالغات  عادة باسم 
ص��درت م������ن الف��روانية ب��واقع 126 
ب��الغ����ا جميعها صدرت من اش����خاص 
ابلغ����وا عن اعتقاده����م بوجود حرائق 

بحسن نية.
 اما عن ع����دد البالغات الكاذبة التي 

استنفرت رجال االطفاء فقال االنصاري: 
تلقينا الش����هر الماضي 6 بالغات كاذبة 
فقط ع����ن حرائق 4، منها في الفروانية 
و2 فقط في االحمدي، في حين لم ترد اي 

بالغات كاذبة في بقية المحافظات.
وكشف االنصاري ان اسباب الحرائق 
خالل الشهر الماضي كان معظمها بسبب 
الكهرب����اء، مش����يرا ال����ى ان 28.7% من 
الحرائق سبقها تماس كهربائي و%11.39 
من الحرائق سببها االحمال الكهربائية 
الزائدة عن الحد، قائال ان عبث االطفال 
تسبب فيما نسبته 24.85% من الحرائق 
التي شهدتها البالد الشهر الماضي، اما 

اعقاب السجائر فكانت السبب في %13.17 
من الحرائق.

وعن الحرائق المتعمدة، قال االنصاري 
ان االدارة العام����ة لالطفاء س����جلت 24 
حريقا متعمدا خالل تلك الفترة، بينها 

احراق عشر سيارات.
ومضى االنصاري قائال: اصيب 93 رجل 
اطفاء خالل مكافحة الحرائق والحوادث 
التي تعاملت معها االدارة العامة لالطفاء 
خالل ش����هر يونيو، وبينما اصيب 24 
اطفائيا خ����الل مكافحة الحرائق اصيب 
69 منهم خالل محاولة انقاذ اش����خاص 

من الحريق. 

عبث االطفال والتماس الكهربائي سبب رئيسي للحرائق في البالد البالد تشهد سنويا اكثر من 3600 حريق وحادث

العميد يوسف االنصاري

يتقدمون باأحر التعازي القلبية واملوا�ساة من

�سائل��ن اهلل العل��ي القدي��ر اأن يتغم��د الفقي��د بوا�س��ع رحمت��ه 

وي�سكن��ه ف�سي��ح جنات��ه، ويله��م اأهل��ه  وذوي��ه  ال�س��ر وال�سل��وان

والــــده
لوف���اة املغف���ور ل��ه باإذن الل���ه تع���اىل

عـبـــداهلل ال�سلـيـمـان
واأ�سرة حترير جملة »حبايبنا« 

»Special Care« وجملة

اآل حلـبــي الكــرام
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