
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
  شهدت البالد في غضون الـ ٢٤ ساعة املاضية 
سلســــلة من احلرائق، وكان ابــــرز هذه احلرائق 
هو احتراق مبان قيد االنشــــاء في املبنى اجلديد 
ألكادميية سعد العبداهللا للعلوم االمنية مبنطقة 
الشــــويخ، وقامت االدارة العامة لالطفاء بااليعاز 
الــــى ٥ مراكز اطفاء للتعامل مــــع احلريق والذي 
خلف كمية كبيرة من الســــحب الدخانية، وكانت 
عمليات الداخلية أبلغت عن اندالع حريق ضخم. 
من جهته، قال وكيل وزارة االشــــغال عبدالعزيز 
الكليب ان احلريق الذي نشب في مبنى اكادميية 
سعد العبداهللا جاء في ٣ مبان من اصل ٢٥ مبنى، 

مشيرا الى ان السبب اليزال مجهوال.
  من جهة اخرى، ورد بالغ في فجر اجلمعة يفيد 
بوجود حريق منجرة في منطقة شــــرق االحمدي 
وتوجه على اثر هذا البالغ مركز االحمدي للتعامل مع 
احلريق ومبساندة مراكز مبارك الكبير والفحيحيل 

واالسناد.
  وقد متت السيطرة على احلريق الذي أتى على 
مساحة ٧٠٠ متر من املنجرة التي تصل مساحتها 
الى ٢٠٠٠ تقريبا، وقد متت الســــيطرة عليه قبل 
ان ينتقــــل الى باقي اجزاء املكان دون اي اصابات 
تذكر، وقد تواجد رجال الداخلية والطوارئ الطبية 

في مكان احلادث.

  من جهة اخــــرى، كاد مواطن ان يتســــبب في 
مصرع ٣ وافدات من اجلنســــية اآلسيوية يعملن 
لديه كخدم حينما أغلق الباب عليهن وانصرف الى 
خارج املنزل لتندلع ألسنة اللهب، وكانت االبواب 
والشــــبابيك املوصودة باحلديد عائقا كبيرا امام 
خروج اآلسيويات ليســــارع رجال مركزي اطفاء 
العارضيــــة واجلليب بقيادة املالزمني أولني أحمد 
الرشــــيدي وبدر اخلالوي وفهــــد اخلالدي وفواز 
املطيــــري والرقيب أول نواف دشــــتي والعريفني 
بدر االنصاري ومطلق عايد، وبذلوا جهودا كبيرة 
إلخراج اآلسيويات ونقلن للعالج، كما أصيب نواف 

دشتي من مركز اطفاء اجلليب. 

 سحب الدخان تغطي منطقة أكادميية سعد العبداهللا وفي اإلطار فتاة تلتقط صورة للحريق ويبدو رجال اإلطفاء أثناء املكافحة

 منجرة شرق األحمدي بعد أن أحالها احلريق إلى ركام 

 املتهمان بعد توقيفهما

 نوافذ منزل الفردوس مغلقة باحلديد العميد عبدالفتاح العلي

 الخالد يبلغ عمليات الداخلية عن «سيارة مستعرض»
  ورجال األمن يضبطون صاحبها الخليجي بعد ساعات

 نجاة طفل كويتي سقط من الطابق الثالث بفندق في كاليفورنيا

 نقل بطائرة هيليكوبتر إلى المستشفى

 أمير زكي
  قبل مغادرة وزير الداخلية 
الشـــيخ جابر اخلالد بساعات 
الى رحلـــة خاصة رصد وزير 
الداخلية سيارة تقوم بحركات 
بهلوانية على اخلليج العربي 
الشـــيخ اخلالـــد بإبالغ  فقام 
عمليات وزارة الداخلية وأمرهم 
بتوقيف املركبـــة اال ان رجال 
األمن الذين انتشروا بحثا عن 
املركبة املستهترة لم يتمكنوا 

من ضبط املركبة لكن بيانات 
املركبـــة ظلت موجـــودة لدى 
عموم الدوريات، وكعادة رجال 
الداخلية فإنهم ظلوا يتابعون 
املركبـــة حتـــى كانـــت نهاية 
االستهتار في منطقة الساملية 
اذ متكن رجال مرور حولي من 
ضبطها وتوقيف من بداخلها 
وهو شاب خليجي تبني انه ال 

يحمل رخصة قيادة.
  وقال مصدر امني ان تعليمات 

وزير الداخلية بتوقيف املركبة 
كانت محل اهتمام وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون املرور 
اللواء محمود الدوسري، الذي 
طلب من عموم دوريات املرور 
ضبط املركبة ليقوم رجال مرور 
حولي بتنفيذ تعليمات الوزير 

والوكيل.
  هذا واعترف اخلليجي بأنه 
هو من كان يستقل املركبة وقت 

بالغ وزير الداخلية. 

 العربية: بعدما قطعت عائلة كويتية مسافة تزيد 
على سبعة عشر الف كيلومتر لتمضية عطلة هادئة 
في احد الفنادق في كاليفورنيا فوجئت االم بسقوط 
طفلها ذي السنوات الثالث من الطابق الثالث حيث 
تقيم االســـرة الى الرصيف، نقال عن تقرير لقناة 
«العربية» امس، الطفل جنا واصيب بخدوش بسيطة 
وقالت االم انه كان ينظر وهو يقول ان ســـيارتنا 
هناك، ثم ســـقط فجأة مع جزء من النافذة، وقام 
رجال امن الفندق بنقله بطائرة مروحية الى احد 

مستشفيات والية اوكالند االميركية ملعاجلته.
  وافادت تقارير اعالمية بأن الطفل سقط من نافذة 
الفندق بعد ظهر اخلميس، نحو الساعة الثانية بعد 

الظهر بالتوقيت احمللي.

  وحدثت الواقعة في فندق «الركسبير الندنغ» 
في كاليفورنيا حيث سقط الطفل من ارتفاع ٢١ قدما 

ولم يصب اال ببعض اخلدوش.
  ويبدو ان الطفل ضغط بقوة على النافذة ليتسبب 
في كســـرها ثم يســـقط عليها في النهاية لتكون 
مبثابة واق له من الصدمة، وقال مسؤول شرطي 
ان «مالكا حارسا كان برفقة الطفل احملظوظ»، وان 
اسرة الطفل كانت برفقته وقت احلادث، وقد سارع 
موظفو الفندق على الفـــور الى االتصال بالنجدة 

لطلب العون.
  وذكرت مشـــرفة متريض مبستشـــفى اوكالند 
لالطفال ان مروحية نقلت الطفل للعالج، وان االخير 

كان في حالة جيدة مساء اخلميس. 

 البقاء هللا 
 معصومة عبدالرسول حسني علي اخلياطـ  ٦٧ عاما 
الرجال: حسينية ضاحية عبداهللا  ـ 
السالمـ  ق١ـ  ش١٢ـ  م٧ـ  ت: ٢٢٥١٨١٢٩ 
ـ النساء: الدسمة ـ ق٣ ـ ش٣٠ ـ م١٠ ـ 

ت: ٢٢٥٣٠٦٦٦.
  خالـد يوسـف عبـداهللا املشـعل ـ ٧٤ عاما ـ 
الرجال: القادسيةـ  ق٣ـ  شارع ميسلون 
ـ  ـ م١٢ ـ ت: ٢٢٥٢٦٩٢٣ ـ ٩٩٦٦٩٧١٧ 
النساء: حطني ـ ق٤ ـ ش٤٢٢ ـ م١٠٧ ـ 

ت: ٢٥٢٢٣٢٣٩ ـ ٩٧٩١٠٤٧٤.
  خضير مشعان خضير املشعانـ  ٨٠ عاماـ  الرجال: 
القادسيةـ  ق٢ـ  شارع القادسيةـ  منزل 
٣٥ ديوان اخلالــــد ـ ت: ٢٢٥٧٣٧٧٤ ـ 

٢٢٥٢٧٥١١ ـ النســــاء: الساملية ـ ق١١ ـ 
ش٣ ـ م٢ ـ ت: ٢٥٦١٣٢٧٤.

  بطحـاء غنيم قويضي العازمـي، زوجة صياح 
مبارك قويضي العازمــــي ـ ٦٧ عاما 
ـ العــــدان ـ ق٨ ـ ش٢ ـ م٢٠ ـ مقابــــل 
ـ  قصــــر املســــيـلة ـ ت: ٩٧٣٦٨٢١١ 

.٩٩٠٣٧٣٥٩
  سليمان جعيالن الدقباسيـ  ٧٣ عاماـ  الرجال: 
اشبيليةـ  ق١ـ  قسيمة ٤٥٨ـ  منزل حمود 
جعيالن الدقباسيـ  مقابل مستوصف 
الفروانية الغربــــي ـ ت: ٦٦٧٠٣٧٠٠، 
النساء: اشبيلية ـ ق١ ـ ش١٠ ـ م٥٤ ـ 

الدفن بعد صالة العصر. 

 ساهمت في مكافحته ٥ مراكز إطفاء وسحب الدخان غطت الرقعي والصليبخات واألندلس

 حريق يلتهم ٣ مبان قيد اإلنشاء في أكاديمية سعد العبداهللا
  الكليب: النيران أتت على ٣ من أصل ٢٥ مبنى واألسباب مجهولة

 عامالن بنغاليان يضربان ويسرقان معزبهما ويكبالنه في مزرعته في العبدلي
 هاني الظفيري

  غرز الوانيت فتمكن رجال أمن 
اجلهراء من ضبط بنغاليني أحيال 
الى النيابـــة العامة بتهم متعددة 
من بينها السلب بالقوة واالعتداء 
بالضرب والســـرقة واحلاق أذى 

بالغ.
  وجـــاءت التهـــم املتنوعة تلك 
لتكشف حقيقة ان بعض العمالة 
اآلسيوية لديها ميول اجرامية ميكن 
ان تصل الى حد القتل. ووفق مصدر 
أمني فإن ابناء مواطن مسن أبلغوا 
رجال األمن بأن املصادفة جعلتهم 

يقومون بزيارة مزرعة والدهم في منطقة العبدلي، 
وما ان دخلوا املزرعة حتى وجدوا والدهم املسن مكبال 
ومصابا نتيجة الضرب املبرح وأبلغهم والدهم بأن 
البنغاليني اللذين يعمالن لديه قاما بضربه وتكبيله، 
وسارع ابناء املســـن الى نقل أبيهم لتلقي العالج 

من الضرب، وفـــي الطريق داهمته 
أزمـــة قلبية كادت تـــودي بحياته. 
وعلى الفور أبلغ مدير أمن اجلهراء 
العميد عايض العتيبي وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن العام 
اللواء ثابت املهنا والذي أمر بنشـــر 
دوريات لســـرعة ضبـــط اجلانيني  
اللذين سلبا وانيت املواطن املسن، 
وعليه قام العميد العتيبي بتشكيل 
فريق عمل مؤلف من النقيبني غنيم 
الظفيري ومطر سبيل ومالزم أول 
نواف عواد والرقيبني سعد عاشق 
ومنيف العنزي، وفيما يقوم رجال أمن 
اجلهراء بتمشيط منطقة املزارع شاهدوا الوانيت 
وقد غرز في منطقة صحراوية ليتم ضبط اآلسيويني 
اللذين اعترفا باالعتداء وانهما كانا يخططان لبيع 
الوانيـــت والهرب الى خارج الكويـــت برا، وبررا 

االعتداء بسوء تعامل املواطن املسن معهما. 

 إصابة حدثين في مشاجرة «بيضاء» مواقيت الصالة والخدمات ص ١٦ 

 انقطاع التيار الكهربائي في «اإلبعاد»

 هاني الظفيري
  حلقت إصابات وطعنات بحدثني كويتيني اثر مشاجرة باألسلحة 
البيضاء في منطقة تيماء وقام رجال الطوارئ الطبية بنقل املصابني 
وتبني ان سبب املشاجرة خالفات سابقة. كما وقعت مشاجرة شبابية 
في منطقة الساملية وتدخلت دوريات حولي للسيطرة على املشاجرة 

وضبط ٣ من املشاركني بها جرى نقلهم الى مخفر الساملية.
  من جهة اخرى شن رجال جندة األحمدي يوم امس وبإشراف مدير 
جندة حولي بالوكالة املقدم حمد العويهان عدة حمالت تفتيشية في 
نطاق احملافظة أسفرت عن ضبط ٢١ مخالفا لقانون اإلقامة منهم ٤ 

اشخاص مطلوبني لتنفيذ احكام قضائية بالسجن. 

 محمد الجالهمة
  أدى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من العنابر في ادارة االبعاد 
اإلداري الى طلب إدارة اإلبعاد من الدوريات اقامة حواجز حول 
االدارة حلني اصالح العطل الكهربائي فيما قام فنيون من وزارة 

الكهرباء مساء امس االول باصالح اخللل داخل سجن اإلبعاد.

 ضبط ١٤٠ حبة كبتي في حملة أمنية شاملة باألحمدي
زجاجة مياه بداخلها كمية من 
ســــائل يرجح ان يكــــون خمرا 

محلية.
  كما ألقى رجال دوريات مبارك 
الكبير القبض على مواطن كان 
متعاطيا وعثر معه على ٥ حبات 

كبتي.
  والى منطقة جنوب الســــرة 
وحتديدا بــــني منطقتي خيطان 
والسالم، حيث ابلغ مواطن عن 
وجود شخص مغمى عليه داخل 
مركبته، وقامت وزارة الداخلية 
مبخاطبة ادارة الطوارئ الطبية 
والتي ارســــلت سيارة اسعاف 
للوقــــوف على اســــباب اغماء 
الشخص والذي تبني انه مواطن، 
واكد رجــــال الطوارئ ان املغمى 
عليه نائم جــــراء تناوله كمية 
كبيرة من املسكرات ادخلته في 

نوم عميق دون ارادته. 

 محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
  أمر مدير امن محافظة االحمدي 
العميد عبدالفتاح العلي باحالة 
خليجي الى االدارة العامة ملكافحة 
املخــــدرات بعد ان عثر بحوزته 

على ١٤٠ حبة كبتي.
  وقال مصدر امني ان احلمالت 
التفتيشية التي يحرص مدير امن 
االحمدي علــــى القيام بها داخل 
اماكن الســــكن اخلاص، اوقفت 
خليجيا كان في طريقه لزيارة 
احد اقاربه، حيــــث مت توقيفه، 
والحظ رجال االمن ارتباك قائد 
املركبة فتم اخضاعه للتفتيش 
ليعثر رجال االمن معه على ١٤٠ 

حبة كبتي.
ألقى رجال    من جهة اخرى، 
االمن القبض على مواطن تبني 
انه ســــكران، وقال مصدر امني 
ان بالغــــا ورد من حارس بناية 

عن ازعاج شخص لقاطني بناية 
يحرسها، على صعيد آخر ألقى 
رجال جنــــدة االحمدي القبض 
على مواطن (١٨ عاما) كان واقعا 
حتت تأثير املشروبات الكحولية 
احملليــــة وعثر في مركبته على 

 وفد جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب باچر وياكم
 تســـتضيف «األنبـــاء» في 
ديوانيتها باچـــر األحد د.أمني 
سرور مدير مشروعات وتخطيط 
باملوارد البشرية بجامعة اكتوبر 
 M.S.A للعلوم احلديثة واآلداب
وممثل اجلامعة بالكويت مدير 
مركز اخلليج للشؤون اجلامعية 
حســـني كامل، وذلك للرد على 
جميع استفســـارات القراء فيما 
القبول بالكلية  يخص سياسة 
وشـــروط وطـــرق التســـجيل 
والدرجات التي متنحها الكلية، 
علما بـــأن اجلامعة معترف بها 
بوزارة التعليم العالي بالكويت.

  وذلك من الساعة السادسة مساء وحتى 

الساعة السابعة والنصف مساء، على هواتف 
«األنباء»: ٢٤٨٣٠٥١٤ـ  ٢٤٨٣٠٢٣٨ـ  ٢٤٨٣٠٣٢٢ 

ـ داخلي: ٣١٨ ـ ١٣١. 

 د.أمني سرور حسني كامل 

 اللواء ثابت املهنا

 (محمد ماهر) 

 جهود الخراج سمكة القرش من املارينا وعدسة «األنباء» رصدتها أمس 

 دارين العلي
  قال نائب مديـــر عام الهيئة 
العامة للبيئة الكابنت علي حيدر 
ان جهود الفرق العاملة الخراج 
سمكة القرش احملتجزة في مرسى 
املارينا متواصلة، مشيرا الى ان 
هذه اجلهود بصـــدد ان تتكلل 

باخراج السمكة من املرسى الى 
مياه اخلليج العربي حيث بيئتها 
الطبيعية، مرجحـــا ان تتمكن 
الفرق مـــن اجنـــاز مهمتها في 
غضون الساعات املقبلة، منتظرا 
ان تخرج سمكة القرش اليوم من 
املرسى. واضاف الكابنت حيدر، 

في تصريح خاص لـ «األنباء»، 
ان الكويت رصدت هذا النوع من 
االسماك داخل املياه االقليمية في 
السنوات القليلة املاضية، معربا 
عن امله في اال تتعرض السمكة 
ألي اذى من قبل اشخاص قاموا 

بزيارة موقع وجودها. 

 سمكة «القرش» خارج المارينا خالل ساعات

 (سعود سالم) 


