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خادمة ومجهول يحرقان حدثًا معاقًا في مبارك الكبير
والنيران تلتهم بناية »خيام« في الفروانية

أمير زكي
محمد الجالهمة

احتجزت وافدة 
إدارة  آسيوية في 
بح���ث وحت���ري 
مبارك  محافظ���ة 
وس���ط  الكبي���ر 
شبهات تشير إلى 
تورطها في مصرع 
حدث معاق 16 عاما 
عثر عليه متفحما 
داخل منزل اسرته 
في منطقة مبارك 
الكبير فيما اكدت 

انها شاهدت  املعاق  الش���اب  والدة 
شخصا يخرج من غرفة ابنها والتي 
تستغل ايضا كغرفة لنوم اخلادمة 

اآلسيوية.
وق���ال مصدر أمن���ي ان عمليات 
وزارة الداخلية تلق���ت في الثانية 
م���ن بعد منتصف لي���ل أمس بالغا 
يفي���د باندالع حريق ووفاة ش���اب 
معاق داخل غرفته، حيث سارع الى 
موقع احلريق مدي���ر أمن محافظة 
مبارك الكبير العميد ابراهيم الطراح 
والذي اس���تمع الى افادات األم التي 
أكدت انها الحظت تدافع دخان داخل 
غرفة ابنها املعاق فسارعت الخماد 
النيران وشاهدت اآلسيوية تخرج من 
الغرفة وكان برفقتها شخص يرجح 
ان يكون آسيويا وأضاف املصدر مت 
اخضاع اآلسيوية للتحقيق من قبل 
العميد الط���راح وقد نفت ان تكون 

قد استضافت احدا 
داخل غرفتها وغرفة 
االبن وانها هربت 
خوفا من احلريق.
عل���ى صعي���د 
متصل قال مصدر 
ف���ي االطف���اء ان 
احلريق يكاد يكون 
غريبا من نوعه اذ 
النيران  ان  تب���ن 
اندلع���ت فقط في 
السرير مشيرا إلى 
احتمالي���ة وجود 
شبة جنائية، الفتا 
إلى ان نائب املدير العام لش���ؤون 
املكافحة العميد أمن عابدين واملقدم 
جمال البليهي���ص انتقال الى موقع 
البالغ وفتح حتقيق ملعرفة على كيفية 
اندالع احلريق الغريب الذي انحصر 
فقط في السرير ولم ميتد الى بقية 

ارجاء الغرفة.
من جهة أخرى، كشف حريق اندلع 
في الواحدة م���ن بعد منتصف ليل 
امس في منطقة الفروانية عن جتاوز 
في السكن اخلاص، إذ تبن ان احدى 
البنايات السكنية املؤلفة من طابقن 
قد استغلت بالكامل لتخزين اخليام 

وجتهيزات األعراس.
وق���ال مص���در في االطف���اء ان 
وحدة التحقيق شرعت في الوقوف 
على أس���باب احلري���ق الذي احدث 
تلفيات شديدة في جميع محتويات 

املخزن.

غرفة احلدث املعاق الذي ذهب ضحية احلريق العمد على يد اخلادمة

آثار حريق بناية الفروانية داخل السرداب

مجهولون يقتحمون جمعية الشرطة لياًل
ويخرجون بـ 8 آالف دينار وهواتف »تقليد وأصلي«

الغانم: »صنع أيادينا« دليل على ما يحظى به النزالء من رعاية

إثيوبية أجهضت نفسها
ومولود مع متغيبة في حولي

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
صدم���ت مواطنة بعد أن دخلت الى غرفة خادمتها االثيوبية 
فوجدتها مغمى عليها بفعل نزيف حاد وبجانبها جنينها املتوفى 
لتقوم املواطنة على الفور بإبالغ عمليات الداخلية ليتجه على 
الفور رجال األمن الى منزل املواطنة في منطقة الرقة وسجلت 

قضية إجهاض ضد االثيوبية.
ومن جانب آخر متكن رجال مباحث اآلداب من إلقاء القبض 
على وافدة اندونيسية سجلت بحقها قضية تغيب قبل عامن في 
منطقة حولي، وكانت املفاجأة أن الوافدة اآلس���يوية مصطحبة 
جنينها البالغ من العمر شهرين لتتم احالتهما إلى مخفر الفنطاس 

متهيدا البعادهما.

في ذكرى 8/2 إصابة مصري بلغم
هاني الظفيري

رغم مرور 18 عاما على الغزو العراقي للكويت 
اال ان آثارها التزال قائمة فقد أصيب وافد مصري 
بإصابات ش���به بليغة إثر تعرضه النفجار لغم 

ونقل إلى مستشفى اجلهراء،.
وقال مص���در أمني ان املص���ري كان يجري 
عملي���ات حفر واثناء قيام���ه بذلك انفجر اللغم 
ومتت االس���تعانة ب���إدارة الط���وارئ الطبي��ة 

لنقل املصاب.

فلبيني شنق نفسه في ميناء عبداهلل
أقدم وافد فلبيني اجلنسية وهو من مواليد 1963 مساء امس 
على االنتحار ش���نقا، حيث ذكر املص���در أن زمالء الوافد الذين 
يعملون بإحدى الشركات مبنطقة ميناء عبداهلل افتقدوا زميلهم 
وعندما بحثوا عنه وجوده داخل حمام سكنهم اخلاص وهو معلق 
بواس���طة حبل وقد لفظ انفاسه، هذا وحضر قائد منطقة ميناء 
عبداهلل العقيد ناصر العويهان ورجاله الى موقع احلادثة ومت 

نقل اجلثة الى الطب الشرعي وسجلت قضية.

رحلة قنص تنتهي في مديرية أمن الجهراء

محمد الدشيش
متكن رجال أمن اجلهراء من إلقاء القبض على اربعة مواطنن 
كانوا يقومون برحلة قنص في منطقة اجلديليات ليتم ضبطهم 
وبحوزتهم سالحان ناريان نوع »شوزن« ويتم تسجيل قضية 

حيازة سالح من دون ترخيص.
وفي التفاصيل ان دورية تابعة ملديرية أمن اجلهراء كانت في 
جولة اعتبارية واشتبهت مبركبة داخل البر تسير بسرعة جنونية 
لتتم مالحقتها وايقافها ليتضح ان االشخاص الذين بداخلها هم 

شباب كانوا يقضون رحلة قنص بأسلحة نارية.
ومن جانب آخر فقد تقدم مواطن الى مخفر تيماء مبلغا عن 
مؤجر رفض اخلروج من منزله الذي اشتراه من صاحبه القدمي 

ليتم تسجيل قضية حملت عنوان »منع حيازة عقار«.

6 من لصوص الخشب والنحاس سقطوا في السكراب

عالم الكندري: مجهول اقتحم مكاتب مجلس األمة
ومن بينها مكتب سكرتارية الرئيس

استهدفوا »الداخلية« في عقر دارها

»الداخلية« رفعت البصمات وحرس المجلس يستعرضون أشرطة كاميرات المراقبة

سلب 40 ألف دينار من سيارة نقل أموال في الفروانية
أمير زكي ـ هاني الظفيري

اخض���ع رجال ادارة بحث وحتري محافظة الفروانية 
ي���وم امس 3 وافدين يعملون على نق���ل االموال بعد ان 
اعترض طريق احدهم مجهول ومتكن من س���لب شنطة 

كانت بيده وبداخلها نحو 40 الف دينار.
ووفق مصدر امني فإن عمليات الداخلية ابلغت صباح 
امس عن ان ش���خصا مبالمح قريبة لآلسيوية اعترض 
طريق احد االش���خاص العاملن في شركة جلمع االموال 

وس���رق املبلغ وبالتحقيق مع املوظفن قالوا انه ونظرا 
الزدحام منطقة اجلليب وصعوبة االلتفاف الى الطريق 
املقابل حترك احدهم حلمل شنطة من شركة صرافة وفيما 
كان يعبر س���يرا على االقدام ال���ى الطريق املقابل حيث 
تقف املركبة اعترض طريقه شخص وحتت التهديد سلب 
الش���نطة وهرب الى جهة غير معلومة وسجلت قضية 
سلب باالكراه فيما هناك شبهة اهمال او تواطؤ ميكن ان 

توجه لعمال شركة جتميع االموال.

عالم الكندري

العميد يحيى جابر

املقدم وليد الغامن

البنادق التي صودرت من املواطنني األربعة

سامح عبدالحفيظ
كشف أمن عام مجلس األمة 
عالم الكندري أن مجهوال فتح 
مكاتب بعض ادارات املجلس، 
مش���يرا الى انه مت اس���تدعاء 
الداخلية  ف���ور العلم بوقوع 
البصمات  احلادثة ومت رف���ع 

للكشف عن هوية الفاعل.
وقال الكندري في تصريح 
للصحافين أمس انه ابلغ من 
قبل حرس املجلس عصر يوم 
اجلمعة املاضي انه مت اكتشاف 
قيام شخص باالستيالء على 
»مفتاح املاس���تر« م���ن غرفة 
اخلدمات وفتح اكثر من مكتب، 
الفت���ا الى ان بع���ض املكاتب 

أمير زكي ـ محمد الدشيش
»الداخلية« ُتس���رق في عقر 
داره���ا، هذا ما حدث في س���اعة 
متقدم���ة من يوم ام���س حينما 
ترك لص���وص مجهولون جميع 
اجلمعيات التعاونية واستهدفوا 
جمعية الشرطة وتسللوا إليها من 
باب جانبي وصعدوا بحرية كاملة 
الى الطابق العلوي وهشموا واجهة 
محل للهواتف واستولوا من داخل 
الواجهة على 6 هواتف تقليد و4 
هواتف حقيقية إضافة الى سرقة 
مبل���غ 8 آالف دينار اكد صاحب 
احملل انه كان يحتفظ بها داخل 
احملل، ولم يكتف اللصوص عند 
حد سرقة محل الهواتف والواقع في 
الطابق العلوي ولم يعبأوا بوجود 
حارس امن وحاولوا اس���تهداف 
ماكينة للسحب اآللي وعبثوا بهذا 

اكد مدير ادارة االعالم االمني 
باالنابة املقدم ولي���د الغامن ان 
املؤسسات االصالحية في وزارة 
الداخلية تش���هد نقل���ة نوعية 
في مجم���ل اخلدم���ات املقدم��ة 

للنزالء.
مشيرا بذلك الى نتاج النزالء 
والنزيالت وال���ذي يتم عرضه 
ايادينا«  في مع���رض »صن���ع 
ويقام للمرة الثانية خالل فترة 

وجيزة.
وقال املق���دم الغامن ان ادارة 
االعالم االمني في وزارة الداخلية 
تواكب كل النشاطات التي تشهدها 
قطاعات الوزارة املختلفة، مؤكدا 
اهمية الدور االعالمي في املزيد من 

املفتوحة تخص مسؤولن وقال 
الكندري ان معظمهم يقومون 

اجلهاز لفترة من الوقت وحينما 
يئسوا من ذلك اكتفوا بسرقة 8 
آالف دين���ار و4 هواتف حقيقية 
و6 هواتف تقليد، ووفق مصدر 
امني ف���إن إدارة اجلمعية وحال 

التوعية على املستوين الداخلي 
واخلارجي، مشيرا بذلك الى انه قد 

بإجازتهم ونحن ال نعرف ما إذا 
كان فقدت اشياء من مكاتبهم 

أم ال.
وبن ان احل���رس يقومون 
باستعراض اشرطة الكاميرات 
وإحصاء اعداد املستخدمن الذين 
دخلوا مجلس األمة خالل يوم 
اجلمعة متهيدا للتحقيق معهم 
نافيا ان يك���ون مكتب رئيس 
املجلس او نائبه ضمن املكاتب 
التي فتحها الشخص املجهول.. 
وامنا مكتب سكرتارية الرئيس 

هو الذي فتح«.
وزاد الكندري ان تقرير حرس 
املجلس في هذا الشأن سيرفع 

خالل اليومن القادمن.

افتتاح اجلمعية في السابعة من 
صباح امس اكتش���فوا تعرض 
احملل للس���رقة والعبث بجهاز 
الصرف اآللي ليتم اخطار مدير 
امن محافظة حولي العميد يحيى 
جابر والذي اخطر االدارة العامة 
لألدلة اجلنائي���ة وادارة البحث 
والتحري وقام رجال األدلة برفع 
البصمات ومن ثم االستماع الى 
إفادات حارسي األمن واللذين أكدا 
أنهما لم يسمعا اي شيء غير عادي 

يحدث في اجلمعية.
وتبن من خ���الل املعاينة ان 
اللصوص اس���تهدفوا اجلمعية 
من خالل باب جانبي يستغل في 
ادخال اخلضار والفاكهة وهو باب 
خشبي ال توجد عليه اي عوائق 
وان اجلمعية تغلق ابوابها بحلول 
الثانية عشرة )منتصف الليل(.

متت طباعة العديد من الفاليرات 
التعريفية ملنتجات  والكتيبات 
ه���ذا املعرض م���زودة بالعديد 
الفنية  من الصور واللوح���ات 

والتعريف بها.
واوضح ان فريق عمل معرض 
»صنع أيادينا« في تواصل مستمر 
مع كل اجلهات املشاركة ملزيد من 
التنسيق والتنظيم خالل الفترة 
التي سيقام فيها املعرض اعتبارا 
من 6 الى 8 اغس���طس اجلاري 
في مجمعي املارينا مول وسوق 
شرق والذي سيخصص جناحا 
كامال فيه للمنتجات الرمضانية 
والتي ق���ام على إعدادها النزالء 

والنزيالت.

املستشار محمد بوصليب

)ع.ن.( بأنه في مساء يوم 
2007/12/24 توجه إلى مسكن 
ابن عمه )املجني عليه األول( 
وكان معه عدد من أصدقائه 
وحتدثوا بشأن رغبة املتهمن 
ف����ي االعتداء على ش����قيق 

أحدهم بالضرب.
إلى ساحة  وبخروجهم 
ترابي����ة مقابل����ة ملدرس����ة 

»االستئناف« تنظر قضية تسعة من البدون
قتلوا شخصًا بسيارة وشرعوا في قتل آخر

المحكمة تقضي بأحقية مواطنة
في صرف بدل السكن أسوة بالذكور

قضت الدائ���رة اإلدارية األولى باحملكمة 
الكلية برئاس���ة املستش���ار عادل الكندري 
وعضوية املستشارين عيسى العمران وهشام 
البس���ام وأمانة سر خلف أحمد بإلزام إدارة 
الفتوى والتشريع بأن تؤدي ملواطنة سبعة 
آالف وستمائة وستة وستن دينارا كمقابل 
بدل السكن عن الفترة من تاريخ تعيينها في 
1998/2/14 وحتى تاريخ زواجها في 2001/4/25 
مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت اإلدارة 

املصروفات.
وفي دعواها انه كان زمالؤها باإلدارة من 
الذكور يتقاضون بدل س���كن شهريا بواقع 
200 دينار لألع���زب و300 دينار للمتزوج 
ف���ي الوقت الذي حرمت ه���ي من هذا البدل 
لكونها أنثى من تاريخ تعيينها وحتى تاريخ 
زواجها، وملا كان هذا احلرمان ال يقوم على 
سبب مشروع فقد بادرت إلى إقامة دعواها 

بطلباتها سالفة الذكر.

أجلت محكمة االستئناف 
أمس برئاس����ة املستش����ار 
محمد بوصليب وأمانة سر 
فارس القضاب نظر الدعوى 
املرفوعة من النيابة العامة 
ضد تسعة أشخاص من غير 
محددي اجلنسية واملتهمن 
بقتل شخص والشروع في 
قتل آخر، جللسة 5 أكتوبر 

لالستعداد.
كانت محكمة أول درجة 
قد قضت بحبس املتهم األول 
ملدة عشر سنوات مع الشغل 
والنفاذ وحبس املتهمن من 
الثاني إلى الثامن ملدة أربع 
سنوات مع الشغل والنفاذ 
وذل����ك عن التهم املس����ندة 
إليهم كما قض����ت بحبس 
املتهم التاس����ع ملدة سنتن 
مع الشغل والنفاذ ملا أسند 

إليه من اتهام.
الواقعة فيما  وتتحصل 
شهد به املجني عليه الثاني 

الصليبية بن����ن حضرت 
مركبة نوع سوبربان وترجل 
منها اثنا عش����ر ش����خصا 
حاملن معهم أسلحة بيضاء 
وقطعا حديدية، ففر الشاهد 
ومن معه هاربن إال أن قائد 
املركبة )املتهم األول( تتبعهم 
وصدمه بقصد قتله فأحدث 
إصابة بقدمه اليسرى الواردة 
بالتقرير الطب����ي، كما قام 
شخص آخر بضربه ببايب 
حديدي على رأسه فأحدث 

إصابته الواردة بالتقرير.
اللحظة اجته  وفي تلك 
املتهم األول ناحية املجني 
عليه األول وصدمه مبقدمة 
الس����يارة فس����قط أرض����ا 
التي  وحدثت به اإلصابات 
أودت بحيات����ه وال����واردة 
بتقري����ر الطب الش����رعي. 
وأنهى الش����اهد أقواله بأن 
قصد املتهم من ذلك هو قتل 

املجني عليهما.

محمد الجالهمة
اقدم شخصان مجهوال الهوية مساء امس على سلب حارس عمارة باكستاني مبنطقة 
الفنطاس حيث قاما بضربه وسرقة مبلغ 1100 دينار منه، وذكر مصدر امني ان احلارس 
اكد في اقواله أن شخصن حضرا إليه وطلبا منه استئجار شقة وعندما كانوا يقومون 
بكتابة العقد قاما بضربه وس���لبا منه مبلغ 1100 دين���ار كان يخبئه داخل غرفته وهو 
حصيلة ايجارات العمارة وفرا هاربن، وقام احلارس بالتقاط رقم لوحة سيارة الشابن 

وسجلت قضية مبخفر الفنطاس ومت احالتها الى رجال املباحث.

1100 طارت من باكستاني في الفنطاس

هاني الظفيري
متكن رجال الفرقة الليلية من إلقاء القبض على 
وافدين من اجلنسية املصرية وبحوزتهما كميات 
كبيرة من احلديد والنحاس والتي استوليا عليها 

بطرق غير مشروعة بحسب اعترافهما.
وفي التفاصيل ان رجال الفرقة بقيادة النقيب 
مطر سبيل واملالزم مطلق القمالس والعرفاء سعد 
محذاف وسعد عاشق والرقيب حمد الرحيلي كانوا 
يتجول���ون بحملة مصغرة في منطقة الس���كراب 
ليش���تبه رجال االمن بش���احنة محملة باحلديد، 
وبع���د توقيفها كانت اق���وال الوافدين متضاربة، 
االمر الذي دعا رجال االمن إللقاء االسئلة عليهما 
ليعترف���ا بنيتهما بيع احلديد واالدوات التي تبن 

انها مسروقة.
كما استطاع رجال الفرقة من إلقاء القبض على 
4 شبان من فئة غير محددي اجلنسية وبحوزتهم 
اخشاب وادوات منزلية تقدر مبئات الدنانير اعترفوا 
في التحقيقات االولية بسرقتهم لها في منطقة جنوب 

اجلهراء وحتديدا من منزل قيد االنشاء.
من جانب آخر، متت احال���ة متهمن مطلوبن 
بقضايا ملباحث الهجرة في منطقة اجلهراء لالدارة 

العامة للتنفيذ املدني.

سيارة الوافدين املصريني بعد مصادرتها

)محمد ماهر(ركن الهواتف الذي سرقت منه األجهزة داخل جمعية الشرطة

العميد إبراهيم الطراح


