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بيروت: تعرض مواطن كويتي لعملية سلب على يد سارقني مجهولني اقاله ليال بسيارة
تاكسي من امام »كازينو لبنان« في »املعاملتني« لنقله الى احد الفنادق في جونيه، اال 
انهما اقتداه الى بلدة »حامات« حيث عاماله بعنف وقاما بضربه وانزاله عنوة من السيارة 

وقاما بتفتيشه بعد ان هدداه بالقتل وسلباه ما لديه من مال بلغ الفي دوالر وتواريا.
املواط���ن الكويتي يدع���ى )ص.ه�( وعمره 32 عاما، وق���د اهتمت قوى االمن مبالحقة 
الس���ارقني بعد حتديد اوصافهما، كما قدم املجني عليه اوصاف سيارتهما حيث قدم رقم 

سيارة التاكسي واوصافه وسجلت قضية.

سلب 2000 دوالر من مواطن في تاكسي بلبنان

ضبط آسيويين بحوزتهما 50 غرام هيروين و100 ماريغوانا
أمير زكي ـ عبداهلل قنيص

4 متهم���ني في مق���ر االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات والتي 
يترأس���ها العميد الشيخ احمد 
اخلليفة متت احالتهم الى نيابة 
املخدرات بتهم متش���ابهة وهي 
حيازة مواد مخدرة بقصد االجتار 
اما عدد القضايا فكان 3 قضايا 
ومنها ضبط آسيويني ب� 50 غراما 
هيروين و100 غرام ماريغوانا 
وربع كيلو حشيش مع مواطن 
مطلوب لتنفيذ حكم غيابي صادر 
بحقه ويقضي بسجنه 15 عاما، 
اما القضية الرابعة فاملتهم فيها 
مواطن وعثر معه على 700 حبة 
من مخدر الكابتي وكان لرجال 
املقدم  العملي���ات بقيادة  ادارة 
محمد قب���ازرد وادارة املكافحة 
العقيد يوسف  الدولية بقيادة 
اخلالدي والرائد مشعل القحطاني 

والنقيب���ني حمد احلمد ونواف 
بش���ير الدور ال���ذي من خالله 
ضبط املتهمون االربعة وحول 
الثالث يقول  القضايا  تفاصيل 
مصدر امني ان مدير عام املكافحة 
اناط الى ادارة املكافحة الدورية 
بقيادة العقيد يوسف اخلالدي 
متابعة معلومات بشأن اجتار 
آس���يوي مادة 20 في املخدرات 
وسارع رجال الدورية الى ترجمة 
تعليمات اخلليفة ليتم استدراج 
اآلس���يوي لبيع 10 غرامات من 
الهيروين مقاب���ل 350 دينارا، 
ويتم القبض عليه بعد تسليم 
ال� 350 دينارا املرقمة وبالتحقيق 
معه اعترف على آخر مادة 20 
أيضا يقوم بتخزين املخدرات 
لديه وكانت احلصيلة 50 غرام 
هيروين وميزانا حساسا و100 

غرام ماريغوانا.

اما القضي���ة الثانية والتي 
قامت بها ادارة العمليات فقد كلف 
الرائد قبازرد بتتبع معلومات 
عن حيازة ارباب سوابق للمواد 
املخدرة وحالت سياسة املتهم في 
عدم اخلروج من منزله لكونه 
مطلوبا لتنفيذ 15 عاما سجنا دون 
استدراجه الى صفقة بيع ليتم 
اس���تصدار اذن نيابي مبداهمة 
مسكنه في احدى مناطق محافظة 
االحم���دي وعثر معه على 250 

غراما من احلشيش.
اما القضية الثالثة فجاءت بعد 
استدراج شاب لبيع 700 حبة ب� 
170 دين���ارا ويتم القبض عليه 
الى جوار منزله في ام الهيمان 
وعثر بداخل املنزل على 500 حبة 
واعترف باجتاره في احلبوب 
حلساب اش���قائه الثالثة نزالء 

املركزي.

صاحب مكتب في الصالحية
يبيع الجوازات المزورة

عبداهلل قنيص
أحيل الى مخف���ر الصاحلية نقال من مط���ار الكويت الدولي 
شخصان من غير مح���ددي اجلنسي���ة بتهم���ة تزوي���ر ج���وازي 

سف��ر. 
وكان الب���دون وزوجته حاوال مغادرة البالد بجوازي س���فر 
ص���ادر عن احدى الدول االفريقية، وتب���ني ان اجلوازين اللذين 
بحوزتهما م���زوران، وبالتحقيق مع الزوج وزوجته أقرا بأنهما 
اش���تريا جوازي الس���فر من مكتب خدمات في الصاحلية مقابل 

1250 دينارا للجواز الواحد.
وجار استدعاء صاحب مكتب الصاحلية ملعرفة حقيقة تورطه 

في قضايا تزوير.

ضبط 59 عامالً متسكعاً في الواحة
هاني الظفيري

في خطة أمنية محكمة قام 
بابتكارها مدير أمن محافظة 
اجله���راء العمي���د عاي���ض 
العتيبي ادت الى سقوط 59 
وافدا آس���يويا ف���ي عدد من 
القضايا. وفي التفاصيل التي 
يرويها املصدر ان كثرة العمالة 
الوافدة تس���ببت في ازعاج 
سكان منطقة الواحة خاصة 
ان اغلبهم عمال متسكعون، 
االم���ر الذي جع���ل العتيبي 
العقيد  يشكل فرقة يتقدمها 
سلطان نشمي والرائ����د مطر 

سبي����ل لتداهم مقر جتم���ع العمال���ة في الواحة ومت القب���ض 
على 59 واف���دا جميعه���م آسيوي��ون.

ووجد ان 10 منهم مسجل بحقهم القاء قبض و35 انتهاء اقامة 
و14 مخالفني لقانون العمل لتتم احالة املضبوط���ني.

العميد عايض العتيبي

جانب من التمرين الوهميرجال اإلطفاء يكافحون التسرب في احملطة رقم 5

بعد االنتهاء من التمرين 

اآلسيويون املضبوطون وأمامهم الـ 105 هواتف التي استخدمت في الوكرين

سيارة املواطن وقد حتطمت متاما جراء احلادث

اآلسيويان املضبوطان بـ 50 غرام هيروين و100 غرام ماريغوانا في االدارة العامة للمكافحة

ضبط 35 وافدًا بـ 105 هواتف
تستخدم لسرقة االتصاالت الدولية

مصرع مواطن اصطدم بشاحنة طابوق على »السابع«

هاني الظفيري
شن رجال امن الفروانية بقيادة العميد غلوم 
حبيب حملة استهدفت اضخم وكرين لالتصاالت 
الدولية، وجرى توقيف 35 وافدا يديرون هذين 
الوكرين، فيما اعتبر مصدر امني أن حجم الهواتف 
املضبوطة يؤكد ان الوافدين حولوا الوكرين الى 

سنتراالت مركزية.
وقال مصدر امن���ي ان معلومات وردت الى 

العميد غلوم عن تردد املئات من الوافدين على 
منزلني ف���ي اجلليب، ونظ���را لضخامة العدد 
مت عمل التحريات والتي انتهت الى اس���تغالل 
الوكرين لتقدمي االتصاالت الدولية املس���روقة 
لتتم مداهمتهما من خالل 10 رجال امن وتوقيف 
املتهمني والتحفظ على املضبوطات، والتي قدرت 
ب� 105 هواتف ارضية تستخدم لسرقة االتصاالت 

الدولية.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
تعامل رجال االطفاء مساء امس مع حادث تصادم 
مركبة رباعية الدفع وشاحنة متوقفة على جانب الطريق 
في الدائري السابع مقابل منطقة غرب اجلليب بعد  
ورود بالغ الى مرك����ز العمليات يفيد بوجود حادث 
تصادم ووجود شخص محشور بسبب دخول مركبته 
حتت الش����احنة احململة بالطابوق، وعلى الفور مت 
توجيه مركز اطفاء اجلليب ومركز االسناد والطوارئ 
بقيادة النقيب بدر الطرقي واملالزمني اوائل حمد الراشد 
وفواز املطيري وعلي جمشير، وعند الوصول تبني 

وفاة قائد املركبة وهو مواطن.
وقالت مصادر في االطفاء ان رجال االطفاء بذلوا 
جهدا كبيرا بعملية تقطيع املركبة ورفع الش����احنة 
بحمولته����ا وذلك حملاولة اخراج جث����ة قائد املركبة 

واستطاعوا اخراجها وتسليمها لالدلة اجلنائية.
ه����ذا وتواجد في موقع احل����ادث رجال الطوارئ 
الطبية يتقدمهم املنسق االعالمي عبدالعزيز بوحيمد 

وثامر سلطان وايوب الكندري. من جهة اخرى لقي 
شخص يرجح ان يكون عربيا مصرعه وأصيب مرافقه 
بإصاب����ات حرجة نتيجة حادث تصادم بني منطقتي 
مشرف وبيان وتعامل مع البالغ من ادارة الطوارئ 
الطبية نواف بخيت وعبداهلل االشوك وزهير عبداحلليم 
وثامر احمد. على صعيد آخر لقي وافد افغاني 45 عاما 
مصرعه في منطقة امغرة بعد سقوط جسم ثقيل من 
اعلى رافعة وتعامل مع البالغ رجال الطوارئ الطبية 
ومنهم بدر ناصر، كما توفيت وافدة اردنية 40 عاما 
نتيجة نوبة صرع مبنزلها في منطقة سلوى وتعامل 

مع البالغ من الطوارئ الطبية نواف بخيت.
من جانب آخر تعرض طفل 5 س����نوات للدهس 
بالقرب من تقاطع مستشفى اجلهراء ، واشرف على 
ادخال الطفل الى املستش����فى ضابط االرتباط ماجد 
الصليلي، ومت ضبط الداهس، الذي حاول الفرار وذلك 
عن طريق رجلي الفرقة الليلية سعد عاشق وسعد 

محذاف، تبني ان الوافد باكستاني.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

إخالء سبيل شرطيين متهمين بالتزوير والرشوة
اخلى قاضي التجديد امس سبيل املتهمني 
بقضية التزوير والرشوة واملتهم فيها اثنان 
من افراد الشرطة بجرمية الرشوة والتزوير 
بع���د ان حضر احملامي عل���ي العصفور مع 
املتهم االول وطلب اخالء سبيل موكله النتفاء 

مبررات احلبس االحتياطي.
وتخلص الواقعة فيما قرره ضابط املباحث 
في ان املتهمني اتفقا على اخراج متهم ممنوع 
من السفر من البالد نظير مبلغ من املال على 

سبيل الرش���وة ما يعني االخالل بواجبات 
وظيفتهما حيث مت القبض عليهما وتقدميهما 
جلهات احلقيق التي حققت بالواقعة وحتفظت 
على املتهمني واصدرت النيابة العامة قرارها 

بحبس املتهمني احتياطيا.
وعلق احملامي العصفور على قرار اخالء 
السبيل بان السيد قاضي التجديد تفهم ظروف 
القضية ومالبس���اتها وان اخالء السبيل لن 

يؤثر على سير القضية.

مكافحة تسرب غاز في مصفاة ميناء عبداهلل بتدريب وهمي لـ »إلطفاء«

أمير زكي
أقامت االدارة العام���ة لالطفاء ممثلة 
بقطاع املكافحة مترينا عمليا صباح امس 
مبيناء عبداهلل الساعة العاشرة صباحا، 
وذلك ضم���ن خطة االدارة لتطوير قطاع 
املكافحة عن طريق التمارين الدائمة، خاصة 

في االماكن اخلطرة.
وذلك لالرتقاء مبستوى الضباط واالفراد 
من جهة، وتكوين فكرة عامة عن املنشآت 
التابعة للمنطقة م���ن جهة اخرى، وفي 
التفاصيل بدأ التمرين في متام الس���اعة 

العاشرة صباحا، وذلك عن طريق اتصال 
برقم هاتف االمان 112 واالبالغ عن تسرب 
غاز في محطة انت���اج غاز رقم 5 مبيناء 
عب���داهلل وعلى الفور توج���ه الى موقع 
البالغ مركز اطفاء ميناء عبداهلل ومركز 
اطفاء مبارك الكبير للمواد اخلطرة، وعند 
وصولهم شرعوا في عملية السيطرة على 
تسرب الغاز والتدريب على حل املعوقات 
في مثل هذه احلوادث اخلطرة التي يجب 

فيها اتباع طرق األمن والسالمة.
من جهته، أثنى نائب املدير العام لشؤون 

املكافحة العميد يوس���ف االنصاري على 
تطبيق اخلطة من قبل رجال االطفاء والتزام 
الضباط واالف���راد بتنفيذ اخلطة وطرق 
التعامل الصحيح مع مثل هذه احلوادث 
اخلطرة التي تعتبر من احلوادث شديدة 

اخلطورة.
وحث العميد االنصاري جميع املنشآت 
على االلت���زام بوضع خطة اخالء وخطة 
للتعامل مع الطوارئ مع ضرورة تدريب 
افراد األمن والسالمة في املبنى على خطط 
الطوارئ، وأوضح ان االدارة العامة لالطفاء 

ال متانع ف���ي تقدمي املش���ورة والنصح 
جلميع املنش���آت واالفراد، وذلك للحفاظ 
على االرواح واملمتلكات، كما شكر العميد 
يوسف االنصاري جميع اجلهات املشاركة 
في اجناح هذا التمرين من وزارة الداخلية 

والطوارئ الطبية.
تواجد في موقع التمرين نائب املدير 
العميد يوسف  املكافحة  العام لش���ؤون 
االنصاري والعقيد محمد الهولي واملقدم 
جمال البليهيس واملالزمان االوالن امين 

املفرح وعدنان صلبوخ.


