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مصرع مواطن ومصابون بالجملة في سلسلة من الحوادث المرورية شهدتها البالد خالل الـ 48 ساعة الماضية

»الداخلية« شّكلت فرقًا لمالحقة المخالفين في البر

اصيب كويتيان وخليجي بكسور 
وجراح جراء حادث تصادم ثنائي 
ونقل املصابان الى مستشفى العدان 
بواسطة فريق من الطوارئ الطبية 
مكون من محم����د العنزي وظاهر 
العازمي ويوسف العتيبي وسالم 

غازي.
والى احلادث والذي اودى بحياة 
مواطن، قال بوحيمد ان احلادث وقع 
على طريق الغوص واودى بحياة 
كويتي )35 عاما( واصيب ش����اب 
آخر )23 عام����ا( باصابات خطرة، 
مشيرا الى ان رجال الطوارئ صالح 
علي ورمضان علي وصالح كنعان 
تعاملوا مع املص����اب ونقلوه الى 
مستش����فى مبارك. الى ذلك، شدد 
مصدر في قطاع املرور على ضرورة 
احلذر الشديد في حال قيادة البقي، 
مشيرا الى ان البعض من املواطنني 

ومع االسف الشديد مينحون وسيلة 
النقل تلك الى اطفال ومراهقني دون 
ان يق����دروا خطورة اس����تخدامها 
وتسببها في حوادث تكون مميتة. 
واشار الى ان وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املرور اللواء محمود 
الدوسري اعطى تعليمات صريحة 
ال����ى ادارات امل����رور، خاص����ة في 
محافظات االحمدي واجلهراء ومبارك 
الكبير، باحتجاز اي بقيات تستخدم 
من قبل اح����داث واطفال وحترير 
مخالفات مرورية لها. واضاف انه 
من الضروري ان يتمتع اولياء االمور 
بوعي وان يدرك����وا خطورة ترك 
البقيات بحوزة اطفال ومراهقني، 
خاصة انه من غير املمكن وضع رجل 
امن مقابل كل مخيم للتأكد من التزام 
اصحاب املخيمات بقانون املرور. الى 
ذلك، علمت »األنباء« ان مدير امن 

محافظة االحمدي العميد عبدالفتاح 
العلي قرر تكوين قوة خاصة من 
رجال امن االحمدي تكون مهمتها 
مراقبة التجمعات لعدة اهداف، اولها 
حتقيق االمن الصحاب هذه املخيمات 
ورص����د اي اش����خاص يحاولون 
السرقة،  البر في  استغالل موسم 
الى جان����ب ضبط احداث يقودون 
البقيات وضبط اشخاص يؤجرون 
البقيات لالحداث واملراهقني.  هذه 
على صعيد آخر، كاد شاب كويتي 
ان يلقى مصرعه حرقا بعد ان كان 
يس����تعرض مبركبته مما ادى الى 
املركبة وخ����روج قائدها  احتراق 
بأعجوبة قبل ان تأتي النيران على 
معظم محتوياتها، هذا وسارع الى 
موقع احلادث االستعراضي وحريق 
املركبة كل من النقيب حسني القناعي 

والرقيب محمد العنزي.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
شهدت البالد في غضون ال� 48 
ساعة املاضية سلسلة من احلوادث 
املرورية والتي اس����فرت عن وفاة 
مواطن وجرح اكثر من 15 شخصا 
من جنسيات مختلفة، فيما وقعت 
ايضا سلسلة من احلوادث املرورية 
والتي كانت بس����بب اللهو بالبقي 
داخل البر، واسفرت هذه احلوادث 
عن اصابات ايضا ومن بني املصابني 
في حوادث البق����ي اطفال حديثو 

الوالدة.
وحول هذه احلوادث املختلفة، 
قال فن����ي اول الط����وارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان ادارة الطوارئ 
طلب منها نقل طفل كويتي )عامني( 
من مستوصف الصقر، ومت االيعاز 
الى رجل����ي الطوارئ محمد الباذر 
ومشعل ماجد بنقل الطفل املصاب 

الى املستشفى االميري، ومن خالل 
االطالع على حالة الطفل تبني اصابته 
بجرح مفتوح نتيجة سقوطه من 
بقي، وكان برفقة والده على البقي. 
واضاف بوحيم����د ان بالغا مماثال 
نتج ايضا جراء السقوط من بقي 
وتلقته عملي����ات الطوارئ مقابل 
منطقة الوفرة، وجرى االيعاز الى 
رجل الطوارئ محمد العنزي ليتم 
نقل الشاب )22 عاما( مصابا باشتباه 

في  كسر في العمود الفقري.
واش����ار بوحيمد الى ان ش����ابا 
كويتيا )19 عاما( اصيب بكسر في 
العمود الفقري ايضا جراء سقوطه 
من على بقي مبنطقة اجلليعة، ونقل 
الى مستشفى العدان بواسطة رجلي 
الس����يد وسعيد  الطوارئ حسني 

العجمي.
اما بالنسبة للحوادث املرورية، 

فتطرق بوحيمد الى هذه احلوادث 
بقوله: ان حادث تصادم مقابل قصر 
بيان اس����فر عن اصاب����ة مواطنني 
ومصرية، مش����يرا الى ان الوافدة 
املصري����ة قدمت لها االس����عافات 
السريعة لعدم تأثر جنينها باحلادث، 
خاصة انها حامل في شهرها الثاني، 
وان جميع املصابني مت نقلهم الى 
مستش����فى مبارك بواسطة رجال 
الطوارئ مش����عل حسني وناصر 
صالح واحمد الغربللي وسيد تاج 

الدين.
واشار الى ان وافدة هندية )31 
عام����ا( اصيبت بكس����ر في االنف 
جراء تعرضها للدهس على شارع 
الطوارئ  االس����تقالل، وان رجلي 
عبدالرحم����ن الكن����دري واحم����د 
قاس����م قاما بنقلها الى املستشفى 
االميري. وعل����ى طريق امللك فهد، 

املركبة التي كان يستقلها املتوفى في حادث الغوص عبدالعزيز بوحيمدالعميد عبدالفتاح العلياللواء محمود الدوسري

إسعاف إندونيسية 
حاولت االنتحار

أمير زكي
اندونيس���ية  نقلت واف���دة 
27 عاما الى مستش���فى العدان 
الرقابة األمنية  ووضعت حتت 
للتحقيق معها في االسباب التي 
دعتها الى الشروع في االنتحار 

بتمزيق شرايني يدها.
وكان���ت عملي���ات الطوارئ 
الطبية تلقت بالغا باقدام آسيوية 
على االنتحار في منزل كفيلها، 
حي���ث طلب من رجال الطوارئ 
حام���د ابوعنبر ووس���ام قداح 
ويوس���ف الكندري التعامل مع 
احلادث ومت تقدمي االس���عافات 

االولية للوافدة.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

براءة مالزم وضابط مناوبة من إهمال مراقبة سجينات

إلزام »التربية« بتسجيل طالبة بإحدى مدارس الجهراء

قض���ت دائرة اجلنح 
الكلية ببراءة  باحملكمة 
مسؤول حراسة نظارة 
مخف���ر وضابط مناوبة 
برتبة مالزم أول من تهمة 

إهمال حراسة.
كان دف���اع املتهم���ني 
احملامي مبارك اخلشاب 
خالل جلسات احملاكمة 
قد ترافع مطالبا بالبراءة 
ملوكليه مس���تندا على 
أركان اجلرمية  انتف���اء 
املسندة ملوكليه وانعدام 
القصد اجلنائي، فضال عن 

انتفاء مصلحتهما من وراء وقوع اجلرمية، 
مبينا أن املتهمات الهاربات أعددن العدة 
بفك براغي النافذة املوجودة داخل احلمام 

الداخلي للزنزانة.
وقد انتظرت املتهمات حتى وقت الفجر 
لضمان خلو الطريق اخلارجي من املارة 
حت���ى يصعب على املتهم���ني أو غيرهما 
رؤية ما يح���دث داخل النظارة وال حتى 
مجرد توقع ذلك، وه��و ما ينفي علمهما 
برك���ن اإلهم���ال املوج���ب عقابهما عليه 
ولو أن املتهم���ة الثالثة بعد فش���لها في 
اله���روب مع باقي النزي���الت الالتي هرب���ن 
ووض���ع نفس���ها في مك��ان يستطي���ع 
احل��رس رؤيته���ا منه مل���ا عل���م أح��د 

بتل���ك الواقع��ة.
وأضاف اخلشاب أن املتهم الثاني عندما 

اكتشف اجلرمية مع املتهم 
القبض  األول استطاعا 
على إحدى املتهمات في 
البنزين، وهو  محط���ة 
خير ش���اهد على انتفاء 
أركان تلك اجلرمية في 
اللذين  املتهم���ني  ح���ق 
لهما س���ج��ل مش���رف 
في خدمتهم���ا ب���وزارة 

الداخلي��ة.
واس���تندت احملكمة 
إنكار  في قرارها عل���ى 
املتهمني للتهمة املسندة 
إليهما وتأكيد املتهمات 
في التحقيق���ات أن املتهمني ال يعلم���ان 
ع���ن تلك اجلرمي���ة وانتف���اء مصلح���ة 
املتهم���ني من وراء وقوع تل���ك اجلرمي���ة 
ك���ون الهاربات من أرباب السوابق وعدم 
معرفته���ن باملتهم���ني فضال ع���ن خل��و 

مسؤوليتهم��ا.
وشكر اخلش���اب عدالة احملكمة على 
إنصاف موكليه، مؤك���دا أن احلق يعلو 

وال يعلى عليه.
وقد أسند االدعاء العام للمتهمني أنهما 
في 2009/4/4 كلفا بحراسة متهمات في أحد 
مخافر محافظة حولي فأهمال في حراستهن 
حتى متكنت املتهمات املذكورات من الفرار 
عبر نافذة احلمام، إذ أن املتهم األول يعمل 
مسؤول حراسة النظارة في املخفر والثاني 

ضابط املناوبة.

قضت الدائرة اإلدارية 
األول����ى باحملكمة الكلية 
برئاسة املستشار عادل 
وعضوي����ة  الكن����دري 
املستشارين عبد السالم 
النجار وهش����ام البسام 
وأمانة سر مجدي العدوي 
بإلغاء قرار وكيل وزارة 
الصحة السلبي بامتناع 
الوزارة عن تعديل البيان 
اخلاص بجنس����ية والد 
طفلة في شهادة ميالدها 
من »سعودي اجلنسية« 
إلى »من فئة غير محددي 

اجلنسية« وفقا للبيانات املقدمة منه.
وتخل����ص واقعة الدعوى في أن والدة 
الطفلة أقامت دعوى مستعجلة من خالل 
محاميه����ا فيصل عيال العن����زي طالبت 
في ختامها بإلزام وكي����ل وزارة التربية 
بصفته بتسجيل ابنتها البالغة من العمر 
ست سنوات مبنطقة اجلهراء التعليمية 
وبإلزام مدير عام الهيئة العامة للمعلومات 
بتصحيح اخلط����أ املادي الوارد في خانة 

الطفلة  جنس����ية وال��د 
املقدم��ة  البيان��ات  وفق 

منه��ا.
وقالت املواطنة شرحا 
إنه����ا مطلقة  لدعواه����ا 
من وال����د الطفلة، وعند 
مراجعتها ملنطقة اجلهراء 
التعليمي����ة لتس����جيل 
ابنتها في إحدى املدارس 
االبتدائية التابعة لوزارة 
التربية تب����ني أن وزارة 
الصحة سجلت جنسية 
والد الطفلة في ش����هادة 
ميالدها على أنه سعودي 
اجلنسية، األمر الذي تعذر معه تسجيل 
الطفلة حلني تصحيح اخلطأ الوارد بشهادة 

امليالد.
وعند مراجعتها لوزارة الصحة رفضت 
تعديل هذا البي����ان بالرغم من أن جميع 
الطفلة وأخواتها مسجل بشهادات  اخوة 
ميالده����م أن والده����م من غي����ر محددي 
اجلنس����ية، األمر الذي دع���ا املدعي��ة إلى 

إقام���ة دعواه���ا.

احملامي مبارك اخلشاب

احملامي فيصل العنزي

محمد الجالهمة
اقامها رجال  قادت حملة تفتيشية 
جندة الفروانية في ساعة متقدمة من 
يوم امس االول عن توقيف شاب كويتي 
وفتاة كويتية وثالث من غير محددي 
اجلنسية حيث كانوا واقعني حتت تأثير 
املواد املس���كرة وعثر بحوزتهم على 

زجاجة خمر واحيلوا الى االختصاص 
بعد اعترافهم بأنهم كانوا داخل ش���قة 
حيث كانت هناك س���هرة خاصة. من 
جهة اخرى ابلغت عمليات الداخلية عن 
اغماء هندي في منطقة الشعب وبانتقال 
رجال الطوارئ تبني ان الهندي سكران 

ليحال الى االختصاص.

4 إلى »المكافحة« لتناولهم مسكرات

هروب ما قبل الحملة قاد إلى 150 كيس وزجاجة خمر محلي

توقيف 4 وافدين بشاحنتين وحديد مسروق

حريق محدود بـ »كافتيريا الشويخ« وإصابة 3 عمال باختناق

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
أم������ن  واص���ل مدي������ر 
العميد  الفروانية  محافظ������ة 
غلوم حبي������ب حمالت���ه في 
مناط������ق اجللي���ب وخيطان 
واس���فرت اح���دى احلم���الت 
التفتيشي���ة عن ضب���ط وافدين 
من اجلنسية اآلسيوي��ة وق���د 
عث���ر بحوزتهم���ا على نحو 
150 م���ا بني زجاجة خمر محلي 
سعة لت���ر ونص���ف وكي���س 

خمر محلي.
امن���ي ان  وق���ال مص���در 
حملة بقي������ادة امل���الزم اول 
البعي���ر اشتبهت  عبدالعزيز 
في آسيويني يستق���الن مركبة 
قدمية وح���اول احدهما اله���رب 
م�����ن املركب���ة قبل ان يص��ل 
صديق�����ه اليه���ا ليتم ضبطه 

وبنف��س املركب��ة.

هاني الظفيري
4 وافدين ال���ى إدارة بحث وحتري محافظة 
اجلهراء بتهمة سرقة أمالك دولة، هذا هو ما حدث 
مع الوافدين الذين ضبطوا أثناء محاولتهم بيع 
ش���احنتني ممتلئتني بكميات ضخمة من احلديد 
املس���روق، وكانت حملة تفتيش���ية لرجال امن 
اجلهراء أشرف عليها مدير امن اجلهراء العميد 
محمد طنا وكانت بإشراف املالزم حمد الردهان 
ووكيلي ضباط س���عد عاشق وعبدالرزاق جابر 
قد أوقفت ش���احنتي نقل تقالن 4 وافدين وتبني 
احتواؤهما على كميات تقدر باألطنان من احلديد 

املسروق.
وأش���ار املصدر الى ان الوافدين ادعوا ان هذا 
احلديد قاموا بش���رائه إلع���ادة بيعه إال انهم لم 
يتمكنوا م���ن حتديد هوية املقاول الذي باع لهم 

هذه الشحنة.

أمير زكي
تعامل رجال مركزي اطفاء الشويخ الصناعي والعارضية مساء 
امس مع حريق ش���ب في مطبخ كافتيريا الشويخ، وقال مدير ادارة 
 العالقات العامة في االطف���اء املقدم خليل االمير في تصريح خاص 
ل� »األنباء« ان احلريق ادى الى اصابة 3 عمال باختناق، مشيرا الى 
ان احلريق متت السيطرة عليه في زمن قياسي، وان وحدة التحقيق 
شرعت في حتديد الس���بب، مشيرا الى ان هناك خسائر مادية غير 

جسيمة.

وقد عثر بداخلها على اخلمور 
واعت���رف اآلس���يويان بأنهما 
اش���تريا هذه اخلمور لبيعها، 
وج���ار اس���تكمال التحقيقات 
معهما ملعرفة مصدر بيع هذه 

اخلمور.

العميد غلوم حبيب

املتهمون وامامهم املضبوطات

)هاني الشمري(أحد رجال اإلطفاء أثناء تعامله مع احلريق

أحد املصابني أثناء إسعافه 

الشاحنتان وعليهما احلديد املسروق

إغالق مصفاة الشعيبة 4 أيام بسبب 
عطل في شبكة بخار الضغط العالي

6 مصابين في 4 مشاجرات

الكويت � كونا: أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية الليلة 
املاضية أنها بدأت تنفيذ عملية إغالق تدريجية ملصفاة الشعيبة 
التابعة لها، مش���يرة الى أن اإلغالق سيس���تمر ملدة 4 أيام بسبب 

عطل فني.
 وقال مدير العالقات العامة واإلعالم في الشركة محمد العجمي 
ل� »كونا« ان إغالق املصفاة لن يؤثر على صادرات الشركة للخارج 

أو مخزوناتها او التزاماتها جتاه زبائنها.
وأضاف العجمي أن عملية إغالق الوحدات بدأت عند الس���اعة 
الثامنة من مساء أمس وستستغرق 16 ساعة، موضحا أنه سيتم 

إغالق املصفاة بعد ذلك ملدة 4 أيام من اآلن.
وقال إن العطل الفني وقع في أحد خطوط شبكة بخار الضغط 
العالي التي تزود املصفاة ببخار املاء مؤكدا أن إغالق املصفاة »عمل 
احترازي ويأتي تطبيقا خلطة الطوارئ املعمول بها في مثل هذه 

احلاالت حرصا على العاملني في املصفاة وعلى املنشآت أيضا«.
يذكر أن مصفاة الشعيبة هي إحدى املصافي ال� 3 التابعة لشركة 
البترول الوطنية الكويتية وتقوم هذه املصفاة التي تعد األقدم بني 
زميالتها بتكرير 200 ألف برميل يوميا من النفط اخلام لتحويلها 

إلى مشتقات نفطية.

أمير زكي
وقعت خالل ال� 24 ساعة املاضية 4 مشاجرات أسفرت عن إصابة 

6 أشخاص منهم شابان كويتيان و3 مصريني وبنغالي.
ففي منطقة الس���املية اصيب كويتيان في مشاجرة ونقال الى 
مستش���فى مبارك الكبير بواسطة عثمان ابوطيبان واحمد غلوم 

واحتجز شابان اعتديا بالضرب على املصابني.
وفي منطقة اجلليب وقعت مش���اجرة بني آسيويني ومصريني 

أسفرت عن اصابة مصريني بجروح وطعنات.
كما أصيب بنغالي في مشاجرة اخرى مبنطقة احلساوي جراء 
ضربة بطابوقة. وعودة الى الس���املية حيث اصيب وافد مصري 

بجروح وقطع في الرأس جراء مشاجرة مع وافد آخر.

»البترول الوطنية« أكدت عدم تأثر التصدير بذلك


