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الصفحة

الطفالن اللذان قضيا في احلادث

أكد أنه ال وجود لشبهة جنائية وراء الحادث

األنصاري لـ »األنباء«: تماس في »موزع بالكات الكهرباء« 
وراء حريق الجهراء ومصرع مصري وزوجته وأبنائه الثالثة

وجدد العميد االنصاري التأكيد 
على أن البالغ الذي تلقته عمليات 
االطفاء بشأن حريق في مستشفى 
اجلهراء وحتركت فرق اطفاء بناء 
عليه لم يؤث���ر على عمل رجال 
االطفاء السيما ان االدارة العامة 
لالطفاء تنتهج اسلوب ارسال اكثر 
من مركز حينما تتلقى بالغا عن 

حريق في منشأة سكنية.
واعرب االنصاري عن أمله في 
أن يب���ادر املواطنون واملقيمون 
بوضع أجهزة كاش���ف للدخان، 
مشيرا الى ان هذه االجهزة ورغم 
أن س���عرها زهيد لكن لها فائدة 
عظيمة في ح���ال اندالع حريق 
اثناء فترة نوم االسرة وان هذه 
االجهزة تطل���ق صافرات توقظ 

أصحاب املنزل.
واضاف كما هو معروف فإن كل 
حريق يبدأ صغيرا ولكن سرعان 
ما يتضخم ما لم يتم التصدي له 
وبالتالي فإن السيطرة على أي 
حريق بالسرعة املناسبة يقلص 
اخلسائر الناجمة عنه سواء كانت 

خسائر بشرية أو مادية.
ويؤكد ان بعض���ا من اقارب 
االس���رة املصرية ش���اركوا في 
برام���ج حواري���ة وقال���وا انهم 
يعتقدون بوجود شبهة جنائية 
إال أن التقري���ر النهائي لالطفاء 
ج���اء ليوضح النقاط حول هذه 
االمور ويجزم بان احلريق قضاء 
وقدر وهو ما س���بق ان اشارت 
إليه »األنب���اء« من خالل مصدر 

خاص.

أمير زكي
أعلن مدير عام اإلدارة العامة 
لإلطفاء بالوكالة العميد يوسف 
االنصاري عن التقرير النهائي 
بشأن حريق اجلهراء الذي أودى 
بحي���اة أب مص���ري وزوجته 
وأبنائه األطفال الثالثة واصغرهم 
الرضيعة اميان التي توفيت بعد 
بقائها داخل مستشفى البابطني 
48 س���اعة وقال االنصاري ان 
احلريق املأساوي سببه متاس 
كهربائي وزيادة األحمال على 
»موزع بالكات« في مقدمة الشقة 
الصغيرة، نافيا بش���كل قاطع 
وجود أي شبهة تعمد في هذا 

احلريق.
العميد االنصاري في  وقال 
تصريح خاص ل� »األنباء« ان 
التقرير ال���ذي مت االنتهاء منه 
لم يقتص���ر أعداده على وحدة 
التحقي���ق في االطف���اء وإمنا 
شاركت فيه االدلة اجلنائية كما 
أجرت اإلدارة العامة للمباحث 
حتريات وجمي���ع هذه االمور 
خلصت الى عدم وجود شبهة 
جنائية وأن احلريق سبقه تدافع 
كمية كبيرة من الدخان وهو ما 
ادى إلى وفاة االب واألم واالطفال 
قبل ان يتحول التماس الكهربائي 
وما اعقبه من دخان الى حريق 
أدى إلى إصابة الرضيعة إميان 

بحروق.
واشار االنصاري الى ان الوافد 
املصري الذي لقي حتفه في احلريق 
قام بوضع عدة اجهزة كهربائية 

على احملول وترك هذه االجهزة في 
وضعية تشغيل ومن ضمن هذه 
االجهزة حاسوب وتلفاز ورسيفر، 
الفتا الى ان تصميم الشقة التي 
لقيت فيها األسرة املصرية حتفها 
أشبه ما تكون باستديو، حيث قام 
الوافد بتجزئة االستديو إلى غرفة 
صغيرة جدا لالطفال واخرى له 

ولزوجته.
واشار العميد االنصاري الى ان 
عددا من جيران االسرة املنكوبة مت 
االستماع اليهم وقد افاد اجليران 
بأنهم س���معوا صوت »طقطقة« 
واعتقدوا ان هذه الطقطقة نتاج 
لعب االطفال ولك���ن في الواقع 
كانت هذه الطقطقة جراء احتراق 
الى ان نوافذ  اخلشب، مش���يرا 
الشقة أحكم اغالقها وهو ما دعا 
اجليران إلى عدم اكتشاف الدخان 
وعلموا باحلريق بعد ظهور السنة 

اللهب.

اللواء خليل الشمالي

العميد يوسف االنصاري

أثار احلريق الذي اودى بحياة األسرة املصرية

رجال اطفاء خالل محاولتهما السيطرة على حريق الصهريج

الفريق غازي العمر والعميد الشيخ أحمد اخلليفة يتوسطان عددا من الضباط وافراد املكافحة

دخان احلريق غطى سماء منطقة األحمدي

»لحيم« يشعل حريقًا هائاًل
في خزان نفطي في األحمدي

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
متكن رجال اطفاء االحمدي والفحيحيل واطفاء املنطقة الصناعية 
من السيطرة على حريق اندلع في صهريج يحوي مخلفات بترولية 
خلف مبنى ش���ركة البترول الوطنية ف���ي صناعية األحمدي، وقال 
مدي���ر ادارة العالقات العامة في االطفاء املقدم خليل االمير ان بالغا 
ورد الى عمليات االطفاء نحو احلادية عش���رة من صباح امس عن 
حريق ش���ب في صهريج اثناء اجراء عملية حليم فنية ومت توجيه 
مركز االحمدي ونظ���را لتضخم احلريق وامتداد النيران الى بعض 

االشجار متت االستعانة مبركزين آخرين.
وق���ال االمير ان املراكز الثالثة قامت بالتعامل مع ألس���نة اللهب 
والس���يطرة عليها وكذلك ازاحة سيارات كانت متوقفة على مقربة 
م���ن موقع احلريق، مؤكدا ان احلادث ل���م يخلف اي اصابات تذكر، 
فيما تواجد في موقع احلريق كل من املقدم اس���امة املناعي واملالزم 
اول حمد الراشد واملالزم طارق الدرباس، واشار االمير الى ان اجهزة 
االطف���اء فتحت حتقيقا للوقوف على اخلل���ل بهدف احليلولة دون 

تكرار هذا احلادث الحقا.

الخليفة كّرم رجال المكافحة بحضور العمر

3 شبان اختطفوا عسكريًا في »الحرس« 
واعتدوا عليه وصوروا جريمتهم

هاني الظفيري
أمر وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون االمن 
العام اللواء خليل الشمالي مدير امن اجلهراء العميد 
محمد طنا بفصل متورطني في قضايا ذات طابع اخالقي 

خشية حدوث تطورات وتدخل اقارب املتورطني.
وقال مصدر امني ان شابا كويتيا يعمل في احلرس 
الوطني تقدم الى مخفر النعيم وابلغ عن ان 3 شباب 
اختطفوه من داخل منزل����ه واجتهوا به الى منزلهم 
وقاموا باالعتداء عليه وتصويره اثناء االعتداء مضيفا 
ان الشباب يعتقدون أنني متورط في قضية اعتداء 

على إحدى قريباتهم.
واضاف املصدر فور تلقي مخفر النعيم القضية مت 
ابالغ اللواء خليل الشمالي الذي بدوره ارسل تقريرا 
امنيا اخطر مدير مباحث اجلهراء بالقضية ليتوجه 
العقيد الفيلكاوي الى منزل اخلاطفني ويتم ضبطهم، 
واستمرار حجز املدعي حلني التأكد من حقيقة تعرضه 

لالعتداء وحقيقة اعتدائه على مواطنة اخرى.

بحض���ور وكي���ل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون االمن اجلنائي الفريق 
غازي العمر كرم مدير عام االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات العميد الشيخ أحمد 
اخلليفة ضباط وافراد ادارة املكافحة 
الدولي���ة نظير جه���ود بذلوها خالل 
الفت���رة القليلة املاضية اس���فرت عن 
ضبط كمية كبيرة من املواد وتوقيف 
عدد من جتار السموم املخدرة، ودعا 
مدير عام املكافح���ة املكرمني الى بذل 
املزيد من اجلهود مشيرا الى ان قضية 
مكافحة املخدرات تلقى اهتماما من قبل 

صاحب الس���مو االمير الشيخ صباح 
الرشيدة والبرملان  االحمد واحلكومة 
لكونها تتعلق بابنائنا باعتبارهم ثروتنا 
احلقيقية، مشدداعلى ضرورة تعاون 
املواطنني واملقيمني في التصدي لظاهرة 
املخدرات من خالل االبالغ عن اشخاص 
يشتبه في تعاطيهم املواد املخدرة او 
االجتار بها مذكرا بأن بالغات االدمان 
وايضا االبالغ عن جتار املخدرات يتم 
التعامل معها بسرية وال يتم احالة املبلغ 
عن ادمانهم في ح���ال صدور بالغات 

االدمان من اقاربهم الى النيابة.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

قتلته بطعنة نافذة بالقلب بعد زواجه بأخرى

»الجنايات« تقضي بسجن قاتلة زوجها سجنًا مؤبدًا

قضتها في منزل اسرتها بسبب خالفات 
زوجية سابقة.

التحقيقات  الزوجة في  واعترفت 

بانها كانت تبي���ت النية لقتل الزوج 
واخلالص م���ن حياته���ا باالنتحار، 
واضافت انها قامت بشراء اربع سكاكني 
من احد االسواق الشعبية في منطقة 
خيطان واخفتها بالغرفة ليلة الواقعة، 
مشيرة الى ان عالقتها بزوجها كانت قد 
وصلت الى طريق مسدود خاصة انه 
لم يفلح معه اسلوب الهجر والذهاب 

الى منزل اسرتها.
وقال������ت انها لم تخ���ف حبها له 
وقالت انها اعطته فرصة حتى يعود 
الى ص��وابه ولكن جميع احملاوالت معه 
لم تفل���ح فق���ررت قت��له، مض����يفة 
انها بعد مش��اجرة حدث���ت معه ليلة 
احلادث وبع���د منتصف الليل اغلقت 
الغرفة وباغتت���ه بطعنة نافذة  باب 

بالقلب.
وق���د كانت الزوج���ة طيلة فترة 
التحق��يق معه���ا تع���تقد ان زوجها 
م���ازال على قي���د احلياة، وع���ندما 
مت اخب���ارها بأن���ه توف���ي رف��ضت 
تصدي���ق ذل���ك وأصيب���ت بحال���ة 

هستيرية.

قض���ت محك�مة اجلناي���ات امس 
برئاسة املست��شار عبدالرحمن الدارمي 
وأمانة س���ر اح���مد عل���ي بح���بس 
ق����اتلة زوجها ف���ي منطقة خيطان 

حبسا مؤبدا.
وخالل اجللس���ة املاضي���ة ترافع 
دف���اع املتهمة ودف���ع بان���تفاء ركن 
س���بق االصرار في حق موكلته كما 
دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن 
الن��فس، ودف������ع ببطالن حتقيقات 
النيابة العامة مق���ررا ان وكي��ل النيابة 
الذي حق�����ق مع املت���همة انت���ابته 
حالة من االغ���ماء اثناء التحقيق اال 
انه عاد واست��كمل التحق���يق م���عها 
بعد ان أف���اق مما يوص���م التحقيق 

بالبطالن.
وتتلخ���ص واقعة الدع���وى فيما 
ادل���ت به املتهمة ام���ام وكيل النيابة 
بش���رح مفصل ملا حدث بالليلة التي 
سبقت ارتكابها للجرمية حيث قالت 
انها اقدمت على قت���ل زوجها لقيامه 
بالزواج من اخرى، مضيفة انها عادت 
ملنزل الزوجية ليلة احلادث بعد فترة 

املستشار عبدالرحمن الدارمي

قض���ت محكمة اجلنايات برئاس���ة 
املستشار وائل العتيقي وامانة سر علي 
العبدالهادي باالمتناع عن النطق بعقاب 
مواطن على ان يقدم تعهدا بكفالة مالية 
قدرها 200 د.ك يلتزم بحس���ن السلوك 
ملدة سنة بعد ان اتهمته النيابة العامة 
باحراز مادة مخدرة )حش���يش( بقصد 

التعاطي كما اتهمته بتعاطي مواد مسكرة 
في مكان عام.

وتتلخ���ص الواقعة عندما مت ضبط 
املتهم امام مس���كنه بناء على بالغ من 
والدته، وعند توجه الشرطي الى املتهم 
وجده بحالة غير طبيعية وتفوح منه 
رائحة اخلمر، ومن ثم متت احالته جلهات 

االختصاص، وبسؤال املتهم اعترف بشرب 
اخلمر بينما انكر تعاطي احلشيش.

وخالل جلسات احملاكمة ترافع عن 
املتهم احملامي فيصل صقر الرشيدي الذي 
دفع بانتفاء تهمة حيازة املواد املخدرة 
بقصد التعاطي لدى املتهم وانتفاء القصد 

اجلنائي في تهمة تعاطي اخلمر.

المحكمة تمتنع عن النطق بعقاب مواطن متعاط


