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الصفحة
 محمد الجالهمة

ألق���ى رجال أمن املط���ار صباح امس 
القبض على وافدين احدهما مبعد لتورطه 
في قضية ادارة مسكن لالعمال املشبوهة 
واآلخر متورط في قضية احداث اجلليب 
التظاهرات  اثن���اء  ومقاومة رجال األمن 
العمالية والتي تصدت لها وزارة الداخلية 

قبل نحو عام في منطقة اجلليب.
من جهة اخرى، ألقى رجال جندة حولي 
القبض على مواطن عثر معه على 6 غرامات 
هيروين، كما ألقى رج����ال جندة االحمدي 
القبض على خليجي عثر معه على 48 حبة 
مخدرة، وكذلك ألقى رجال جندة حولي القبض 

على 3 متغيبات من جنسية افريقية.

توقيف وافدين.. األول مبعد والثاني متورط في أحداث الجليب

تعاملت معه 4 مراكز ..وسلندرات الغاز كادت تحدث كارثة

رجال خفر السواحل أثبتوا أنهم سد منيع ضد أي محاولة اختراق 

سرقة 39 ألف دينار من منزل بالجهراء

حريق يلتهم منزاًل في خيطان وإصابة إطفائيْين

ضمن خط���ة وزارة الداخلية ممثلة باإلدارة 
العامة خلفر السواحل وفي إطار تبادل اخلبرات 
ورفع مس���توى الكفاءة في أداء العمل امليداني 
ما بني اإلدارة العامة خلفر الس���واحل ومش���اة 
البحرية امللكية البريطانية »سفينة مومنوث«، 
اقيم صباح امس التمرين البحري املشترك في 
مجال البحث واالقتحام لدرء أي عمليات ارهابية 

او تهريب بحري.
وقد اكد رئيس قسم العمليات البحرية باإلدارة 
العامة خلفر السواحل النقيب بحري مبارك علي 
الصباح ان رجال خفر الس���واحل من خالل هذا 
التمري���ن اثبتوا أنهم الس���د املنيع ألي محاولة 
اختراق بحري داخل املياه اإلقليمية وملن تسول 

له نفسه العبث بأمن البالد.
واش���ار الى ان هذه التمارين سوف تستمر 
بشكل دوري حسب اخلطة املوضوعة لذلك من 
أجل تدعيم اواصر التعاون ما بني اململكة املتحدة 

والكويت. 

مواطنة لم يرق لها الطعام المجاني
فألقت بالزيت المغلي على البائعة

 محمد الدشيش ـ هاني الظفيري
نقلت عربية الى مستشفى البابطني للحروق فيما احتجزت مواطنة 
في مخفر شرق بتهمة إحلاق االذى البليغ وذلك بعد ان سكبت عمدا 

زيتا مغليا على الوافدة العربية.
وقال مصدر امني ان الوافدة كانت تقدم نوعا من االغذية تعرض 
في احد املعارض لتقوم املواطنة باالعتراض على املذاق وحدثت مشادة 
كالمية على اثرها قامت املواطنة بقذف العربية بالزيت املغلي ليعلو 

صراخها ويتم نقلها للعالج في مستشفى البابطني للحروق.
من جهة اخرى، تقدم مواطن الى مخفر اجلهراء لالبالغ عن متكن 
مجهولني من س���رقة جتوري كان بداخله 39 ألف دينار، وقام رجال 

االدلة اجلنائية برفع البصمات.
وقال املواطن ان اللصوص استولوا على جتوري كان بداخله 35 
الف دينار )نقدية( ومجوه���رات بقيمة 4 آالف ورفض املبّلغ اتهام 

احد بعينه بالسرقة.
من جهة اخرى تقدم صاحب محل في اجلهراء وابلغ عن س���رقة 
اع���الم كان يضعها في واجهة احملل، ورج���ح ان يكون احداث وراء 

السرقة.
عل���ى صعيد آخر متكنت فرقة بقيادة النقيب ناصر الوهيب من 

ضبط 13 بائعا جواال في نطاق محافظة اجلهراء.
الى قضية اخرى، مت ضبط وافد اثيوبي حاول التسلل الى البالد 
عن طريق البر واحيل الوافد الى االختصاص متهيدا للتحقيق معه 

وابعاده عن البالد مرة اخرى.

ق����ال مدير ادارة العالقات العامة واالعالم باالدارة العامة لالطفاء املقدم 
خليل االمير ان بالغا ورد لغرفة العمليات مساء امس يفيد بوجود حريق 
في منزل مبنطقة خيطان فت����م توجيه مراكز اطفاء الفروانية والعارضية 
ومش����رف واالس����ناد ملوقع احلريق على الفور. وقال املقدم االمير انه عند 
وصول فرق االطفاء الى موقع احلريق وجدوا ان احلريق انتشر في البيت 
الذي تبلغ مس����احته 400 متر تقريبا، فقام رجال االطفاء مبكافحة احلريق 
ومحاصرة النيران من كل جهات املنزل ملنع امتداد احلريق للبيوت املجاورة. 
واضاف املقدم االمير ان رجال االطفاء استطاعوا ان يسيطروا على احلريق 
في وقت قياسي بعد ان أخرج رجال االطفاء عددا من اسطوانات الغاز التي 
كانت مخزنة باملنزل اثناء وقوع احلريق، وذلك تفاديا لتفاقم اخلطر على 
حياة السكان. وشدد املقدم خليل االمير على وجوب اخذ احلذر في التعامل 
مع اس����طوانات الغاز وعدم تخزينها، وذلك ملا تشكله من خطر على حياة 
سكان املنزل، خصوصا اذا كانت تلك االسطوانات غير مطابقة للمواصفات 
والشروط التي وضعت من اجل توفير امان اكبر ملستخدمي هذه االسطوانات 
وكذلك وجوب عدم استخدام اسطوانات الغاز التالفة أو غير املوثوق في مدى 
كفاءتها، وذلك تفاديا ألخطارها. يذكر ان احلادث أس����فر عن اصابة اطفائي 
بضيق تنفس وآخر بجرح بس����يط في يده وق����د عوجلا في موقع احلادث 
من قبل رجال الطوارئ الطبية الذين تواجدوا في موقع احلريق، باالضافة 
ال����ى رجال وزارة الداخلية. وقد متت متابعة احلادث بحضور النقيب علي 
العبدالرزاق واملالزمني اوائل عماد احلاجب واحمد الرشيدي وعباس شمسان 

سلندرات الغاز التي مت إخراجها من موقع احلريقوجاسم اخلياط وحمد الراشد ورائد سلطان.

جانب من التمرين الوهمي

تمرين بحري مشترك مع البحرية الملكية البريطانية لرفع مستوى الكفاءة 

 محمد الدشيش
سجل رجال مخفر خيطان بحق وافد مصري، تعرضت مركبته 
احلديثة للسرقة مقابل اجلمعية، تهمة االهمال، وذلك لتعمده 
ترك املركبة في وضع التش����غيل ما ادى الى س����رقتها خالل 4 
دقائق وسجلت قضية سرقة بحق مجهول.من جهة اخرى القى 
رجال جندة الفروانية القبض على وافد آسيوي عثر بحوزته 

على 50 بطل محلية واعترف انه كان بصدد بيعها.

4 دقائق افقدته مركبته الحديثة

طالب وزير الداخلية بفتح تحقيق فوري »فكرامات الناس ليست مباحة«

 حسين الشمري
املركز  »أهنت.. وأعادون����ي من 
السعودي مخفورا.. وأرعبوني أنا 
وعائلتي.. كل ذلك بسبب خطأ ضابط 
في منفذ النويصيب.. والذي اتهمني 
بأنني قدمت رشوة رغم أنني لم أفعل 
شيئا س����وى اتباع القانون« بهذه 
اجلمل التي ميلؤها األلم بدأ املواطن 
زياد العتيبي شارحا ل� »األنباء« ما 
تعرض له في منفذ النويصيب 28 

من الشهر املاضي.
وق����ال العتيبي ال����ذي حضر ل� 
»األنباء«: »لألس����ف أنكم نش����رمت 
املوضوع وغيركم من الصحف بتاريخ 
31 الشهر املاضي ولكن املوضوع ليس 
كما وصل الى الصحافة فأنا قدمت 
إلى املنفذ واستقبلني مسؤول كابينة 
بدر الكندري والذي حاملا قدمت له 
جواز سفري ودقق على بياناتي حتى 
أخبرني بأنني ممنوع من الس����فر، 
واحت����رت ماذا أفعل وأنا اس����تعد 
للسفر مع عائلتي إلى السعودية، 
حيث أريد عالج أبني في أحد املراكز 
املتخصصة هناك، إذ يعاني من ربو 
حاد ولكن املوظف الكندري � جزاه 
اهلل خيرا � قال لي بدال من أن تعود 
أنت وعائلتك أتصل بأي من اشقائك 

وليذه����ب أحدهم ويقم بدفع املبلغ 
املالي املطل����وب منك والذي منعت 

من السفر بسببه«.
العتيبي: »راجعت وإذ  وأضاف 
بي مطلوب ب� 102 دينار فقط وهو 
مبلغ طلبت من أحد اشقائي ان يتجه 
إلى جه����از وزارة العدل في املطار 
ويقوم بتس����ديده عني ليرفع عني 
منع الس����فر وقام بدفع املبلغ ومت 
رفع السفر عني في الساعة ال� 8:52 
متاما، وقدمت للموظف الكندري ما 
يفيد برفع السفر عني وبالفعل قام 
مبراجعة اجلهاز واتضح له ان منع 
السفر قد رفع، وسمح لي باملغادرة 
وأنهى اجراءات س����فري وخرجت 
من املنفذ في متام الساعة ال� 9:22 
دقيقة أي أن اجرائي س����ليم %100، 
وكذلك اجراء املوظف الذي كان مثاال 
للموظف اخللوق والذي يحرص على 
راحة املواطنني ويحاول خدمتهم قدر 

استطاعته«.
ومضى  العتيبي بالقول: »خرجت 
من املنفذ وبشكل قانوني وليس كما 
نشر في الصحف ولكن ما أن وصلت 
إلى املنفذ السعودي ودخلت النهاء 
اجراءات س����فري فوجئت بدورية 
كويتية تدخل ورائ����ي ويطالبني 

قائدها بالع����ودة إلى الكويت حتى 
أن عسكريا سعوديا كان يقف بجانبي 
قالي لي »شمس����وي يا زياد عشان 
يدزون لك دورية«، وعدت بالفعل، 
وهناك القيت من قلة االحترام ما لم 
االقي في حياتي كلها حتى أن ضابط 
املنفذ قالي لي »ها.. أنت راشي بدر 
الكندري أن����ت راح نحولك نيابة« 
هكذا القى التهمة علي وبعد أن دقق 
على بياناتي القى اجلواز علي وقال 

لي »اآلن ميكنك أن تسافر«.
واضاف العتيبي: »بعد أن رحلت 
ولقيت من قلة االحترام واالهانة ما 
لقيته فوجئت بأنهم اتهموا املوظف 
الذي أدى عمله بتلقيه رشوة مني

وكيف يقبض رشوة مني؟ بل كم 
هي الرشوة التي يقبضها مني وأنا 
أصال مدين ب� 102 دينار فقط؟ كيف 
باهلل عليكم؟ وعلمت أنهم أحالوه إلى 
املخفر وبعدها الى النيابة، واحتجز 
بسبب اتباعه للقانون 4 أيام كاملة 
حتى أخلت النيابة سبيله ألنه لم 
يثبت عليه شيء، ويعلم اهلل انني 
لم أعرفه قبال ولم ألتق به س����وى 

يوم خروجي في ذلك اليوم«.
وقال العتيبي: »ما جئت إال ألوضح 
ما حصل وأطال����ب وزير الداخلية 

الشيخ جابر اخلالد بإجراء حتقيق 
فوري مبا حصل وإعادة كرامتي لي 
رغم انني أستعد اآلن لرفع قضية 
ملقاضاة وزارة الداخلية ملا حصل لي 
ولعائلتي وإلهانتي ولكرامتي التي 

أهدرها ضباط دون وجه حق«.
من جهته، حتدث موظف كاونتر 
ال���ذي حضر  الكندري  ب���در  املنفذ 
بصحبة العتيبي ل� »األنباء« قائال: 
»أغلب الصحف نشرت خبرا عن انني 
تقاضيت رشوة، وأعتقد ان األخ زياد 
العتيبي ال���ذي جمعتني به معرفة 
بعد هذا احلادث املؤسف قد أوضح 
لكم كامل احلكاية، وان الضابط قام 
بعد ان س���مح لزياد مبغادرة البالد 
بإحالت���ي الى مخفر الزور وقضيت 
هناك 4 أيام محجوزا بتهمة تقاضي 
رشوة، رغم انني اتبعت اإلجراءات 
القانونية فزياد دفع املبلغ املستحق 
عليه ال� 102 دينار في الساعة 8.52 
وأنا أنهيت إجراءات سفره في الساعة 
9.22 بعد ان رفع بواسطة كمبيوتر 
»العدل« من قاعة املمنوعني من السفر، 
فلم أخطئ ولم أفعل شيئا يستحق أن 
أحال إلى النيابة بهذه التهمة البشعة 
التي نالت من سمعتي، بل ومن سمعة 
عائلتي وأص���ال الكمبيوتر ال ميكن 

ان يقبل خروج أي ش���خص ممنوع 
من الس���فر ما لم يأت أمر بأنه دفع 

املستحق عليه«.
وأضاف الكن����دري: »كنت أعلم 
انني لم أرتكب خطأ، ولكن الضابط 
املسؤول ولألسف أحالني دون وجه 
حق، بل انه سمح لزياد بالسفر الذي 
يتهمه برشوتي بينما أحالني أنا إلى 
النيابة بتلقي الرشوة، وأنا في حياتي 
كلها لم أحل إلى النيابة العامة رغم 
انني أعمل منذ س����نوات في املنافذ 
وإنتاجيت����ي تثبت انني من أفضل 
وأكفأ املوظفني وهو ما أدعو وزير 
الداخلية شخصيا لالطالع عليه«.

وقال الكندري: »لألسف انه وبعد 
ان أخلت النيابة سبيلي ألن وكيل 
النيابة عل����م انني لم أرتكب خطأ، 
قام املسؤولون بنقلي من املنفذ الى 
اإلدارة ألظلم مرتني، األولى باتهامي 

ظلما والثانية بنقلي تعسفا«.
واختت����م الكندري حديثه قائال: 
»أطالب بفتح حتقيق فوري من وزير 
الداخلية الش����يخ جابر اخلالد فأنا 
أعلم انه ال يرضى بالظلم ويحترم 
أبناءه العاملني خاصة ممن يراعون 
اهلل في عملهم وسأقاضي جميع من 

زياد العتيبي   )حسن حسيني(كان السبب في ظلمي«.

العتيبي: ضابط منفذ النويصيب اتهمني بالرشوة وأعادني من السعودية مخفورًا.. وأرعب عائلتي

خفر السواحل وضباط من البحرية البريطانية

الصبر: البالغ عن قنبلة 
في أحد الفنادق »كاذب«

إدارة اإلعالم  قال مدير 
األمني والناطق الرسمي في 
وزارة الداخلية العقيد محمد 
الصبر إن البالغ الذي تلقته 
األجه���زة األمنية في وقت 
سابق أمس عن وجود قنبلة 
في احد فن���ادق العاصمة 

»بالغ كاذب«.
وأكد العقيد الصبر في 
تصريح ل� »كونا« أن رجال 
األمن حددوا موقع صاحب 
الب���الغ ش���اكرا املواطنني 
واملقيمني على تعاونهم مع 

الفرق األمنية.
الداخلية  وكانت وزارة 
أعلن������ت أمس عن  ق����د 
تلقيها بالغا بوجود قنبلة 
ف���ي أح���د الفن�����ادق في 
العاصمة في متام الساعة 
6.27 من مساء أمس وبناء 
علي���ه هرع رج���ال األمن 
وإدارة املتفجرات ووحدة 
كالب األثر وإدارتا اإلطفاء 
والطبية إلى املوقع للتعامل 

مع احلادث.


