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ثاني شهيد واجب خالل 24 ساعة

استشهاد شرطي مرور في انقالب دراجته أمام »السيف«

»الداخلية« استعانت بموظفين من المطار

إضراب المدنيين يشل منفذ النويصيب
 أمير زكي ـ عبدالهادي العجمي

نفذ موظفون يعملون في منفذ النويصيب احلدودي 
منذ صباح امس إضرابا ش���به ش���امل أدى الى توقف 
احلركة متاما عبر هذا املنفذ واس���تمر االضراب حتى 
الس���اعة الواحدة ظهرا، واضطر وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لش���ؤون املنافذ اللواء يوسف السعودي الى 
ارس���ال طاقم من منفذ املطار الجناز اجراءات الس���فر 
على أن يتم احالة جميع املوظفني املضربني عن العمل 
إلى التحقيق للوقوف على أسباب إضرابهم عن العمل 
وعرقلتهم حركة التنقل متاما من وإلى الكويت وتكدس 
مئات املركبات أمام بوابة اخلروج. ووفق مصدر من منفذ 
النويصيب فإن دوافعهم لتنظيم هذا االضراب الشامل 
هو عدم العدالة في توزيع النوبات وقيام مسؤولني في 
املركز باعطاء رخص القارب واصدقاء لهم وهذا ما كان 
محل نفي من قبل مس���ؤول في إدارة املنافذ، مؤكدا أن 

هذا االضراب غير مبرر وغير مقبول ولن تقوم وزارة 
الداخلية باالمتثال لطلبات غير مش���روعة، مؤكدا ان 
التحقيقات ستكشف حقيقة ادعاءات املضربني. واشار 
املصدر األمني الى ان املسؤولني في وزارة الداخلية تلقوا 
معلومات صباح امس عن ان 5 كبائن معطلة متاما عن 
العمل وان املوظفني يرفضون اجناز مهام عملهم ليتم 
ارسال عقيد للتفاهم مع املوظفني الذين رفضوا االمتثال 
للتعليمات ودعوا حل مش���كالتهم وهذا ما دعا العقيد 
إلى إبالغ وكيل وزارة الداخلية الذي ارس���ل طاقما من 
منفذ املطار للقيام باعمال املضربني وشهد املنفذ انفراجة 

بحلول عصر امس بعد ان كانت احلركة معطلة.
يذك���ر ان رجال اجلمارك لم يكون���وا طرفا في هذا 

االضراب بل كانوا مستعدين الجناز عملهم.
وقد قام رجال نوبة )ج( بقيادة رئيس النوبة بالل 

اخلميس بجهود كبيرة لتنظيم احلركة في املنفذ.

 6 لفافات هيروين
مع أفغاني بالمطار

محمد الجالهمة
احال رج���ال منفذ 
الدولي  الكويت  مطار 
املكافح���ة  ادارة  ال���ى 
واف���دا افغانيا وصل 
الب�الد امس قادما  الى 
من موطنه وباخضاعه 
للتفتيش عثر معه على 
6 كبس���والت بها مادة 
التي قدرت  الهيروين 
كميتها ب�نحو 120 غراما 
ومن املقرر ان يخضع 
االفغان���ي للتحقي���ق 
وتوجه اليه تهمة جلب 

مواد مخدرة.

 محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
استشهد الش���رطي احمد مطلق العازمي 
اثر حادث انقالب دراجته النارية امام قصر 
السيف اول من امس، وووري جثمانه الثرى 
عصر امس في مقبرة صبحان بحضور عدد 
من القيادات االمنية على رأسهم وكيل وزارة 
الداخلية باالناب���ة الفريق غازي العمر الذي 

حضر الداء واجب العزاء السرة الشهيد.
وقد نق���ل الفريق العمر تع���ازي وزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد لذوي الشهيد 
بخالص العزاء ضارعا للمولى عز وجل ان 
يسكن الشهيد فسيح جناته وان يلهم ذويه 

الصبر والسلوان.
واكد الفريق غازي العمر ان الش����هيد كان 
مثاال للعطاء والتضحية ومنوذجا يقتدي به 

اخوانه منتسبو وزارة الداخلية.
وقد اعرب ذوو الشهيد عن ان الشرطي احمد 
العازم����ي هو احد ابناء الكويت والذي انضم 
الى ش����هدائها االبرار الذين ضحوا بأرواحهم 

من اجل الكويت.
وفي تفاصيل احلادث كما يرويها مصدر 
امني ان الش����هيد العازمي كان يقوم بدورية 
اعتيادي����ة في منطق����ة العاصمة حيث يعمل 
مبرور العاصمة وقال املصدر ان دراجته انزلقت 

قبل دخوله بها الى قصر السيف ليسقط منها 
ويصطدم جسده بالرصيف، وجاءت اصابته 
البالغة في رأسه، وفور وقوع احلادث قام رجال 
االمن القريبون من املوقع ورجال االس����عاف 
بنقله الى املستش����فى االميري، غير انه لفظ 

انفاسه االخيرة في املستشفى.
يذكر ان حادثة استش����هاد الشرطي احمد 
العازمي تأتي في اقل من 24 ساعة من استشهاد 
الرقيب اول حمود النومس الذي استش����هد 
بانقالب دوريته على طريق الساملي مساء اول 
من امس اثناء تأمينه لتنقل عدد من الشاحنات 

في طريقها الى الشويخ.

)محمد ماهر(النيران وألسنة الدخان تتصاعد من موقع احلريق ويبدو  أطول سلم إطفاء في العالم استخدم في املكافحة

العامل بعد إنقاذه من االحتجاز عامل احتجزته النيران فوق احدى البنايات احملترقة

وكيل وزارة الداخلية باإلنابة الفريق غازي العمر يقدم واجب العزاء

تطاير النيران أتلف مركبة متوقفة أسفل موقع احلريق

العاصمة.. تحترق!
حريق أتى على برج وبنايتين وتسبب بإصابة 7 أشخاض وإطفائيين.. وشارك في مكافحته 70 رجل إطفاء من 6 مراكز

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة
حالت س����رعة تدخ����ل رجال 
االطفاء م����ن 7 مراكز دون حتول 
حريق بنايت����ني وبرج إلى كارثة 
وهو احلادث الذي أسفر عن إصابة 
7 عمال يعملون في إحدى البنايات 
ورجلي إطفاء فيما متت السيطرة 
على احلريق في وقت قياسي رغم 

الظروف اجلوية السيئة.
وأعلن مدير عام اإلدارة العامة 
اللواء جاسم املنصوري  لإلطفاء 
عن متكن 70 رج����ل إطفاء من 6 
مراكز اطفاء من الس����يطرة على 
حريق اندلع في بناية وامتد إلى 
برجني مجاورين للبناية، مشيرا 
الى ان احلريق أدى إلى إصابة 6 
عمال ورجلني من االطفاء، كما ادى 
احلريق إلى تلفي����ات في واجهة 
البنايتني والبرج، مشيرا الى ان 
س����رعة تعامل رجال االطفاء مع 
احلادث قلصت من اخلسائر وحالت 
دون امت����داد النيران إلى داخلها، 
إذ مت حصر النيران في الواجهات 
الثالث. وقال اللواء  املنصوري في 
تصريح خاص ل� »األنباء« ان وحدة 
التحقيق فتحت حتقيقا للوقوف 
على اسباب اندالع النيران، مشيرا 
الى ان عماال كانوا يجرون أعماال 
داخل الطابق اخلامس وان النيران 

العام����ة ف����ي االدارة املقدم خليل 
الكويتية  االمير لوكالة االنب����اء 
)كونا( ان خمس����ة مراكز اطفاء 
وه����ي: مركز الهاللي والس����املية 
والصناعي واملدينة ومشرف اضافة 
الى مركز االس����ناد وسلم االنقاذ 
الفني شاركت في اخماد احلريق 
مبشاركة 70 رجل اطفاء. وأوضح 
األمير ان مراكز االطفاء استطاعت 
احلد من خطورة احلريق والتعامل 
معه من خالل سرعة االستجابة 
للحادث فور وقوعه، مشيرا الى 
التحقيق ملعرفة اسباب  انه جار 
احلريق، مؤكدا اهمية اتخاذ التدابير 
الوقائية للس����المة م����ن اخطار 
احل����وادث واحلرائق مثل وجود 
مطفأة حري����ق يدوية توضع في 
مكان بارز يعرفه اجلميع وبشكل 
رأسي بعيدا عن عبث االطفال مع 
اجراء صيانة دورية لها، اضافة 

الى اهمية كواشف الدخان.
هذا وحضر مدير أمن العاصمة 
اللواء طارق حم����ادة والذي قام 
بدور كبير في تسهيل مهمة رجال 
االطفاء، كما حضر رئيس دوريات 
الهمالن  العقيد يوسف  العاصمة 
وأس����هم في تس����هيل حركة نقل 
آليات الطوارئ واالطفاء وسيارات 

الطوارئ الطبية.

يرجح ان تكون بدأت في الطابق 
الثالث وساعدت الرياح على امتداد 
وانتشار احلريق الى البرج املجاور 
وبناية أخرى مجاورة للبناية التي 

بدأت فيها النيران.
وأش����ار اللواء املنصوري الى 
ان االطفاء قامت باستخدام اطول 
س����لم لالطفاء ف����ي العالم وذلك 
النيران،  النقاذ محتجزين بفعل 
مشيرا الى ان العمال السبعة نقلوا 
بواسطة سيارات الطوارئ الطبية 
الى العالج، مؤكدا في الوقت ذاته 
على ان االبراج التي طالتها النيران 
بها اجراءات سالمة ولكن النيران 

اتت على االطارات اخلارجية.
وأشار املنصوري الى ان مراكز 
االطفاء وبعد ان س����يطرت على 
ألس����نة اللهب بدأت في متشيط 
مختلف االدوار خشية ان تكون 

اي نيران بداخلها.
على صعيد متصل قال مدير 
إدارة العالقات العامة في االطفاء 
املقدم خليل االمير ان احلريق الذي 
شب في برج وبنايتني في منطقة 
شرق اسفر عن اصابة 3 من رجال 
االطفاء واربعة من السكان القاطنني 

ومت انقاذ 7 اشخاص آخرين.
وق����ال مدي����ر إدارة العالقات 


