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كونا: قال مدير إدارة اإلعالم األمني الناطق الرسمي 
باسم وزارة الداخلية العقيد محمد هاشم الصبر ان 11 
شخصا توفوا في حوادث متفرقة على جميع الطرق 
خالل فترة األعياد الوطنية. وقال العقيد الصبر ان 
ه����ذه الوفيات حدثت في أوقات مختلفة وعلى طرق 

عدة بجميع احملافظات خالل تلك الفترة.
وفي س����ياق متصل أعلن����ت وزارة الداخلية عن 

قي����ام اجهزتها االمنية بتحرير 13821 مخالفة وحجز 
724 مركبة و68 دراجة نارية خالل فترة االحتفاالت 

باألعياد الوطنية. 
وأفادت االحصائيات الصادرة عن االدارة العامة 
للم����رور امس بأنه قد مت حترير املخالفات من خالل 
ادارات املرور في احملافظات الست، اضافة الى الطرق 

السريعة ومباحث املرور خالل فترة األعياد.

الصبر: وفاة 11 شخصًا في حوادث خالل فترة األعياد الوطنية

جثة آسيوية حامل في حاوية قمامة خلف مجمع المحاكم بحولي

مصرع شخصين تفحمًا في حريق صهريج على الدائري السابع

أمير زكي ـ محمد الدشيش ـ محمد الجالهمة
فت����ح رجال ادارة بحث وحت����ري محافظة حولي 
حتقيقا للوقوف على هوية شخص مجهول اقدم على 
قتل وافدة آسيوية فيما رجح مصدر امني ان يكون 
هناك ش����خص اقام مع اآلسيوية القتيلة عالقة غير 
شرعية وأسفرت عن حمل سفاح ويكون هو مرتكب 
اجلرمية، خاصة ان شقيقتها اكدت ان املجني عليها 
كانت حامال وكانت تبحث عن وسيلة للتخلص من 

حملها الذي جاء نتيجة لعالقة غير شرعية.
وقال مصدر امني ان عماال في محال مجاورة ملجمع 
احملاكم في منطقة حولي ش����اهدوا جثة ملقاة داخل 

حاوية قمامة كبيرة ليتم ابالغ عمليات وزارة الداخلية 
وما هي اال حلظات حتى تواجد في موقع البالغ وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لش����ؤون األمن العام اللواء 
خليل الشمالي الذي بدوره اشرف على كامل القضية 
وقام باخطار رجال األدلة اجلنائية ومباحث حولي 

وحضر منهم املقدم وليد الفاضل.
واشار املصدر االمني الى ان رجال االدلة اجلنائية 
رصدوا آثار دماء ح����ول رأس املجني عليها وهو ما 
يرج����ح ان املجني عليها تعرض����ت للضرب وهو ما 
ادى الى وفاتها وقام اجلاني بالتخلص من الضحية 
بالقائها في احلاوية، مش����يرا الى ان الطب الشرعي 

رص����د انتفاخا في جثة املجني عليها وهو ما فس����ر 
على انه حمل.

وأضاف املصدر ان رجال االدلة ومن خالل البصمات 
متكنوا من حتديد هوية املجني عليها ومكان سكنها 
وعليه مت االنتقال الى حيث تقيم شقيقتها التي ابلغت 
ان شقيقتها )املجني عليها( خرجت من املنزل يوم امس، 
ولم تعد وانها رجحت ان تكون برفقة صديقها، وقال 
املصدر ان شقيقة املجني عليها زودت رجال املباحث 
مبعلومات عن الش����خص الذي كانت شقيقتها تقيم 
معه عالقة غير شرعية وهو ما يرجح ان يتم اغالق 

القضية في غضون ساعات بضبط القاتل.

أمير زكي
لقى شخصان مصرعهما تفحما فجر امس اثر حادث تصادم وقع 
بني صهريج بنزين وشاحنة قمامة على طريق الدائري السابع ما ادى 

الى اشتعال الصهريج الذي كان يحمل 8000 غالون من البنزين.
وفي تفاصيل احلادث ان بالغا ورد الى غرفة العمليات يفيد بوجود 
حادث تصادم بني شاحنتني على الدائري السابع باجتاه منطقة الظهر 
فهرع على اثر هذا البالغ مراكز جليب الشيوخ والعارضية واالسناد 
الى موقع احلادث وعند وصولهم وجدوا ان احلادث اسفر عن اشتعال 

املركبتني ما ادى الى مقتل س���ائق شاحنة القمامة وشخص بجانبه 
وذلك تفحما جراء احلريق.

وبحسب مصدر امني، فإن شاحنة القمامة التي كانت تقل السائق 
وش���خصا بجانبه اصطدمت بصهريج الوقود من اخللف لتشتعل 
النيران فور االصطدام ليلقى السائق ومرافقه مصرعهما فور وقوع 
احلادث تفحما فيما متكن سائق الصهريج من النجاة بعد ان ترجل 

من قمرة القيادة قبل ان تلتهم النيران الصهريج.
وق���ام رجال االطفاء مبكافحة احلريق والس���يطرة عليه بعد ان 

استعانوا برجال وزارة الداخلية إلغالق الشارع وإعطاء املجال لرجال 
االطفاء الداء واجبهم.

ومت تسليم اجلثتني جلهات االختصاص بعد االنتهاء من احلريق 
الجراء الالزم بهذا اخلصوص.

وكانت ادارة احلادث بقيادة رئيس مركز جليب الش���يوخ املقدم 
عيس���ى املطيري والنقيب بدر الطرقي وامل���الزم اول علي العيدان 
واملالزم اول حمد الراش���د واملالزم اول فهد اخلالدي وعلي جمشير 

وفواز املطيري وعبداهلل الفيلكاوي.

هاني الظفيري
اصيب 14 عامال آس���يويا اثر انقالب باص صغير كان يقلهم 
عل���ى طريق اجلهراء ليل أمس األول، م���ا ادى الى اغالق طريق 
اجله���راء باجت���ااه العاصمة حي���ث تناثرت اجس���اد املصابني 
 عل���ى جانبي الط����ريق، ووصفت حال���ة 3 من العمال املصابني

 ب� »اخلط�����رة« فيم����ا نقل نصف املصابني الى مستشفى اجلهراء 
لتلق���ي العالج فيما مت عالج البقي���ة في موقع احلادث ووصفت 

اصاباتهم بالسط�حي���ة.
وقال مصدر امني ان احلادث س���ببه انفجار االطار االمامي ما 
ادى الى انقالب الباص الصغير 3 مرات وتطاير 3 عمال من داخله 
على االقل واصطدمت اجسادهم بالطريق او احلواجز االسمنتية 

ويعتبر هؤالء االكثر تضررا.
ومتت االستعانة بأكثر من 8 سيارات اسعاف تابعة للطوارئ 
الطبية من مراكز اسعاف القصر والفروانية والصباح، واشرف  
على استقبال املصابني في مستش���فى اجلهراء ضابط االرتباط 
ماجد الصليلي وحضر الى موقع البالغ واشرف على املوقع مدير 

امن اجلهراء العميد محمد طنا.
واوضح املصدر االمني ان سائق الباص حتدث لرجال االمن عن 
فقدان مبلغ 2000 دينار كانت موجودة في عهدته لصالح الشركات 

التي متلك الباص موضحا انه فقدها بعد احلادث.

أصابع االتهام تشير إلى صديقها.. وشقيقتها لرجال األمن: »كانت تريد أن تتخلص من حملها«

فلبينية تهرب من خاطفيها األربعة
بإلقاء نفسها من السيارة

شاب جاء ليتوسط لصديقتيه »السكرانتين«
فأودع النظارة بتهمة إهانة رجال األمن

»بدون« حاول التهجم على رجال األمن بـ »سكين«

3 »منتقبات« رجال
يشعلون 5 مشاجرات في العاصمة!

مسن كويتي يصطدم ببوابة »الجمعة«
ويعتدي بالضرب على حارس أمن !

محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
أحال رجال أمن الفروانية الى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
مواطن���ني عثر بحوزتهم���ا على كمية من احلش���يش والهيروين 
وحبوب مخدرة، وجاء ضبط املواطنني بعد االش���تباه في طريقة 

سير مركبتهما في منطقة خيطان.
من جهة اخرى، متكن رجال جندة حولي من توقيف شخصني 
من اصل 4 أشخاص قاموا باختطاف وافدة فلبينية ألقت بنفسها 
من املركبة. وكانت عمليات الداخلية تلقت بالغا بإقدام فلبينية على 
إلقاء نفسها من مركبة، وفور تلقي البالغ مت التحقيق مع الفلبينية 
قبل نقلها الى مستشفى مبارك، وأفادت بتعرضها لالختطاف ليتم 
تعميم أوصاف املركبة وضبط شابني وجار القبض على اآلخرين 

الهاربني.
على صعيد آخر، ألقى رجال دوري���ات العاصمة القبض على 
شاب كويتي على شارع اخلليج وعثر معه على 5 حبوب جاكسون 
منتهية الصالحية. وقال مصدر امني ان حبوب اجلاكس���ون من 

احلبوب املخدرة وشديدة التأثير.

عبداهلل قنيص
ت���ورط مواطن في قضية اهانة رج���ال أمن انتهت بايداعه في 
النظ���ارة اخلاصة بالرجال والتي تبعد نحو 20 مترا عن الزنزانة 
اخلاصة بالنساء والتي اودعت فيها صديقتاه اللتان كانتا بصحبته 

اثر القبض على الثالثة بحالة سكر بني وسط الطريق.
ووفق مصدر امني فإن رجال امن حولي اوقفوا مواطنة وخليجية 
كانتا حتت تأثير املسكرات وبعد نحو ساعة فوجئ رجال امن احد 
مخافر حولي بشاب )22 عاما( يدخل الى املخفر وابلغ انه صديق 
املواطنة واخلليجية في محاولة منه للتوسط الطالق سراحهما، 
ولك���ن حينما ابلغه رجال االمن ان صديقتيه مت ايداعهما النظارة 
عن امر احملقق ثارت ثائرة الشاب وتوعد رجال األمن بإحلاق األذى 
البليغ بهم فتم االتصال بوكيل وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون 
األمن العام اللواء خليل الشمالي والذي طلب برهة للتشاور وليقوم 
بعد دقائق باالتصال برجال املخفر طالبا منهم احتجاز الشاب مع 

تسجيل قضية بحقه بعنوان إحلاق أذى واهانة رجال األمن.

عبداهلل قنيص
وجهت الى شخص من غير محدودي اجلنسية يوم امس تهمتا 
سكر في مكان عام واالعتداء على رجال امن باستخدام أداة حادة 
)سكني( سكن فيما لم يستبعد مصدر امني ان يأمر وكيل النيابة 
بتسجيل قضية شروع في القتل بحق املتهم. وقال مصدر امني ان 
رجال امن حولي اوقفوا شخصا سكران خالل املسيرات وطلبوا منه 
ترك مركبته جانب الطريق والصعود الى دورية الشرطة ليفاجأ 
رجال االمن بالبدون يحمل سكينا ويحاول التهجم على رجال االمن 

فتمت السيطرة عليه واحالته الى االختصاص.

محمد الدشيش
أحال رجال جندة العاصمة الى مقر اإلدارة العامة للمباحث 3 
مواطنني بتهمة التشبه باجلنس اآلخر وذلك بعد تسبب املتشبهني 

الثالثة في 5 مشاجرات شبابية.
وقال مصدر أمني ان رجال األمن رصدوا تصرفات مريبة تصدر 
من 3 منتقبات كن داخل مركبة وتدافع عدد من الشباب نحو املركبة 
التي بداخلها املنتقبات الالتي كن في كامل زينتهن، مشيرا الى ان 
رجال األمن صدموا حينما اكتشفوا ان املنتقبات الثالث ما هم إال 
3 شباب كويتيني ليحالوا بتهمة التشبه باجلنس اآلخر الى املخفر 

ويتم احتجازهم حلني عرضهم على النيابة.

محمد الدشيش
قام رجال أمن العاصمة أمس بضبط مسن كويتي بتهمة االعتداء 
بالضرب واتالف ممتلكات عامة بعد ان أقدم أمس على ضرب حارس 
أمن يعمل في سوق اجلمعة واالصطدام عمدا ببوابة السوق في محاولة 
من����ه للدخول بعد ان منعه احلارس وفقا للتعليمات املش����ددة بعدم 
دخول الس����يارات الى السوق. ووفق مصدر امني فإن املواطن املسن 
حاول الدخول بس����يارته إال ان حارس األم����ن أبلغه بأن ذلك ممنوع 
وحاول ان يرجعه إال ان املسن ترجل من سيارته وقام باالعتداء على 
حارس األمن بالضرب ثم ركب س����يارته وانطلق واصطدم بالبوابة 
محاوال اقتحامها وحضر رجال األمن وقاموا بضبط املسن وأحيل الى 
املخفر، إال ان املسن قال ان احلارس هو من بدأ باخلطأ عليه وأحيلت 

القضية للتحقيق.

إصابة 14 عاماًل آسيويًا في انقالب باص صغير على طريق الجهراء
السائق أبلغ رجال األمن عن فقدان 2000 دينار

رجال الطوارئ الطبية يقومون بنقل أحد املصابني

باص العمال بعد االنقالب

شاحنة القمامة التي اصطدمت بالصهريج كما بدت بعد احلادث

رجال االدلة اجلنائية اثناء رفع جثة اآلسيوية من داخل احلاوية

الصهريج مشتعال بعد احلادث

)سعود سالم(عدد من العمال املصابني يفترشون االرض بعد جناتهم


