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هاني الظفيري
متكن لص مجهول من التس���لل إلى متنزه ترفيهي أول من أمس ومتكن من 
االس���تيالء على مبلغ 1800 دينار بعد كس���ره ماكينة الزوار التي تستخدم في 
صرف التذاكر وقال مصدر امني ان مس���ؤولي املتنزه أبلغوا عن السرقة وعلى 
اثر البالغ حضر قائد املنطقة العقيد عبدالرحمن الش���راح باالضافة الى األدلة 
اجلنائية لرفع البصمات ليتم تس���جيل قضية وإحالة امللف إلى رجال مباحث 

مخفر الصليبخات.

ذكرت اإلحصائية الشهرية حلاالت الوفيات اجلنائية الصادرة عن 
االدارة العامة لألدلة اجلنائية نتيجة لتعاطي املخدرات خالل شهر 

ابريل 2010 ان هناك 5 حاالت وفاة من بينهم 4 مواطنني ووافد.
وإدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية تناشد املواطنني واملقيمني 
مح���ذرة من خطورة آفة هذه املخ���درات وتعاطيها وما ينتج عنها 
من أضرار وعقوبات رادعة ملن تس���ول له نفسه االقتراب من هذه 

اآلفة املدمرة.

لص اقتحم متنزهاً ترفيهياً وسرق 1800 دينار المخدرات صرعت 5 مدمنين في أبريل

مباحث الجليب أوقعت شبكة سداسية تسطو 
على اآلسيويين لإلنفاق في صاالت البلياردو

ندوة مرورية بثانوية أبرق خيطان

الهاجري بس����رعة ضبط اعضاء 
الشبكة ومت جتهيز قوة من رجال 
املباحث ومتت مداهمة االستديو 
الذي يقيم فيه الوافدون الس����تة 
وبنف����س االس����تديو وجد رجال 
املباحث ادوات حادة تستخدم في 
السرقة وهواتف نقالة مت االبالغ 
عن س����رقتها، الى جانب مالبس 
نس����ائية تبني من التحقيقات ان 
احدهم كان يتقمص دور س����يدة 
منقب����ة لطرق اب����واب الوافدين 
متهي����دا لهجومهم عل����ى االماكن 

املستهدفة.
واض����اف املص����در االمني ان 
املتهمني اعترف����وا بأنهم اعتادوا 
استخدام سيارة وافد آسيوي دون 
علمه حيث كانوا ومن خالل مفتاح 
مصطنع يستخدمون مركبته خالل 
الفترة من الثانية وحتى الرابعة 
فجرا وبعد االنتهاء من سرقتهم 
يقومون بوضع السيارة في مكانها 

مرة اخرى.

قضاء اوقات ممتعة داخل صاالت 
البلياردو وصاالت االنترنت.

امن����ي فإن  ووف����ق مص����در 
معلومات وردت الى رجال مباحث 
اجلليب عن ان هناك وافدا سوريا 
بصدد مغادرة البالد وان هذا الوافد 
متورط واخرون في قضايا سلب 
بالقوة حيث امر العقيد منصور 

عبداهلل قنيص
استطاع رجال االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية بقيادة اللواء 
الشيخ علي اليوسف وحتديدا ادارة 
بحث وحتري محافظة الفروانية 
الهاجري  العقيد منصور  بقيادة 
اس����تطاعوا توقي����ف 6 وافدين 
من اجلنس����ية السورية احدهما 
كان على وش����ك مغادرة الكويت 
امس بص����ورة نهائية وتبني من 
الستة  التحقيقات مع السوريني 
الذين هجروا منطقة اجلليب والتي 
شهدت سرقاتهم انهم استأجروا 
اس����تديو في الفروانية واعترف 
اعضاء التشكيل العصابي بأنهم 
نفذوا اكثر من 20 قضية س����لب 
بالقوة جميعها استهدفت آسيويني 
فيما كشفت التحقيقات مع اعضاء 
التشكيل انهم في عدد من القضايا 
التي ارتكبوها لم يجدوا بحوزة 
املس����تهدفني اقل م����ن 10 دنانير 
وبرروا جرائمه����م برغبتهم في 

في إطار اجلهود التوعوية التي 
تقوم بها ادارة االعالم االمني بوزارة 
الثقافة املرورية  الداخلية لنشر 

وترسيخ االمن على الطريق.
أقيمت ندوة للتوعية املرورية 
بثانوية ابرق خيطان بنات شارك 
فيها رئيس قسم التوعية املرورية 
الرائد عبداالله العبدالسالم ومالزم 

أول هبة اخللف.
وقد بدأت الندوة بنشيد وطني 
ثم آيات بينات من القرآن الكرمي... 
وألقت مدرسة التوعية املرورية 
ماجي يوس����ف كلم����ة ترحيبية 
اعرب����ت ع����ن تقديره����ا العميق 
للدور الذي تقوم به ادارة االعالم 
االمني ومس����اهماتها في نش����ر 
التوعية املرورية مبختلف املراحل 

الدراسية.
واوضح����ت أهمي����ة التوعية 
املرورية في ارشاد ابناء املجتمع 
لتالف����ي احل����وادث واملخاط����ر 

املرورية.
ثم ألقى عبداالله العبدالسالم 
محاض����رة تناول فيها اس����باب 

احلوادث املرورية وعلى رأس����ها 
الطريق السباب  االنشغال بغير 
متع����ددة ومن أهمها اس����تخدام 
الهاتف النقال اثناء القيادة وجتاوز 
االشارة احلمراء وجتاوز حدود 

السرعة املقررة.
وتناول بص����ورة تفصيلية 
اجمال املخالفات املرورية بالكويت 
التي  ووفيات احلوادث املرورية 
بلغت 407 قتلى خالل العام املاضي 
2009 وشرح الرائد العبدالسالم 
خصائص السالمة املرورية وأهمية 
االلتزام بقواع����د االمن واملتانة، 
وكيفية مواجهة االعطال الطارئة 
للمركبة وأخيرا االسباب احلقيقية 
وراء حاالت االزدحام املروري، ثم 
قام بعرض بعض صور احلوادث 

املرورية.
كما ألقت املالزم أول هبة اخللف 
محاض����رة تناولت فيها اش����هر 
االخطاء التي يقع فيها الش����باب 
القيادة وعلى رأس����ها عدم  عند 
االنتباه بسبب استخدام الهاتف 

النقال أو االكل.

إلى أخطاء بعض  واش����ارت 
السيدات في هذا املجال والتي قد 
تسفر عن وقوع حوادث ومن بينها 
اصالح املاكياج او التلهي بطالء 

االظافر اثناء القيادة.
ونصحت الطالبات والسيدات 
بع����دم حمل اع����داد كبي����رة من 
الصديق����ات في الس����يارة تفوق 
املقررة، وعدم جلوس  حمولتها 
االطفال في املقاعد األمامية خاصة 
في السيارات التي حتتوي على 
االكياس الهوائية، وكذلك االبتعاد 
عن وضع الطفل على ساقيها عند 
قيادة الس����يارة حتى ال يتشتت 
انتباه قائدة املركبة ويؤدي إلى 

وقوع ما ال حتمد عقباه.
واكدت املالزم أول هبة اخللف 
على أهمية ربط حزام االمان الذي 

كان سببا في جناة الكثيرين.
واختتمت الندوة بتكرمي الرائد 
عبداالله العبد الس����الم واملالزم 
أول هبة اخللف.. مع جولة حرة 
التوعي����ة املرورية  في ورش����ة 

باملدرسة.

تعمّدوا استعارة سيارة آسيوي أثناء نومه

اللواء الشيخ علي اليوسف

حريق أسفل أبراج الضغط العالي كاد يحدث كارثة في العدان
محمد الدشيش

نش����ب حريق خلف مستش����فى 
العدان في مجموعة من احلشائش 
والزرع القدمي كاد ان يتس����بب في 
كارثة خصوصا انه يقع حتت أسالك 
الضغط العالي ليهرع رجال اطفاء 
امل����الزم أول فيصل  املنقف بقيادة 
الغريب والرقباء حبيب العازمي ومت 
التعامل مع احلريق الذي استغرق 

ما يقارب الساعة.
وفي التفاصي����ل أن بالغات عدة 
انهالت على عمليات الداخلية تفيد 
بوجود حريق خلف مستشفى العدان 
مس����اء األول من امس ليهرع رجال 
االطفاء والذين تعاملوا مع احلريق 
التي امتدت ألسنته إلى جسر العدان 
الزرع واحلشائش مبسافة  مبتلعا 
نصف كيلومتر ليمنع رجال اإلطفاء 
كارثة كهربائي����ة كادت أن حتصل 
ل����وال تدخلهم ومنع ألس����نة اللهب 
م����ن الوصول إلى أس����الك الضغط 

العالي. النيران وقد اشتعلت أسفل ابراج الضغط العالي رجال إطفاء أثناء تعاملهما مع احلريق

41 مستهترًا ومخالفًا
في ثالث حمالت

عسكريتان في »الداخلية« تعرضتا 
للسرقة في حصص التدريب

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
ش���ّن رجال أمن محافظة اجلهراء حملة موسعة ضد الشباب 
املس���تهتر الذين اس���تغلوا هطول األمطار ليتم إسقاط 13 شابا 
 مس���تهترا وحج���ز مركباتهم بع���د التعليمات الت���ي أوعز بها

العميد محمد الديني لرجاله بضرورة رصد املستهترين واإليقاع 
بهم.

وإلى م�ح�اف�ظ�ة ال�ف�روان�ي�ة ف�ق�د مت اإلمس���اك باملستهترين 
الذين قاموا باالس���تهتار بالقرب من دوار اجلليب ليتم اإلمساك 
ب� 12 ش���ابا متت احالتهم الى جهة االختصاص، وأش���ار املصدر 
ال���ى ان رجال أم����ن ال�ف�روان�ي�ة أق�ام�وا ال�ع�دي����د م�ن ن�ق�اط 
 ال�ت�ف�تيش ملنع املس���تهترين من االستهتار في الطرقات التابعة

للمحافظة.
والى محافظة األحمدي فقد شن رجال األمن العام حملة استهدفت 
الباعة اجلائلني واملخالفني لقانون اإلقامة ليتم اإليقاع ب� 16 وافدا 
من اجلنسيات العربية واآلسيوية سجلت بحقهم قضايا تغيب 

ليتم إحالتهم الى جهة االختصاص.

محمد الدشيش
تقدمت شرطيتان في »الداخلية« إلى مخفر خيطان مبلغتان عن 
تعرضهما للسرقة في مدرسة الشرطة بخيطان، والتي تتعلمان 

بها.
وفي التفاصيل ان احدى العسكريتني بعد عودتها الى كابينة 
املالبس فوجئت بعدم وجود املبلغ الذي تركته في مالبسها وهو 
40 دينارا وبعدها بساعات قليلة اجتهت عسكرية أخرى إلى ذات 
املخفر مبلغة عن تعرضها للسرقة بنفس الطريقة التي سرقت بها 
زميلتها مببلغ 25 دينارا ليتم تسجيل قضية، حيث أفاد املصدر 
بأن الشرطيتني لم تشيرا بأصابع االتهام الى أحد، وجار التحقيق 

في مالبسات القضية والبحث عن اللص.

جريمة قتل خيطان بدايتها تايلند
وفرض حراسة على منزل القاتل

كمبيالة بـ 10 آالف دينار باإلكراه

أتالف 3 مركبات ألميركيين في المنقف

عبداهلل قنيص
كشفت التحقيقات التي أجريت مع املتهم بارتكاب 
جرمية قتل في منطقة خيط����ان يوم امس عن انه 
خطط لتنفيذ جرميته منذ عودته من تايلند حيث 
كان برفقة اجلاني هناك، وقال مصدر أمني ان املتهم 
بقتل املواطن وهو عس����كري في وزارة الدفاع أبلغ 
رجال مباحث الفروانية الذين حققوا معه على مدار 
س����اعات قبل ان تتم إحالته الى النيابة العامة في 

غضون ساعات مقبلة انه التقى باملجني عليه فيما 
كان في زيارة بتايلند، مش����يرا الى ان املجني عليه 
صدرت منه خالفات دعته الى التصميم على تصفيته 
جسديا. وقال القاتل أمام رجال املباحث انه استعد 
لتنفيذ جرميته حيث أحضر سالحه الناري وحضر 
خصيص����ا الى منزل املجني عليه وتصادف خروج 
املقتول وأحد أصدقائه حيث نادى عليه باالسم ثم 

أمطره بوابل من الطلقات التي أردته قتيال.

هاني الظفيري
تقدمت مواطنة الى مخفر القيروان صباح امس 
متهمة زوجها بإرغامها حتت تهديد الس���الح في 
منزلهم الكائن في منطقة النهضة ليوقعها على 
كمبيالة بقيمة 10 آالف دينار ليتم تسجيل قضية 

وجار استدعاء الزوج.
وفي التفاصيل ان الزوج كان على خالف مع 

زوجته وبعد أن طل���ب منها مبلغا ماليا رفضت 
اعطاءه، ليجبرها حتت تهديد السالح على توقيع 
كمبيال���ة باملبلغ املذكور لتتج���ه على الفور الى 
مخفر القيروان مسجلة بحقه قضية من خاللها 
سيتم استدعاء الزوج ومواجهته باتهام الزوجة 
ليحال ملف القضية الى رجال املباحث للتحقيق 

في األمر.

محمد الجالهمة
فوجئ ثالثة أميركيني بعد عودتهم إلى منزلهم 
بأن مركباتهم قد اتلفت بالكامل جراء س���قوط 
املظالت على س���ياراتهم بسبب سوء األحوال 
اجلوية في اليومني املاضيني ليتجهوا إلى مخفر 
ابوحليف���ة مبلغني عن احلادثة وقاموا باثبات 

حالة.

وفي التفاصيل ان األميركيني ال� 3 قد عادوا الى 
الب���الد بعد اجازة قضوها خارج البالد ففوجئوا 
مبظالت منزلهم الكائن في منطقة املنقف قد انهارت 
فوق مركباتهم الثالث لتتهشم بالكامل، األمر الذي 
جعله���م يتجهون إلى مخفر أبوحليفة يوم أمس 
مبلغني ع���ن احلادث الذي تعرضت له مركباتهم 

التخاذ اإلجراءات الالزمة.

مصرع وإصابة 20 شخصًا أمس.. و»الداخلية« تعلن
عن مقتل 31 جراء حوادث السير في أبريل

هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص
في الوقت الذي اعلنت فيه وزارة الداخلية عن ان 
احلوادث املرورية خلفت 31 ضحية خالل شهر ابريل 
املاضي، شهدت البالد يوم امس سلسلة من احلوادث 
املرورية والتي خلفت اكثر من 19 اصابة ووفاة مواطن 
الى جانب اصابة عسكري من دوريات املرور بعد انقالب 
دراجته النارية، فيما اكد املنس���ق االعالمي في ادارة 
الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان الطقس كان 

سببا في عدد من احلوادث التي وقعت امس.
وق���ال بوحيمد ان بالغا تلقت���ه عمليات الطوارئ 
صباح امس وتضمن انقالب باص لنقل العمال، مشيرا 
الى ان احلادث الذي وقع على الدائري السادس مقابل 
منطقة الصليبية اسفر عن اصابة 10 وافدين، الفتا الى 
ان عمليات الطوارئ بقيادة مسعد املطيري ارسلت 7 
سيارات اسعاف واشرف على عملية نقل املصابني الى 
مستشفى اجلهراء كل من تيسير الشيخ وسعد محمد 
وعدنان النجار وجابر حسن وسعد زياد واسماعيل 

علي وعاطف صالح.
وتطرق بوحيمد الى املصابني واعمارهم ونوعية 

اصابتهم وجاءت كالتالي:
29 عاما � هندي � جرح قطعي بالرأس.
32 عاما � هندي � الم بالركبة اليسرى.

33 عاما � هندي � كسر بالترقوة.
30 عاما � آسيوي � كسر بلوح الكتف االيسر.

28 عاما � هندي � الم بالظهر.
30 عاما � هندي � كسر بالساعد االمين.

49 عاما � هندي � الم بالكتف االيسر.
32 عاما � هندي � جرح قطعي بالرأس.
36 عاما � هندي � جرح قطعي بالرأس.

30 عاما � مصري � جرح قطعي بالرأس.
واش���ار بوحيمد الى ان حادث س���يارة عند دوار 
العظام اسفر عن اصابة شاب )22 عاما( بنزيف ونقله 
انس اخلالدي وشريف محمد الى مستشفى الصباح، 
والى طريق امللك فهد حيث لقي مواطن مصرعه متأثرا 

باصابات بالغة اثر اصطدام س���يارته بعمود وتوفي 
املواطن بعد وصوله الى مستش���فى العدان بواسطة 

علي محمود وعبدالكرمي احمد.
وعلى طريق امللك فهد باجتاه النويصيب، اصيب 
مواطن وسيالنية ونقال الى مستشفى العدان، كما اسفر 
انقالب مركبة في جنوب الس���رة عن اصابة خليجي 
بإصابات وكان���ت ادارة االعالم االمني قالت في بيان 
صحافي: ان االحصائية الشهرية جراء احلوادث املرورية 
حلاالت الوفيات غير اجلنائي���ة )حوادث املركبات( 
الصادرة عن االدارة العامة لالدلة اجلنائية خالل شهر 
ابريل 2010 شهدت 31 حالة وفاة من بينهم 11 مواطنا 

وعشرون وافدا.
ودعت الوزارة مس���تخدمي الطري���ق الى االلتزام 
بالقيادة اآلمنة، محذرة من خطورة ارتفاع عدد الضحايا 
عن الفترات السابقة، مشيرة بذلك الى ما تتكبده الدولة 
من اخلس���ائر واآلثار السيئة والسلبية على املجتمع 

بأسره، متمنية للجميع السالمة على الطريق.

مركبة رباعية الدفع تعلو سيارة يابانية في »البدع« مواطنون يعاينون حادثا مروريا باجلهراء

نحر كويتي في ميدان حولي
ومواطن أبلغ عن »قتله« بـ »ليور«

مت معرفة مكان وقوع اجلرمية 
من خالل مرافق احضر الشاب 
الى املستشفى وجرى تسجيل 
قضية شروع في القتل واخذت 

رقم 2010/197.
من جهة اخرى، س���جلت 
قضية شروع في القتل مبخفر 
بيان، وقال مص���در امني ان 
مواطنا يعمل في وزارة التربية 
يبلغ من العمر 41 عاما ابلغ عن 
ان مواطن���ا آخر يعرفه تهجم 
علي���ه داخل منزل���ه وحاول 
قتله بليور، وقدم املجني عليه 
تقري���را طبيا مبا حلق به من 
اصابات، كما قدم بيانات كاملة 
حول هوية اجلاني وسجلت 

جنايات برقم 2010/41.

الشاب مصاب وحالته حرجة 
وال تس���مح حالته بالوقوف 
على حقيقة اجلرمية، وعليه 

أمير زكي
أدخل ش���اب كويتي يبلغ 
من العم���ر 28 عاما الى غرفة 
العناية الفائقة في مستشفى 
 العدان جراء تلقيه طعنة نافذة
اعل���ى الرقب���ة م���ن اجله���ة 

اليسرى.
وقال مصدر امني ان عمليات 
وزارة الداخلي���ة تلقت برقية 
صباح امس من محقق مستشفى 
العدان عن وصول شاب كويتي 
منحور من ناحية الرقبة، حيث 
ام���ر وكي���ل وزارة الداخلية 
املس���اعد لش���ؤون العمليات 
الل���واء د.مصطف���ى الزعابي 
بارس���ال دورية لالس���تعالم 
عن حقيقة القضية، وتبني ان 

اللواء مصطفى الزعابي


