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الصفحة
محمد الجالهمة

أحال رج���ال جندة األحم���دي وافدا 
آس���يويا الى مقر االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات ملعرفة مصدر 80 زجاجة خمر 
ضبطت معه، وكذلك الوقوف على املصنع 
الذي يشتري منه او تصّنع بداخله هذه 

اخلمور.

وق���ال مصدر أمن���ي ان رجال جندة 
األحمدي أوقفوا وافدا آسيويا بعد االشتباه 
به في منطقة أبوحليفة وبتفتيش سيارته 
وجد بداخلها 80 زجاجة خمر، حيث اعترف 
انه كان بصدد توزيع هذه اخلمور على 
الوافدين في منطقة أبوحليفة تزامنا مع 

عطلة نهاية االسبوع.

هاني الظفيري
احتجز شاب كويتي 22 عاما 
في مخفر القيراون ووجهت إليه 
تهمتان هما إقالق راحة والسكر 
البني وجاء توجيه هاتني التهمتني 
إلى الشاب بعد ان ابلغ والده بان 
ابنه اعتاد على احلضور فجرا 

ويكون في الغالب حتت تأثير 
السكر الشديد، مشيرا إلى انه 
رفض أمس األول السماح البنه 
بان يدخل إلى املنزل وطلب منه 
ان يذهب حيثما كان إال ان الشاب 
ثار وتهجم على والده وحاول 

الدخول عنوة الى املنزل.

مواطن يبلغ عن ابنه السكران ضبط 80 زجاجة خمر في »الويك إند«

المقدم األمير: معدالت الحرائق في فصل الصيف
قابلة لالنخفاض واألحمال الزائدة وعبث األطفال وراء تزايدها

في حفل تكريم المشاركين في مهرجان »رجل اإلطفاء« الثامن

العميد أمني عابدين مكرما أحد الضباط ويبدو اللواء املنصوري اللواء جاسم املنصوري يكرم احدى الشركات الراعية ويبدو العميد األنصاري واملقدم األمير

تكرمي إحدى الشركات الراعية املنصوري متوسطا عابدين واألنصاري والتركيت واملكراد واملقدم األمير

اللواء جاسم املنصوري متوسطا العمداء أمني عابدين ويوسف األنصاري وخالد التركيت الرائد ناصر األنصاري والنقيب ماجد العتيبي

اللواء جاسم املنصوري يتسلم درعا تذكارية نظير جهوده في »االطفاء«

االطفاء الى جانب حرص االطفاء 
على تنظيم برامج توعوية ميكن 
م���ن خاللها احلد م���ن معدالت 
احلريق، خصوصا احلرائق التي 

تتزامن مع فصل الصيف.
وشدد املقدم االمير على اهمية 
ان ينتبه االه���ل لوجود االبناء 
مبفردهم خالل العطلة الصيفية 
وان يتم احلرص على وضع اجهزة 
كاشف دخان واالبتعاد عن وضع 
عدة اجهزة في مشترك واحد، كما 
شدد على ضرورة عدم ترك االبناء 
مبفردهم قدر االمكان داخل املنازل 
وكذلك احكام اغالق س���لندرات 
الغاز وعدم ترك مصادر لالشتعال 

بحوزتهم.
وجدد املق���دم االمير التأكيد 
على ان عبث االطفال يكون وراء 
اعداد كبيرة من احلرائق، وهو ما 
يدعونا الى اتخاذ ما يلزم حيال 

حماية ابنائنا.
وقال املق���دم االمير ان فصل 
الصيف ميكن ان تكون معدالت 
احلرائق فيه تعادل بقية فصول 
العام ش���ريطة اتخاذ اجراءات 
بسيطة حتول دون حدوث احلرائق 
الصيفية، حيث يكون اغلبها جراء 

زيادة االحمال الكهربائية.

واخراجه بالصورة املشرفة التي 
ظهر بها، وقد مت تكرمي الشركات 
الراعية للمهرجان وهي مؤسسة 
البترول الكويتية وبنك الكويت 
الدولي وبنك الكويت والبحرين، 
كما مت تكرمي املجمعات التجارية 
التي احتضنت انشطة املهرجان 
وهي سوق شرق ومجمع مارينا 
م���ول ومنتجع س���ليل اجلهراء 
ومجمع العربي���د بالزا ومجمع 
كويت ماجيك، وفي نهاية احلفل 
مت تكرمي الفائزين في بطولة رفع 

برعاية وحض���ور مدير عام 
االدارة العامة لالطفاء، اقيم حفل 
تكرمي املشاركني مبهرجان يوم 
رجل االطف���اء الثامن في فندق 
النخي���ل بحضور عدد كبير من 
قيادات ورجال االطفاء، حيث مت 
تكرمي الشركات الراعية للمهرجان 
وع���دد كبير من املش���اركني في 
انشطة املهرجان، وكان يوم رجل 
االطفاء الثامن اقيم في اخلامس 
والعش���رين من ش���هر مارس 
املاضي وانتش���رت انشطته في 
جميع محافظات الكويت، حيث 
الق���ت اعجابا واستحس���انا من 
قبل اجلمهور مل���ا احتوى عليه 
من انش���طة توعوية ومعارض 
ومس���ابقات جماهيري���ة ف���ي 
التجارية في مختلف  املجمعات 

احملافظات.
العام  املدي���ر  والقى نائ���ب 
لشؤون املكافحة وتنمية املوارد 
البشرية ورئيس اللجنة العليا 
املنظمة للمهرجان العميد يوسف 
االنصاري كلمة شكر خاللها جميع 
رجال االطفاء الذين شاركوا في 
اجناح املهرجان واجلهود الكبيرة 
التي بذلت من قبل مديري مناطق 
االطفاء في تنظيم انشطة املهرجان 

الكفاءة املهني���ة لرجال االطفاء 
والتي اقيمت في وقت سابق بهدف 
رفع كفاءة رجل االطفاء وايجاد 
روح التنافس واالخوة بني رجال 
االطفاء، حيث مت اختيار الفائزين 
في املس���ابقة وتكرميهم مببالغ 
نقدية على املراكز التي حققوها 

في نتيجة املسابقة.
كما ق���دم رجال االطفاء درعا 
تكرميي���ة خاصة للواء جاس���م 
املنصوري تقديرا جلهوده وملواقفه 
املشهودة في سبيل خدمة االدارة 

ورجال االطفاء.
حض���ر االحتفال نائب املدير 
العميد  الوقاية  العام لش���ؤون 
امني عابدين ونائب املدير العام 
للشؤون املالية واالدارية العميد 
التركيت ومدير االطفاء  م.خالد 
البح���ري العقيد خال���د املكراد 
ومدي���ر منطقة حول���ي العقيد 
فهد الصقر ومدير منطقة اطفاء 
العاصمة املقدم حمد الهدلق ومدير 
منطقة مبارك الكبير املقدم وليد 
االنصاري ومدير منطقة اجلهراء 

املقدم محمد الش���طي وعدد من 
رؤساء املراكز ورجال االطفاء.

على صعيد متصل، اكد مدير 
ادارة العالقات العامة في االطفاء 
املق���دم خليل االمي���ر ان تكرمي 
املشاركني والقائمني على مهرجان 
يوم االطفاء يأتي اميانا من االطفاء 
بضرورة رد اجلميل للذين كانوا 

وراء جناح املهرجان.
واشار االمير الى ان املهرجان 
حقق االهداف املرجوة منه والتي 
الناس بدور  متثلت في تعريف 

ه���ذا واكد مص���در امني ان 
الى عموم  التعليمات الصادرة 
رجال امل���رور تضمنت العدالة 
في املخالفات وعدم وضع كوابح 
على املركب���ات التي في الغالب 
تعود الى وافدين وامنا حترير 
املخالفات وايضا وضع كوابح 
الفارهة بغض  املركب���ات  على 
النظر عمن تع���ود إليه ملكية 

هذه املركبات.
من جهة أخرى، شهدت العاصمة 
حادثا مروريا متثل في اصطدام 
عنيف ب���ني مركبة من نوع هامر 
وعمود إنارة واسفر احلادث عن 
س���قوط عمود االن���ارة وحدوث 
تلفيات شديدة في املركبة الهامر 
وأصيب في احلادث قائد السيارة 

إصابة طفيفة.

الرجيب حملة اخرى  س���عد 
واسفرت احلملة التي استمرت 
3 ساعات عن حترير 80 مخالفة 

متنوعة.

نحو 25 مخالفة عكس السير في 
منطقة الضجيج مبفردها.

والى منطقة حولي ش���ن 
رئيس قس���م احلرك���ة الرائد 

العام للقيام بحملة أكبر حيث 
سيتم رفع املركبات املعروضة 
العام  النقل  بواسطة ونشات 
مباش���رة ومن ثم احتجازها 
في كراج احلجر لفترة تصل 
الى ش���هر ومن ثم تس���ليمها 
الى اصحابها بعد ان يتم دفع 
الغرامات املالية املترتبة على 

مخالفتهم.
وقال مصدر امني ان حملة 
محافظ���ة الفروانية ش���ملت 
منطقة الضجيج وخاللها لم 
يتم االكتف���اء بوضع كوابح 
على املركبات املعروضة على 
األرصفة وإمنا مت ايضا وضع 
كوابح على املركبات املتوقفة 
مقابل ارصفة »ابيض واسود« 
في منطقة الضجيج كما حررت 

محمد الدشيش
شنت اإلدارة العامة للمرور 
ممثل���ة في م���رور محافظتي 
حول���ي والفرواني���ة حمل���ة 
موس���عة وصفت بأنها األكبر 
فيما يتعلق مبالحقة املركبات 
التي مت عرضها على األرصفة 
للبيع واس���فرت احلملة عن 
حتري���ر اكثر من 300 مخالفة 
مرورية وكبح عدد من املركبات 
مبا تسمح به الكوابح املوجودة 
برفقة رجال املرور في حولي 
والفروانية فيما كشف مصدر 
امني ل� »األنباء« عن أن وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
املرور اللواء محمود الدوسري 
امر العميد احس���ان العويش 
النقل  بالتنسيق مع ش���ركة 

»الداخلية« تالحق المخالفات المرورية بالكابح والونش
والدوسري للقيادات المرورية: خالفوا الفارهة قبل القديمة

حررت 300 مخالفة مرورية في حولي والفروانية

املقدم حسني العويش اللواء محمود الدوسري

)سعود سالم( .. وكابح على هامر أخرى في الضجيج  هامر كسرت عمود إنارة في العاصمة

النيابة احتجزت »غضبان« ورفاقه
الرتكابهم جرائم سلب بالقوة

»االستئناف« تلغي شطب عضو اتحاد المزارعين

لصوص استهدفوا مشروب الطاقة في »القيروان« 
وسرقة »عيش« من بقالة في المهبولة

محمد الدشيش
أمر وكيل نيابة الفروانية باحتجاز 6 وافدين من 
اجلنسية السورية يتقدمهم زعيمهم )أ.غضبان( 
بعد تورطهم في ارتكاب عدة قضايا سلب بالقوة 
في منطقة اجلليب إلى جانب سرقتهم مركبة وافد 

آسيوي كانوا يستغلونها في التشفيط.
وقال مصدر أمني ان الوافدين الستة اعترفوا أمام 
وكيل النيابة بأنهم نفذوا عدة وقائع سلب بانتحال 
صفة رجال مباحث وايضا السلب باإلكراه، مشيرا 
الى أن وكيل نيابة الفروانية أجرى مواجهة بني 
الوافدين املتورطني في قضايا السلب واملجني عليهم 

وقد تعرف املجني عليهم على اللصوص.
من جهة اخرى، تقدم وافد مصري الى مخفر 
خيط���ان وابلغ عن اعتراض طريق���ة من قبل 3 
أشخاص يتحدثون اللهجة الكويتية حيث ضربوه 
وسلبوا منه مبلغ 150 دينارا وهاتفا نقاال وسجلت 

قضية سرقة عن طريق السلب بالقوة.
وال���ى منطقة صباح الس���الم فقد مت ضبط 3 
اش���خاص داخل مركبة واحدة حيث كانوا حتت 
تأثير املواد املخدرة وعثر بحوزتهم على ادوات 
تعاطي، كما تبني بعد االستعالم عنهم ان احدهم 

مطلوب للسجن عاما.

آالء خليفة
أيدت محكمة االس���تئناف بالدائرة املدنية 
حكم محكم���ة أول درجة بإلغاء القرار الصادر 
بشطب عضوية محمد العبداجلادر من مجلس 

إدارة االحتاد الكويتي للمزارعني.
وقال احملامي خالد مساعد العبداجلادر ممثال 
ع���ن العبداجلادر بصفت���ه املدعي في الدعوى 
املاثلة بأنه قد تقدم بصحيفة دعواه أمام الدائرة 
املدنية طالبا إلغاء القرار على سند من ان املدعي 
ق���د أصبح عضوا باالحتاد بإج���راء انتخابات 
تكميلية ألعضاء مجلس اإلدارة بعد استقالة 3 

من أعضائه، ومطلع ابريل املاضي عقد مجلس 
اإلدارة اجتماعا طارئا أصدر فيه قرارا بشطب 
عضويته من املجلس بسبب دخول شخص آخر 
كعضو بديل عنه، وذلك وفقا للترتيب األبجدي 

ألسماء األعضاء.
وأكد ان هذا القرار باطل ومعدوم وقد صدر 
بالتواطؤ وباملخالفة للقان���ون، ذلك انه وفقا 
للنظام  األساسي لالحتاد ال يجوز دعوة الجتماع 
طارئ إال من أغلبية األعضاء بينما الدعوة لهذا 
االجتماع كانت من 4 أعضاء فقط دون اكتمال 

النصاب بهذه الدعوة.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
تقدم مسؤول في جمعية القيروان التعاونية ببالغ 
الى عمليات وزارة الداخلية يوم امس ابلغ خالله عن 
تسلل لصوص مجهولني من فتحة شفاط اجلمعية 
ومتكنوا من االستيالء على مبلغ مالي كان موجودا 
في مكائن الكاشير الى جانب بعض احللوى ومشروب 
طاقة، وفور تلقي البالغ سارع رجال األمن واألدلة 

اجلنائية لرفع البصمات، وسجلت قضية سرقة عن 
طريق التسور. من جهة اخرى تقدم صاحب سوبر 
مارك����ت في املهبولة ببالغ مماثل ابلغ فيه عن قيام 
لصوص مجهولني بالدخ����ول الى البقالة من فتحة 
التكييف وسرقة 50 دينارا وكروت اتصاالت وعدد 
2 كيس »عيش«، وسجلت قضية سرقة عن طريق 

التسور أيضا.

والمقيميـن  المواطنيـن  ومشـاركة  الثامـن  اإلطفـاء  رجـل  لمهرجـان  الراعيـة  الشـركات  ومسـاندة  بدعـم  أشـاد  األنصـاري 


