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هاني الظفيري
تقدم موظف في بنك التس���ليف واالدخار الى 
مخف���ر الصليبخات متهما مواطنا بس���به وقذفه 
على مرأى من املراجعني، مشيرا الى انه طلب من 
املواطنني س���حب ارقام لالنتظار، فما كان منه اال 
ان تلف���ظ عليه وحاول ضربه، وس���جلت قضية 

اهانة موظف عام.

مواطن يشتم موظفًا في بنك »التسليف«

محمد الجالهمة
أصيب 8 وافدين من جنسيات آسيوية وعربية 
بإصابات مختلفة ومت نقلهم للعالج في مستشفى 
الصباح جراء انق����الب باص صعد على طريق 
الغزالي باجتاه الكويت. وقال املنسق اإلعالمي 
في إدارة الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان 
املصابني هم 3 مصريني و4 آسيويات وآسيوي، 
الفتا الى ان 6 سيارات اسعاف تعاملت مع البالغ 
وكان باشراف صالح كنعان من غرفة عمليات 

االطفاء.

من جهة أخرى قام رجال الطوارئ أحمد غلوم 
وعثمان ابو طيبان وتامر السيد بنقل باكستانية 
واردنية الى مستشفى مبارك اثر حادث على تقاطع 

شارع عمان في تقاطعه مع شارع بغداد.
كما اصي����ب مص����ري ومواطن في حادثني 
منفصلني حي���������ث كانا يس����تقالن دراج����ة 
ن����ارية في العاصمة وتي���ماء ونقل املصابني 
من الط����وارئ الطبية الى املستش���فى األميري 
كل من ه���اش����م امني ومحمد عاطف وتيسي���ر 

بدار.

وقد ناقش االجتماع التنسيق 
مع مؤسس����ة االنت����اج البرامجي 
التعاون  املش����ترك لدول مجلس 
كذل����ك برامج التوعي����ة املرورية 
التأمني  املشتركة، وتوحيد نظام 
بدول املجلس، باالضافة الى مشروع 
منوذج االستمارة اخلليجية املوحدة 
النتقال او تصدير املركبات، ومن 
املقرر ان يواصل االجتماع اعماله 

على مدى اليومني املقبلني.

في ظل القيادات الرش����يدة لدول 
مجلس التعاون اخلليجي.

وعقب ذلك كرم اللواء الدوسري 
الوفود املشاركة بتوزيع  رؤساء 
املناسبة،  التذكارية بهذه  الدروع 
وكذلك رئيس وفد االمانة العامة.

ونيابة عن الوفود املشاركة قام 
رئيس وفد الكويت العميد صالح 
الناجم بتكرمي رئيس الدورة اللواء 

محمود الدوسري.

املستجدات املتعلقة بالشأن املروري 
للوصول الى املس����توى املطلوب 
للخدمة املرورية الرضاء مستخدمي 
الطريق. واشار الدوسري الى ان 
اخلط����ة املرورية تعم����ل جاهدة 
جلعل كل املناطق جاذبة لالستثمار 
لسهولة احلركة والتنقل فيها والبد 
ان نتعاون من خالل ما نحمله من 
مس����ؤوليات، وان العطاء واجب 
علينا وغاية ننشدها لتحقيق امالنا 

الداخلية  أثنى وكي����ل وزارة 
املس����اعد مدير عام االدارة العامة 
الدوسري  اللواء محمود  للمرور 
على التعاون اخلليجي فيما يتعلق 
بحلول املشاكل املرورية، مشيرا 
الى ان مجلس دول التعاون لدول 
اخلليج العربي اصبح مثال يحتذى 
في مختلف املجاالت خاصة فيما 

يتعلق بالتنسيق املشترك.
جاءت كلمة اللواء الدوس����ري 
 ف����ي اعقاب بدء اعم����ال االجتماع
 ال� 27 للمديرين العامني للمرور 
لدول مجل����س التعاون اخلليجي 
والذي تستضيفه الكويت ويستمر 

حتى بعد غد.
وب����دأ االجتماع بكلمة لرئيس 
االجتماع اللواء الدوس����ري رحب 
فيها باحلضور ونقل حتيات وزير 
الركن م.الشيخ  الفريق  الداخلية 
جابر اخلالد ووكيل الوزارة الفريق 
احمد عبداللطيف الرجيب اليهم.

الدوسري جهود  اللواء  وثمن 
اصحاب وزراء الداخلية في مجلس 
التعاون  التعاون لدول مجل����س 
العربية لالرتقاء  لدول اخللي����ج 
مبس����توى اخلدم����ات االمنية في 

شتى املجاالت.
واشار الى ان االجتماع يبحث 
العديد م����ن املوضوعات املدرجة 
عل����ى جدول االعم����ال وبحث كل 

أمير زكي
شرع رجال ادارة بحث وحتري محافظة حولي 
في البحث عن 4 اشخاص مجهولني ارتكبوا قضية 

سلب آسيوي وآسيوية في منطقة حولي.
 وق���ال مصدر امني ان واف���دا بنغاليا ابلغ 
عن اعتراضه من قبل 4 مجهولني يس���تقلون 
سي����ارة يابانية حيث سلبوه 16 دينارا وهاتفا 

نق����اال، مش���ي����را الى انه بعد الب����الغ الذي 
سجله اآلسيوي بدقائق حضرت وافدة آسيوية 
وابلغت عن 4 ش���بان بنفس املواصفات التي 
ابلغ بها اآلس���يوي مش���يرة الى انهم سلبوها 
شنطة كان بداخلها 110 دنانير وجواز سفرها 

وهافت نقال. 
وسجلت قضية سلب باالكراه.

.. ومتوسطا الفريق املتواجد في مخفر الدعية

احمد املعراج امام مخفر الدعية

المعراج تفقد مخفر الدعية: رجال األمن 
العين الساهرة على الوطن الغالي

إصابة 8 أشخاص في انقالب باص على »الغزالي«

الدوسري: الخطة المرورية الخليجية 
تسعى لجعل المنطقة جاذبة لالستثمار

4 يسلبون 16 دينارًا من آسيوي و 110 من آسيوية

محمد راتب
قام رئيس مجلس ادارة جمعية الدس���مة وبني����د القار احمد 
املعراج بجولة تفقدية على مخفر شرط���ة الدعي�����ة، وذلك في 
اطار احلملة التي تبناها مجلس ادارة اجلمعي�����ة لتفقد مرافق 
املنطقة ومراكزها اخلدمي����ة، واالطالع على آلي�����ة العمل فيها، 
وذلك برفقة مس���ؤولي العالقات العامة ص���ادق كمال، وفاضل 

شريف.
وقال رئيس مجلس االدارة ان رجال االمن هم العني الساهرة 
على امن البلد واملواطنني، ومن حقهم علينا ان نتكاتف ونتواصل 
معهم ونكون لهم عونا على مواجهة اي طارئ في املنطقة، مشيرا 
الى ان هناك تنس���يقا دائما مع مخفر الدعية الذي لم يقصر في 
تخصيص دوريات للمنطقة، نظرا لعدم وجود مخفر في مطقتي 
الدس���مة وبنيد القار. مؤكدا ان الوط���ن يفخر بأبنائه من رجال 
االمن الذين يبذلون اغلى التضحيات من اجل السهر على حمايته 

فالكويت تستحق بذل الغالي والنفيس من اجلها.

ضمن جولة لتفقد مرافق المنطقة

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

تأييد براءة مهندس من سرقة معدات 
بمبلغ 14 ألف دينار من مستشفى العدان

املنه���ار متاما وفق���ا لنتيجة تقرير 
اخلبير، وطالب���ت بالبراءة ملوكلها 
املته���م الرابع النتفاء الركنني املادي 

واملعنوي للجرمية.
وبعد صدور احلكم ببراءة جميع 
املتهمني صرحت احملامية نوار محارب 
بأنها تشكر القضاء الكويتي النزيه 
والذي يعد مالذا لكل املظلومني، مؤكدا 
ان محكمتي اجلنح واجلنح املستأنفة 
تفهمتا ظروف القضية وكيدية االتهام 
املوجه للمتهمني وعلى الشركة املدعية 

البحث عن اجلاني احلقيقي.

أيدت محكمة اجلنح املستأنفة حكم 
محكمة أول درج���ة القاضي ببراءة 
مقاول مشروع تابع ملستشفى العدان 
من سرقة معدات تقدر قيمتها مببلغ 

14 ألف دينار.
وتتلخ���ص وقائ���ع الدعوى في 
أن مدير العالقات العامة في شركة 
للتجارة العامة واملقاوالت أبلغ عن 
قيام املتهمني م���ن األول الى الرابع 
بسرقة معدات مملوكة للشركة بقيمة 
14 أل���ف دينار م���ن املوقع اخلاص 
بالش���ركة في مستشفى العدان ومت 
اكتشاف الس���رقة عن طريق اجلرد 
السنوي الذي أثبت وجود عجز في 

املعدات.
ومثل���ت احملامية ن���وار عبداهلل 
محارب املتهم الرابع الذي يعمل مهندسا 
في املش���روع أمام احملكمة ودفعت 
بعجز الشركة عن تقدمي املستندات 
الدالة على إدانة موكلها لعدم تقدمي 
محاضر تفيد تسلم املتهمني ألي عدة 
او عهدة من منقوالت تخص الشركة او 
محاضر جرد خالل الفترة التي أثبت 
اجلرد السنوي وجود عجز بها، وهذا 

ما أكده تقرير إدارة اخلبراء.
وأضافت احملامية ان التقرير لم 
يستند الى األدلة التي قدمتها الشركة 
كونها من صن���ع إدارتها، ما يعني 
فقدانها للس���ند القانوني الصحيح 
لالتهام املوجه ملوكلها وبقية املتهمني، 

احملامية نوار احملارب

»الداخلية«: تكثيف الحراسة على المطار 
وانتشار أمني لرجال المباحث بالمجمعات

حمد العنزي
أع���دت وزارة الداخلي�������ة خطته���ا 
األمنية التي تش���مل جمي����ع القطاعات، 
واعتم������دت الداخلي����ة في خطتها على 
شقني كما يوضح الكتاب املوجه من وكيل 
الرجيب  الفري���ق أحمد  الداخلية  وزارة 
الداخلي���ة،  الى عم�������وم قطاع�������ات 
ويقضي الشق االول باالنتشار االمن���ي 
الظاهري اخلاص برج������ال االمن العام 
والدوريات والشق الثاني بانتشار رجال 
املباح���ث داخل املجمعات واالس������واق 
النموذجي���ة، وهدف اخلط��ة  واملناطق 
كما يوضح الكتاب أنه يعمل على تأمني 
املنازل واملجمع���ات ضد السرقات خالل 
فت���رة الصي����ف ولعل اب���رز ما أوردته 
اخلطة هو الدعوة لتكثيف احلراس���ات 
على مداخل ومخارج مبنى مطار الكويت 
الدولي خالل فترة تطبيق اخلطة، وضرورة 
تقيد رجال االمن بقواعد االشتباك واطالق 
املكلفة  القطاعات  املتعمد جلمي���ع  النار 

بتطبيق اخلطة.
أما االه���داف الرئيس���ية كما يوضح 

الكتاب فهي:
 1 � تفعيل املهام والدور االمني لالجراءات 

االمنية باالماكن واملناطق االتية:
أ � االماكن احليوية والترفيهية واحلدائق 

واملقاهي واملطاعم.
ب � املناطق السكنية النموذجية.

ج � الش���واطئ الس���احلية واجل���زر 
والشاليهات.

د � املناطق الزراعية والصناعية.
2 � ضبط الش����باب املستهتر ومثيري 

الشغب واحالتهم الى جهة االختصاص.
3 � بث االمن والطمأنينة بني املواطنني 

واملقيمني.
4 � فرض االنضباط االمني العام والتعامل 

مع جميع احلاالت الطارئة واملستجدة.
5 � التنس����يق والتع����اون م����ع عموم 
االجهزة االمنية لتنفيذ املهام املش����تركة 

بني القطاعات.
وتقضي اخلطة بأن تكلف االدارة العامة 
للمباح����ث اجلنائية بتكثيف وتس����يير 
االنتشار على املناطق السكنية النموذجية 

واملجمعات واالسواق.
وتسيير دوريات حول االماكن الترفيهية 

والطرق الساحلية.
والتنس����يق مع االجهزة االمنية حول 

تنفيذ املهام االمنية املشتركة.
أما االدارة العامة ملكافحة املخدرات فتقوم 
مبراقبة املقاهي للحد من انتشار مروجي 

املخدرات بني الشباب.
والتنسيق مع اجلهات ذات الصلة ملراقبة 
املش����تبه فيهم ومن له حق����ل في ترويج 

املخدرات.
والتنس����يق مع االجهزة االمنية حول 

تنفيذ املهام االمنية املشتركة.

ضمن خطتها األمنية لفترة الصيف

جانب من اجتماع املديرين العامني للمرور لدول مجلس التعاون اخلليجي أمس

المجلس األعلى للمرور: 
االزدحام مشكلة 

مرورية واجتماعية معًا
ش���دد وكيل وزارة الداخلية 
الفري���ق أحم���د الرجي���ب على 
ضرورة مواصلة السعي لوضع 
احللول املناسبة للحد من املشاكل 
املرورية املتعلقة باالزدحام مشيدا 
باجلهود الت���ي تبذلها قطاعات 
الدول���ة االخرى لدع���م اجلهود 

األمنية حلل املشكلة املرورية.
جاء ذلك خالل ترؤس الفريق 
الرجيب االجتماع الثاني للمجلس 
أم���س لبحث  األعل���ى للمرور 
ومناقشة املشاريع املستقبلية 
اخلاصة بشبكة الطرق من اجل 
معاجلة املشاكل املرورية املتعلقة 

باالزدحام املروري.
وق���دم املدير الع���ام لبلدية 
الكويت م. احمد الصبيح وبعض 
املختصني خالل االجتماع عرضا 
شامال ملش���اريع تطوير شبكة 
الطرق املستقبلية حتى عام 2030، 
كما قدم وكيل وزارة االشغال م. 
عبدالعزيز الكليب شرحا حول 
املشاريع املستقبلية التي ستقوم 

بها الوزارة.
واجم���ع احلاضرون على ان 
املشكلة ليست مرورية فحسب 
ولكنها ايضا مشكلة اجتماعية 
الس���يارات  أع���داد  من حي���ث 
والرخص والطرق وثقافة قائدي 

املركبات.

أمير زكي
أسفر حريق مستودع صباح أمس عن اصابة 5 من 
رجال االطفاء فيما بذل رجال مركزي الشويخ واالسناد 
جهودا كبيرة ملنع امتداد ألسنة اللهب الى مستودع 

مجاور يحوي أخشابا وأصباغا قابلة لالشتعال.
وقال مدير ادارة العالقات العامة في االطفاء املقدم 
خليل األمير ان عمليات االطفاء تلقت صباح امس بالغا 
عن حريق مستودع لألخشاب والبضائع، مشيرا الى 
ان مركز الشويخ توجه فور تلقي البالغ للتعامل مع 
ألسنة اللهب ولدى معاينة موقع احلريق تبني وجود 
مستودع مجاور يحوي مواد سريعة االشتعال ليقوم 
رج���ال االطفاء ببذل جهود الحت���واء احلريق داخل 

املستودع ومنع امتداده الى املستودع املجاور.
وأشار املقدم األمير الى ان احلريق أدى الى اصابة 
5 من رجال االطفاء متت معاجلة معظمهم في موقع 
احلريق حيث أصيب���وا باجهاد حراري، الفتا الى ان 
مدير اطفاء العاصم���ة باإلنابة املقدم طالل الصراف 

أشرف على التعامل مع احلريق.
هذا وقال املنسق االعالمي في ادارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان ادارة الطوارئ أرسلت 3 سيارات 
اسعاف الى موقع احلريق بقيادة كل من عادل احلمدان 

وأمني عارف وخالد عبد اجلابر وفؤاد محمد وس���يد 
يوس���ف، مشيرا الى ان احد رجال االطفاء ويبلغ من 
العمر 23 عاما نقل الى مستشفى الصباح لتلقي العالج، 
أما بقية املصابني فتمت معاجلتهم في موقع احلريق. 
في سياق متصل متكنت فرق اإلطفاء التابعة لإلدارة 
العامة لإلطفاء من إخماد حريق اندلع الليلة املاضية 
في سرداب مبنطقة الفروانية يستخدم كمخزن وأسفر 
عن إصابة ثالثة آسيويني. وقال املقدم األمير ان رجال 
اإلطفاء من مركزي الفراونية والعارضية شاركوا في 
عملية إخماد احلريق مضيفا انه متت مكافحة النيران 
والسيطرة عليها واحليلولة دون انتشارها إلى أماكن 
أخرى في وقت قياس���ي، مؤكدا ان إهمال السكان في 
تطبيق الش���روط الوقائية يع���رض حياتهم وحياة 
الغير إلى خطر كبير وان اس���تخدام السكن اخلاص 
في أغراض أخرى كتخزين البضائع يعد احد األسباب 

التي قد تشكل خطورة كبيرة.
وأوضح انه مت فتح حتقيق ملعرفة أسباب احلريق 
مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة 
لضمان السالمة من إخطار احلوادث واحلرائق وتوفير 
مطف���أة حريق يدوية توضع في م���كان بارز يعرفه 

اجلميع وبشكل رأسي.

فرق اإلطفاء أخمدت حريقًا في مستودع بالفروانية أسفر عن 3 مصابين آسيويين 

إصابة 5 إطفائيين في حريق مستودع بالشويخ الصناعية

رجال االطفاء أثناء مكافحة حريق مخزن الشويخ أمس


