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االمنية
الصفحة

أمير زكي
لق���ي وافد من اجلنس���ية 
البنغالي���ة مصرع���ه تفحما 
في حريق مزرعة في منطقة 
الوف���رة، كم���ا اصي�����ب في 
احلري���ق 5 وافدين جميعهم 
م��ن اجلنسية البنغالية ايضا 
بحروق وجروح وقام 14 رجال 
م���ن الط���وارى الطبية بنقل 
املصابني للعالج في مستشفى 

العدان والبابطني.
العالقات  ادارة  وقال مدير 
العامة في االطفاء املقدم خليل 
األمير ان عمليات االطفاء تلقت 

بالغا بحري���ق داخل مزرعة في منطقة الوفرة 
تقع على مقربة من احتاد املزارعني، مشيرا الى 
ان رجال 3 مراك���ز اطفاء توجهوا الى التعامل 

م���ع احلري��ق والس���يط��رة 
على ألس���نة اللهب بعد نحو 
120 دقيقة، واكد املقدم االمير 
التابعة  التحقي���ق  ان وحدة 
لالطفاء انتقل���ت للبحث عن 
اسباب احلريق واعداد تقرير 

بهذا اخلصوص.
م���ن جهت���ه اكد املنس���ق 
االعالمي ف���ي ادارة الطوارئ 
الطبية ان 7 سيارات اسعاف 
الى موق���ع احلريق،  انتقلت 
مشيرا الى ان احلادث كان حتت 
اشراف ضابط موقع ام الهيمان 
حسن العنزي فيما قام صالح 
كنعان بالتواصل مع رج���ال الطوارئ ومنهم 
عبداملانع العجمي ويوس���ف الكندري ومحمد 

العنزي ومحمد علي.

ألزمت الدائرة اإلدارية باحملكمة الكلية وزارة املواصالت متمثلة 
في وكيل الوزارة بان تؤدي ملوظف مبلغ 30 دينارا شهريا منذ 
عام 2005 وجعلها مستمرة وبأحقيته في الزيادة املقررة بقرار 
مجلس الوزراء وقرار مجلس اخلدمة املدنية بش����أن الزيادات 
والعالوات التي يتقاضاها املوظفون في القطاع احلكومي. وتأتي 
تفاصيل الدعوى حسبما ذكرها دفاع املوظف احملامي علي مطر 
ال����واوان في صحيفة الدعوى ب����ان موكله هو احد العاملني في 

وزارة املواصالت وفي عام 2005 صدر قرار مجلس الوزراء مبنح 
املوظفني الكويتيني في القطاع احلكومي مكافأة مالية قدرها 50 
دينارا شهريا. ثم قام مجلس اخلدمة املدنية بتنفيذ القرار ونص 
ذلك القرار على أن يس����تحق الزيادة كل من لم مينح بدل زيادة 
في الراتب خالل عام 2000حتى 2005 ويش����مل الفرق ملن كانت 
زيادته اقل من 50 دينارا شهريا وأضاف الواوان ان موكله فوجئ 

بقيام اجلهة اإلدارية بخصم املبلغ املمنوح له.

إلزام »المواصالت« بصرف مبلغ 30 دينارًا لموظف منذ عام 2005

المنصوري: تباحثنا مع وزارة الشؤون لمنع
منح التراخيص لصاالت األفراح في السراديب

مواطن يقود الجنائية إلى كشف عصابة لسرقة 
السيارات »المدعومة« على الطرقات

إيرانية ولدت داخل سيارة إسعاف
وإصابة سوري في انقالب ڤان خضار

هروب 3 آسيويين بسيارة يقود رجال األمن 
إلى وكر اتصاالت في الجهراء

مواطن وخليجي يسقطان
بتهمة الترويج لـ »شاليهات وهمية«

هاني الظفيري
أحال رج���ال جندة 
اجله���راء ال���ى االدارة 
للمباح���ث  العام���ة 
اجلنائية 3 وافدين من 
جنسية آسيوية بتهمة 
ادارة وكر لالتصاالت 
الدولية وسرقة امالك 

الدولة.
وقال مصدر امني ان 
احدى دوريات اجلهراء 
طلبت من مركبة يقودها 
التوقف، اال  آس���يوي 
الى  انه ه���رب ودخل 
العزابية  املن���ازل  احد 
لتتم مالحقته، وكانت 
ل���دى دخول  املفاجأة 
رجال االمن الى املنزل 
لضب���ط اآلس���يوي اذ 
تب���ني ان املنزل ما هو 
اال وكر لالتصاالت ليتم 
توقي���ف م���ن بداخله 
وضبط اجهزة اتصاالت 

دولية.

محمد الدشيش
بعد أيام بسيطة من توقيف رجال إدارة بحث وحتري 
محافظة مبارك الكبير عراقيا وخليجيني بتهم��ة النص��ب 
عل��ى مواطني��ن ومقيمني بشاليهات وهمي��ة متك��ن 
رج�����ال إدارة بحث وحتري محافظ���ة حولي بقيادة 
العقي��د عبدالرحمن الصهيل وحتديدا رجال مباحث 
الساملية من ضبط مواطن وخليجي قاما بالنصب على 
عشرات االشخاص بش���اليهات مزورة ومتثلت أوجه 
االخت���الف بني قضية العراق���ي واخلليجيني وقضية 
املواطن واخلليجي ف���ي ان املتهمني اآلخرين يقدمان 
مغريات كبيرة فإلى جانب عرضهما شاليهات بأسعار 
مخفضة فإنهما يوهمان ضحاياهما بأنهما سيمنحان 

للمستأجرين جيت سكي مجانا ليوم واحد فقط.
وق���ال مصدر أمني ان عدة بالغات وردت الى مدير 
عام االدارة العامة للمباحث اجلنائية اللواء الشيخ علي 
اليوسف تضمنت تعرض مواطنني للنصب، وعليه مت 
االيعاز الى العقيد الصهيل والذي كلف رجال مباحث 
الساملية باملهمة ومتكن رجال املباحث من حتديد هوية 
املتهمني وابالغهما بحاجتهم إلى شاليه بسعر مخفض 
ليتم القبض عليهما، وبالتحقيق معهما اعترفا بجرائم 
نصب وأنهما يقومان بإسالة لعاب املواطنني واملقيمني 
من خالل عروضهما املغرية لتأجير الشاليهات، واعترفا 
بالنصب على ما ال يقل عن 60 شخصا وجار احالتهما 

إلى االختصاص بتهمة النصب واالحتيال.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
أصيب وافد س���وري بإصابات بليغة جراء 
مشاجرة وقعت بينه وبني آخرين في محافظة 
العاصمة، وقال مصدر طبي ان السوري تلقى 

عددا من الطعنات غير النافذة.
فيما أصي��ب واف��د م��ن اجلنسي�ة السورية 
أيض���ا بجروح خطيرة ج���راء انقالب مركبته 
الڤان احململة ب� »الطرشي« على طريق الدائري 

السادس.
من جهة اخرى، حتدث املنسق اإلعالمي في 
إدارة الطوارئ الطبية عن جملة من احلوادث 
التي شهدتها البالد خالل ال� 24 ساعة املاضية 
ومنها والدة ايرانية ملولود ذكر داخل س���يارة 
إسعاف، مشيرا الى ان رجل الطوارئ محمود 

درويش ساعد الوافدة على الوالدة.
وقال مصدر امن���ي ان حادثا مروريا مقابل 
مستش���فى العدان أسفر عن إصابة 4 كويتيني 
منهم حدثان ومت نقل املصابني الى مستش���فى 
العدان بواس���طة منصور الشطي وعلي أيوب 

وحامد عنبر.

وأضاف ان ح��ادث س���ي��ارة وق��ع صب��اح 
أم�����س عل�����ى طري��ق القاه��رة أس���ف��ر عن 
إصابة مواطن وزوجته ومت نقلهما للعالج في 
املستشفى األميري بواس���طة سالم البلوشي 

وسلمان العنزي.

مصرع بنغالي تفحمًا وإصابة 5 آخرين بحريق في الوفرة

أك����دت اإلدارة العامة لإلطفاء 
اهمية ترخي����ص الصاالت غير 
الش����روط  املرخص����ة وتطبيق 

الوقائية وإجراءات السالمة.
وقال املدير العام لإلدارة العامة 
لإلطفاء اللواء جاسم املنصوري في 
تصريح عقب اجتماعه مع وكيل 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
محمد الكن����دري انه مت التباحث 
في اجراءات الس����المة بالصاالت 
واحلماية من احلريق واإلشراف 
اإلداري واالش����تراطات الوقائية 

الواجب تطبيقها.
وأوضح اللواء املنصوري ان 
االجتماع رك����ز على آلية تطوير 
العمل والتنس����يق بني اجلهتني 
للوص����ول الى اإلطار املناس����ب 
اضافة الى تطبيق شروط األمن 
والس����المة على صاالت التسلية 

ملنحها التراخيص الالزمة.
وذكر ان����ه مت التباحث حول 

محمد الدشيش
قاد مواطن رج����ال إدارة بحث وحتري محافظة 
الفروانية الى ضبط عصابة تخصصت في س����رقة 
السيارات املدعومة والتي يتركها اصحابها على جانب 
الطريق بعد تعرضها حلادث اصطدام عنيف يجعل 
من املس����تحيل حتريكها عل����ى الطرقات، وتبني أن 
العصابة تستغل ورشة اصالح في اجلليب لتغيير 
معالم السيارات املسروقة ومن ثم اعادة تصديرها 

الى خارج البالد.
ووفق مصدر أمني فإن مواطنا ابلغ رجال مباحث 
الفروانية بأن حادثا مروريا ادى الى تعطل سيارة 

زوجته مشيرا الى انه ذهب في يوم احلادث الى مكان 
احلادث وتعطل سيارة زوجته فلم يجدها حيث سأل 
عمال محطة وقود كانت سيارة زوجته متوقفة على 
مقربة منها وابلغوه بأن ونش����ا حضر ليال وسحب 
الس����يارة. ومضى املصدر بقوله قام املواطن بتتبع 
الون����ش من خالل رقم هاتف زوده به عمال احملطة 
ليجدوا الونش داخل اجلليب حيث امسك بصاحبه 
وسلمه لرجال الداخلية والذين حققوا معه ليعترف 
بأنه يسحب السيارات املدعومة ويقوم ببيعها الى 
كراج في اجلليب يتولى تغيير معالم املركبات ومت 

ضبط 3 وافدين آخرين تورطوا في هذه القضية.

كيفية الترخيص لصاالت األفراح 
السراديب والتأكد  املوجودة في 
من تطبيقها للضوابط والشروط 
الوقائية الت����ي وضعتها اإلدارة 
العامة لإلطفاء كوضع مدرجات 
وكراسي ثابتة، اضافة الى وضع 
س����جاد معالج ومقاوم للحريق 

ونظ����ام تهوية وأجهزة س����حب 
الدخ����ان ومنع ترخي����ص بناء 
الصاالت اجلدي����دة التي تقع في 

السراديب.
وإضافة الى اللواء املنصوري 
والكندري حض����ر االجتماع من 
اإلدارة العامة لإلطفاء نائب املدير 
العام لقطاع املكافحة وتنمية املوارد 
البشرية العميد يوسف األنصاري 
ونائب املدير العام لقطاع الوقاية 
العميد أمني عابدين ومدير ادارة 
العقيد خالد  التفتيش واملتابعة 
العجمي ومراقبة التفتيش م.سالفة 
الياسني ورئيس قسم اإلعالم املقدم 

ناصر األنصاري.
ومن وزارة الش����ؤون حضر 
الوكيل املساعد للتنمية االجتماعية 
منصور املنصور ومراقب صاالت 
األفراح والتسلية اخلاصة نادية 
العازمي ورئيس قسم رقابة صاالت 

األفراح اخلاصة محمد العنزي.

اللواء جاسم املنصوري

الڤان بعد انقالبها على الدائري السادس

اآلسيويون الثالثة وأمامهم املواد املضبوطة

»الطرشي« غطى حارات الطريق االربعة

املقدم خليل األمير 

محمد اجلويهل

عبداهلل قنيص - محمد الجالهمة
نفى مصدر أمن���ي مطلع االخبار التي مت 
تداولها امس حول القبض على كاتب صحافي 
واش���قائه الثالثة بتهمة التخطيط الغتيال 
صاحب قناة الس���ور محمد اجلويهل، وقال 
املصدر ان ما حصل هو أن إشاعة سرت قبل 
يومني عن وجود نية لش���قيق احد الكتاب 
الصحافي���ني الغتيال اجلويهل، ورغم علمنا 
ب���أن االمر ال يعدو كونه مجرد اش���اعة كان 
البد لوزارة الداخلية ان تتحقق بعد ان سرت 
في البالد وروجت لها بعض وسائل اإلعالم 

غير الرسمية.
واوضح املصدر انه وانطالقا من حرص 
وزارة الداخلية على التحقق من جميع املعلومات 

قام رجال املباحث اجلنائية باستدعاء الكاتب 
الصحافي بشكل ودي والذي حضر أمام رجال 
األمن دون توجيه تهمة اليه، وكان االستدعاء 

فقط الستيضاح امر االشاعة.
وبحضور الكاتب  الذي استغرب متاما من 
االشاعة انكر متاما وأبلغنا باحلرف الواحد: 
»اجلويهل لديه قناته ويقول رأيه وأنا لي زاوية 
وامتلك حق الرد في صحيفتي حيث اعمل، ولو 
كنت أريد شيئا من اجلويهل فاستطيع كتابته 

رأيا عبر مقالتي«.
ووصف املصدر استدعاء الكاتب الصحافي 
بالودي، مشيرا الى انه لم يستمر سوى دقائق 
غادر بعدها الكاتب. كما نفى املصدر ان يكون 
صاحب قناة السور محمد اجلويهل قد تقدم 

بأي بالغ بهذا اخلصوص سواء ضد الكاتب، او 
ضد أحد آخر، موضحا أن اإلجراء الذي اتخذته 
وزارة الداخلية باستدعاء الكاتب الصحافي كان 
بهدف قطع دابر االشاعة التي تناولت نية الكاتب 

الصحافي واشقائه اغتيال اجلويهل.
وحذر املصدر من عدم حتري بعض وسائل 
اإلعالم خاصة غير الرسمية أو باالصح غير 
املرخصة لترويج مثل هذه االشاعة مختتما 
حديث���ه قائال: »لم نل���ق القبض على الكاتب 
الصحافي بتهمة التخطيط الغتيال اجلويهل 
كما اشاعت بعض وسائل اإلعالم غير املرخصة 
وكل ما حصل هو استدعاء من أجل استيضاح 
احلقيقة النهاء اإلش���اعة ول���و لم نفعل ذلك 

الستمرت ورمبا تواصلت«.

»الداخلية«: لم نقبض على أي كاتب صحافي
بتهمة التخطيط الغتيال محمد الجويهل

حّذر من إشاعات تقوم بنشرها وسائل إعالم غير مرخصة

العبدالسالم: ضحايا الحوادث المرورية 186 شخصاً في 6 أشهر

كشفت دراسة إحصائية قامت بها 
إدارة اإلع���الم األمني عن ان ضحايا 
احلوادث املرورية بلغوا 186 شخصا 
خالل الفترة من أول يناير حتى 30 

يونيو.
وقال رئيس التوعية بإدارة اإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية الرائد عبداإلله 
العبدالس���الم إن أعلى نسبة وفيات 
كانت من ب���ني املواطنني حيث بلغ 
عدد الوفيات خ���الل تلك الفترة 74 
مواطنا واحتل اآلس���يويون املرتبة 
الثانية حيث بلغت حصيلة وفياتهم 
في احلوادث املرورية 60 حالة وفاة، 
بينما جاء الوافدون العرب في املركز 
الثالث حيث لق���ي 41 عربيا حتفهم 

خالل تلك الفترة.
وأضاف ان العدد اإلجمالي حلاالت 
الوفي���ات من الذكور 161 حالة بينما 
بلغ عدد وفيات اإلناث 25 حالة، وقد 
لقي 69 مواطنا حتفهم بينما لقيت 

5 مواطن���ات حتفهن خ���الل الفترة 
نفسها.

واس���تطرد العبدالسالم قائال ان 
الدراس���ة كشفت عن ان اكثر حاالت 
الوفيات بس���ب��ب ح��وادث امل��رور 
ف���ي محافظ�����ة األحمدي  وقع���ت 
وبلغت 47 حال���ة وف��اة، من بينهم 
40 ذكرا وأنثى واح��دة فقط، بينما 
كان���ت محافظة مب���ارك الكبير هي 
أقل احملافظات في تس���جيل حاالت 
وفيات بس���بب حوادث املرور خالل 
تلك الفترة حيث بلغ عدد الضحايا 
11 حالة وف���اة، وان محافظة حولي 
هي احملافظة التي شهدت أعلى نسبة 
وفيات بني اإلن���اث وبلغت 12 حالة 

وفاة خالل تلك الفترة.
وذكر ان الدراس���ة بينت ان أكبر 
معدل للوفيات من حيث األعمار كان 
بسن 18 سنة حيث بلغ عدد الوفيات 
12 حالة جميعهم من الذكور منهم 10 

حاالت من املواطنني.
كما بلغ عدد الوفيات من عمر سنة 
واحدة الى عمر 18 سنة 21 حالة من 
بينهم 14 مواطنا والباقي من جنسيات 

أخرى.
وأهاب الرائد عبداإلله العبدالسالم 
باملواطنني واملقيمني الى االلتزام بقواعد 
املرور وآدابه وإرشادات رجال األمن 
ونصائحهم حماي���ة لهم ولآلخرين 

من املخاطر.
وأكد على ان لألسرة دورا مؤثرا 
في دعم جه���ود رجال األمن الرامية 
للحفاظ على س���المة أبناء املجتمع 

جميعا.
وبنينّ الرائد عبداإلله العبدالسالم 
ان ش���هر فبراير ش���هد أعلى معدل 
حلوادث املرور عل���ى الرغم من انه 
يع���د ش���هر العطالت ففي���ه إجازة 
الدراس���ي وإجازات  العام  منتصف 
األعياد الوطنية، تاله بعد ذلك شهر 

مارس على الرغم من ان هذا الشهر 
يشهد جرعة إعالمية توعوية مكثفة 
أثناء أسبوع املرور اخلليجي املوحد، 
بينما سجل شهر يونيو أدنى عدد من 

حاالت الوفيات.
وأهاب بأولياء األمور الى فرض 
رقابة على أبنائهم وتوعيتهم، ألننا 
نعيش اآلن فترة عطلة الصيف حماية 
لهم وحفاظا على حياتهم خاصة ان 
الدراسة أوضحت زيادة معدل ضحايا 
ف���ي العطالت  احل���وادث املرورية 
واإلجازات وان أعلى عدد للضحايا 

كان في سن الثامنة عشرة.
واختتم الرائد عبداإلله العبدالسالم 
رئيس قسم التوعية بإدارة اإلعالم 
األمني بأن اإلدارة ستعمل بكل قوة 
التوعوية  على تكثي���ف حمالته���ا 
بالتعاون مع وسائل اإلعالم املختلفة 
من أجل العمل على توعية املواطنني 

واملقيمني وتنويرهم.

في دراسة قامت بها إدارة اإلعالم األمني

أعلى نسبة للوفيات بين المواطنين بـ 74 حالة وفاة يتلوهم اآلسيويون
األحمدي األكثـر خطورة بـ 47 حادثًا مميتًا.. ومبارك الكبير األقل تسـجياًل للحوادث

نزيل مركز اإلدمان هرب
من رجال الشرطة

آسيوي علق نفسه بمروحة وانتحر

مواطنة تتهم ابن الجيران بمعاكستها

هاني الظفيري
نفى مصدر في وزارة الصحة اتهام مس���ؤول مركز 
اإلدمان باإلهمال في رعاية سجني مدمن أو التسبب في 
هروبه من املركز، وقال املصدر ان الس���جني املدمن كان 
في عهدة رجال أمن التنفيذ الذين أحضروه الى املركز 
إليداعه بأمر قضائ���ي، موضحا ان املركز جهة عالجية 
وليس جهة أمنية مس���ؤولة عن ه���رب مدمن كان في 

عهدة رجلي أمن.
وكشف املصدر ان رجلي أمن أحضرا املدمن احملكوم 
إليداعه املركز ودخال به مخفورا وتركاه في صالة االنتظار 
حلني إنهاء إج���راءات إيداعه، غي���ر أن املدمن غافلهما 
وه���رب وكان حتى حلظة هروبه في عهدة رجلي األمن 

ولم يدخل املركز بعد.
وق���ال املصدر: لم يعلم أحد به���روب املدمن اال بعد 
أن ش���اهده أحد املارة يتسلل خارج املركز وقام بإبالغ 
عمليات الداخلية، وبعدها انتبه رجال األمن الى هروب 
املدم���ن، نافيا املصدر أن تكون وجهت تهمة اإلهمال أو 
التسيب في هروب نزيل مدمن من املركز كونه ال ميلك 
أصال صفة الضبط األمنية، كما ان املدمن لم يتم االنتهاء 

من اجراءات إيداعه بعد.

هاني الظفيري
أقدم وافد آسيوي على االنتحار في منطقة اجلليب مساء 

اول من امس لتتم احالة اجلثة الى الطب الشرعي.
وفي التفاصيل ان زمالء وافد هندي اجلنسية ابلغوا عمليات 
الداخلية بعد ان شاهدوا زميلهم معلقا نفسه في مروحة غرفته 
عن طريق احلبال، واش����ار املصدر الى ان الوافد كان يعاني 
من اضطرابات نفس����ية في اآلونة االخيرة جعلته يتجه الى 
انهاء حياته عن طريق االقدام على فعلته والتي على اثرها مت 

تسجيل قضية حملت مسمى انتحار في منطقة اجلليب.

هاني الظفيري
تقدمت فتاة كويتية برفقة والدها الى احد مخافر اجلهراء 
واتهمت ابن اجليران بالتحرش بها وحتريضها على الفسق 
والفجور، وسجلت املجني عليها بالغا بالواقعة وجار استدعاء 

املتهم للتحقيق معه.
من جهة اخرى تق����دم وافد ايراني وابلغ عن تغيب ابنته 
القاصر عن منزل االسرة في ظروف غامضة، مرجحا ان يكون 
مجهول قد اغوى ابنته وحرضها على الهرب وسجلت قضية 

تغيب واحيلت القضية إلى املباحث للتحقيق فيها.

احملامي علي الواوان


