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محمد الجالهمة
توفي رقيب أول يدعى »م.ع« داخل 
مقر عمل���ه اجلديد وهو قطاع املرور 
خالل أول يوم عمل وقال مصدر امني ان 
الرقيب أول كان يعمل في قطاع االمن 
الع���ام وحتديدا في مخفر الفحيحيل 
طيلة 15 عاما وصدر قرار بنقله الى 

قطاع املرور حيث مر بظروف نفسية 
صعبة جراء النقل لم ينفذ القرار ملدة 
شهر وحينما ابلغ بأن استمراره في 
عدم التنفيذ سيدعو رؤساءه الى اتخاذ 
اجراءات قانونية بحقه قد تصل الى 
الفصل قام بالدوام في املرور ولكنه 

مات في أول يوم عمل.

رقيب أول مات حزنًا بعد نقله من األمن العام إلى قطاع المرور

سطو مسلح على بقالة
ينتهي بسلب 250 دينارًا

مشرف في الكهرباء يتهم مقاواًل 
بقطع كيبل عمدًا في الجهراء

حادث مروري ثنائي في شرق
يكشف عن متغيب آسيوي

محمد الجالهمة
تقدم عام���ل في بقالة مبنطقة العارضية يوم 
امس ببالغ اكد فيه تعرضه لعملية سطو مسلح 

انتهت بسلبه 250 دينارا وهاتفني نقالني.
وقال الوافد وهو من جنسية اسيوية في بالغ 
تقدم به يوم امس الى مخفر العارضية انه وفيما 
كانت الس���اعة تشير الى الواحدة فجرا فوجئ ب� 

3 اش���خاص ملثمني يدخلون الى بقالته واحدهم 
يحمل سالحا ناريا )مسدس(، حيث اشهر املجهول 
السالح الناري في وجهه ولم يجد امامه سوى ترك 
اللصوص يسرقون ما يشاءون فسرقوا 250 دينارا 
وهاتفني نقالني وانصرفوا على سيارة بال لوحات 
وسجلت قضية سلب بالقوة وحيازة سالح ناري 

واحيلت القضية الى مباحث الفروانية.

هاني الظفيري
تق���دم مش���رف يعمل في 
وزارة الكهرب���اء بب���الغ إلى 
مخف��ر اجله�����راء يته��م فيه 
مق���اوال بالتعم�����د بقط�����ع 

كيب��ل متوس��ط الضغط في 
منطقة اجله��راء أثن��اء قيامه 
بالعمل على مش���روع خاص 

بالوزارة.
وقال املصدر ان املش���رف 

تقدم ببالغ���ه مطالبا بإثبات 
حالة، وسجلت القضية إتالف 
ممتلكات عامة وجار استدعاء 
املق���اول ملواجهت���ه باتهامات 

املشرف. 

هاني الظفيري 
كش����ف حادث مروري وقع ظهر أمس األول في 
منطقة شرق عن وافد آسيوي مسجل بحقه قضية 
تغيب، ووفق رواية مصدر أمني فان بالغا ورد عن 
حادث مروري بني مركبتني، األولى ملواطن والثانية 
آلس����يوي فر من موقع احلادث قبل وصول دورية 
املرور، وقال املص����در ان املواطن أبلغ رجال املرور 
أن اآلسيوي صاحب السيارة التي اصطدمت به فر 
بعد أن ترجاه أال يبل����غ العمليات، غير أن املواطن 

قال: »كانت التلفيات شديدة في سيارتي واضطررت 
لالتصال بالعمليات إلرسال دورية وقبل وصولكم 
بقليل غادر إلى جه����ة غير معلومة ولكنني مازلت 
أحتفظ ببطاقته املدنية التي كان قد أعطاها لي بعد أن 
ترجل من سيارته ليتفاهم معي حيث هو الذي اصطدم 
بس����يارتي من اخللف«، وقال املصدر انه بالتدقيق 
على بيانات اآلسيوي من واقع بطاقته املدنية تبني 
أن قضية تغيب قد سجلها كفيله ضده قبل 3 اشهر 

في مخفر العارضية وجار البحث عنه.

رجال مباحث تيماء يوقعون بمهرب يخدع المسافرين 
بمعاونة شريكه لنقل عملة كويتية مزيفة من سورية إلى الكويت

خادمة إندونيسية توثق مطاردة »بائع علك« لها
بالصوت والصورة وتقدمه لكفيلها.. لينتهي في المخفر

هاني الظفيري
متكن رجال مباح����ث تيماء من القبض 
على وافد س����وري تخصص ف����ي تهريب 
العمل����ة الكويتية املزيفة من س����ورية إلى 
الكويت بطريق����ة مبتكرة، حيث كان يقوم 
عن طريق ش����ريك له في س����ورية بوضع 
األم����وال املزيفة في أظ����رف حتاليل طبية 
والذي يقوم بتس����ليمها بدوره إلى أي من 
السوريني املسافرين املتجهني إلى الكويت 
مدعيا أنها تخص شقيقه املريض ومن ثم 
يقوم املسافرون بحسن نية بتسلم الظرف 
ونقله معهم وتسليمه إلى املهرب السوري 
حيث كان ش����ريكه يضع اس����مه وعنوانه 
ورقم هاتفه على الظرف ليقوم املسافرون 

بتسليمه إليه.
وقال املصدر إن ما كشف كامل تفاصيل 
حكاية التهري����ب املبتكرة تلك هو القبض 

على الواف����دة الس����ورية وبحوزتها 2000 
دين����ار مزورة وهي القضية التي أش����ارت 
إليها »األنباء« بداية األسبوع اجلاري وكان 
بصحبتها شقيقها الذي قال أمام رجال املباحث 
انه تناول الظرف من أحد الس����وريني على 
احلدود الس����ورية - األردني����ة وأنه طلب 
تسليمه لش����قيقه في الكويت وقال له انه 
يحوي حتالي����ل طبية، وأوضح املصدر أن 
املسافرة السورية وشقيقها احلدث متسكا 
بأقوالهما نافيني أي عالقة لهما بالنقود املزورة 
أو حتى معرفتهما مبحتواه كونهما اعتبراه 
أمانة فلم يقوما بفتحه ولم يكتشفا حقيقته 
إال عند تفتيشهما في منفذ الساملي حيث ألقي 
القبض عليهم����ا وأحيال إلى مباحث مخفر 
تيماء الستكمال التحقيق. وأوضح املصدر 
أن التحقيق مع املسافرة السورية وشقيقها 
احلدث دل على أن ال عالقة لهما فعال باألموال 

وأنهما لم يكونا يعلمان عن حقيقة محتوى 
الظرف ش����يئا، وعليه أحيلت القضية إلى 
مباحث تيماء لكشف تفاصيلها. وقال املصدر 
ان رجال املباحث بدأوا حترياتهم انطالقا من 
رقم الهاتف املوجود على الظرف الذي يحتوي 
على النقود املزورة، وقاموا بعمل حترياتهم 
عن صاحب رقم الهاتف ليتبني أنه يخص 
وافدا سوريا مقيما في الكويت، واستطاعوا 
حتديد سكنه، واستصدروا إذنا من النيابة 
العامة للقبض عليه ومداهمة منزله، موضحا 
)املصدر( أن األمر لم يس����تغرق من رجال 
املباحث س����وى ثالثة أيام م����ن التحريات 
توصلوا بعدها لرصد الوافد السوري الذي 
كان الظ����رف موجها إليها، وبالقبض عليه 
أحي����ل إلى مقر مباحث تيماء حيث اعترف 
بأنه متخصص في استيراد وتهريب العملة 
الكويتية املزيفة من سورية إلى الكويت عن 

طريق خداع املسافرين، وقال خالل التحقيقات 
أن ال عالقة للمسافرة السورية أو لشقيقها 
احلدث أي عالقة وأنهما مجرد ضحيتني له 
ولشريكه الذي أرسل له الظرف في سورية. 
وكشف املصدر أن السوري املهرب اعترف 
أنه سبق وأن قام باستيراد وتهريب العملية 
الكويتية املزيفة بذات الطريقة أكثر من 5 
مرات، حيث كان يقوم شريكه في سورية 
بنقلها مع مس����افرين متجهني إلى الكويت 
وأنه دائما ما يخفيها بظرف حتاليل طبية 
إمعانا منه في خداع ضحاياه ممن يقومون 
بنقل تلك األم����وال املزيفة دون علم منهم. 
واختتم املصدر حديثه أنه مت اطالق سراح 
الوافدة الس����ورية وشقيقها احلدث لبراءة 
س����احتيهما من التهمة فيما س����تتم إحالة 
املهرب السوري إلى النيابة العامة من أجل 

استكمال التحقيق.

هاني الظفيري
جلأت خادمة اندونيسية الى حيلة ذكية للغاية لتوثق 
حقيقة مالحقة وافد مصري لها وحترشه بها، فقد قامت 
اخلادمة االندونيسة التي تعمل في منزل مواطن مبنطقة 
النعيم بتصوير املصري بواس���طة هاتفها النقال أثناء 
مالحقته لها وقدمت مقطع الڤيديو لكفيلها لتثبت له أنها 
ضاقت ذرعا من مطاردات عاشقها املصري الذي يالحقها 

في كل مكان عارضا عليها إقامة عالقة غرامية معها.

وفي التفاصيل، كما يوردها مصدر أمني، أن مواطنا 
تقدم إلى رجال مخفر النعيم متهما وافدا مصريا مبالحقة 
خادمته االندونيس���ية محاوال حتريضها على الفس���ق 
والفجور وإقامة عالقة معه، وقال املواطن في بالغه الذي 
قدمه بحضور خادمته اإلندونيس���ية ان خادمته أبلغته 
مبطاردات الوافد املصري لها والذي يعمل مندوبا لبيع 
ال� »علك« وأنها جاءته باألمس وقدمت له مقطع ڤيديو 
صورته على هاتفها النقال تبني له حقيقة مطاردة الوافد 

لها، وقدم املواطن مقطع الڤيديو كما نقله من هاتف خادمته 
الذي كان يبني انتظار الوافد املصري لها أسفل منزله.

وقال املصدر ان رجال األمن توجهوا إلى حيث يعمل 
املصري قرب فرع اجلمعية وألقوا القبض عليه وأحالوه 
إلى التحقيق بتهمة التحريض على الفس���ق والفجور، 
واعت���رف خالل التحقيق بإعجاب���ه باخلادمة وأنه كان 
يالحقها ليتعرف عليها، وس���جلت قضية ومت احتجازه 

في نظارة املخفر متهيدا إلحالته إلى النيابة العامة.

براءة الوافدة السورية وشقيقها الحدث من تهمة تهريب 2000 دينار مزورة

عدد من رجال االطفاء يتعاملون مع احلريق

)محمد ماهر(تواجد مكثف لرجال االطفاء بهدف سرعة السيطرة على حريق مخزن االسفنج

16 مركز اطفاء شاركت في اخماد السنة اللهب االطفائيون اضطروا الى اتالف الواجهة اخلارجية للتعامل مع احلريق من الداخل

حريق مخزن إسفنج يستنفر 16 مركز إطفاء 

محمد المجر 
أدى حريق كبير نش���ب في مخزن 
للسجاد واالسفنج مبنطقة الضجيج 
أمس األول إلى استنفار 16 مركز وفرقة 
إطفاء بينها مراكز إطفاء تابعة للجيش 
واحلرس الوطني وشركة نفط الكويت، 
وتسببت قوة النيران وكثافتها واملساحة 
التي امتدت اليها في استدعاء أكبر عدد 
ممكن من فرق اإلطفاء للسيطرة على 
احلريق بعد أن كادت النيران متتد إلى 
بقية املباني القريبة من املخزن  لوال 
سرعة تدخل رجال اإلطفاء والتي حالت 
دون حتول احلريق إلى كارثة حقيقية، 
وأدى احلري���ق إلى إصابة 3 إطفائيني 
نتيجة لإلجهاد احلراري وعوجلوا في 

موقع احلادث.
وق���ال نائب املدير العام لش���ؤون 
املكافحة واملوارد البشرية في اإلدارة 
العامة لإلطفاء العميد يوسف األنصاري 
الذي تواجد في موق���ع احلادث وقاد 
عملي���ة املكافح���ة: ان بالغا ورد نحو 
الساعة 7:18 مس���اء اول من أمس عن 
حريق مستودع مبنطقة الضجيج وهرع 
رجال إطف���اء كل من مركز الفروانية، 
العارضية، مركز املدينة، مركز  مركز 
العمليات واإلسناد، مركز الشهداء، مركز 
الساملية اجلنوبي، ومركز مبارك الكبير 
ووحدة السالمة والصحة املهنية وبعد 
وصول فرق االطفاء تبني أن احلريق هو 
حريق مخزن بالكامل داخل املستودع 
مبساحة 2500 متر مربع يحتوي على 
اسفنج وسجاد باالضافة إلى قطع غيار 
أسالك وأجهزة كهربائية مما أدى إلى 
انتش���ار احلريق بسرعة كبيرة، وهو 
ما استدعى طلب اسناد من فرق إطفاء 

إضافية.
ادارة  ان  األنص���اري  واض���اف 

التحقيقات في اإلطفاء ستباشر عملها 
ملعرفة أسباب ومالبسات احلريق مع 
اجلهات املختصة مبين���ا ان النتيجة 
ستظهر خالل أسبوع من وقت احلريق، 
مضيفا ان سرعة تدخل رجال اإلطفاء 
الخماد احلريق حالت دون امتداده الى 

املبنى املجاور.
كما تواجد في موقع احلادث محافظ 
الفروانية الفريق م.عبداحلميد احلجي 
والذي أش���اد بدور رجال اإلطفاء على 
ما قاموا به من جهود كبيرة من خالل 

تعاملهم السريع مع هذا احلادث.
ومن قياديي اإلطفاء تواجد في موقع 
احلريق مدير منطقة إطفاء الفروانية 
العقيد عبداهلل كركوه ومدير منطقة 
إطفاء حولي العقيد فهد الصقر، وساند 
مبوقع احلادث رج���ال إطفاء اجليش 
ورجال إطفاء احلرس الوطني كما تواجد 
في موقع احلادث كل من رئيس مركز 
الفروانية  العارضية ورئيس مرك���ز 
باإلنابة العقيد فيصل اشكناني ورئيس 
مركز املدينة باإلنابة النقيب محمد العلي 
املقدم عابدين  الشهداء  ورئيس مركز 
قمبر ورئيس مركز الساملية اجلنوبي 
العقيد محمد األنصاري ومدير مركز 
العمليات واإلسناد املقدم بدر العتيبي 
ورئيس قس���م اإلس���ناد املقدم حامت 
العتيبي ورئيس قسم اإلعالم باإلنابة 

املالزم أول سلمان اجلعيدي.
ومن جهته لفت مدير العالقات العامة 
في اإلدارة العامة لإلطفاء املقدم خليل 
االمير الى ان اسباب احلرائق متعددة 
ومتكررة وسيتم التحقيق فيها للوصول 
ألس���باب اندالع النيران بعد االنتهاء 
منها ع���ن طريق فرقة متخصصة في 
الكشف عن احلرائق وأسبابها وتقدميها 

للجهات املختصة.

االنص�اري: س�رعة التدخل حالت 
دون امتداد النيران إلى المبنى المجاور


