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أمير زكي
انتحار أم قتل عمد؟ هذا ما يقرره الطب الشرعي والذي أحيلت إليه ظهر أمس 
جثة وافد آسيوي بعد سقوط أدى الى وفاة من الطابق الـ 13 وقال مصدر أمني ان 
بالغا تلقته عمليات الداخلية عن وفاة آسيوي بعد سقوطه من علو ولدى انتقال 
رجال األمن تبني ان اآلسيوي سقط من الطابق الـ 13 وقد لفظ أنفاسه األخيرة فور 
الســـقوط ومت التحفظ على بعض من أصدقاء اآلسيوي للتحقيق معهم ومعرفة 

حقيقة الواقعة.

أول أيام العيد.. سقوط آسيوي من الطابق الـ 13

خمسينية بدون قتلت حارس بناية مصري
بإشعالها النار عمدًا في غرفته بميدان حولي

مصرع حدث مصري على السابع بعد وصوله بدقائق 
وإصابة شرطي وتلف دورية مقابل الجوازات

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
محمد الدشيش

ارتكبت ســــيدة خمســــينية 
)بــــدون( جرمية مروعة بقيامها 
بإحراق غرفة حارس بناية مصري 
ما أدى إلى وفاته متأثرا باحلروق 

الشديدة التي حلقت به.
وبحسب مصدر أمني فإن مدير 
ادارة بحث وحتري محافظة حولي 
العقيد عبدالرحمن الصهيل ألقى 
القبض على السيدة اخلمسينية 
بعد أن دلت التحريات إثر اكتشاف 
اجلرمية انها من قامت بإشــــعال 
احلريق في غرفة احلارس بسبب 

خالفات بينها وبينه من جهة وبينها وبني عدد من 
قاطنــــي البناية، كما بينت التحقيقات التي أجريت 

معها أنها تعاني من اضطرابات نفسية شديدة.
وقال مصدر أمني ان بالغا تلقته عمليات وزارة 
الداخلية عن اندالع حريق في منزل مبنطقة ميدان 
حولي أمس حيث توجه رجال اإلطفاء وتبني وجود 

وافد مصري يصارع املوت فتم 
اسعافه الى مستشفى مبارك اال 
انه لفظ أنفاســــه األخيرة، ومن 
خالل املعاينة ظهرت دالئل تشير 
الى ان احلريق عمد، وقال املصدر: 
بعد عمل التحريات تبني ان املجني 
عليــــه اعتاد على التالســــن مع 
السيدة املســــنة من البدون وان 
السيدة املسنة كانت تتشاجر مع 
معظم قاطني البناية وقد اختفت 
في ظروف غامضــــة بعد البالغ 

مباشرة.
وأشــــار املصدر الى ان رجال 
املباحث كثفوا جهودهم لضبط 
الســــيدة البدون والتي حتوم حولها الشبهات في 
ارتكاب اجلرميــــة، ومتكنوا فجر أمس من ضبطها، 
وبالتحقيق معها قالت انها سكبت بنزينا وأشعلت 
النيران وغادرت موقــــع اجلرمية دون ان تدرك ان 
فعلتها ســــتؤدي الى وفاة احلارس وقامت السيدة 

بتمثيل اجلرمية.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
شــــهد أول أيام عيــــد الفطر 
السعيد حادثني مروريني أسفرا 
عن وفــــاة حدث مصري وإصابة 
6 آخرين منهــــم رجل في قطاع 
املرور كان يقوم بعمله في إجناز 

تخطيط حلادث سير.
ووفق مصدر امني فإن حادث 
تصادم بــــني مركبتني وقع على 
الدائري السابع صباح امس اسفر 
عن وفاة حــــدث مصري 15 عاما 
وإصابــــة والد احلــــدث ووالدته 
وشقشقه االصغر وآخر كما اصيب 
مواطنون كانوا في املركبة االخرى 
وإصاباتهم تراوحت بني اخلطرة 
واملستقرة، وقال املصدر ان الوافد 
كان قد اقل زوجتــــه وابنيه من 

املطار قبل دقائق من احلادث حيث 
قدموا لقضــــاء عطلة عيد الفطر 
برفقة االب، وإلى منطقة الضجيج 
أبلغت عمليات الداخلية عن وقوع 
حادث تصــــادم بني مركبتني إلى 
جــــوار تقاطع اجلــــوازات حيث 
طلب من إحــــدى دوريات املرور 
االنتقال لعمــــل مخطط للحادث 
وفيمــــا كان رجل املــــرور ينجز 
التخطيط جاءت سيارة مسرعة 
واصطدمــــت بالدورية وأحلقت 
إصابة طفيفة به، وفي محافظة 
اجلهــراء وحتديــدا مقابل منطقة 
العيــون وقع حادث تصادم بني 
3 مركبــــات احداها دورية تابعة 
ألمن اجلهراء كان يقودها رقيب 
اول وقال مصدر امني ان احلادث 

خلف أضرارا في املركبات الثالث 
وفتح حتقيق للوقوف على سبب 

احلادث.
من جهة أخرى، ابلغت عمليات 
وزارة الداخلية يوم امس االول اي 
مساء آخر ايام شهر رمضان املبارك 
عن وفاة شاب في منزله حيث كان 
اعتقاد اسرة الشاب 27 عاما وهو 
يقطن منطقة األندلس، ان وفاته 
طبيعية اال ان رجال االمن ولدى 
معاينتهم للجثة اكتشــــفوا آثارا 
عليها وهو ما دعاهم إلى الترجيح 
بأن تكــــون الوفاة نتيجة تناول 
جرعة زائدة من مادة مخدرة وقام 
رجال االمن بالتحفظ على مخلفات 
سجائر وادوات اخرى رمبا تستغل 

في تعاطي املخدرات.

شبهة جنائية وراء مصرع شاب في األندلس

دورية االمن العام في طريقها الى كراج »الداخلية« بعد احلادث

)هاني الشمري(اطفائيان يتعامالن مع حريق احملول آليات االطفاء والطوارئ الطبية اثناء التعامل مع حريق محول الروضة

اللواء عبداهلل املهنا برفقة اللواء محمد ادريس الدوسري والعميد محمد الصبر في جولة على املنافذ البرية

الفريق سليمان الفهد يهنئ منتسبي قطاع االمن اخلاص بالعيد اللواءان خليل الشمالي وطارق حمادة يتوسطان قيادات أمنية في االمن العام

اللواء د.مصطفى الزعابي والعميد زهير نصراهلل يتفقدان غرفة العمليات في وزارة الداخلية

الصبر: الوزير الخالد تابع جوالت قياديي »الداخلية«
على قطاعات الوزارة أول أيام عيد الفطر المبارك

 تفقد قياديو وزارة الداخلية أول 
ايام العيد عددا من مراكز الوزارة 
ومنها قطاع شــــؤون األمن العام 
واإلدارة العامة للدوريات وقطاع 
األمن اخلاص واإلدارة العامة للدفاع 
املركزية  العامة  املدنــــي واإلدارة 

للعمليات.
الداخلية  لــــوزارة  وقال بيان 
ان وكيل وزارة الداخلية املساعد 
اللواء خليل  العام  لشؤون األمن 
الشمالي التقى كبار القيادات األمنية 
في قطاع شؤون األمن العام ناقال 
اليهم توجيهــــات وزير الداخلية 
الفريق الركن م. الشيخ جابر اخلالد 
باليقظة واالستعداد األمني للتعامل 
مع األوضاع األمنية لتوفير أقصى 
درجات السالمة جلميع املواطنني 
الفطر  واملقيمني في عطلــــة عيد 

السعيد.
ودعا الشمالي جميع القيادات 
األمنيــــة ومنتســــبي قطاع االمن 
العام الى العمل في اطار »الفريق 
الواحد« والتعاون والتنسيق مع 

كل أجهزة األمن.
مــــن جانبه أكــــد وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون العمليات 
اللواء د.مصطفى الزعابي في زيارة 
لإلدارة العامة للدوريات ضرورة 
االنتشار األمني الثابت واملتحرك 
التعامــــل احلضاري مع  وأهمية 
اجلميــــع خالل ايــــام العيد الذي 
سيشهد وجودا جماهيريا كبيرا.

مــــن جهته زار وكيــــل وزارة 
الداخلية املســــاعد لشؤون األمن 
اخلاص الفريق سليمان الفهد قطاع 
األمن اخلاص )اإلدارة العامة لقوات 
األمن اخلاصة(، مشيدا برجال األمن 
املوجودين في األعياد واملناسبات 
بعيدا عن أســــرهم من اجل خدمة 

الوطن واملواطنني.
كما قام وكيل الوزارة املساعد 
لشؤون املنافذ اللواء عبداهلل املهنا 

ركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد 
كان على اطالع على جميع اجلوالت 
التي قام بها الوكالء املساعدون، 
مؤكدا على بان هذه اجلوالت جاءت 
بتعليمــــات من وزيــــر الداخلية 
العاملني في  إلشعار رجال األمن 
ايــــام العيد بان كبــــار القياديني 
الى جوارهــــم خالل عطلة العيد، 
موضحا ان هذه اجلوالت ستستمر 
طوال عطلة العيد املبارك، واشاد 

برفقة الناطق الرسمي باسم وزارة 
الداخليــــة بجولــــة ميدانية على 
عدد من املنافــــذ احلدودية حيث 
شدد على ضرورة سرعة تسهيل 
انهاء اجراءات املسافرين القادمني 

واملغادرين عند املنافذ.
من جهنه اكد الناطق الرسمي 
الداخلية مدير االعالم  في وزارة 
االمنــــي العميد محمــــد الصبر لـ 
»األنباء« أن وزير الداخلية الفريق 

العميد محمد الصبر برجال إدارة 
الذين رافقوه  العمودي  الطيران 
ووكيل وزارة الداخلية املســــاعد 
لشؤون امن املنافذ اللواء عبداهلل 
املهنا ومنهم الرائد اسامة الصفار 
واملالزم حمد النسيم كما ثمن جهود 
العاملني في قطاع االعالم االمني 
الذين رافقوا الوكالء املســــاعدين 
ومنهــــم النقيب ناصر ابوصليب 

واملالزم أول عثمان غريب.

حريق محول الروضة يغطي مناطق العاصمة بالدخان 
أمير زكي ـ هاني الظفيري

متكن رجال اطفاء مركزي الشهداء وحولي من اخماد النيران التي 
اندلعت في محول كهربائي مبنطقة الروضة يوم امس األول، وقال 
مديـــر ادارة العالقات العامة في االطفاء املقدم خليل األمير ان بالغا 
تلقتـــه عمليات وزارة الداخلية قبل افطار آخر أيام شـــهر رمضان 
املبارك بدقائق، مشيرا الى انه فور تلقي البالغ سارع رجال اإلطفاء 
للتعامل مع احلريق بعد فصل التيار الكهربائي والسيطرة على ألسنة 
اللهب، وأضاف املقدم األمير ان استمرارية احلريق مع وقت اإلفطار 
دعت االطفائيني املشاركني في اخماد احلريق الى التعامل مع ألسنة 
اللهـــب وتأجيل افطارهم وبعد ان أخمدوا احلريق أفطروا في موقع 
احلدث، وأشـــار املقدم األمير الى ان وحدة التحقيق فتحت حتقيقا 
ملعرفة أســـباب احلريق وما إذ كان احلريق بسبب زيادة األحمال أو 

بسبب متاس كهربائي.

إزالة 500 لوحة »تهنئة بالعيد«
في األحمدي في حملة أمنية شاملة

تسجيل قضية إهانة في تيماء
في أول أيام العيد

محمد الدشيش
شنت بلدية الكويت بالتعاون مع مديرية أمن األحمدي حملة يوم أمس 
استهدفت نزع اللوحات اإلعالنية التي تشير الى التهنئة بحلول عيد الفطر 
الســـعيد والتي دونت من قبل شخصيات ومنهم أعضاء في مجلس األمة، 
وقـــال مصدر رافق فريق احلملة انه متت ازالـــة ما ال يقل عن 500 لوحة 
اعالنية، مشـــيرا الى ان االعالنات وضعت بغير ترخيص، كما ان عددا من 
هذه اللوحات وضع في صورة تعوق رؤية الطريق بصورة واضحة، ومن 
جهـــة أخرى قام رجال احلملة مبالحقة عدد من الشـــباب الذين يؤجرون 
الدرجات على األطفال واملراهقني ومت ضبط 8 من اجلنسية اآلسيوية قالوا 
انهم كانوا يعملون على تأجير الدراجات الهوائية بايعاز من كفالئهم كما 
مت توقيف 7 وافدين ما بني آسيويني وعرب لقيامهم ببيع ألعاب نارية في 

مناطق التنزه ومتت مصادرة األلعاب النارية.

أمير زكي
سجلت في مخفر تيماء قضية إهانة موظف عام اثناء تأدية الواجب وذلك 
بعد ان قام شـــاب من »البدون« بالتلفظ وسب ضابط في وزارة الداخلية، 
وقال مصدر امني ان ضابط مخفر تيماء متســـك بتسجيل قضية، مشيرا 
الى ان شـــابا حضر الى املخفر لتسجيل قضية ولدى الطلب منه االنتظار 
بعض الشـــيء أخذ الشـــاب يتهم رجال األمن بالتقاعس عن أداء واجبهم 
وحينما طلب منه الضابط التزام آداب احلديث تلفظ عليه بعبارات مهينة 
وسجلت قضية إهانة موظف عام بعد موافقة احملقق وحملت القضية رقم 
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العقيد عبدالرحمن الصهيل


