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أمير زكي
لقيت وافدة نيبالية )30 عاما( مصرعها اثر 
اقدامها على شنق نفسها يوم أمس، ومتت إحالة 
جثتها م���ن منزل كفيلها في الظه���ر الى الطب 
الشرعي، من جهة اخرى نقلت وافدة هندية الى 
الطب الش���رعي ملعرفة سر الدماء التي رصدت 
عل���ى فمها، فيما ج���اءت املعاينة األولية للطب 

الش���رعي للجثة في مكان الوفاة في قرطبة بأن 
الوفاة طبيعية.

على صعيد آخر نقلت آسيوية الى مستشفى 
مبارك مصابة بكسور في أنحاء متفرقة من جسدها 
بعد ان حاولت الهرب من منزل كفيلها في حولي 
بإلقاء نفسها من الطابق الثاني ونقلت الى العالج 

بواسطة رجل الطوارئ عبدالرحمن اليوسف.

إحالة جثتي آسيويتين لـ »الشرعي« في انتحار وشبهة جنائية

اللواء عبداهلل املهنا والعميد الصقعبي والعقيد احلداد في جولة داخل مطار الكويت الدولي وكيل الداخلية ألمن احلدود والناطق الرسمي يصافحان رجال خفر السواحل اللواء الشيخ محمد اليوسف والعميد محمد الصقر في جولة لهما في جزيرة بوبيان ويبدو علم الكويت مرفرفا

اليوسف: خفر السواحل خط الدفاع األول للبالد

واصل وكالء وزارة الداخلية املساعدون جوالتهم 
امليدانية على عدد من القطاعات التابعة لهم خالل 
ثاني أيام عيد الفطر املبارك، حيث قام وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون أمن احلدود اللواء الشيخ 
محمد اليوسف يرافقه الناطق الرسمي باسم وزارة 
الداخلية العميد محمد الصبر بجولة ميدانية على عدد 
من املراكز احلدودية والبحرية، كما قام وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون أمن املنافذ اللواء عبداهلل 
املهنا بتفقد العاملني ف���ي مطار الكويت والوقوف 
على إجراءات املغ���ادرة والقدوم الى البالد ورافقه 
مساعد مدير عام اإلدارة العامة ألمن املطار العميد 

خالد الصقعبي والعقيد إياد احلداد.
هذا ونقل اللواء اليوسف الى منتسبي قطاع أمن 
احل���دود تهنئة وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد 
الشيخ جابر اخلالد بالعيد واستهل اللواء اليوسف 

جوالته بزيارة مركز أم املرادم وثمن اجلهود املبذولة 
في س���بيل تأمني احلدود البحرية، مؤكدا ان رجال 
خفر الس���واحل هم خط الدف���اع األول ضد كل من 
تسول له نفسه القيام بأي عمل إجرامي على حدود 

البالد البحرية.
وأشار الى أن خفر السواحل يحظى بالدعم الكامل 
واملتواصل من القيادات األمنية للقيام بواجبه املناط 
به على أكم���ل وجه، معربا ع���ن تقديره وإعجابه 

لإلجراءات املتخذة في هذا الشأن.
كما اطلع اللواء الش���يخ اليوسف على اخلطط 
األمنية املتبعة لتأمني منشآت املركز وعلى األساليب 
املتطورة والنظم احلديثة املستخدمة في هذا الشأن 
والتي تواكب مثيالتها في أكثر دول العالم تقدما في 

املجال األمني خاصة األمن البحري.
وعقب ذلك قام اللواء الشيخ اليوسف ومرافقوه 

بزيارة الى جزيرة ق���اروه واطلع على آلية العمل 
خالل األعياد والعطالت الرسمية من خالل اإلجراءات 
االحترازية واخلطط املتبعة، مؤكدا ان أمن وسالمة 
احلدود البحرية كل ال يتجزأ ضمن املنظومة األمنية 

الشاملة.
وقد واصل اللواء الشيخ اليوسف جولته البحرية 
بزيارة جزيرة كبر، مشيرا بذلك الى ان خفر السواحل 
ركن أساسي وركيزة محورية من ركائز حتقيق األمن 

واالستقرار في إطار املنظومة األمنية الشاملة.
وشدد على أهمية احليطة واليقظة في التعامل 
مع أي احداث طارئة مهما كان ش���أنها من أجل أمن 

وسالمة املياه اإلقليمية.
وعقب ذلك توجه اللواء الش���يخ اليوسف الى 
جزيرة فيلكا وأكد للعاملني فيها ان هذه األرض أمانة 
في أعناقنا والبد العمل املتواصل من أجل حمايتها 

وتأمني املياه اإلقليمية، مش���يدا بجهودهم املبذولة 
خالل الفترة املاضية ومثمنا عطاءهم املتواصل من 

أجل هذا الوطن.
وواصل جولته بزي���ارة جزيرة بوبيان متفقدا 
منشآتها ومطلعا على آلية العمل فيها معطيا بعض 
التوجيهات واملالحظات التي من شأنها رفع مستوى 

اجلاهزية لتأمني املنطقة البحرية التابعة لها.
وواصل اجلولة بزيارة جزيرة وربة وأعرب عن 
سعادته جلاهزية العاملني في اجلزيرة خالل أيام 
العيد واستعدادهم ألي أعمال طارئة، مثمنا جهودهم 
لتأمني احلدود البحرية واملياه اإلقليمية في نطاق 

عملهم على مدار الساعة.
كما قام بزيارة مركز الصبية الساحلي التابع لإلدارة 
العامة خلفر السواحل واطل���ع على جه����ود املركز 
ودوره في حماية ومراقبة احلدود البحرية خاصة ما 

يتعلق بتهريب املخدرات وضبط املهربني واملتسللني، 
مشيدا باجلهود املبذولة في هذا الشأن.

هذا وقد اختتم اجلولة بزيارة املناطق احلدودية 
الشمالية واجلنوبية للبالد، مؤكدا على دورها احليوي 
في تأمني سالمة احلدود وصد أي محاوالت إجرامية 

للنيل من أمن الوطن وأمان مواطنيه.
هذا وتضمنت جولة اللواء املهنا االطالع على آلية 
العمل واإلجراءات األمنية االحترازية التي اتخذت 
خالل موس������م السفر وش���هر رمضان املب������ارك 
وعودة املس���افري���ن والتي تطلب���ت مضاعف�����ة 
اجله�������د من أجل تأمني وس���المة رواد املطار من 

مغادرين وقادمني.
وأثنى اللواء املهنا على التع���اون والتنس���يق 
املتبادل مع اجلهات األمنية املعني�����ة والهيئة العامة 

للطيران املدني واإلدارة العامة للجمارك.

خالل جولة أمنية شملت الجزر الكويتية والمطار

 »البدون« قاتلة الحارس المصري مّثلت جريمتها 
و»الخارجية« المصرية تتكفل بنقل جثمانه إلى مصر

سكبت البنزين في غرفته أثناء إفطاره في آخر أيام رمضان وأشعلت النيران!

»الطوارئ الطبية«: تعاملنا مع 105 حاالت في العيد

أ.ش.أ: فيما انتهت حتقيق���ات رجال إدارة 
بحث وحتري محافظة حولي إلى اتهام سيدة 
خمس���ينية )بدون( بتهمة قتل حارس بناية 
مصري عن طريق حرقه في غرفته بإش���عال 
النيران فيها بعد سكب البنزين بداخلها ومتثيلها 
جلرميتها أمس، أصدر وزير اخلارجية املصري 
أحمد أبوالغيط توجيهاته للقنصلية املصرية 
في الكوي���ت مبتابعة التحقيقات التي جتريها 
الس���لطات األمنية في الكويت حول احلادثة، 
وكذلك سرعة جتهيز وشحن جثمان القتيل إلى 
أرض الوطن على نفقة الدولة.  وقال مس���اعد 
وزير اخلارجية للشؤون القنصلية واملصريني 
في اخلارج والهجرة والالجئني السفير محمد 
عبداحلكم إن املصري »محمد سيد زيان سيد« 

من محافظة أس���يوط كان يعمل حارسا ألحد 
العقارات في الكويت قتل أثناء تناوله اإلفطار 
عشية العيد على يد السيدة »ل. ع« )بدون( كانت 
تقيم في العقار الذي كان يعمل به، حيث قامت 
اجلانية بإلقاء البنزين وإضرام النار بالغرفة 
التي يقيم بها املواطن املصري في العقار وأغلقت 
الباب عليه من اخلارج ليلقى مصرعه.  وأشار 
عبداحلكم إلى أن السلطات الكويتية سارعت بإلقاء 
القبض على اجلانية والتي اعترفت بارتكابها 
للجرمية ومتثيلها لها، ومت توجيه تهمة القتل 
العمد لها وحبسها على ذمة القضية، حيث من 
املقرر استئناف التحقيقات وتقدميها للمحاكمة 
عقب انتهاء اجازة عيد الفطر املبارك.  وقال إن 
التحقيقات األولية أشارت إلى أن اجلانية سبق 

لها وأن قامت بإثارة العديد من املشاكل مع سكان 
العقار ومع املواطن املصري املجني عليه خالل 
الستة أشهر املاضية، ومت إثبات ذلك في محاضر 
رسمية بالش���رطة الكويتية انته���ت إلى قيام 
إحدى احملاكم الكويتية بإصدار حكم بطردها 
من الشقة التي كانت تقيم بها في نفس العقار.  
وأشار السفير عبداحلكم إلى أن وزير اخلارجية 
أحمد أبوالغيط وجه على الفور بقيام القنصلية 
املصرية في الكوي���ت مبتابعة التحقيقات عن 
كثب، وس���رعة جتهيز وشحن جثمان املواطن 
املصري إلى أرض الوطن على نفقة الدولة، فيما 
قامت غرفة العمليات بالقطاع القنصلي بوزارة 
اخلارجية بإبالغ عائلة املواطن املصري وترتيب 

استقبال اجلثمان في مطار القاهرة الدولي.

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
أعلن املنسق االعالمي في إدارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد أن رجال الطوارئ الطبية تعاملوا 
مع أول أيام عيد الفطر املبارك مع 105 حاالت ومن 
بني هذه احلاالت 29 حالة نقلت للعالج جراء حوادث 
السير. على صعيد آخر قال بوحيمد ان البالد شهدت 
يوم امس سلسلة من احلوادث املرورية واملشاجرات 
التي خلفت عددا من املصابني، مش����يرا الى ان أول 
البالغات التي تعامل معها رجال الطوارئ كان عبارة 
عن مشاجرة في مجمع بالساملية أصيب على أثرها 
وافد لبناني بجرح في اليد اليس����رى ونقل للعالج 
في مستشفى مبارك بواسطة رجلي الطوارئ عقل 
البلوشي وحسن مندني كما أصيب في مشاجرة أخرى 
وق����ع في منطقة الرميثية على بعد امتار من مخفر 

الرميثية ش����ابان كويتيان بجروح وكدمات ومت نقلهما الى مستشفى 
مبارك بواسطة محمود محمد وصالح العسك.

كما تعامل رجال الطوارئ وفق تصريح بوحيمد مع 
مشاجرة أخرى في اجلليب أصيب على اثرها هندي 
بكس����ر في الساق واسعف إلى مستشفى الفروانية 

بواسطة عاصم أحمد.
والى احلوادث املرورية قال بوحيمد ان شابا مصريا 
)30 عاما( أصيب بكسر بقدمه اثر سقوطه من على 
دراجة نارية ونقل للعالج في املستش����فى االميري 

بواسطة محمد املشموم ونصراهلل العوضي.
كما أصيب شابان كويتيان بجروح جراء حادث 
انقالب مركبة على اخللي����ج العربي ونقال للعالج 
في املستشفى االميري بواسطة حسن مندني وعقل 

البلوشي واحمد موسى واسامة حسني.
وقال بوحيمد ان ش����ابا كويتيا )29 عاما( توفي 
جراء انقالب مركبته على طرق امللك فهد فجر أمس، 
الفتا الى ان رجل الطوارئ فؤاد مصطفى ومحمد صالح ابلغا عمليات 

الداخلية بوفاة الشاب جراء احلادث.

رجال األطفاء أثناء تعاملهم مع حريق السرداب 

احلريق أدى الى تطاير نوافذ وتهشم زجاجها

عبدالعزيز بوحيمد

4 شبان حاولوا اختطاف بريطانية قدمت للبالد بـ »كارت زيارة«
قبض عليهم بعد مطاردة بوليسية في النقرة

أمير زكي
احال محقق مخفر النقرة 4 شبان منهم 
احداث بواقع 3 من غير محددي اجلنسية 
ورابعهم كويتي بتهمة محاولة خطف فتاة 
بريطانية بقصد االعتداء عليها، فيما اكد 
مصدر ان توقيف املتهمني االربعة جاء بعد 

مطاردة في شوارع منطقة حولي.
ووفق مصدر امني فإن الوافدة البريطانية 
قالت في الدعوى انها كانت ترافق والدتها 

وتس����ير في الشارع العام في طريقها الى 
الفندق الذي تقيم فيه، مش����يرة الى انها 
فوجئت ب� 4 شبان يستقلون مركبة، حيث 
نزل ش����ابان من املركبة وحاوال اختطافها 
ووضعها في املركب����ة، مضيفة ان احدى 
الدوريات تصادف مرورها وهو ما دعاها 
الى االستغاثة برجال االمن الذين اوقفوا 
الشبان. واضاف املصدر االمني ان املتهمني 
االربعة قالوا انهم ل����م يكونوا يقصدون 

اختط����اف الوافدة البريطانية وامنا كانوا 
يتسلون على حس����ب زعمهم، اال انهم لم 
يبرروا اسباب نزول اثنني منهم وامساكهم 
بيد الوافدة بقصد ادخالها عنوة الى داخل 
مركبتهم. واش����ار املصدر الى ان الوافدة 
البريطانية اكدت انها تزور الكويت للمرة 
االولى برفقة والدتها وانها ذهلت من طريقة 
اخلطف التي كان من املمكن ان تكون على 

مرأى من الناس.

اش���اد رئي���س اجلمعية 
الكويتية للسالمة املرورية بدر 
املطر بجهود وزارة الداخلية 
الداخلية  وعلى رأسها وزير 
الفريق الركن الش���يخ جابر 
املرور بقيادة  اخلالد وقطاع 
الدوس���ري  الل���واء محمود 
ومختل���ف قطاعات وقيادات 
ال���وزارة ف���ي تنظيم حركة 
العشر االواخر  السير خالل 
من رمض���ان والوقوف على 
راحة املتهجدي���ن مبختلف 
الرمضانية املنتشرة  املراكز 
في مختلف محافظات البالد 
وخاص���ة مس���جد الدول���ة 

الكبير.
ولفت املطر الى ان وزارة 
الداخلية وبخاصة فرس���ان 
املرور قام���وا بجهود جبارة 
القيام مبهامهم  وجنحوا في 
على خير وج���ه في تنظيم 
حركة املرور ليلة 27 رمضان 
والتي استضاف خاللها املسجد 
الكبير وح���ده اكثر من 160 
الف مصل بخالف قرابة 50 
الف متهجد في مسجد جابر 
العلي وآالف عديدة في مختلف 

املساجد الرمضانية.
واش���ار الى انه وبالرغم 
من قلة امكانيات قطاع املرور 
واالضراب الذي نفذه سائقو 
الش���هر  العام خالل  النق���ل 
الكرمي بسبب سياسة الشركة 
وانتقاص حقوق العمال بشكل 
س���افر في بلد ينعم باخلير 
وال ميك���ن ان تظلم احدا، اال 
املرور استطاعوا  ان فرسان 
مواصل���ة العمل لي���ل نهار 
وبخط���ط محكمة وش���املة 
والسيطرة على االمور وتسيير 
احلركة املرورية بأمان وهلل 

احلمد.

المطر يشيد بجهود 
إصابة آسيوي بحروق في حريق سرداب »المرور« في العشر األواخر

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
متكن رجال 3 مراكز وهي الساملية اجلنوبي والساملية 
الشمالي واإلسناد من السيطرة على حريق اندلع في 
س����رداب مجمع جتاري في منطقة الس����املية وأسفر 
احلريق عن إصابة وافد آسيوي بحروق خطيرة نقل 
على اثرها الى غرفة العناية الفائقة في مستشفى مبارك 
الى جانب مصابني آخرين عوجلوا في موقع احلريق 

باالضافة الى تلفيات حلقت باملجمع التجاري.
وقال مدير ادارة العالقات العامة في اإلطفاء املقدم 

خليل األمير ان بالغا نقلته عمليات اإلطفاء في الساعات 
األولى من يوم أمس عن اندالع حريق في س����رداب 
مجمع جت����اري حيث مت اإليعاز ال����ى مراكز اإلطفاء 
القريبة، مشيرا الى ان رجال اإلطفاء وزعوا أنفسهم 
ال����ى فريقني األول تعامل م����ع احلريق واآلخر تفرغ 

إلنقاذ املصابني واحملتجزين.
وأشار املقدم األمير الى ان وحدة التحقيق شرعت 
فور االنتهاء من احلريق للوقوف على أسباب احلريق 

واعداد تقرير بشأنه.

سرقة مجوهرات بـ 25 ألف دينار من محل ذهب 
محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري

متكن رجال إدارة بحث وحتري محافظة حولي بقيادة العقيد 
عبدالرحمن الصهيل من وضع أيديهم على خيوط مهمة في قضية 
سرقة مجوهرات تبلغ قيمتها نحو 25 ألف دينار من داخل محل 
للمجوهرات في الس���املية، وهو ما يعجل بضبط املتورطني في 
قضية السرقة التي تزامنت مع أول أيام عيد الفطر املبارك، وأكد 
مصدر أمني ان توقيف لصوص محل الذهب سيكون في غضون 
الفترة القليلة املقبلة، الفتا الى ان اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 
توصلت الى آثار مهمة في القضية، يذكر ان قضايا مماثلة حتدث 

في الغالب خالل العطل املوسمية.
وق���ال مصدر امني ان بالغا تلقته عمليات الداخلية صبيحة 

أول أيام عيد الفطر املبارك وتضمن البالغ تعرض احد محالت 
املجوهرات في الساملية للسرقة.

 حيث انتقل ال���ى موقع البالغ مدير مديري���ة امن محافظة 
حولي العميد عبداللطي���ف الوهي���ب ومدير مباح����ث حولي 
العقيد عبدالرحمن الصهي���ل ومن خالل التحريات األولية فإن 
واقعة السرقة حدثت أول أيام عيد الفطر وحتديدا في الساعات 
األولى من ي���وم اجلمعة، مش���يرا الى ان املعاين�����ة أظهرت ان 
اللص����وص كسروا واجهة احمل�����ل واستولوا على املصوغات 
املعلق����ة في واجهة احملل واملعلقة داخل احملل دون ان يتمكن�����وا 
من كس���ر اخلزين����ة التي حت��وي مصوغات تتج���اوز ال� 100 

ألف دينار.


