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االمنية

الصفحة
هاني الظفيري

أقدمت وافدة من اجلنسية النيبالية على االنتحار 
ف����ي منطقة النعيم أول من ام����س ليتم نقلها الى 
مستشفى اجلهراء وإدخالها غرفة العناية املركزة، 
وسجلت قضية حملت مسمى »محاولة انتحار«.

وف���ي التفاصيل كما رواها املصدر ان مواطنا 
أبلغ عمليات الداخلية عن خادمته النيبالية التي 

وجدها مم���ددة دون حراك ف���ي غرفتها مبنزله 
الكائن في منطقة النعيم وبجانبها مبيدا حشريا 
ليتج���ه على الفور قائد منطق���ة اجلهراء العقيد 
فالح محس���ن ورجال الطوارئ الطبية الى مكان 
احلادث حيث قاموا بتقدمي اإلسعافات األولية الى 
اخلادمة التي أدخلت غرف���ة العناية الفائقة في 

مستشفى اجلهراء.

شروع في االنتحار بمبيد حشري

غواصون في »اإلطفاء« سدوا ثقب الدوبة
أمير زكي

متكن رجال اطفاء مركزين بحريني وهما الدوحة 
والشويخ البحري من السيطرة على تسرب مياه 

الى داخل دوبة محملة باجلبس .
وقال مدير ادارة العالقات العامة املقدم خليل 
األمي����ر ان بالغا ورد الى عملي����ات االطفاء بأن 
دوبة محملة باجلبس بدأت املياه بالتسرب اليها 
وان عدم التعامل مع التس����رب ميكن ان يؤدي 

ال����ى غرق الدوبة وعلى الف����ور توجه للتعامل 
م����ع البالغ رجال االطف����اء البحري حيث قاموا 
بسحب كميات من حمولة الدوبة  مبا ميكن من 
معاجلة الثقب الذي تتسرب منه  املياه، مشيرا 
الى ان عددا من الغواصني التابعني لالطفاء قاموا 

بالتعامل مع الثقب.
واوضح االمير ان الدوبة وهي تسحب بسفينة 

بلغت حمولتها من اجلبس 511 طنا.

محملة بـ 511 طنًا من الجبس

العلي: »الداخلية« أتمت استعدادها للعام الدراسي
أك���د مدي���ر ع���ام مديري���ة أمن 
محافظة األحمدي اللواء عبدالفتاح 
العلي استعداد أجهزة أمن مديرية 
األحم���دي للتعامل مع ب���دء العام 
الدراس���ي 2010-2011 مش���يرا الى 
ان مديري���ة أمن األحم���دي اتخذت 
جميع اإلجراءات الرامية الى تنفيذ 
استراتيجية وزارة الداخلية للتغلب 
على الظواهر الس���لبية املصاحبة 
للعام الدراس���ي، ومنها االختناقات 
املرورية واملش���اجرات والبالغات 

الكاذبة والتسكع مقابل املدارس.
وقال اللواء العلي في بيان صحافي 
ان مديرية أمن األحمدي رفعت من 
درجة جاهزيته���ا ووضعت خطة 
متكاملة لنش���ر الدوريات الراجلة 
واجلوالة ملالحقة أي ظواهر سلبية 

الى جان���ب توزي���ع دوريات على 
الطرق���ات الرئيس���ية ملعاجلة أي 
مشكالت تتعلق بالوضع املروري، 
مش���يرا الى ان خطة تنظيم السير 
وضب���ط األمن داخ���ل مديرية أمن 
األحمدي اشتركت فيها عدة جهات 
أمنية منه���ا اإلدارة العامة للمرور 

وقطاع املباحث اجلنائية.
ولفت اللواء العلي الى ان وزارة 
الداخلية وقبل بدء العام الدراس���ي 
اجلديد ممثلة ف���ي مديريات األمن 
العام قام���ت بالتواصل مع مديري 
املدارس بهدف اإلبالغ عن أي أمور 
يرونها لسرعة التعامل معها من قبل 

أجهزة الداخلية.
وحذر اللواء العلي من ان وزارة 
الداخلية س���تتعامل بحزم مع أي 

ظواهر سلبية تتعلق بالتسكع مقابل 
املدارس أو إجراء اس���تعراض أمام 
املدارس وقيادة املركبات دون رخص 
سوق، معربا عن أمله ان يعي أولياء 
األمور خطورة مثل هذه التصرفات 
التي قد ترتكب من قبل أبنائهم في 
غفلة منهم، مشيرا الى أهمية أال يقوم 
ولي األمر مبن���ح ابنه مركبة إذا لم 

يكن يحوز رخصة قيادة.
وقد ح���ث الل���واء العلي جميع 
أولياء  املواطنني واملقيمني وجميع 
أمور الطلبة ومستعملي الطرق من 
مشاة وسائقني، اضافة إلى سائقي 
الشركات واملؤسسات اإلنشائية على 
االلتزام بقانون املرور وذلك حفاظا 
على حياة وأرواح مستعملي الطريق 

كافة.

حّذر من التسكع واالستعراض مقابل المدارس

اللواء عبد الفتاح العلي 

شاحنة الوافد الهندي مستقرة على جانبها في طريق الوفرة

»الجنائية« أغلقت صالوناً »طبياً« في الفروانية

اللبنانية بطلة مسلسل السطو الكاذب
اليوكن السوداء اختطفت شابًا مصريًاوصديقها »المباحث« إلى »المركزي« بـ 21 يومًا

من حولي واختفت عن األنظار

طالب إلى نيابة األحداث الستدراجه
قاصرًا إلى بناية باإليجار اليومي

شائعات السيارة المظللة أصبحت حقيقة

شاب متنقب إلى »الجنائية« بتهمة التشبّه
محمد الجالهمة

احال مدير جندة حولي امس الى املباحث اجلنائية 
ش���ابا كويتيا القي القبض عليه حيث كان يرتدي 
املالبس النسائية التقليدية وكان متنقبا ولم يبرر 
الشاب في التحقيقات االولية اسباب ارتداء النقاب، 

مدعيا انه مييل للجنس اآلخر.
وقال مصدر امني ان دورية تابعة لنجدة حولي 
وفيما تقوم بجولة اعتيادية على مقربة من االسواق 
التجارية في حولي اشتبهت في سيدة تسير بصورة 
مريبة حيث قام رجال النجدة بالطلب من السيدة 

التوقف واالطالع على هويتها، وفوجئ رجال االمن 
باملتنقب���ة وقد خلعت النق���اب واخذت جتري في 
الطرقات وكانت الصدمة لرجال النجدة ان من خلعت 
النقاب ليس���ت سيدة وامنا ش���اب تخفى بالنقاب 
حيث قام رجال النجدة مبالحقة الشاب جريا على 
االقدام ومبساعدة املارة ومت ضبط الشاب وهو في 
العق���د الثالث وقال انه اعت���اد على ارتداء املالبس 
النس���ائية والدخول الى املرافق النس���ائية وليس 
املرافق اخلاص���ة بالرجال وان هذا يعود الى كونه 

مييل الى اجلنس اآلخر.

مصرع آسيويين وإصابة 4 
في انقالب على طريق العبدلي

هاني الظفيري
شهد طريق العبدلي باجتاه 
كيلو 13 فجر امس حادثا مروريا 
مروعا متثل في انقالب باص 
يقل 6 وافدي���ن جميعهم من 
البنغالية واسفر  اجلنس���ية 
انق���الب الباص ع���ن مصرع 
وافدي���ن واصاب���ة 4 آخرين 

بجراح متفاوتة.
وق���ال املنس���ق االعالمي 
ف���ي ادارة الط���وارئ الطبية 
ادارة  ان  عبدالعزيز بوحيمد 
الى  الطبية ارسلت  الطوارئ 
موقع البالغ 5 سيارات اسعاف 
بقيادة شريف شعبان وناصر 
الشمري، حيث مت نقل املصابني 
للعالج في مستشفى اجلهراء 
وتركت جثتا البغاليني املتوفني 

في موقع احلادث.
من جهة اخرى وعلى طريق 
الوفرة اصيب وافد هندي 46 
عام���ا باصابات متفرقة جراء 

انقالب شاحنة.
وعلى شارع اخلليج العربي 
اصي���ب كويت���ي وكويتي���ة 

أمير زكي
أمر وكيل نيابة العاصمة يوم 
امس باحتجاز اللبنانية التي أعدت 
سيناريو السطو الكاذب على احد 
املباركية ملدة  الذهب في  محالت 
21 يوم���ا، كما أمر وكي���ل نيابة 
العاصمة باحتجاز صديقها الذي 
تبني انه عسكري في احدى إدارات 
املدة، وذلك على  املباحث بنفس 
ذمة قضية اعت���رف بها صراحة 
وهي املواقعة بالرضا. وقال مصدر 
امني ان الواف���دة اللبنانية أدلت 
باعتراف���ات تفصيلية أمام وكيل 

انها  الى  العاصمة، مشيرا  نيابة 
طلقت قبل أع���وام وبعد طالقها 
بفترة وجيزة تعرفت على شاب 
كويتي يعمل في املباحث، حيث 
كانت حت���رص على س���داد أي 
مس���تحقات مالية مترتبة عليه، 
ووفاء لهذه املستحقات كانت تقوم 
باختالس مبالغ مالية من عهدتها 
داخل محل الذهب، وحينما أبلغت 
بأن صاحب احملل كلف محاسبا 
لعمل جرد في احملل افتعلت قضية 
السطو تلك العتقادها ان مثل هذه 
الواقعة ستغطي على اختالسها 

مبلغا جتاوز 3 آالف دينار. وقال 
املصدر ان الوافدة اللبنانية قالت 
في التحقيقات معها ان صديقها 
العسكري كان يعرف انها تختلس 
من عهدتها املالية وهذا ما أنكره 

العسكري.
وأشار املصدر الى ان العسكري 
أبدى استعداده لسداد اي مبالغ 
مالية دفعتها له اللبنانية املتهمة، 
ولكن اعترافها بوجود عالقة غير 
شرعية معه دفع وكيل النيابة الى 
احتجازه على ذمة قضية العالقة 

غير الشرعية.

أمير زكي
قبل أشهر انطلقت شائعات مفادها أن هناك سيارة 
سوبر بان س����وداء تقوم بخطف نساء أو باألحرى 
طالبات، وتضمنت الش����ائعة وجود سيدة منتقبة 
تقوم باملناداة على الفتيات ومن ثم يخرج 3 شباب 
يدفعون بالفتاة إلى داخل اليوكن املظللة، هذا اخلبر 
س����بق أن نفي من قبل اكثر م����ن مصدر امني لعدم 
صحته ولكن يوم امس اطلت السوبر بان في صورة 
حقيقية وليس من نسج اخليال وذلك حينما استغاث 

وافد مصري بعمليات وزارة الداخلية وقال ان ابنه 
البالغ 16 عاما اختطف بواس����طة سيارة سوبر بان 
سوداء اللون. وقال مصدر أمني ان الوافد املصري 
ويدعى )أ.خ.د( قال ان ابنه )16 عاما( وفيما يتوقف 
أمام منزل األس����رة بشارع موسى بن نصير جاءت 

سيارة يوكن سوداء وخطفته.
واشار املصدر االمني الى ان دوريات جندة حولي 
عممت أوصاف املركبة ول����م يتم ضبطها واحيلت 

القضية إلى املباحث الستكمال التحريات بشأنها.

محمد الجالهمة
أحال محقق مخفر الظه����ر يوم امس الى نيابة 
االحداث طالبا يبلغ من العمر 16 عاما بتهمة خطف 
فتاة قاصر واالعت����داء عليها وقال مصدر أمني ان 
مواطنا اصطحب ابنته البالغة من العمر 14 عاما إلى 
مخفر الظهر وتركها تتحدث امام احملقق حيث قالت 
انها كانت برفقة والدتها في سوق جتاري وتعرفت 

على شاب منحها رقم هاتفه واتصلت بالشاب في 
غفل����ة من ذويها ومن ثم التقت به واصطحبها إلى 
شقة باإليجار اليومي واعتدي عليها، واضاف املصدر: 
فور االنتهاء من افادات الفتاة القاصر اصدر احملقق 
أمرا بضبط احلدث ومت ضبط����ه واعترف بواقعة 
االعتداء لتتم احالته إلى نيابة االحداث وهي اجلهة 

املختصة بالتحقيق مع قضايا القصر.

أمير زكي
أحال رج���ال اإلدارة العامة 
للمباح���ث اجلنائي���ة والتي 
يرأس���ها اللواء الش���يخ علي 
اليوسف يوم امس الى النيابة 
العامة مواطنتني و5 وافدات من 
اجلنسية الفلبينية بتهمة مزاولة 
مهنة الطب من دون ترخيص 
ومتت مص���ادرة أجهزة طبية 

وجدت داخل صالون نسائي في 
الفروانية فيما كشفت التحقيقات 
عن غرائب عديدة ومن ابرزها ان 
الصالون النسائي هو اآلخر بال 
ترخيص ويفترض ان الرخصة 
التي استخرجت للمواطنتني هي 

محل خياطة.
امن���ي فإن  ووف���ق مصدر 
سيدة كويتية تقدمت إلى مخفر 

الفروانية وارفقت تقريرا طبيا 
يش���ير إلى إصابات حلقت بها 
جراء عمل جراحة غير ناجحة 
أجريت لها داخل صالون نسائي 
وفور تسجيل املواطنة بالغها 
مت نقل ملف القضية الى رجال 
مباحث الفروانية الذين اجروا 
الواقعة وحول  حتريات حول 
عمل الصالون النسائي وتبني 

من خالل التحريات ان الصالون 
جترى بداخلها عمليات متنوعة 
ويفترض ان جترى هذه العمليات 

داخل مرافق طبية.
وقال املصدر االمني مت اخطار 
الفروانية مبجمل  وكيل نيابة 
اليه  الواقع���ة وما توصل���ت 
التحريات ليتم منحهم إذنا نيابيا 
بالدخول إلى الصالون وجرى 

ضبط املواطنت���ني و5 وافدات 
فلبينيات يعملن في الصالون 
كما عثر بداخل الصالون على 
أجهزة طبية وبعد إرسال هذه 
األجه���زة ال���ى وزارة الصحة 
وصلت لرجال املباحث تأكيدات 
طبية بان مثل هذه االجهزة البد 
ان يعمل عليها أطباء تخصص 

اجلراحة.

بعد  تضرر مواطنة من عملية جراحية فاشلة

رجال اإلطفاء البحري يتعاملون مع حادث التسرب وفي اإلطار مضخات لشفط املياه من الدوبة

وس���يالني في حادث تصادم 
ونقلوا للعالج في املستشفى 
االميري بواسطة رجال الطوارئ 
الطبية ومنهم جاسم القطان 

وكمال عبدالقادر.
كما اصيب كويتي وبنغالي 
في حادث مبنطقة الظهر ونقل 
للعالج في مستشفى العدان.

إطالق نار على خليجي بالصليبية

محاكمة مواطنين أدارا شقة مشبوهة

موظف العبدلي ينكر تهريب عراقية

»االستئناف« تؤجل دعوى متهم فيها 
اثنان من فئة البدون بالجهاد قائد وانيت شرع في قتل مصريين 

دهساً بإسطبالت  الجهراء
هاني الظفيري

ش���رع رجال بحث وحتري محافظة اجلهراء في 
البحث عن قائد وانيت اتهم بالشروع في قتل وافدين 
من اجلنس���ية املصرية بعد ان اختلف معهما على 
ايصالهما الى املكان املتفق عليه ليقوم بانزالهما من 
مركبته والشروع في دهسهما ببر اسطبالت اجلهراء، 
ومتكن اجلاني من دهس احد الوافدين بينما جنح 

اآلخر في الفرار وابالغ العمليات.
تفاصيل الواقعة التي حصلت اول من امس يرويها 
املصدر ل� »األنباء« قائال ان الوافدين وهما من اجلنسية 
املصري���ة كانا عند مخرج منطق���ة اجلهراء باجتاه 
الساملي بانتظار التاكسي اجلوال، حيث توقف قائد 
مركبة يابانية اتفق مع الوافدين على ان يوصلهما 
الى ب���ر الدواجن مببلغ دينار ونصف الدينار، ومت 
االتفاق، اال ان الشاب على ما يبدو استبعد املسافة 
التي تصل الى 50 كيلومترا ليتوقف عند اسطبالت 
اجلهراء طالبا من الوافدين اعطاءه املبلغ املتفق عليه، 
اال انهما رفضا ذلك، ليتركانه ويترجال من املركبة، 
االمر الذي ادى الى استشاطة السائق غضبا، ليتوجه 
مبركبته اليهما محاوال دهسهما معا اال انه جنح في 
دهس احدهما، بينما فشل في دهس اآلخر، وحضر 
رجال االسعاف الذين قاموا بنقل الوافد املجني عليه 
الى غرفة العناية الفائقة واشرف على دخول املصاب 

ضابط االرتباط ماجد الصليلي.

هاني الظفيري
تقدم  خليجي )26 عاما( الى مخفر الصليبية مبلغا عن تعرضه 
إلطالق النار على يد شخص كان يقود مركبة أميركية أمام منزله 

وسجلت قضية حملت رقم 163 جنايات.
وفي التفاصيل، التي يرويها املصدر، ان الشاب اخلليجي كان 
متوقفا أمام منزله الكائن في منطقة الصليبية وحتديدا قطعة 2 
وفوجئ بش���خص مجهول يقود مركبة أميركية نوع فورد يخرج 
سالحا ناريا )مسدس( مطلقا منه عدة طلقات لم تصب أحدا بأذى، 
األمر الذي جعل الش���اب العش���ريني يتجه الى مخفر الصليبية، 
وأش���ار املصدر الى ان اخلليجي لم يشر بأصابع االتهام الى احد، 
خصوص���ا انه ال خالف له مع أحد لتت���م إحالة ملف القضية الى 

رجال املباحث لضبط الشخص املطلوب.

مؤمن المصري
نظ���رت محكم���ة اجلنايات 
أمس قضية متهم فيها مواطنان 
عش���رينيان بالتشبه بالنساء. 
وتتلخص تفاصيل القضية في 
أن معلومات وصلت إلى رجال 
املباحث عن مواطن شاب يبلغ 
من العمر 22 عاما يدير ش���قته 
الواقعة مبنطقة الشعب البحري 

في األعمال املشبوهة.
وأثبتت التحريات أن املتهم 
يقوم باصطي���اد ضحاياه عبر 
السياحية  التواجد في األماكن 
وعلى شارعي اخلليج »واحلب« 
على أن يتفق معهم هاتفيا مقابل 

مبالغ مالية تتراوح بني 50 و100 
دينار في األوقات املسائية كونه 

طالبا في املعهد التطبيقي.
وقد ق���ام رج���ال املباحث، 
بع���د أن اكتملت التحريات عن 
املتهم، بإرس���ال مصدر سري 
إل���ى املته���م األول ومعه مبلغ 
70 دين���ارا ومت ترقيمها واتفق 
معه على احلضور إلى ش���قته 
مبنطقة الشعب البحري وعندما 
دخل الش���قة ووضع املبلغ في 
أحد األدراج بالقرب من السرير 
حينها أرس���ل املصدر إشارته 
لرجال املباح���ث الذين قبضوا 

عليه باجلرم املشهود.

هاني الظفيري
احال رجال منفذ العبدلي موظفا حاول اخراج وافدة عراقية 
انتهت اقامتها منذ فترة حيث احيل والوافدة الى التحقيق مبخفر 

منطقة تيماء.
وفي تفاصيل الواقعة حسبما رواها مصدر امني ان معلومات 
وردت الى رجال امن منف���ذ العبدلي مفادها ان موظفا في منفذ 
العبدلي يحاول انهاء اجراءات وافدة عراقية انتهت اقامتها منذ 
فترة جتاوزت ال� 6 اشهر دون ان يلغي اقامتها، وعليه مت ضبط 

املوظف والوافدة العراقية.
واش���ار املصدر الى ان املوظف انكر التهمة املنس���وبة اليه 

واحيلت القضية لالختصاص.

مؤمن المصري
أجلت محكمة االستئناف أمس برئاسة املستشار نصر سالم 
آل هيد وعضوية املستشارين وأمانة سر عادل العوضي قضية 
أمن الدولة رقم 2009/25 املتهم فيها اثنان من فئة البدون بالقيام 
بعمل عدائي ضد دولة أجنبية )أفغانس���تان( مما يعرض دولة 
الكويت خلطر احلرب أو قطع العالقات السياسية معها جللسة 

6 أكتوبر املقبل لتقدمي الدفاع.
وأثناء اجللسة حضر دفاع املتهم األول )م.ع.( وطلب تأجيل 
نظر الدعوى جللسة 6 أكتوبر لتقدمي الدفاع حيث ان املتهم لديه 

قضية أخرى بنفس التاريخ وأمام نفس الهيئة.

مخدرات وحبوب تحيل 
مواطنين لـ»المكافحة«

4 شبان اعتدوا
على رجل أمن

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
أح���ال رج���ال أم���ن الطرق 
الشمالية يوم امس مواطنا مطلوبا 
على ذمة عدة قضايا الى اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات بعد ان 
ضبط بحوزته قطعتان من مادة 
احلشيش، كما احال رجال امن 
الطرق اجلنوبية مواطنا عثر معه 

على 40 حبة مخدرة.

محمد الجالهمة
احتجز 4 شبان كويتيني في 
مخفر االحم���دي بتهمة االعتداء 
على رجل امن، وقال مصدر امني 
ان دورية تابعة لنجدة االحمدي 
رصدت مركبة تتجاوز االشارة 
الضوئية احلمراء وعند توقيفها 
لتحرير مخالفة مرورية قام قائد 
الس���يارة ومرافق���وه باالعتداء 
الذي  بالضرب على رجل االمن 
طلب اسنادا ومت توقيف الشبان 
االربعة واحالتهم لالختصاص.


