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هاني الظفيري
اضطر رجال أمن اجلهراء يتقدمهم 
العمي���د محم���د طنا الى رف���ع حالة 
االستعداد الى القصوى والقيام بعمل 
مراقبة جلميع أعراس محافظة اجلهراء 
اثر ب���اغ يذكر بكارثة حريق العيون 
والذي أسفر عن وفاة وإصابة أكثر من 

100 امرأة وطفل.
وقال مصدر أمني ان سيدة اتصلت 
بعملي���ات وزارة الداخلية وقالت في 
االتصال العابر: زوجي سيتزوج علّي 
وأنا س���أحرق قلبه مثلما حرق قلبي، 
مش���يرا الى ان رجال األم���ن حاولوا 
االتصال برقم املتصل���ة لكن تبني ان 

هاتفها مغلق على الدوام.
ليقوم مدير أمن اجلهراء بأخذ الباغ 
على محم���ل اجلد، حيث أمر بتطويق 
وانتش���ار أمني بجميع خيم األعراس 
وصاالت األعراس في عموم محافظة 
اجلهراء، وفي اجتاه ث���ان كان رجال 
مباحث اجلهراء يج���رون حترياتهم 
حول هوي���ة املتصلة ول���م يتوصل 

رجال املباحث ال���ى معرفة أي عرس 
هو املستهدف.

وأش���ار املصدر الى ان االنتش���ار 
األمني استمر حلني انتهاء جميع أعراس 

محافظة اجلهراء.

العميد محمد طنا

هاني الظفيري
تقدم مواطن الى مخفر الصليبخات 
متهما خادمة منزل والده بسرقة 3000 
دينار والفرار الى جهة غير معلومة، وقال 
املواطن في قضية حملت مسمى »سرقة«> 
انه سحب املبلغ من احد البنوك الوطنية 
امس االول وقام بوضع املبلغ في خزينة 

املابس وان اخلادمة شاهدته يضع املبلغ 
املالي وفي اليوم التالي فوجئ باختفاء 
املبلغ الذي س���حبه لدفعه مهرا ألسرة 
كويتية س���يتزوج من احدى بناتها كما 
اختفت اخلادمة وسجلت قضية سرقة 
ووضع اس���م اخلادمة على قوائم غير 

املصرح لهم بالسفر واملطلوبني.

خادمة تسرق مهر مواطن وتنحاش

رجال الطوارئ الطبية حلظة نقل أحد املصابني في احلريق

10 غرامات هيروين
مع مواطن في األحمدي

رجل أمن يضرب كابتن 
طيارة بالحذاء في الجو

طلقة تخترق سقف ديوانية بالصليبخات

عبداهلل قنيص
أحال رجال مباحث األحمدي يوم امس إلى نيابة 
املخدرات مواطن���ا في قضية حيازة مواد مخدرة 
)هيروين( بقصد االجتار وبلغت الكمية التي ضبطت 

بحوزة املواطن 10 غرامات من الهيروين.
وقال مصدر امني ان العقيد عادل احلمدان ابلغ 
عب���ر مصادر عن اجتار مواطن في الهيروين ومت 
االتفاق م���ع املواطن على بيع غرام من الهيروين 
بقيمة 25 دينارا وفي منطقة بيان ضبط املواطن 
بعد تسلمه املبلغ املرقم وعثر معه على 9 غرامات 

اخرى.
من جهة أخ���رى، القى رجال مباحث األحمدي 
القبض على 3 مطلوبني على ذمة قضايا جنائية ومت 
احالة املوقوفني الثاثة الى ادارة التنفيذ اجلنائي 

التخاذ ما يلزم من اجراءات تابعة.

أمير زكي
تب���ادل كابنت طائرة كويتية متجهة إلى لبنان 
وعس���كري من أمن املطار االتهامات داخل مخفر 
اجللي���ب، ففي الوقت الذي أكد فيه كابنت الطائرة 
تعرض���ه لاعتداء، ق���ال العس���كري انه مجني 

عليه.
وق���ال مصدر أمني ان كاب���نت الطائرة كان قد 
تقدم ال���ى مخفر اجلليب متهما اح���د رجال أمن 
املطار بالتلفظ عليه واهانت���ه وضربه باحلذاء، 
ولدى استدعاء املدعي عليه قال انه هو من تعرض 
لاهانة. وأشار املصدر الى ان مزيدا من التحقيقات 
ستجرى في هذه القضية وسيتم استدعاء بعض 
شهود الواقعة ملعرفة حقيقة القضية وهوية اجلاني 

واملجني عليه.

هاني الظفيري
تقدم مواط���ن بباغ 
العاش���رة من مساء  في 
أم���س مف���اده ان طلقة 
ناري���ة اخترق���ت ديوان 
الكيرب���ي ف���ي  منزل���ه 

الصليبخات.

أمن��ي  وق��ال مص��در 
فور تلقي الباغ: س��ارع 
الى موق��ع  رج��ال األمن 
ان  وتبي�����ن  الب�����اغ 
الطلق��ة تع��ود لس���اح 
الى  كاش���ينكوف، الفتا 
ان التحقيق���ات األولي���ة 

ترج���ح ان تكون الطلقة 
صادرة عن احد األعراس 
التي كانت تقام في محيط 
املنطق�����ة ومت تس���جيل 
إثبات حال���ة، وتكلي��ف 
املباح��ث مبحاولة العثور 

على مطلق النار.

مواطنة تتصل برجال األمن: »زوجي سيتزوج
وسأحرق خيمة العرس بمن فيها«

استنفار امني شمل جميع اعراس الجهراء

جثة شاب كويتي تترك تحت الشمس لساعتين
ورجال األمن يتساءلون: »ألي مخفر يتبع الحادث؟«

أمير زكي
»ما أدري.. موقع احلادث تابع 
لنا أم لغيرنا.. يصير خير« هذه 
العبارة صدرت عن رئيس مخفر ما 
تسبب في بقاء جثة شاب كويتي 
)19 عاما( حتت أش����عة الشمس 

ملدة ساعتني.
وقال مصدر امني ان عمليات 
الداخلية تلقت باغا يوم  وزارة 
امس بوقوع حادث تصادم على 
طريق املطار باجتاه الكويت عند 

الدائ����ري اخلام����س، وفور تلقي 
الباغ قام مدير عام اإلدارة العامة 
للدوريات العميد زهير النصراهلل 
بالتوجه إلى موقع الباغ وتبني 
ان احلادث أسفر عنه مصرع شاب 

كويتي.
وأضاف املص����در األمني: قام 
العمي����د النص����راهلل مبحاوالت 
إنسانية لرفع جثة الشاب من موقع 
احلادث وعليه مت االتصال بأكثر 
من مخفر لتسجيل قضية باحلادث 

وبعد نحو ساعتني مت االستقرار 
على هوية املخفر الذي يخضع له 
احلادث، وبحكم االختصاص، يذكر 
ان احلوادث املرورية خاصة في 
املناطق املتشابكة وعلى الطرقات 
السريعة حتتاج الى حتديد املخفر 
التابع����ة له حتى يتم تس����جيل 
القضية كما ال يجوز رفع اجلثة من 
قبل األدلة اجلنائية إال بعد معاينة 
التابع  احلادث من قب����ل احملقق 
للمخفر. على صعيد آخر، حلقت 

إصابة بليغة بفتاة كويتية حيث 
أصيبت بكسر في العمود الفقري 
اثر حادث مروري على طريق امللك 

فهد باجتاه اجلابرية.
 كم����ا أصيبت طفل����ة كويتية
)3 سنوات( في حادث دهس في 

منطقة القرين.
وعلى طريق الس����املي أصيب 
ش����اب كويتي في حادث تصادم 
بكس����ر ف����ي الرقب����ة والعم����ود 

الفقري.

مصرع طفلين كويتي وأردني في حريقين منفصلين بالسالمية وجابر العلي

أمير زكي ـ هاني الظفيري
أسفر حريق في شقة مبنطقة الساملية 
فجر امس عن مصرع طفل أردني )3 سنوات( 
الى جانب اصابة 15 ش���خصا منهم اطفال 
رضع ورجا اطفاء، فيما ادى حريق نشب  
في وقت متأخر من مساء امس مبنزل في 
ضاحية جاب���ر العلي الى مصرع طفل )4 
سنوات( واصابة 6 من افراد اسرته ورجلي 

اطفاء.
وشارك في التعامل مع حريق الساملية 6 
مراكز لاطفاء الى جانب 10 سيارات اسعاف 
ونحو 20 فنيا من الطوارئ الطبية استطاعوا 
تقدمي العاج في موق���ع احلدث لنحو 10 
مصابني، فيما اضطر رجال الطوارئ الطبية 
الى نقل عدد من املصابني الى مستش���فى 

مبارك لكون حالتهم تستدعي ذلك.
وقال مدي���ر ادارة العاقات العامة في 
االطفاء املقدم خلي���ل األمير انه ورد باغ 
الى غرفة العمليات في متام الس���اعة 1:25 
من صباح أمس االول عن حريق في عمارة 
بالساملية تتكون من 6 ادوار وتبلغ مساحتها 

1000 متر مرب���ع تقريبا وعليه مت اإليعاز 
الى مراكز إطفاء الساملية اجلنوبي وحولي 
والساملية الشمالي واإلنقاذ الفني والعمليات 
واإلسناد ووحدة السامة والصحة املهنية، 
وقال املقدم األمي�����ر عن��د وصول رجال 
اإلطف��اء تبني ان احلريق في شق��ة بالدور 
الرابع وهو ما استدعى إخاء املبنى كاما بعد 
ان انتشر الدخان في جميع ارجاء املبن��ى، 
وأش�����ار املق��دم األمي�����ر ال��ى ان رج��ال 
اإلطف��اء مت تشكيله��م ال��ى فرقتي��ن، األول��ى 
كلفت بعملي���ة اإلنقاذ، واألخرى مبكافحة 
احلريق، الفتا الى ان رجال اإلطفاء تبني لهم 
ان هناك أشخاصا محشورين بالدورين الرابع 
واخلامس حاولوا النزول من النوافذ اال ان 
رجال اإلطفاء قاموا بتهدئتهم وإنقاذهم عن 

طريق السلم اخلاص لرجال اإلطفاء.
وق��ال املق�����دم األمير ان رجال اإلطفاء 
متكنوا من انق��اذ خم��س عائ��ات وتسليمهم 
ال���ى الطوارئ الطبي�����ة، فيما قامت فرق 
املكافحة بإخماد احلريق واحلد من انتشاره 
الى باقي األدوار بعد مجهود كبير، وأشار 

املقدم األمير الى ان حريق الش���قة أس���فر 
ع���ن وفاة طف��ل وإصاب�����ة طفلني وامرأة 
كبيرة نقلوا الى املستشفى، باإلضافة الى 
7 أش���خاص عوجلوا بنف���س املوقع، الى 
جانب إصابة رجلي اطفاء باختناق وإجهاد 

حراري.
من جهته قال مدير اطفاء حولي العقيد 
فهد الصق���ر ان هذا النوع م���ن العمارات 
الس���كنية القدمية تنق���ص فيها اخلدمات 
الوقائية مما يتسبب في تعريض اآلخرين 
الى اخلط���ر الكبير، داعيا كل رب أس���رة 
الى املراقبة والعناية واإلرش���اد حيث هذا 
النوع من احلرائق يحدث بسبب عدم اتخاذ 

االحتياطات.
من جهته قال رئيس مركز اطفاء الساملية 
اجلنوبي العقيد محمد األنصاري انه مت فتح 
حتقيق ملعرفة سبب اندالع احلريق، مشددا 
على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية الازمة 
الس���امة من األخطار واحلرائق  لضمان 
وتوفير مطفأة حري���ق يدوية توضع في 

مكان بارز يعرفه اجلميع.

رجل إطفاء يحمل طفال بعد إنقاذه من احلريق رجال اإلطفاء اضطروا الستخدام الرافعة إلخالء سكان الطوابق العليا في البناية
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