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الصفحة
 عبداهلل قنيص

تقدم مسؤول إحدى الش���ركات النفطية ببالغ عن أن 
كاشير يعمل في محطة وقود مبنطقة ام الهيمان قام بسرقة 
حصيلة احملطة والبالغة 1805 دنانير وهرب إلى جهة غير 
معلومة وقال املسؤول انه مت على مدار 24 ساعة محاولة 
االتصال باملدعى عليه ولكنه رفض الرد على هاتفه النقال 

مع علمه أن املبلغ الذي بحوزته البد أن يقوم بسداده.

كاشير محطة وقود انحاش بـ 1805 دنانير

الزعابي ناقش االستعدادات الجتماع وزراء داخلية »التعاون«
في اطار اس���تعدادات الداخلية لالجتماع ال� 29 لوزراء الداخلية 
لدول مجلس التعاون اخلليجي الذي تستضيفه الكويت، ترأس وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي 
صباح امس اجتماعا أمنيا تنس���يقيا بحضور قيادات من قطاعات 

وزارة الداخلية املعنية بتأمني أنشطة االجتماع.
وقد قام اللواء د.الزعابي باستعراض اخلطط األمنية التفصيلية 
املواكبة لالجتماع مع احلضور، وجميع االجراءات التي مت اتخاذها 
لكي تخرج الكويت في أروع ص���ورة تتفق مع مكانتها احلضارية 
اقليميا ودوليا وس���بل فرض الس���يطرة األمني���ة وحتقيق النظام 
العام واتخاذ االجراءات األمنية االحترازية والوقائية ووضع جميع 

االمكانات البشرية واملادية لتحقيق هذه األهداف.
واستمع اللواء د.الزعابي من احلضور الى املراحل املختلفة للخطة 
األمنية الشاملة، موضحا ان جميع العمليات األمنية ستدار انطالقا 
من اخلطط األمنية املوضوعة وفق املراحل واخلطوات املعدة واملتخذة 
بهذا الش���أن، مؤكدا على أهمية التنسيق الدائم بني جميع الوحدات 

واألجهزة املعنية األخرى حتسبا ملواجهة أي طارئ.
وأكد اللواء د.الزعابي في ختام االجتماع على ضرورة التنسيق 
واملتابعة لتبادل املعلومات في أس���رع وقت حت���ى تكلل بالنجاح 
والتوفيق اجلهود التي تبذلها األجهزة األمنية املعنية في فرض األمن 
والسيطرة وتأمني أنشطة االجتماع ال� 29 لوكالء وزارات الداخلية 

جانب من االجتماعووزراء الداخلية لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.

آليات اإلطفاء في موقع احلريق

الشقيق القاتل إلى اليسار وبجانبه شريكه في اجلرمية

العميد يوسف األنصاري مترئسا االجتماع التنسيقي

رجال من اإلطفاء بعد خروجهم من السرداب 

حريق مطبعة في شرق يخّلف 3 مصابين

 أمير زكي
اندلع حريق في مطبعة أوراق بس����رداب مبنى يتكون 
من 4 أدوار مبنطقة شرق يوم امس وكانت مساحة احلريق 
تقارب 200 متر مربع، وق����ال مدير إدارة العالقات العامة 
في االطفاء املقدم خليل األمير ل� »األنباء« انه وفور تلقي 
البالغ بشأن احلريق مت توجيه مراكز اطفاء الهاللي واملدينة 

واإلنقاذ الفني والعمليات واالسناد وايضا وحدة الصحة 
والس����المة املهنية حيث مت إجراء عملية إخالء املبنى من 
األشخاص املوجودين، كما قام رجال اإلطفاء بالنزول داخل 
السراب ومكافحة احلريق وعمل تهوية له بأجهزة خاصة 
ملثل هذه احلوادث والس����يطرة عليه دون انتشار احلريق 
ألماك����ن اخرى داخل املبنى، وقال املقدم االمير ان احلريق 

ادى الى اصابة وافدين من اجلنسية املصرية واطفائي ومت 
عالجهم في املوقع من خالل رجال الطوارئ الطبية.

وناش����د املقدم األمير أصحاب املنش����آت ذات الطبيعة 
احلساس����ة وايضا جميع املواطنني اتب����اع اجراءات األمن 
والس����المة واحلرص على وضع كاشفات دخان ومطفآت 

للحريق.

مجهول يمطر آسيويًا بطلقات أم صجمة

مباحث الجهراء توقف آسيويًا قتل شقيقه وأبلغ عن وفاته انتحارًا

 هاني الظفيري
في بالغ تكرر اكثر من مرة خالل االسابيع املاضية، تقدم وافد بنغالي 
ببالغ جديد الى مخفر الصليبية مؤكدا خالله ان شخصا مجهوال اطلق 
عليه عيارا ناريا من سالح ام صجمة.وقال مصدر امني ان عددا من املارة 
وجدوا اآلسيوي ملقى على االرض حيث مت اسعافه الى مستشفى اجلهراء، 
وكان في استقباله ضابط االرتباط ناصر الصليلي.وقال اآلسيوي انه 
كان يسير في منطقة الصليبية وش����اهد شخصا يستقل سيارة تبدو 
اميركية يخرج مسدسا دون اي س����بب ويطلق عليه النار، مشيرا الى 
ان االطباء ابلغ����وه ان اداة اجلرمية يرجح ان تكون ام صجمة، وعليه 
سجلت قضية ش����روع في قتل وحيازة سالح وذخيرة دون ترخيص، 
وجار البحث عن اجلاني.يذكر ان س����الح ام صجمة سالح قاتل وليس 

كما يعتقد املراهقون انه سالح غير قاتل.

 هاني الظفيري
متكن رج���ال ادارة بحث وحتري محافظة 
اجله���راء من فك لغز العث���ور على جثة وافد 
آسيوي مشنوقا في البر، اذ تبني بعد التحقيقات 
التي اجراها رجال املباحث ان الوافد اآلسيوي 
لم ينتحر، امنا قتل على يد شقيقه الذي كان 
قد ابلغ رجال االمن عن انتحار شقيقه، وبرر 

جرميته باخلالفات املالية.
ووفق مصدر امن���ي فإن رجال ادارة بحث 
وحتري محافظة اجلهراء بقيادة املقدم سعد 
العدواني ومساعده املقدم عمر الرشيد ساورتهم 
شكوك في وقائع انتحار الوافد في منطقة برية، 
وعليه قام رجال املباحث بدعم من رجال االمن 
يتقدمهم املقدم فالح محسن باستدعاء شقيقه 
الذي ابلغ رجال االمن عن احلادثة، ومت تضييق 
اخلناق عليه فاعترف بانه قام بقتل ش���قيقه 
في حلظة غضب بعد خالف بينهما حول املال، 

قائال: شقيقي استدان مني 100 دينار ورفض 
ان يعيدها لي.

واوضح الشقيق القاتل انه قام بقتل شقيقه 
بخنق���ه حتى يوهم رجال االم���ن ان القضية 
انتحار ال قتل، وق���ام بجلب حبل وعلقه في 
رقبة ش���قيقه الذي كان متوفى اصال ليوهم 

اجلميع بأنه انتحر.
كما اعترف أنه قام بقتل ش���قيقه وترتيب 
اداعاء انتحاره مبعاونة آسيوي آخر، وقام رجال 
األمن بالقبض على الشريك اآلسيوي والذي 
اعترف بدوره جرمية ومت اصطحاب الشقيق 
القاتل وشريكه إلى موقع اجلرمية حيث مثال 

جرميتهما امام وكيل النيابة.
يذكر ان قصة العثور على جثة آسيوي من 
قبل رجال مباحث اجلهراء جاءت بعد ساعات 
من توقيف 3 آسيويني ارتكبوا جرمية قتل في 

منطقة االديرع.

خطف بسالح والتوقيع على مستند باإلكراه في سرداب

بمناسبة اليوبيل الذهبي لالستقالل و20 عامًا على التحرير

»اإلطفاء« عقدت اجتماعًا تنسيقيًا للمشاركة  في العرض العسكري
عقد االجتماع ال���دوري الثاني ملديري 
املراكز والوحدات ذات  املناطق ورؤس���اء 
العالقة بقطاع املكافحة مع نائب املدير العام 
لشؤون املكافحة وتنمية املوارد البشرية 
العميد يوسف األنصاري صباح أمس من 

خالله متت مناقشة عدة مواضيع.
بداية رحب العميد األنصاري باحلضور 
من مديري مناطق ورؤساء مراكز ورؤساء 
الوحدات ذات العالقة بقطاع املكافحة وتطرق 
الى اس���تعدادات اإلدارة العام���ة لإلطفاء 
الذهبي مبناسبة  اليوبيل  للمش���اركة في 
مرور خمس���ني عاما على عيد االس���تقالل 
وعشرين عاما على عيد التحرير من خالل 
املسير العسكري والعرض البحري وكيفية 
انتشار آليات االطفاء في األماكن املزدحمة 
باجلمهور مواطنني ومقيمني بالتنسيق مع 
اجلهات احلكومية املعنية. من جهة أخرى، 
ركز األنصاري على ض���رورة وضع آلية 
معتمدة لتفقد املراكز من قبل مديري املناطق 
ورؤس���اء املراكز ملعرفة املش���اكل التي قد 
تواجه املركز سواء كانت مشاكل فنية تتعلق 
بآليات االطف���اء واملعدات واملباني ولباس 
املكافحة أو إدارية تتعلق بسرعة االستجابة 

للبالغات اليومية لتنمية وتطوير مهارات 
األف���راد. ذلك ومت اعتماد أجندة اجتماعات 
رؤساء املراكز والوحدات في قطاع املكافحة. 
أشار األنصاري الى تطبيق التدريب اليومي 
ومدى أهميته للمحافظة على اللياقة البدنية 
بأعلى مستوياتها باإلضافة الى االصطفاف 
اليومي للمساعدة على سهولة تفقد لباس 

املكافحة والقيام بالفحص الدوري.
من جانبه، أشاد األنصاري بجهود جميع 

رجال اإلطفاء حلمايتهم لألرواح واملمتلكات 
واحلد من انتشار احلرائق.

كما شكر العميد يوسف األنصاري قسم 
رقابة صاالت األفراح اخلاصة إلدارة تنمية 
املجتمع في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
على توفير صالة أفراح لعقد االجتماع فيها 
للخروج من االجتماعات الروتينية وخلق جو 
اجتماعي، كما شكر صالة ابراهيم الهاجري 

لألفراح.

 محمد الجالهمة
تقدم مواطن يوم امس الى مخفر الفنطاس مبلغا عن تعرضه للخطف 
واإلكراه بالتوقيع على مستند حتت تهديد السالح. وقال مصدر امني ان 
املواطن قال ان هناك شخصا يعرفه وتربطه معه عالقات جتارية طلب 
ان يقابله خارج منزله، وحينما نزل من منزله للتحدث معه، فوجئ بان 
شريكه برفقة شخصني قام احدهما بإشهار سالح ناري في وجهه، ومن 
ثم طلبوا منه أن يرافقهم الى سرداب في منطقة املهبولة، وقال املواطن 
في بالغه انه أجبر حتت تهديد السالح على ان يوقع على مجموعة من 
الكمبياالت واملستندات االخرى، وعليه مت تسجيل قضية خطف وحيازة 
سالح وذخيرة حسب ادعاء املدعي، وجار ضبط وإحضار املدعى عليهم 
الس����تكمال التحقيقات ومعرفة حقيقة الواقعة، خاصة ان املجني عليه 

اكد عدم وجود شهود على واقعة اخلطف.

مواطنة تتهم مصممًا لبنانيًا بـ»خيانة أمانة«
 محمد  الجالهمة

»رغ���ب في زيادة راتبه إلى الضعف فرفضت طلبه فما كان منه إال 
أن س���رق التصميمات وهرب« بهذه العبارة تقدمت مواطنة إلى أحد 
مخافر األحمدي لإلبالغ عن ان لبنانيا حضر إلى الكويت على كفالتها 
ومت االتفاق على أن يتقاضى مبلغ 500 دينار، مش���يرة الى ان الوافد 
اللبناني لم مير على تس���لمه العمل سوى 3 اشهر، فاذا به يطلب رفع 
راتبه إلى الضعف وحينما ابلغته بأن مس���ألة اعادة النظر في الراتب 
حتتاج إلى وقت، فما كان منه اال ان قام بس���رقة التصاميم وهرب إلى 

جهة غير معلومة.

بالغ عن لغم في مدرسة يستنفر أجهزة »الداخلية«

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

ضابطات شرطة يتهمن مواطنة بالتعدي عليهن
ويطالبنها عبر محاميهن بتعويض 50 ألف دينار

عقب تنازل أسرة  المجني عليها

السجن  10 سنوات آلسيوي بعد أن قضت 
»الجنايات« بإعدامه إلضرامه النار في زوجته 

.. وحبس آسيوي مؤبدًا لالتجار بالمخدرات

تقدمت بع����ض ضباط 
النس����ائية ببالغ  الشرطة 
العدان  إلى مخفر ش����رطة 
ضد إحدى املواطنات لقيامها 
بالتع����دي عليهن بالس����ب 
والقذف أثن����اء أداء عملهن 

مبواقف شاطئ املسيلة.
ومتسك احملامي عبداهلل 
أحمد باق����ر الكندري وكيل 
ضباط الش����رطة النسائية 
بتوقيع عقوبة احلبس على 
املشكو بحقها مدة ستة أشهر 
وغرامة ثالث����ة آالف دينار 
عمال بنص امل����ادة 134 من 

قانون اجل����زاء الصادر بالقانون رقم 1960/16 
واملعدل بالقانون رقم 12 لس����نة 2008 السيما 
أن الضابطات املعتدى عليهن من أكفأ ضباط 
الش����رطة النسائية وكن يؤدين عملهن بأمانة 
وإخالص وبناء على ق����رار بفرزهن ألداء هذا 

العمل.
وردا على هذه الشكوى تقدمت املشكو في 
حقها )املتهمة( بشكوى رسمية هي األولى من 
نوعها ضد ضباط وأفراد الش����رطة النسائية 
لدى مخفر العدان تزعم فيها تعرضها للضرب 

والسب والقذف.

وأثن����اء إجراء التحقيق 
أمام محق����ق مخفر العدان 
تبني للمحامي الكندري وكيل 
املشكو في حقهن تناقضت 
أقوال الش����اكية مع نفسها، 
وتناقضها مع أقوال الشهود، 
بل ان الشهود نفوا الواقعة، 
وإن من شأن ذلك عدم صحة 
الشكوى فادعى مدنيا ضد 
الشاكية مببلغ خمسني ألف 
دينار على سبيل التعويض 
عن األضرار املادية واألدبية 
التي حلقت بضباط وأفراد 
الش����رطة النسائية بسبب 
تعرضهن للس����ب والقذف موضوع شكواهن 
وبسبب كيدية البالغ والتعسف في استعمال 

حق الشكوى من قبل املواطنة املذكورة.
وأضاف الكن����دري أن قوام األضرار املادية 
ما بذلن من جهد وما ضاع عليهن من وقت في 
متابعة الشكوى لدى جهات الشرطة والتحقيقات 
وما أنفقن من مصاريف انتقال وأتعاب محاماة 
وق����وام الضرر األدبي ما ش����عرن به من حزن 
وأسى نتيجة تعرضهن للتعدي عليهن بالسب 
والقذف وما سببته الشكوى الكيدية من إهانة 

لهن ومساس بكرامة وظيفتهن.

ألغت الدائرة اجلزائية الثانية مبحكمة 
االس���تئناف أمس برئاسة املستشار نصر 
سالم آل هيد وأمانة سر عادل العوضي حكم 
محكمة أول درجة القاضي بإعدام آسيوي 
قام بإضرام النار في زوجته وقضت بحبسه 
عشر سنوات مع الشغل والنفاذ بعد تقدمي 
تنازل من أهل املجني عليها وأمرت بإبعاده 

عن البالد عقب تنفيذ العقوبة.
وتتحصل واقعات الدعوى في أنه بتاريخ 
2009/3/18 حضر املتهم إلى مسكن زوجته 
الثانية املجني عليها الكائن مبنطقة الفروانية 
ومكث معها ملدة ساعتني حدثت خاللها مشادة 

كالمية بينهما ثم غادر املكان. 
وبعد ذلك بحوالي ساعة أبلغ أحد السكان 
حارس البناية بأن هناك دخانا يتصاعد من 

غرفة املجني عليه���ا فصعد إليها. وعندما 
وصل إلى هناك وجد املتهم يخرج من غرفة 
املجن���ي عليها وعلى إصبعه آثار دماء وقد 
تغير لون مالبسه إلى اللون األسود بفعل 

الدخان.
وعندما سأل احلارس املتهم عن احلريق 
والدخان قرر أنه بسبب الغاز، وأضاف أنه ال 
يوجد أحد بالغرفة. ومت إبالغ رجال املطافئ 
الذين هرع���وا إلى املكان وقام���وا بإخماد 
احلريق. وأثناء ذلك تبني أن املجني عليها 

كانت موجودة جثة هامدة بالغرفة.
وبتاري���خ 2010/6/13 قضت محكمة أول 
درجة حضوريا بإعدام املتهم وإحالة ملف 
الدعوى إلى محكمة االستئناف خالل شهر 

من تاريخ صدور احلكم.

أيدت الدائرة اجلزائية اخلامس����ة مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار إبراهيم العبيد 
في حضور رئيس أمناء سر الدوائر اجلزائية 
مشعل الشمري حكم محكمة أول درجة القاضي 
بحبس وافد آس����يوي حبسا مؤبدا بعد إدانته 

باالجتار باملواد املخدرة واملؤثرات العقلية.
وتتحص����ل الواقعة فيما ش����هد به ضابط 
املباح����ث بأن حترياته الس����رية دلت على أن 
املتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد االجتار 
والتعاطي. فاس����تصدر إذنا من النيابة العامة 
بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه. وتنفيذا 
إلذن النيابة العامة متت مداهمة مسكن املتهم. 

وبتفتيشه عثر على كمية من الهيروين )وزنت 
قائما 310.5 غرامات( كما عثر على أدوات خاصة 
باالجتار باملخدرات )ميزان حس����اس، وورق 
قصدير، وملعقتني من البالستيك، و4 شفرات 
معدنية(. وبتاري����خ 2010/6/8 قضت محكمة 
اجلنايات بحبس املتهم حبسا مؤبدا وتغرميه 
10 آالف دينار عن التهم الثالث األولى )حيازة 
الهيروين بقصد التعاط����ي واالجتار وحيازة 
املؤثرات العقلية بقصد التعاطي(. وأمرت احملكمة 
بإبعاده عن البالد عقب تنفيذ العقوبة. استأنف 
املتهم احلكم فقضت احملكمة برفض االستئناف 

وتأييد حكم أول درجة.

احملامي عبداهلل الكندري

 أمير زكي
اطل العام الدراسي اجلديد واطلت معه البالغات الكاذبة عن وجود 
الغ����ام، هذا ما اكده مصدر امني، مش����يرا الى ان بالغا ورد الى عمليات 
وزارة الداخلية صباح امس عن وجود لغم داخل مدرسة ثانوية مبنطقة 
عب����داهلل املبارك، وفور تلقي البالغ مت اب����الغ اجلهات املختصة، والتي 
تبينت بعد متش����يط املدرسة ان البالغ كاذب، ورجح املصدر ان يكون 
مصدر البالغ احد الطالب، مش����يرا الى ان ادارة بحث وحتري محافظة 
الفروانية شرعت في تتبع مصدر البالغ متهيدا لضبط املبّلغ واحالته 

الى جهة االختصاص بهذا البالغ الكاذب وازعاج السلطات.


