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هاني الظفيري
اس���تنفرت االجهزة االمنية يوم أمس 
اثر بالغ تلقته عمليات وزارة الداخلية عن 
وجود ارهابيني في معسكر الدوحة القدمي، 
وجاء في بالغ تقدم به مواطن الى عمليات 
الداخلية انه شاهد مجموعة من االشخاص 
يجرون تدريبات شبه عسكرية في املنطقة 

املظلمة من املعسكر. ولدى انتقال عدد من 
رجال األمن للتعامل مع بالغ املواطن، تبني 
ان »االرهابيني املفترضني« هم مجموعة من 
اجلن���ود االميركيني كانوا يلعبون مباراة 
»بيسبول« وعليه قام رجال األمن بتسجيل 
اثبات حالة وترك اجلنود االميركيني يكملون 

مباراتهم التي قطعها تدخلهم.

»إرهابيون« في معسكر الدوحة القديم يلعبون »البيسبول«

الغرفة الوحيدة التي لم حتترق في املنزل

املتهمان وأمامهما كمية احلشيش املضبوطة

صاحب املنزل متحدثا للزميل محمد الدشيشاحلرائق الغريبة تلتهم أجزاء من األثاث على شكل دوائر أو أنصاف دوائر

مدخل املنزل املسكون باجلن

العجمي: الجن يسكن منزلي وأحرقه عشرات المرات
وتقارير »اإلطفاء« تشير إلى أن أسباب الحرائق »غير معروفة«

منذ متى تسكن في هذا املنزل؟
منذ  6 س���نوات مت تخصيصه 
لي من قبل الهيئة العامة لإلسكان 
وكان ميثل بالنسبة لي ولعائلتي 
بيت العمر، ولكن ومنذ الشهر األول 
لسكني وعائلتي فيه حتول حلمنا 
ببيت العم���ر الى كابوس حقيقي. 
واضطر ش���قيقي أخيرا ملغادرته 
والسكن باإليجار في منطقة العقيلة 

هربا من هذا الكابوس.
يسمون منزلك بـ »منزل احلرائق« 
ــرار اندالع  ــن« لتك ــزل اجل أو »من
ــبب واضح، هل  احلرائق فيه دون س
حتدثنا عن أول مرة حصل فيها هذا 

النوع من احلرائق؟
في البداية كان حريقا عاديا في 
حوش املنزل وحضر رجال اإلطفاء 
ومت اخماد احلريق ولم يكن هناك 
س���بب واضح للحري���ق، وبعدها 
بأسبوعني شب حريق آخر في حديقة 
املنزل وكذلك حضر رجال االطفاء 
وقاموا بإخم���اد احلريق، وبعدها 
بأيام بدأت حرائق صغيرة تندلع 
وتنطفئ وحده���ا وحرائق أخرى 
تندلع ونس���تطيع نحن اخمادها 
بامل���اء ألنها صغيرة وكانت تندلع 
في غرف املنزل في الفرش واألثاث 

واألسّرة.
ــت أو أي من أفراد  ــظ أن ألم تلح
ــة بعد  ــورا أخرى غريب ــك أم عائلت
ــدء اندالع  ــل ب ــواء قب ــكنكم س س

احلرائق أو بعدها؟

قب���ل ان���دالع احلرائ���ق بقليل 
كنا نس���مع أصوات اطفال يبكون 
ونسمع أنني نساء في أرجاء املنزل 
وكان جميع من في املنزل يس���مع 
تلك األصوات التي ال تخرج اال في 
الليل، وهذا األمر دعاني أنا وشقيقي 
الذي يشاركني السكن في املنزل الى 
االستعانة بشيوخ دين وأكدوا لنا 
ان املنزل مسكون باجلن، وأبلغنا 
الشيوخ الذين حضروا الى املنزل 
وقرأوا عليه ان اجلن الذي في منزلنا 

جن حميد أي غير مؤذ.
ــفتم أمرا  ــي انكم فعال اكتش تعن
ــدء اندالع  ــي منزلكم قبل ب غريبا ف
ــة  ــر املعروف ــة غي ــق املتتالي احلرائ

السبب؟
نعم.

ومتى بدأت احلرائق؟
الغريب ان احلرائق بدأت في شهر 
مايو 2004، الحظ ان شهر مايو هو 

خامس شهور السنة.
ــس  ــهر اخلام الش ــة  ــا عالق وم

باحلرائق؟
أقول لك ان احلرائق بدأت بالشهر 
اخلامس من العام 2004 أي في مايو، 
والغري���ب ان احلرائق ال تندلع إال 
عندما تدق الس���اعة اخلامسة من 
كل يوم س���واء اخلامسة فجرا أو 
اخلامسة مساء، ولم نشهد أي حريق 
من تلك احلرائق التي زادت على 40 
حريقا يندلع في أي س���اعة أخرى 
من ساعات اليوم بل يتركز اندالع 

احلريق في الساعة اخلامسة مساء 
أو صباحا.

ــرة كان يحضر رجال  وفي كل م
ــي تقرير  ــاذا يذكرون ف اإلطفاء.. م

سبب أي من تلك احلرائق؟
رجال اإلطفاء كانوا يأتون فقط 
عندم���ا يكون احلري���ق كبيرا أما 
احلرائق الصغيرة فاس���تطيع أنا 
وشقيقي وأفراد أسرتينا السيطرة 
عليه���ا واخمادها وع���ادة ال نبلغ 

عنها.
ــيوخ دين مرة  وهل استعنت بش

أخرى؟
نعم واستقدمت شيخ دين من 
الس���عودية وهو  العربية  اململكة 
ش���يخ دين مع���روف وأبلغني ان 
اجلن احلميد بدأ يتضايق من وجود 
البش���ر، أي من وجودي وشقيقي 
وأسرتينا فبدأ بافتعال احلرائق أو 

باألصح اشعالها.
ــل أدى أي من تلك احلرائق الى  ه

اصابات بني أفراد أسرتك؟
نعم حصل حريق كبير ذات مرة 
في منزلنا وتدخل���ت فرقتا إطفاء 
ملكافحته وادخل على اثرها جميع 
أفراد عائلتينا الى مستشفى العدان 
ومتثلت االصابات باختناق البعض 
وحروق بس���يطة نال���ت البعض 

اآلخر.
أي ان احلرائق األخرى لم تؤد الى 

إصابات؟
ال، فقط كان ذلك احلريق الذي 

حص���ل قبل ع���ام ونص���ف العام 
وحتديدا في شهر مايو.

ــقيقتك تعيشان  ومازلت أنت وش
في املأساة ذاتها؟

قلت لك شقيقي غادر للسكن في 
العقيلة مبنزل اس���تأجره لعائلته 

وبقيت أنا وعائلتي في املنزل.
وهل التزال احلرائق مستمرة؟

نع���م، والغري���ب ان احلرائق 
اآلن بدأت تستهدف أشياء محددة 
وال تس���تهدف غرفا أو صالونات 

املنزل.
ماذا تعني؟ أي ماذا تستهدف؟

اآلن ب���دأت تس���تهدف وحدات 
التكييف، فقد اندلعت 3 حرائق في 3 
وحدات تكييف على فترات متقطعة، 
فواحد من تلك احلرائق أذاب وجه 
وحدة التكييف أمام أعيننا، وحريق 
ثان أح���رق ماكينة التكييف أعلى 

سطح املنزل وأتلفها بالكامل.
ــة  ــق الغريب ــدأت احلرائ ــل ب وه

تستهدف أشياء أخرى؟
نعم، فمع بداية العام الدراسي 
اضطررت لش���راء 3 حقائب ألحد 
أبنائي ألنه في كل مرة كنت اشتري 
له حقيبة ويضعها في صالة املنزل 
كانت حتترق بالكامل وبشكل جزئي 

واشتري أخرى وحتترق كذلك.
ــاة هل  ــنوات مع هذه املأس 6 س

تأقلمت معها؟
نعم رغم كل الرعب واخلوف الذي 
يعتريني ويعتري أفراد عائلتي بدأنا 

نتأقلم، وبدأنا جنهز دالء املياه قبل 
الساعة اخلامسة وجنهز خراطيم 
املياه لنكون على أهبة االستعداد.

هل هناك حرائق اندلعت وانطفأت 
وحدها؟

نعم بعضها كان يندلع ويخمد 
دون تدخل، وآخره���ا أثاث صالة 
منزلي احترقت أمام أعيننا وانطفأت 
النيران بعد ان التهم احلريق كامل 

قطع الكنبات والسجاد.
لم ال تغادر املنزل؟

املنزل  أفكر جديا في مغ���ادرة 
ولكنني أوج���ه نداء لنائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد ان ينظر لي ولعائلتي 
بعني العطف وان يخصص لنا منزال 
آخر يؤويني وعائلتي بدال من املنزل 
املسكون باجلن الذي مازلت أعيش 
فيه، ومن خالل صحيفتكم »األنباء« 
أوجه خالص شكري لرجال االدارة 
العامة لإلطفاء ورجال أمن محافظة 
األحمدي عل���ى مجهودهم جتاهي 

وجتاه عائلتي.
ــت وعائلتـــك في  وكيف تنام أن
ــع  ــون ان تندلــــ ــزل أال تخش املن
ــرف التي  ــن الغ ــي أي م ــران ف الني

تنامون فيها؟
بعد 6 سنوات وجدنا ان هناك 
غرفة واحدة في املنزل ال تندلع فيها 
احلرائق وتقع في الطابق األرضي 

لذا أنام فيها أنا وعائلتي.

محمد الدشيش
»منزل مواطن يحترق عش�رات املرات وتقرير اإلطفاء يفيد بأن س�بب احلريق مجهول« 
وحرائق املنزل الغريب أو املسكون كما ُيطلق عليه ال تندلع إال في الساعة اخلامسة فجرا أو 
اخلامسة مساء، وال تندلع في أي ساعة أخرى، وهو سر آخر لم يستطع أحد كشفه وال صاحب 
املنزل الذي اضطر في نهاية األمر ومع تكرار حرائق الساعة اخلامسة الى االستعانة مبشايخ 

جميعهم أكدوا أن منزله مسكون باجلن.
»األنباء« التقت صاحب املنزل املسكون الذي أكد انه ما ان يزور أحد املشايخ املنزل حتى 
تتوقف احلرائق الغريبة ألس�ابيع ولكن س�رعان ما تعود مرة أخرى الى سابق عهدها مسببة 

الرعب لسكان املنزل الذين يعيشون في خوف حقيقي.
وقال صاحب املنزل منص�ور العجمي ان احلرائق اندلعت في جميع أرجاء املنزل وغرفه 
على فت�رات متباعدة عدا غرفة واحدة لم تندلع فيها النيران وانها الغرفة الوحيدة في منزله 

املنكوب التي يلجأ اليها مع عائلته للنوم فيها بعد كل حريق يندلع.
وقال العجمي ان احدى الوس�ائل التي أعانته على مواجهة تلك احلرائق أو باألصح تأخير 
وق�ت حدوثها هي قيامه بوضع راديو وس�ط املنزل وقام بتثبيت موجت�ه على إذاعة القرآن 

الكرمي التي تبث 24 ساعة.
املواطن العجمي ومنذ 6 سنوات وهو يعيش مع عائلته في كابوس حرائق اجلن التي تندلع 
في منزله بني فترة وأخرى دون سبب واضح حتى ان تقرير اإلطفاء لم يورد سببا واضحا ألي من 
تلك احلرائق ب�ل ان رجال اإلطفاء ما ان يصلهم بالغ عن حريق منزل في ضاحية فهد األحمد 
حت�ى يتوجهوا فورا الى منزل املواطن العجمي الكائن في قطعة 2 ألنهم حفظوا عنوانه عن 

ظهر قلب لكثرة ما خرجوا استجابة لبالغات حريق فيه. وهذا نص احلوار :

س�ك�ان  أن  عل��ى  أجمع����وا  دي���ن  ش�ي���وخ 
البش�ر يحب�ون  ال  ولكنه�م  الحمي�د  الج�ن  م�ن  منزل��ي 

ناشد الشيخ أحمد الفهد تخصيص منزل بديل آخر يؤويه وعائلته

بلدية الكويت
اإدارة املناق�صات والعقود

اإعالن عن اإعادة طرح املزايدة رقم 2011/2010/6

اخلا�صة بخدمات الت�صوير والطباعة للمراجعني يف 
مبنى بلدية مبحافظة مبارك الكبري

اإعـالن رقم )2010/133(

مدير عام البلدية

2011/2010/7 اخلا�صة بخدمات  رقم  املزايدة  الكويت عن طرح  بلدية  تعلن 

الت�صوير والطباعة للمراجعني يف مبنى بلدية مبحافظة مبارك الكبري عن طريق 

املزايدة بالظرف املختوم.

الدخول يف  والراغبة يف  الأعمال  هذه  املتخ�ص�صة يف  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  فعلى 
هذه املزايدة مراجعة بلدية الكويت )املبنى الإداري - الدور ال�صابع - اإدارة املناق�صات 

الر�صمي للح�صول على وثائق  اأثناء الدوام  املناق�صات واملزايدات(  والعقود - مراقبة 

املزايدة  مقابل مبلغ  50 دينارًا )فقط خم�صون دينارًا لغري( وهذا املبلغ غري قابل 

للرد باأي حال من الأحوال .

االجتماع التمهيدي مع املزايدين الذين ح�صلوا على وثائق  املزايدة �صيعقد 
2010/10/12 يف مبنى  يف متام ال�صاعة العا�صرة من �صباح يوم الثالثاء املوافق 

الكبري  ومبارك  حويل  مبحافظتي  البلدية  فرعي  لقطاع  العام  املدير  م�صاعد 

بال�صاملية خلف بيت التمويل الكويتي.

املناق�صات  اإدارة  يف  املوجود  اخلا�ص  ال�صندوق  يف  العطاءات  مظاريف  تـو�ضـــع 
الثانية ع�صرة من  ال�صاعة  اأق�صاه  العا�صر يف موعد  الدور   - الإداري  باملبنى  والعقود 

ظهر يوم الثنني املوافق 2010/10/18 وهو اآخر موعد لقبول العطاءات ، على اأن 

يودع مع العطاء تاأمني اأويل ل يقل عن 2% )اثنان باملائة( من قيمة العطاء.

مدة �ضريان العطاء ت�ضعون يومًا تبداأ من تاريخ ف�ض املظاريف

سائق »سوبربان« يسطو على بقالة بسكين
أمير زكي

ش����رع رجال ادارة بحث وحتري محافظة حولي في البحث عن قائد 
س����يارة رباعية الدفع بنية اللون ارتكب واقعة سلب بالقوة استهدف 
بقاال ايراني اجلنسية. وقال مصدر أمني ان وافدا ايرانيا يعمل في بقالة 
في شارع املغيرة بن شعبة أبلغ عن ان سائق مركبة سوبربان دخل الى 

بقالته وأخرج سكينا وطعنه وسلب 200 دينار.
على صعيد ذي صلة، قال املنسق االعالمي في ادارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان االيراني املصاب تلقى طعنتني في الرقبة وأخرى 
في الرأس وان رجلي الطوارئ محمد القالف وحسن البلوشي نقاله الى 

مستشفى مبارك.
على صعيد آخر، سجلت قضية س����لب باالكراه في محافظة مبارك 
الكبير وجاء تس����جيل القضية بعد ان استمع محقق مخفر العدان الى 
اف����ادات هندي )25 عاما(، قال ان����ه يعمل في محل للهواتف ودخل اليه 
شخص لشراء هاتف ولدى تفحصه الهاتف قام بالركض ومعه الهاتف، 
فح����اول اللحاق به وفي أثناء ركضه قام ش����خص آخر يرجح ان يكون 
ش����ريك اللص بتس����ديد طعنة في ظهر الهندي، وسجلت قضية سلب 

باالكراه وجار البحث عن اجلانيني.
كما أبلغ وافد آسيوي رجال أمن مخفر ميناء عبداهلل بأن 3 أشخاص 

بالري سلبوه 100 دينار وسجلت قضية سلب باإلكراه.

والدة في الشارع تكشف عن حمل سفاح

تنازل صاحب محل الذهب للبائعة »المختلسة«
والنيابة تحول القضية من »جناية« إلى »جنحة«

ضبط مطلوب للسجن 12 عامًا في العبدلي

 هاني الظفيري
تعاملت عمليات وزارة الداخلية يوم امس مع بالغ 
شديد الغرابة تلقته من سيدة تقول فيه انها تشاهد 
افريقية تعاني من اعراض الوالدة بشارع في منطقة 
العدان بالقرب من مستشفى خاص وفور تلقيهم البالغ 
سارع رجال االمن الى موقع البالغ وشوهدت افريقية 

ال تقوى على احلراك، كما تبني ان السيدة املبلغة محقة 
في بالغها اذ تكشف لرجال االمن ان االفريقية تعاني 
من صعوبة احلركة جراء مرورها مبرحلة الوالدة. 
واضاف مصدر امني: مت نقل الوافدة الى املستشفى 
واجريت لها عملية والدة وكشفت التحقيقات معها 

ان الطفل الوليد نتاج عالقة غير مشروعة.

مؤمن المصري
يبدو ان مسلس����ل املفاجآت اليزال مستمرا في 
قضية الوافدة اللبنانية املتهمة بس����رقة محل ذهب 
في س����وق املباركية اذ قررت النيابة العامة حتويل 
القضي����ة من جناية الى جنحة واحالتها الى االدارة 
العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، وكانت النيابة 
وبحسب البالغ األولي قد افادت االسبوع املاضي بأن 
آسيويا قام بالس����طو على محل الذهب الذي تعمل 
به بائعة وهددها مبش����رط وانها اضطرت ملنحه 3 
آالف دينار غي����ر ان التحقيقات التي اجراها رجال 
مباح����ث العاصمة دلت عل����ى ان البائعة اللبنانية 
افتعلت احلكاية وان احملل لم يتعرض للسلب بالقوة 
واعترفت بانها قامت بجرح نفسها بعد ان استولت 
على النقود وابلغت لتخفي سرقتها، مشيرة الى انها 

جلأت الى هذه احليلة لتغطي على اختالساتها من 
احملل. وصرح احملامي سعود الغالي بصفته وكيال 
عن املتهمة اللبناني����ة في تصريح صحافي »خالل 
التحقي����ق مع موكلتي في نيابة العاصمة، توصلنا 
الى تنازل الش����اكي مالك الشركة بعد االتفاق على 
الشروط التي وضعها وبعدها تفضلت النيابة العامة 
بتحويل القضية الى جنحة س����رقة عادية واخالء 
سبيل موكلتي بضمان مالي«. وطالب الغالي وسائل 
االعالم املختلفة بتحري الدقة في نشر االخبار املتعلقة 
بالقضايا املختلفة واملتهمني بها فاملتهم بريء حتى 
تثبت ادانته بحكم قضائي نهائي، وال نعرف سبب 
التهويل الكبير واالثارة املصطنعة لهذه القضية التي 
اخ����ذت في الصحف منحى مختلفا عن قرار النيابة 

العامة بتحويلها الى جنحة.

عبداهلل قنيص � محمد الدشيش
متكن رجال ادارة بحث وحتري محافظة االحمدي 
وحتديدا رجال مباح����ث الظهر من توقيف مواطن 
سجله اجلنائي متخم بالقضايا املختلفة، ومن بني 
القضايا املسجلة عليه هروب من رجال األمن. ووفق 
مصدر امني فان معلومات وردت الى رجال مباحث 
الظهر عن ان مواطنا مطلوبا للسجن 12 عاما يتخذ 
من مزرعة ف����ي العبدلي مكانا للتواري عن االنظار 
وعليه انطلق عدد من رج����ال املباحث الى املزرعة 

ومت ضب����ط املواطن بعد مطاردة وتبني انه مطلوب 
لعدة قضايا سلب وحيازة مخدرات وسرقة ومقاومة 

سلطات، واحيل الى االختصاص.
على صعيد آخر ألقى رجال ادارة التنفيذ املدني 
القبض عل����ى وافد عربي اجلنس����ية لكنه مطلوب 
على ذمة قضايا مالية تفوق ال� 70 ألف دينار، وقال 
مصدر امني ان الوافد العربي ألقي القبض عليه في 
منطقة الشويخ الصناعية واحيل الى ادارة التنفيذ 

املدني.

غريق الواجهة
مواطن أربعيني

ضبط 6 أحداث تخصصوا 
في سرقة السيارات

أمير زكي
متكن رجال األدلة اجلنائية 
من حتديد هوي����ة الغريق الذي 
عثر على جثته يوم امس مقابل 
الواجهة البحرية، وتبني ان الغريق 
مواطن يدعى »ن.أ.ع« )46 عاما( 
وسجلت قضية غرق ووفاة في 
مخفر الشامية برقم 2010/228. 
من جهة اخرى، لقي مواطن يدعى 
»ح.ع« )24 عام����ا( مصرعه في 
حادث انقالب على طريق املغرب 
السريع، وسجلت قضية حادث 
ووف����اة. على صعيد آخر، توفي 
وافد مصري )33 عاما( اثر تعرضه 
للدهس في منطق����ة الفروانية، 
ومت توقيف الداهس وهو وافد، 

وتسجيل قضية دهس ووفاة.

هاني الظفيري
متك���ن رج���ال ادارة بحث 
وحت���ري محافظ���ة األحمدي 
بقيادة العقيد عادل احلمدان من 
توقيف شبكة سداسية مكونة 
من أحداث وش���باب مراهقني 
يقومون بسرقة املركبات التي 
يتركها أصحابها في وضعية 

تشغيل مقابل البنوك.
وقال مصدر أمني ان كثرة 
قضايا س���رقات املركبات من 
مقابل مجمع للبنوك في منطقة 
الظهر دعت رجال املباحث الى 
تشكيل فرقة ومت رصد عمليات 
مش���ابهة، حيث شاهد رجال 
املباحث مواطنا يستغيث جراء 
سرقة مركبته فتمت مالحقة 
السيارة وتوقيف شابني سرقا 
املركبة وبالتحقيق مع الشابني 
اعترفا على 4 ش���بان آخرين 
يشاركونهم قضايا السرقات.

خليجي في القوات الخاصة ومواطن 
يسقطان ب� 3 كيلوغرامات حشيش

أمير زكي � هاني الظفيري
أحال مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ أحمد 
اخلليفة الى نيابة املخدرات يوم أمس عسكريا خليجيا يعمل في القوات 
اخلاصة ومواطنا من أرباب السوابق وتضمن مسمى القضية حيازة 
مواد مخدرة بقصد االجتار كما أرفق في ملف القضية 3 كيلوغرامات 
من مادة احلش����يش ضبطت بحوذة املتهمني، ووفق مصدر أمني فإن 
معلومات وردت الى مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء 
الش����يخ أحمد اخلليفة عن اجتار عسكري خليجي في املواد املخدرة 
وعليه أوعز اللواء الش����يخ أحمد اخلليفة الى مساعده العميد صالح 
الغنام باختي����ار فريق عمل ملتابعة القضي����ة والتواصل مع النيابة 
العامة وقام العميد الغنام بتكليف ادارة املكافحة احمللية والتي يرأسها 
العقيد احمد الشرقاوي ومساعده املقدم عبداحملسن العباسي. واضاف 
املصدر ان الشرقاوي والعباسي اختارا فريق عمل لهذه املهمة مؤلف 
من الرائدين حمد الصباح وعبدالعزيز العقيلي واملالزمني أولني علي 
عبداهلل حبيب وناصر العجيمان واملالزم مصعب العنجري مشيرا الى 
ان فريق العمل اتفق مع اخلليجي على شراء كيلو من احلشيش مقابل 
1600 دينار وحدد املتهم مكان بيع املخدرات وتسلم املبلغ املتفق عليه 
على طريق اجلهراء ولدى حضور املتهم وتسلمه املبلغ املالي وتسليمه 
املخدرات مت ضبطه بعد مقاومة شرسة وبتفتيش سيارة املتهم والذي 
كان برفقته املواطن والذي تبني الحقا انه ش����ريكه في املخدرات عثر 
رجال املكافحة على 2 كيلو من مادة احلشيش وجار إحالة اخلليجي 

واملواطن وهو من أرباب السوابق الى االختصاص.


