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 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 محمد الدشيش ـ دارين العلي
  توفـــي وافدان من اجلنســـية اآلســـيوية 
وأصيب آخران وادخال وحدة العناية الفائقة 

في مستشفى اجلهراء.
  ورغم ان مصدرا أمنيا قال ان وفاة اآلسيويني 
وإصابة آخرين حدثتا داخل شـــركة تنظيف 
مقرها منطقة أمغرة  بسبب تسرب غاز، إال أن 

مدير إدارة البيئة الصناعية في الهيئة العامة 
للبيئة م.محمد العنزي نفى ان يكون التسرب 
حصل في احد مصانع امغرة، مؤكدا ان التسرب 
حصل في ســـكن العمال القريب من سكراب 
امغرة «حراج السيارات» وفي قارورة الغاز 
اخلاصة باألعمال املنزلية والطبخ حيث نسي 
العمال القارورة مفتوحة مما ادى الى احلادث. 

وشدد العنزي على ضرورة اتباع اشتراطات 
االمن والســـالمة في سكن العمال حيث يرقد 
العاملون في الغرفة نفسها التي توجد فيها 
القارورة، مشيرا الى ان املسؤولية في ذلك تقع 
على عاتق صاحب العمل الذي يجب ان يوفر 
لعماله بيئة صاحلة وســـكنا مناسبا لتجنب 

حصول حوادث مماثلة. 

 مصرع وإصابة ٤ آسيويين في تسرب غاز داخل شركة تنظيف بأمغرة 

(قاسم باشا ـ سعود سالم)   أكثر من ٤٠ رجل أمن تعاملوا مع البالغ 

 عامالن يرفعان الزجاج املكسور 

 تواجد أمني كثيف في مستشفى الفروانية 

 «عزيمة حّجاج» في بر كبد تتطور إلى جريمة قتل
  والتواجد األمني في مستشفى الفروانية حال دون كارثة

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
  وضع شاب من غير محددي اجلنسية حتت 
احلراســـة املشددة داخل مستشـــفى الفروانية 
مبوجب تعليمات من مدير أمن محافظة األحمدي 
اللواء عبدالفتاح العلي، كما احتجز ١٢ شخصا 
آخرين في نظارة مباحث األحمدي متهيدا إلحالة 
جميع األطراف الى النيابة العامة بتهمة تبادل 
الضرب على أن توجه ألحد املوقوفني تهمة القتل 
العمد مع ســـبق اإلصرار والترصد خاصة بعد 
حتقيقات أجريت مع أطراف املشاجرة وتضمنت 
ان اجلاني حضر من منزله حامال سكينا وهذا 
ما يدعـــو الى اعتبار اجلرميـــة متت بتخطيط 

مسبق.
  هذا وعلمت «األنباء» ان وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشـــؤون العمليات اللواء د.مصطفى 
الزعابي طلب من إدارة مستشـــفى الفروانية 
حتديد التلفيات التي حلقت باملستشفى ومرافقه 
وذلك في تقرير ســـيتم إرساله الى مدير أمن 

األحمدي اللواء عبدالفتاح العلي متهيدا لتهمة 
جديدة بانتظار املتشـــاجرين وهي إتالف مال 

الدولة.
  وأكد مصدر أمني لـ «األنباء» ان التواجد املكثف 
لرجال العمليات الذين انطلقوا الى مستشـــفى 
الفروانية بعد تشابك باأليدي والعجرات وقع بني 
أسرتي املجني عليه واجلاني حال دون حدوث 
كارثة، بكل ما تعنيه الكلمة، السيما ان احلضور 
داخل مستشـــفى الفروانية من أسرتي اجلاني 
واملجني عليه جتاوز الـ ٨٠ شـــخصا على أقل 

تقدير.
  وحول ظروف املشاجرة التي حتولت الحقا الى 
جرمية قتل، قال مصدر أمني ان شخصا من غير 
محددي اجلنسية أقام وليمة عشاء على شرف 
حاج وصل الى البالد صباح أول من امس، وخالل 
حفل العشاء حدثت مشادة كالمية بني عدد من 
أفراد العائلة على ذمة خالفات سابقة، وقام أحد 
احلضور باالتصال بأبنائه الذين حضروا وبعضهم 

بحوزته أدوات حادة وعجرات، وانطلقت شرارة 
مشاجرة بالعصي والسكاكني وخالل املشاجرة 
أصيب ابن الداعي الى وليمة العشاء ويبلغ من 
العمر (١٩ عاما) ويدعى (ع.ح.ح) وتوفي متأثرا 
بجراحه، كما أصيب في املشـــاجرة ذاتها شاب 
آخر مـــن مواليد ١٩٨٧ وأدخل الى غرفة العناية 

ثم نقل الى اجلناح العاشر.
  وأضاف املصدر، ما ان وصل اجلاني واملجني 
عليه الى املستشفى حتى حدث توافد لعدد كبير 
من أسرتي اجلاني واملجني عليه، ليحدث تشابك 
فيما بينهم خاصة ان أفراد األسرتني كانوا يجهلون 

من الذي توفي.
  ومضى املصدر األمني بالقول: قام رجال أمن 
مستشـــفى الفروانية بطلب إسناد من عمليات 
وزارة الداخليـــة ليأمر وكيـــل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون العمليات ومدير أمن األحمدي 
بإرســـال تعزيزات أمنيـــة ومت توقيف عدد من 

املتشاجرين.

  وأشـــار املصدر الى ان هناك تلفيات حدثت 
داخل مستشفى الفروانية متثلت في كسر عدد 
من املقاعد الى جانب الواجهة الزجاجية لغرفة 

االستقبال.
  وبـــني املصدر األمني ان املصاب وضع حتت 
التحفظ األمني الشـــديد داخل اجلناح العاشر 
مبستشفى الفروانية خوفا من قيام أحد أقارب 

املجني عليه مبحاولة االنتقام ملقتل احلدث.
  ولفت املصدر األمني الى ان التحقيقات األولية 
أكدت وجود خالفات عائليـــة وجاءت الوليمة 

لتجمع فرقاء اخلالفات.
  وحول تصنيف القضية قال املصدر من خالل 
التحقيقات يتضح ان القاتل حضر مبوجب اتصال 
من والده وكان حامال معه ســـكينا، مشيرا الى 
ان احضار اجلاني لســـكني من منزله يدعو الى 
اعتبار القضية ليســـت تبـــادال لضرب أفضى 
ملوت، وامنا اعتبارها قتال عمدا مع سبق اإلصرار 

والترصد.

 ابن صاحب الدعوة توفي بطعنة نافذة و١٢ قيد االحتجاز 

 ٤٠ رجل أمن
  

  ما ان وصلت جثة القتيل وأحد املصابني الى مستشفى 
الفروانية حتى توافد الى مقر املستشـــفى العشرات من 
أسرة القتيل واملصاب، وإزاء هذا التواجد الهائل مت اخطار 
عمليات وزارة الداخلية والتي أرسلت ما ال يقل عن ٤٠ 

رجل أمن من عموم محافظات الكويت.
  

  إصابة شرطي
  

  أصيب أحد رجـــال األمن بجرح قطعي في اليد أثناء 
تدخله لفض مشاجرة اندلعت داخل املستشفى.

  
  أكثر من ١٠٠ شخص

  
  قّدر مصدر أمني عدد احلضور داخل املستشـــفى في 
أعقاب انتشار خبر اجلرمية مبا ال يقل عن ١٠٠ شخص، 
مشـــيرا الى ان إلقاء اجهزة األمن القبض على نحو ٢٠ 
شـــخصا قلل من حجم الكارثة التـــي كان من املمكن ان 

حتدث جراء حالة التوتر. 

 لقطات 

 ٤٥ هاتفًا و٣٠ غرام هيروين نجدة مبارك الكبير تضبط «مسروقة» من المطاعم 
  في حملة بالسجن المركزي 

 .. وهيروين في «بليزر» بمواقف جمعية فهد األحمد   ضبط مواطن بجرم سرقة ١٧٠ ديناراً من باكستاني 

 انتحار آسيوي في شاليهات الجليعة جرعة مخدر زائدة تُدخل حدثاً الغيبوبة 

 أمير زكي
  لم يهنأ لصان بسرقة مركبة يابانية قاما بسرقتها 
من شارع املطاعم مبنطقة الساملية سوى نصف 
ساعة، حيث اضطرا بعد مطادرتهما من قبل رجال 
العمليات الى ترك املركبة املســـروقة في منطقة 
جابر العلي والهـــرب على االقدام، فيما أمر مدير 
أمن محافظة مبارك الكبير اللواء دليهي الهاجري 
بإحالة املركبة إلى األدلة اجلنائية لرفع اآلثار من 

عليها لتحديد هوية اجلناة.
  وكان مواطـــن أبلغ عمليـــات الداخلية عن ان 

سيارته التي تركها في وضعية تشغيل ودخل إلى 
أحد املطاعم في شـــارع املطاعم بالساملية سرقت 
أثناء شراء سندويتشـــات وفور تلقي البالغ مت 
تعميم أوصاف الســـيارة املســـروقة على عموم 

الدوريات.
  وقد رصدت احدى دوريات مبارك الكبير املركبة 
املسروقة في منطقة صباح السالم لتتم مطاردة 
املركبة والتي كان بداخلها شخصان وفي منطقة 
جابر العلي مت العثور على املركبة وسجلت قضية 

سرقة مركبة. 

 عبداهللا قنيص
  واصل رجال أمن الســـجن املركزي حمالتهم 
املفاجئة على عدد من العنابر، وأسفرت حصيلة 
حملة جاءت بإشـــراف اللواء خالد الديني ومدير 
الشحن املقدم شريدة الشمري عن ضبط ٤٥ هاتفا 

نقاال.
  وقال مصدر أمني ان احلملة استهدفت عنابر ٧ 
و٤ و٣، الفتا في الوقت ذاته الى ان رجال األمن في 

السجن املركزي عثروا على ٣٠ غراما من الهيروين 
عثر عليها في أمتعة بعض السجناء.

  وأشـــار املصدر الى ان اللواء خالد الديني أمر 
بإرســـال بعض النزالء الى الفحـــص للتأكد من 
تعاطيهم للمواد املخدرة، مشيرا الى ان النزالء الذين 
سيعثر في دمائهم على مؤشرات تؤكد تعاطيهم 
للمخدرات سوف يخضعون للتحقيق مع احتمال 

ان يحالوا بتهمة تعاطي املواد املخدرة. 

 عبداهللا قنيص
  متكن رجال جندة األحمدي من ضبط شـــاب 
كويتي بجرم السلب بالقوة املشهود، وعثر بحوزته 
على ١٧٠ دينارا ســـلبها من داخل باكستاني على 

مقربة من مستوصف الفحيحيل القدمي.
  وقال مصدر أمني ان دورية تابعة لنجدة األحمدي 
تلقت بالغا من عمليات الداخلية عن تعرض وافد 
باكستاني للسلب حيث سارع رجال النجدة الى 

موقع تواجد املجني عليه والذي زود رجال النجدة 
بأوصـــاف مركبة اجلاني ليتم ضبطه، وتبني انه 
كويتي ويدعى (ن.ش) وبتفتيش اجلاني عثر معه 
على املبلغ الذي سرقه من الباكستاني، ومت عرض 
اجلاني على املجني عليه وتعرف عليه لتتم إحالة 
ملف القضية الى مخفر الفحيحيل على ان يحال 
املتهم الى املباحث ملعرفة حجم القضايا املماثلة 

التي ارتكبها. 

 عبداهللا قنيص
  احتجز مواطن (٣١ عاما) في مخفر األحمدي 
متهيدا إلحالته الى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
وذلك بعد العثور على ظرفني بهما مادة الهيرويني 

وعلبه سجائر ملغمة مبادة احلشيش.
  وقال مصدر امنـــي ان احدى دوريات األمن 
اشتبهت في شخص يقود مركبة بليزر متوقفة 
في مواقف جمعية فهد األحمد، ولدى االستماع الى 

إفادات الشخص تبني انه متعاط للمواد املخدرة 
وبتفتيش ســـيارته وجد بداخلها ظرفان بهما 
هيروين وعلبة سجائر بها ٨ سجائر محشوة 

باحلشيش.
  من جهة اخـــرى ألقى رجال جندة األحمدي 
القبض على مواطن تبني أنه مطلوب على ذمة 
عدة قضايا سرقة وكان الالفت أن املركبة التي 

يقودها املواطن مبلغ عن سرقتها قبل أيام. 

 عبداهللا قنيص
  وضع شاب كويتي (١٨ عاما) داخل وحدة العناية 
الفائقة في مستشفى الفروانية، وفرضت عليه حراسة 
أمنية متهيدا للتحقيق معه في كيفية حتصله على 

املواد املخدرة والتي كادت ان تصرعه.

  وقال مصدر أمني ان شابا كويتيا ادخل املستشفى 
في حالة حرجة ولدى الكشف عليه تبينت اصابته 
بغيبوبة جراء تناوله مادة مخدرة بنســــبة كبيرة، 
ومت اخطار احملقق الذي ابلغ وزارة الداخلية ومخفر 

األندلس لتسجل قضية تعاطي مخدرات. 

 عبداهللا قنيص
  أحيلت جثة وافد هندي يدعى «فرانســـيس» 
الى الطب الشرعي وسجلت وفاته ميدانيا حتت 
تصنيف انتحار على ان يقوم رجال مباحث األحمدي 

بالتأكد من حقيقة الواقعة.

  وقال مصدر أمني ان مواطنا أبلغ عمليات وزارة 
الداخلية يوم امس عن وفاة وافد آسيوي في الشاليه 
اخلاص به مبنطقة اجلليعة وبانتقال رجال األمن 
عثروا على جثة الهندي وهي معلقة بحبل داخل 

غرفة منفصلة عن الشاليه. 

 الصبر: ٤٠٢ ألف شخص استخدموا 
المنافذ البرية خالل  العطلة

 .. و١٢ وفاة في حوادث سير خالل العيد 

 «أم صجمة» تُدخل حدثاً «الفائقة» 

 قالـــت إدارة اإلعـــالم األمني في وزارة الداخليـــة ان اإلحصائية 
األسبوعية حلاالت الوفيات غير اجلنائية «حوادث السيارات» الصادرة 
عن اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية انه خالل أيام عيد األضحى املبارك 
وفي الفترة من ١٢ـ  ٢٠١٠/١١/١٩ شهدت شوارع الكويت ١٢ حالة وفاة، 
منهم ١٠ حاالت وفاة للذكور وحالتان لإلناث، وأعربت عن أملها في 

االلتزام بالقانون املروري. 

 هاني الظفيري
  ُأدخل حدث (١٦ عاما) غرفة العناية الفائقة في مستشفى اجلهراء إثر 
مشاجرة بينه وبني حدث آخر وقيام األخير بإطالق عيار من مسدس أم 
صجمــــة اصابت انفه ومتكن رجال امن مخفر الواحة من ضبط اجلاني 
واحالة ملف القضية إلى نيابــــة االحداث. من جهة أخرى، نقل مواطن 
الى العناية املركزة في مستشفى اجلهراء إثر سقوطه من اعلى حصان 

في منطقة املطالع وسجل اثبات حالة. 

 تأكيدا ملا انفردت بنشره «األنباء» عن أن عدد من استخدموا املنافذ 
البرية خالل  عطلة العيد يقدر بـ ٤٠٠ ألف شخص أعلن الناطق الرسمي 
باسم وزارة الداخلية ان عدد من استخدموا املنافذ البرية خالل العطلة 
بلغ نحو ٤٠٢ ألف نســــمة، وقال العميد محمد الصبر ان املنافذ  البرية 
الثالثة الساملي والنويصيب والعبدلي شهدت خالل تلك الفترة مغادرة 
٢٠٤٥٧٤ شخصا ودخول ١٩٧٦٠٧ دون أي صعوبات، وبانسيابية كاملة. 
واشــــار العميد الصبر الى ان منفذ الساملي اســــتقبل خالل عطلة عيد 
االضحى ٧٠٣٤١ قادما، وغادره ٦٨٦٧٠، بينما استقبل النويصيب ١٢٧٩٣٣ 

قادما، وغادره ١٢٢٢٥٦، والعبدلي ٦٣٠٠ قادم، وغادره ٦٦٨١. 
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