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 هاني الظفيري
  تقدمت فتاة في العقد الثاني من العمر ببالغ الى 
غرفة عمليات الداخلية تفيد بتعرضها للضرب على 
يد شقيقيها في األول من امس مبنطقة الصليبخات 
ليتجه رجال االمن ويتم ضبط الشقيقني واحالتهما 

الى مخفر املنطقة وتسجيل قضية بحقهما.
  وفي التفاصيل التـــي يرويها املصدر ان خالفا 

نشب بني الفتاة وشقيقيها بسبب خروجها من دون 
اذن فأقدم الشـــقيقان على االعتداء بالضرب عليها 
لتســـتنجد الفتاة بعمليات الداخلية بعد ان هربت 
من قبضتهم واغلقت باب الغرفة عليها ليصل رجال 
االمـــن يتقدمهم العقيد عبدالرحمن الشـــراح الذي 
امر الفتاة بإحضار تقرير طبي ومت تسجيل قضية 

اعتداء بالضرب. 

 مواطنان «طقا» شقيقتهما بعد أن خرجت دون إذن

 الخالد للقيادات األمنية: ننتظر أمواجًا 
قادمة ويتعين عليكم اإلبحار بكفاءة 

 ترأس وزير الداخلية الفريق الركن م.الشـــيخ 
جابر اخلالد في مكتبه مبقر وزارة الداخلية ظهر 
امس اجتماعا امنيا شارك فيه وكيل وزارة الداخلية 
الفريق احمد عبداللطيف الرجيب والوكالء املساعدون 

بالوزارة.
  هذا، وقد رحب وزير الداخلية في بداية االجتماع 
بالقيادات األمنية مؤكدا على ان امن الوطن وسالمة 
املواطنني واملقيمني تأتـــي في املقدمة وعلى رأس 
األولويات وتتطلب مزيدا مـــن اليقظة واالنتباه 
والعطاء لتصل املؤسسة االمنية الى أقصى درجات 

اجلاهزية.
  ونقل وزير الداخلية الى كبار القيادات االمنية 
حتيات القيادة السياسية العليا ممثلة في صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد 
األمني الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، واشار الى ان جناح 
وزارة الداخلية في تنفيذ مهامها وواجباتها القى 
ثناء القيادة السياسية العليا، وذلك نتيجة عمل 

متصل وجهد جماعي.
  وتوجه اخلالد بالشكر لكل من عمل جاهدا على 
رفعة مكانة وزارة الداخلية لكي تبدو الوزارة في 
صورتها اجلديدة املشرقة واكد اننا نعمل من اجل 
احلفاظ على سالمة الوطن واملواطنني واملقيمني، 

ومن اجل تطبيق القانون والعدل واملساواة.
  واضاف: انه تابـــع جهودهم خاصة في اجازة 
عيد االضحى املبارك وتابع اجلوالت التي قام بها 

الوكالء املساعدون معربا عن تقديره لذلك.
  واشـــار الوزير الى ان كل وكيل وزارة مساعد 
مسؤول عن قطاعه ويتحمل املسؤولية املباشرة 
في هذا الشـــأن، موضحا اننا نعمل من اجل اهللا 

والوطن واألمير.
  ودعا وزير الداخلية قيادات الداخلية الى االجتماع 
مع الضباط واالفراد، واملرور باستمرار على االدارات 
التابعة لهم ملتابعة وتصحيح املسار لتحقيق االهداف 
املرجوة، مشيرا الى ان هناك امواجا قادمة ويتعني 

عليكم االبحار في الطريق الصحيح. 

 خالل ترؤسه اجتماعًا ضم الفريق الرجيب والوكالء المساعدين

 وزير الداخلية مترئسا اجتماعا ضم وكيل الداخلية والوكالء املساعدين

 مباحث العاصمة تنهي مغامرة «لص جريء» تخصص 
في سرقة المالبس الداخلية الستبدالها ببدل فاخرة

 البحث عن مجهولين سلبا مواطنًا بعد االصطدام بمركبته
   وسوريان سقطا في قبضة مباحث األحمدي بمواد سباكة 

 عبداهللا قنيص ـ هاني الظفيري
  اذا كان رجال مباحث العاصمة أوقعوا 
لصا تخصص في سرقة املالبس الداخلية 
واســــتبدالها مبالبس أخرى خارجية فإن 
رجال مباحث األحمدي استطاعوا توقيف 
وافدين من اجلنســــية الســــورية ايضا اال 
انهما تخصصا في سرقة االجهزة الكهربائية 

ومواد السباكة. وقال مصدر أمني ان رجال 
مباحث األحمدي بقيادة العقيد عادل احلمدان 
ومساعده املقدم مشــــعل العدواني شكلوا 
فريقا بعــــد تعدد بالغات ســــرقة معدات 
السباكة وسخانات املياه من املنازل وهي 
قيد اإلنشاء ليتم عمل كمني وخالل انتشار 
إحدى الدوريات مت رصد شخصني يدخالن الى 

أحد املنازل ليتم انتظارهما، ولدى خروجهما 
محملني مبعدات مسروقة مت ضبطهما واعترفا 
بارتكاب ٢٥ قضية سرقة جملتها استهدفت 
منازل قيد اإلنشاء. من جهة أخرى، تعرض 
مواطن في العقد الثاني من العمر إلعتداء 
بالضرب والسلب بالقوة على يد شابني في 
منطقة الشويخ الصناعية أمس األول ليتم 

تسجيل قضية وجار ضبط الشابني اللذين 
زود املواطن رجال األمن ببياناتهما.

  وقــــال املجني عليه فــــي بالغه انه كان 
مبركبته وفوجئ بشابني يصطدمان بسيارته 
ليتوقف حيث تطور احلديث الى التشابك 
باأليدي ليخرج احد الشابني «سكينا»  وقاما 

بسلبه. 

الوافد حيث كان يقوم مبمارسة 
هوايته املفضلة الســــرقة التي 
اعتاد عليها ولدى خروجه من 
احملل مت توقيفه وتفتيشه ذاتيا 
وتبني انه ارتدى ٨ سراويل فاخرة 
و٦ فانيالت الى جانب جهاز لفك 
املعدن والذي يشير الى ارتكابه 
الســــرقة. واضــــاف املصدر مت 
اخضاع الوافد للتحقيق ليعترف 
بأنه اعتاد على الدخول مبالبس 
داخلية الى غرف القياس ثم يقوم 
بارتدائها ثم يعود الى احملل طالبا 
استبدال هذه املالبس مبالبس 
انــــه فقد فاتورة  اخرى مدعيا 
انــــه غالبا ما  الشــــراء، مؤكدا 
يستهدف احملالت الراقية خاصة 
أن املوظفني فيها يعتمدون على 

تكنولوجيا كشف السرقات. 

الداخلية  باآلالف خاصة املالبس 
للرجال وأكد مسؤول احملالت ان 
جميع معروضاتهم مزودة بأجهزة 

لكشف اللصوص.
  واضاف املصدر االمني مت رفع 
تقرير مفصــــل حول القضية الى 
مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية اللواء الشيخ علي اليوسف 
ومساعد مدير عام اإلدارة العامة 
لشؤون احملافظات العميد الشيخ 
مازن اجلراح اللذين ابديا اهتماما 
شديدا بهذه القضية وجها بسرعة 
ضبط اجلاني، ومضى املصدر االمني 
بالقول متت االستعانة بكاميرات 
املراقبــــة املتواجدة في سلســــلة 
محالت املالبس حيث متت مشاهدة 
وافد يدخل الى غرفة القياس بعدة 
قطع مالبس داخلية ويخرج دون اي 

 عبداهللا قنيص
  أنهى رجال إدارة بحث وحتري 
محافظة العاصمــــة مغامرة لص 
وصف بأنه شــــديد اجلرأة حيث 
لم يتردد اللص فــــي العودة الى 
احد احملالت الفاخرة اكثر من مرة 
الستبدال مسروقات مبالبس فاخرة 
وقد اعترف الوافد وهو ســــوري 
اجلنسية بأنه خدع عشرات احملالت 
الراقية وسرق مالبس مبا ال يقل عن 
٨ آالف دينار واستبدل املسروقات 
مبالبــــس ال يســــتطيع ان يخرج 
بها على حــــد زعمه. وقال مصدر 
امني ان احد احملالت الراقية جدا 
تقدم مسؤول فيه بأكثر من بالغ، 
مؤكدا ان سلسلة محالتهم تتعرض 
لســــرقات منظمة حيث يفاجأون 
خالل كل جرد باختفاء مالبس تقدر 

املصدر األمني الى ان رجال مباحث 
العاصمة وضعوا كمينا داخل احملل 
خاصة انه مستهدف من قبل الوافد 
وبعد يومني من املراقبة مت رصد 

قطعة كما شوهد نفس اللص بأنه 
يعود الى احملل الذي استهدفه قبل 
ساعات ويستبدل املالبس الداخلية 
بأحذية فاخرة وبدل فاخرة، وأشار 

 أقر باستهدافه محالت راقية وضبط أثناء ممارسته لهوايته المفضلة

 اللواء الشيخ علي اليوسف العميد الشيخ مازن اجلراح

 الخليفة: االبتعاد عن اإلدمان مرهون
   بكسر الحاجز النفسي بين الطالب و«الداخلية» 

 ٢٥ ألف دينار تعويضًا لمواطنة أجرت 
عملية عالج أعصاب دون حاجة

 مواطنة تستنجد بأمن األحمدي لوقف
  بث صور فاضحة على هاتفها المحمول

 إقبال ضباط وأفراد
  على حملة التبرع بالدم

 جتسيدا لروح التعاون والتفاعل بني املؤسسة األمنية واملجتمع، 
وبناء على توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن م. الشـــيخ جابر 
اخلالد، بدأت امس مشـــاركة وزارة الداخلية في حملة التبرع بالدم 
التي دعا اليهـــا بنك الدم. حيث تواجدت الوحـــدة املتنقلة للتبرع 
بالدم بأكادميية ســـعد العبداهللا للعلوم األمنية بناء على دعوة من 
وزارة الداخلية، والتي تعد نقطة انطالق مشاركة الوزارة في احلملة 
الوطنية للتبرع بالدم. ومن املقرر ان تزور الوحدة املتنقلة للتبرع 
بالدم مختلف القطاعات واألجهزة األمنية، تعبيرا عن ان املؤسسة 

األمنية لبنة أساسية في املجتمع الكويتي تشاركه اهتمامه. 

 قال مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء الشــــيخ احمد 
اخلليفة ان اهتمــــام اجهزة املكافحة في دول مجلس التعاون اخلليجي 
بخفض الطلب على املخدرات ما هو اال دليل على اهتمام االجهزة االمنية 
بحماية الشباب من الوقوع في هذه الدائرة، مشددا على اهمية اللقاءات 
التوعوية مع الطلبة والطالبات النها تساهم في كسر احلاجز النفسي 
بينهم وبني قطاعات املجتمع ومبا فيها اجلهاز االمني وتدفعهم الن يناقشوا 
ويتحاوروا ويبلغوا ما يواجههم ســــواء فيما يتعلق بآفة املخدرات او 
اجلرمية او ما يتعلق بأي ســــلوك غير مرغوب فيه، ولفت اخلليفة الى 
اهمية تضامن جميع اجلهات ملواجهة املخدرات باعتبارنا شــــركاء في 
تنفيذ االستراتيجية االمنية في بلدنا احلبيب وخاصة مكافحة املخدرات 
والوقاية منها.  جاءت تصريحات الشيخ احمد اخلليفة مبناسبة انهاء 
امللتقى الطالبي الذي شمل اقامة ٣٢ محاضرة في مدارس مختلفة سواء 

كانت خاصة باالناث أو الذكور. 

 حملة الجليب حصدت ٧٥ مخالفة ومطلوبًا
  

  هاني الظفيري
  شـــن رجال أمن الفروانية حملة موســـعة اسفرت عن ضبط ٧٥ 
شـــخصا من مخالفي قانون االقامة ومطلوبـــني في قضايا مختلفة 
وشارك باحلملة فريق طوارئ بلدية الفروانية، وبدأت احلملة االولى 
في الرابعة من فجر امس وانتهت في الساعة الـ ٩، كما بدأت احلملة 

الثانية في السابعة من صباح امس وانتهت في الظهيرة.
  وقـــال مصدر امني ان جميع من مت ضبطهم خالل حملة اجلليب 
ســـيقوم مدير عام مديرية محافظـــة الفروانية بإبعادهم عن البالد 
ملخالفتهم قانون العمل مع إدراج اســـماءهم على قوائم غير مصرح 

بهم للدخول إلى البالد مجددا. 

 مؤمن المصري
  قضت الدائرة املدنية باحملكمة 
الكلية برئاســــة املستشار بدر 
الصرعاوي وعضوية املستشارين 
عطيــــة مطر ومحمــــد الصانع 
وأمانة سر أحمد مسعود بإلزام 
أحد املراكز الطبية املتخصصة 
في عــــالج األســــنان بتعويض 
مواطنة مببلغ ٢٥ ألف دينار عن 
إصابتها بضرر مادي وأدبي من 
جراء اخلطأ الفني الذي ارتكبه 

املركز.
  وقد مثل املدعية أمام احملكمة 
احملامي يوسف حسني الذي ترافع 

عن موكلته مبينا أنها في أوائل شهر مايو ٢٠٠٧ شعرت بألم شديد 
في أسنانها فتوجهت للمركز املذكور حيث استقبلها صاحب املركز 
وأبلغها عقب الكشــــف عليها بأن أســــنانها بالكامل في حاجة إلى 

عالج أعصاب.
  وقام الطبيب بعالج املواطنة إال أنها لم تتحســــن. فتوجهت إلى 
طبيب آخر فأبلغها بأن ما أجراه الطبيب األول مخالف ألصول املهنة 
املتعارف عليها، مما حدا باملواطنة على إقامة دعواها بطلب احلكم 
بندب الطب الشرعي إلجراء الكشف الطبي عليها وبيان مدى مطابقة 
مــــا قام به املدعى عليه لألصول الطبيــــة الفنية من عدمه وحتديد 

األضرار التي حلقت باملدعية.
  وقدم احملامي حافظة مستندات طويت على بطاقة العالج اخلاصة 
مبوكلته صادرة من املركز املدعى عليه وصورة تقرير طبي مترجمة 
بحالتها كما قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها احلكم بندب الطب 
الشرعي لندب أحد أطبائه على ان تكون مهمته إجراء كشف شامل 
على العمليات التــــي أجراها املركز ملوكلتــــه متهيدا للحكم بطلب 

تعويضها مببلغ أربعني ألف دينار.
  وقد جاء في تقرير اخلبير أن اإلجراءات العالجية التي اتبعها املركز 
مع املواطنة لم تتم وفقا لألصول الطبية حيث تبني أن حشوات أقنية 
اجلذور غير مناســــبة ألطوال اجلذور، فهي إما أطول أو أقصر، كما 
أظهرت مجموعة األشعات التالية املجراة مبعرفة اختصاصي أقنية 

اجلذور بعيادة أخرى أنه متت إعادة جميع احلشوات املذكورة.
  وأضاف التقرير أنه متت إصابة الطاحن الســــفلي األيسر أثناء 
عــــالج أقنية اجلذور حيث امتد احلفر فيــــه إلى عظم الفك بدال من 
اجلذور، ما أدى إلى خلع الضرس. كما أن ما قام به املركز أدى إلى 

عجز مستدمي يقدر بحوالي ١٠٪ من قدرة اجلسم الكلية.

 تقدمت مواطنة الى احد مخافر محافظة االحمدي يوم امس طالبة 
من رجال االمن وقف بث رسائل فاضحة اعتاد شخص مجهول بثها 

على هاتفها النقال.
  وقالت املواطنة في بالغها ان الشخص املجهول لم يكتف بارسال 
رســـائل نصية امنا اعتاد مؤخرا على بث صور محملة بواســـطة 
الوســـائط، وقدمت املواطنة هاتفها النقـــال لرجال االمن للتأكد من 

حقيقة ادعائها.
  واضاف مصدر أمني: فور تلقي البالغ قام رجال االمن بتسجيل 
قضية حتريض على الفســـق والفجور وارسال صور فاضحة ومت 
االتصال بصاحب الرقم ليتبني ان اجلهاز مغلق، وباالســـتعالم عن 

الهاتف تبني انه يعود آلسيوي مبعد عن البالد قبل ٨ أشهر.
  واشـــار املصدر الى ان القضية احيلت لرجال مباحث العاصمة 
للتواصل مع شركة االتصاالت التي يعود اليها خط اجلاني حملاولة 

ضبطه بواسطة تقنية االقمار االصطناعية. 

 احملامي يوسف حسني 

 أحد رجال األمن يتبرع بالدم  سيارة األموال ويبدو عليها آثار احلريق 

 حريق مركبة أموال كاد يحول ١٠٠ ألف إلى رماد
 هاني الظفيري

  اندلع حريق في مركبة لنقل االموال 
ظهر اول من امس في محافظة العاصمة، 
وقال مصدر امني ان قائد املركبة ومعاونه 
ابلغا عمليات الداخلية عن اندالع النيران 
في املركبة احململة بـ ١٠٠ الف دينار، وعلى 
الفور مت ابالغ عمليات االطفاء ليتم ارسال 
رجال مركز الشـــويخ الصناعي والذين 

قاموا بإخماد النيران في املركبة.
  هـــذا وافاد قائد مركبـــة نقل االموال 
بأنه شاهد ادخنة تدخل عليه من فتحات 
التكييف اثناء تواجده مقابل مبنى وزارة 
االعالم، ليسارع وزميله الى اخلروج من 
املركبة في محاولة منهما النقاذ االموال 
قبل ان تصلها الســـنة اللهب، هذا وامر 
مدير امن العاصمة اللواء طارق حمادة 
بارسال تعزيز امني حلني امتام السيطرة 
على احلريق وارســـال الشركة لسيارة 

بديلة لنقل االموال بداخلها. 

 آثار حادثة انفجار السلندر 

 الزميل محمد الدشيش متحدثا إلى علي العتيبي 

 بعد بالغ جديد عن انفجار في جنوب األحمدي

  المنصوري لـ «األنباء»: االنفجار ناتج
  عن انفجار سلندر غاز وال عالقة للغازات بالحادثة

 محمد الدشيش
  أكد مدير عام االدارة العامة لالطفاء اللواء جاســـم 
املنصـــوري ان االنفجار الذي حدث فـــي احد منازل 
جنوب االحمدي ناجت عن انفجار سلندر غاز، مؤكدا ان 
كل ما اشيع عن ان االنفجار ناجت عن تسرب غاز في 
باطن االرض غير صحيح، الفتا الى ان اجهزة االطفاء 
تعاملـــت مع البالغ منذ بدايته، وخلص تقريرها الى 
ان االنفجار ناجت عن تسرب غاز سلندر غاز وتزامن 

ذلك مع مصدر لهب.
  وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت عصر امس 
بالغا عن انفجار جديد في احد منازل جنوب االحمدي، 
حيث سارع رجال االطفاء والطوارئ الطبية الى موقع 
البالغ وتبـــني انه ناجت عن حريق في ســـلندر غاز، 
الفتا الى ان اخلبير االميركي ســـيصل الى البالد في 
الرابع من الشهر املقبل لدراسة االوضاع داخل مناطق 

االحمدي.
  ورغم ان االدارة العامة لالطفاء اكدت ان االنفجار 
غير ناجت عن تســـرب غاز اال ان صاحب املنزل علي 
العتيبي نفى ما خلص اليـــه تقرير االطفاء، وقال لـ 
«األنبـــاء»: انا اؤكد ان االنفجار ليس من جولة الغاز 
حيث اســـكن في هذا املنزل، وان جولة الغاز جديدة 
وســـلندر الغاز كذلك جديد، وال يوجد تســـربات من 
الغـــاز حتى ان وجد اي تســـرب فإنني حريص على 
احليطة واحلذر منذ زمن وذلك بتركيب جهاز خاص 
يقوم بفصل الغاز عند التسربات، وقال العتيبي: قبل 
ايام حدث االمر نفســـه في منزل احد جيراننا، وعند 
سؤاله عما اذا كان متواجدا داخل املنزل وقت االنفجار، 
قال أحمد اهللا انني كنت متواجدا في ديوانية منزلي 
وهرعت الى داخـــل املنزل وكانت طفلتي بالقرب من 
املطبخ وابنائي كانوا في الدور االول، واملنطقة اصبحت 

في رعب جراء الصوت. 


