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 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 هاني الظفيري
  ألقى رجال جندة الطرق اجلنوبية القبض على 
مواطنني وبحوزتهما ٣ أصابع من مادة احلشيش 

املخدر لتتم إحالتهما الى جهة االختصاص.
  وفــــي التفاصيل، التي يرويها مصدر امني فان 
دورية تابعة لدوريات الطرق اجلنوبية كان رجالها 
يقومون بجولة اعتيادية على طريق الشــــاليهات 

واشتبهوا في مركبة رباعية الدفع، فتم الطلب من 
قائدها التوقف ليمتثل لرجال األمن، وبالتحدث مع 
قائد املركبة الذي كان برفقته شخص آخر تبني انهما 
مواطنان ظهرت عليهما عالمات االرتباك، وبتفتيشهم 
عثر بحوزتهما على ٣ أصابع من احلشيش خبأها 
املواطنان حتت املقعد األمامي ليتم ضبطهما وإحالتهما 

الى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات. 

 ٣ أصابع حشيش مع مواطنين

 احتراق ٥٣٦ طن فحم أضاءت سماء ميناء الدوحة حتى الفجر
  و«اإلطفاء» سحبت السفينة الهندية إلى «األعماق» لتقليل الخسائر

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
  اعلن مديـــر ادارة العالقات العامة في 
االدارة العامة لالطفاء املقدم خليل االمير 
عن متكن ٥ مراكز لالطفاء وهي الصليبخات 
والشـــويخ الصناعي والدوحة والشويخ 
البحـــــري، مــن  البحــري والســـامليــة 
الســـيطرة على حريق اندلع في ســـفينة 
هنديـــة محملة بالفحم كانت راســـية في 
ميناء الدوحة وذلك بعد جهود اســـتمرت 

اكثر من ٩ ساعات.
  وقال املقدم خليـــل االمير في تصريح 
خاص لـ «األنباء» ان بالغا ورد الى عمليات 
االطفاء نحو التاسعة والنصف من مساء 
اول من امس يفيد باندالع حريق في سفينة 
محملة بنحو ٥٣٦ طنا من الفحم، مشيرا 
الى انه فور تلقي البالغ مت توجيه عدد من 

املراكز البرية والبحرية.

  واضاف االمير: كان لزاما بعد التعامل 
السريع مع الباخرة ونظرا لتزايد ألسنة 
اللهب سحب السفينة الى منطقة في عمق 
البحر بحيث ال يتعرض امليناء والســـفن 

فيه ألي ضرر.
  ومضى بالقول: ظلت جهود رجال االطفاء 
مستمرة حتى الســـاعات االولى من نهار 

يوم امس.
  واشار الى ان النيران اتت تقريبا على 
كامـــل حمولة الســـفينة، مؤكدا ان وحدة 
التحقيق التابعة لالطفاء شرعت في حتديد 

سبب احلريق.
  هذا وتواجد عدد كبير من قيادات االطفاء 
منهم نائب املدير العام لشـــؤون املكافحة 
العميد يوسف االنصاري ومدير مركز االنقاذ 

البحري العقيد خالد املكراد.
  من جهته، اشاد مدير عام مؤسسة املوانئ 

الشيخ صباح العلي بجهود رجال االطفاء 
خالل تعاملهم مع احلريق.

  على صعيد متصل، قال نائب مدير عام 
االدارة العامة لالطفاء لشـــؤون املكافحة 
العميــد يوســف االنصــاري، ان حرائق 
الســـفن من االمــور التي اعتادت االدارة 
العامة لالطفاء على تنفيذ متارين بشأنها، 
خاصة ان الكويت دولة نفطية وبها موانئ، 
وبالتالي فإن التعامل مع حريق ســـفينة 
الفحـــم كان من االمور التـــي اعتاد رجال 
االطفاء التعامل معها خالل التمارين، مشيرا 
الى ان طبيعة حمولة الســـفينة هي التي 
ادت الى عدم السيطرة على السنة اللهب 

بالسرعة املناسبة.
  وأكد ان سحب السفينة الى االعماق جاء 
لتجنب خســـائر في امليناء او في السفن 

املتواجدة به. 

 خليل األمير: ٥ مراكز إطفاء تعاملت مع الحريق وفتحنا تحقيقًا لمعرفة السبب

 النيران تبدو واضحة بعد سحب السفينة بعيدا عن امليناء

 آليات اإلطفاء البحرية استمرت في تعاملها مع احلريق حتى الفجر

 ضباط في االطفاء اثناء زيارتهم الحد ابناء الوافدة 

 التعامل مع حريق السفينة قبل سحبها إلى وسط البحر

 نواب لوزير الداخلية: انتصر لرجالك الذين تعرضوا للضرب 

 د.وليد الطبطبائي  د.جمعان احلربش  مسلم البراك  د.على العمير 

 موسى أبوطفرة
  في تفاعل مع حريق ســــفينة 
مينــــاء الدوحة ومــــا صاحبه من 
اعتــــداء وقع على رئيس قســــم 
النائب  امليناء، قال  اجلوازات في 
مســــلم البراك ان حادثة االعتداء 
الذي تعرض له رئيس  بالضرب 
جوازات ميناء الدوحة الرائد وليد 
الفضلي والوكيل عزيز حبيب ليلة 
البارحة «الليلة قبل املاضية» أمر 

يدعو لألسف.
البــــراك في تصريح    وأضاف 
صحافي تلقت «األنباء» نسخة منه 
ان أحداث حريق امليناء واالعتداء 
بالضرب يدعوان للمرارة، وكذلك 
عدم استجاب إدارة عمليات الداخلية 
لطلب إســــناد بعــــد ان علمت ان 
املعتدي «شــــيخ» يدعو للتوقف، 
موضحا هل املطلوب إنشاء إدارة 
عمليات خاصة بالشيوخ وأخرى 

لعموم الشعب؟!
البراك: هــــل وزير    وأضــــاف 

  من جانبه، قال النائب د.جمعان 
احلربش ان ما تعرض له الضابط 
الفضلي والوكيــــل عزيز  وليــــد 
احلبيب مــــن اعتداء وإهانة وهما 
يؤديان عملهما مبيناء الدوحة حدث 
خطير ولن مير مرور الكرام. بدوره 
قال النائب مبارك الوعالن ان حادث 
االعتداء على الضابط ومساعده لن 
مير وعلى وزير الداخلية التحرك 

الدوحة (أول من امس) أمر مشني 
وعلى وزيري الداخلية واملواصالت 

أخذ حق املظلومني.
   الى ذلــــك، علمت «األنباء» ان 
النائــــب د.علي العمير ســــيوجه 
صباح اليوم أســــئلة برملانية عن 
صحة االعتداء الــــذي تعرض له 
رجال الداخلية وحول من شارك 

في هذا االعتداء. 

الداخلية الشيخ جابر اخلالد عند 
ادعائه باحلرص على كرامات رجال 
األمن وحمايتهــــم لم يكن يقصد 
بذلك في حال ان كان املعتدي من 
أحد أبناء األسرة احلاكمة؟ مبينا 
ان القضيــــة ســــجلت حتت رقم 
٢٧٧/٢٠١٠ اعتداء بالضرب وإهانة 
الداخلية  أمــــن وان وزارة  رجال 

ووزيرها نيام.

لالنتصــــار لضباطه وأفراده. من 
النائب د.وليد  جانبه، اســــتنكر 
الطبطبائي حــــادث الضرب الذي 
قام به مدير عام املوانئ ضد رجال 
الشــــرطة مبيناء الدوحة، مطالبا 
وزير الداخلية باالنتصار لرجال 
الداخلية وذكــــر النائب د.فيصل 
املسلم بدوره ان اعتداء مدير املوانئ 
وموظفيه على رجال الشرطة مبيناء 

 النائب العمير يوجه أسئلة برلمانية حول حقيقة االعتداء ومن شارك فيه

 أبناء الوافدة التي ألقت بنفسها من الخامس
  لم يعلموا بوفاة والدتهم.. وضباط في «اإلطفاء» عادوهم

 قضية تحرش تتشعب إلى تبادل طعن في مستشفى الجهراء

 ٤٥ وافدًا مخالفًا في حملة امتدت ٥ ساعات

 حدث يعاقب وافدًا دخل إلى النعيم بإتالف مركبة

 زار عدد من ضباط اإلطفاء زوج الوافدة التي القت 
بنفسها من الطابق اخلامس هربا من ألسنة اللهب 
فلقيت حتفها، كما زار فريق من اإلطفاء أبناء الوافدة 

الذين يتلقون العالج في مستشفى مبارك.
  ووصف مصدر فــــي االطفاء حالة االطفال بانها 
مســــتقرة اما حالة الزوج فانها حتتاج الى بعض 

الوقت. وحول ما اذا كان االطفال الثالثة علموا بوفاة 
والدتهم قــــال املصدر ان رجال االطفاء لم يتطرقوا 
الى هذه اجلزئية وامنا اكتفوا بتفقد حالة االطفال 
والزوج، واشار املصدر الى ان االطفال على ما يبدو 
لم يعلموا بان والدتهم القت ربها بعد سقوطها من 

الطابق اخلامس. 

 هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
  أســــفرت قضية حترش في الشــــارع العام عن 
مشاجرة دامية في مستشفى اجلهراء، كما أسفرت 
عن تلفيات في مركبتني. وقال مصدر أمني ان عمليات 
وزارة الداخلية تقلت بالغا عن وقوع مشاجرة داخل 
أروقة مستشفى اجلهراء، حيث انتقل العقيدان صالح 
الدعاس وفالح محسن الى موقع البالغ حيث متت 
الســــيطرة على أطراف املشــــاجرة ومن ثم مت فتح 

حتقيق بناء على تعليمــــات من مدير أمن اجلهراء 
العميد محمد طنا، حيث ادعى أحد املتشاجرين انه 
كان برفقة شــــقيقته مبنطقة النسيم وقد فوجئ بـ 
٣ شبان يتحرشون بها مما اضطره الى ان يصطدم 
مبركبتهم ويقوم بإيصال شقيقته الى منزلهما حيث 
شعر الشــــاب بآالم في الكتف ليتجه الى مستشفى 
اجلهراء، حيث تصادف مع املتحرشني لتندلع بينهم 
مشاجرة استخدمت فيها العجرات واآلالت احلادة. 

 هاني الظفيري
  متكن رجــــال أمــــن محافظة 
القبض على إلقاء  الفروانية من 
٤٥ وافدا من مختلف اجلنسيات 
بحملة اســــتغرقت ٥ ساعات في 
عصر األول من أمس ليتم إحالة 

املضبوطني الى جهة االختصاص. 
وفي التفاصيل التي يرويها املصدر 
الفروانية  ان مدير أمن محافظة 
إلى  العميد غلوم حبيــــب أوعز 
العقيد وليد الشهاب بشن حملة 
القانون مبنطقة  على مخالفــــي 

جليب الشــــيوخ ومت عمل نقاط 
تفتيش بالقرب من شارع محمد 
بن قاسم حيث مت ضبط ١٦ شخصا 
مطلوبني بقضايــــا إلقاء القبض 
وعدد ١٢ بقضايا انتهاء إقامة و١٥ 

آخرين دون إثبات. 

 هاني الظفيري
  تقدم وافد مصري ببالغ الى مخفر النعيم متهما 
حدثا على ما يبدو باتالف مركبته عمدا والهرب الى 
جهة غير معلومة، مؤكدا انه لم يصدر منه اي شيء 
يدعــــو احلدث الى ان يقدم علــــى هذا التصرف غير 

املسؤول. وقال الوافد في بالغ سجله في مخفر النعيم 
انــــه كان عائدا من عمله ودخــــل الى منطقة النعيم 
لشراء سندويتش من احد املطاعم املتواجدة في فرع 
اجلمعية وفوجئ باحلدث يطلب منه الوقوف ثم سأله 
عن اسباب التواجد في املنطقة ثم اصطدم به عمدا. 

 محمد الدشيش
  أجبر فريق من بلدية الكويت التجار على رفع بضاعتهم والتي 

قاموا بعرضها على مقربة من سوق اخلضار والفواكه.
  وكانـــت عمليات الداخلية ابلغت عن جتمع عدد من املواطنني 
خلف شبرة اخلضار في ساحة التحميل والتنزيل، حيث قام عدد 
من رجال االمن وبلدية الكويت باالنتقال الى الساحة وطلبوا من 
التجار رفع بضاعتهم ونقلها الى منطقة الصليبية اجلديدة، حيث 
ابدى جتار اخلضار والفاكهة رفضهـــم ملنع تنزيل اخلضراوات 
والفاكهة في الساحة، مؤكدين انهم اعتادوا على ذلك منذ سنوات، 

مؤكدين عدم وجود قرار مبنع تنزيل املنتجات في الساحة.
  من جهتــه، قــال نائــب رئيــس احتاد املزارعني ان الشـــبرة 
اجلديدة ال تســـتوعب كميات اخلضـــراوات والفواكه املزروعة 
محليا، معربا عن امله في ان مينح للمزارعني فرصة حتى ينظموا 

اوضاعهم. 

 رجال من االمن والبلدية في ساحة التنزيل في الشويخ  (محمد ماهر) 

 «البلدية» تمنع المزارعين من تنزيل منتجاتهم 
الوطنية في الساحة الخلفية لشبرة الخضار

ِ على أحد   حسين مزيد: مدير الموانئ لم يعتد
النائب حسني   استغرب 
مزيد ما نقل من وقائع غير 
صحيحة بشأن حادثة ميناء 
التي جاءت بعيدة  الدوحة 
عـــن الواقع، الفتـــا الى ان  
مدير عــام املوانئ الشـــيخ 
صبـــاح العلي اكـــد انه في 
اتصال هاتفي الستيضــاح 
الواقعة لـــم يتعــرض ألي 
شخــص بالضرب وامنا كان 
تواجده ملتابعة إخماد النيران 
التي اشتعلت  الباخرة  في 

فيها النيران ليلة امس االول، حيث حدثــت 
مشـــــادة كالميــة بيــن مسؤولـي األمــن 
والسالمــة وبعــض املوظفيــن املدنييــن في 
املينــاء بشــأن اغــالق بعض املركبات الطريق 
على سيارات االطفاء وتطــور األمر ليتحول 

لتجاذب باأليدي وكان موقف 
الشيخ صباح العلي ان تدخل 

وحاول تهدئة األوضاع.
  وأضـــاف مزيـــد فـــي 
تصريـــح صحافي ان مدير 
املوانئ ذكر لـــه ان ما نقل 
غير صحيح وانه ال ميكن 
ان ميد يده ويتعرض ألحد 
بالضرب، موضحا ان هناك 
من يصطادون في املاء العكر 
ويؤولون املسائل ألغراض 

في نفوسهم.
  ودعا مزيد زمالءه النـــواب الى حتري 
الدقة في متابعة القضايا وعدم رمي التهم 
دون التحقق منها، مؤكدا ان الشيخ صباح 
العلي ذو أخالق عالية ورجل ينأى بنفسه 

عن هذه األمور. 

 حسني مزيد 


