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 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 هاني الظفيري ـ عبداهللا قنيص
  اتهم وافد مصري يعمل مقاوال شخصني احدهما مصري واآلخر أردني 
باالعتداء بالضرب عليه، مشيرا الى انه اتفق مع األردني على تركيب 
ســـيراميك، وتأخر لظروف خارجة عن ارادته، اال انه فوجئ بصاحب 

املنزل وآخر مصري حضرا الى مسكنه واعتديا عليه بالضرب.
  من جهة أخرى، تقدم مواطن الى مخفر الصليبخات مبلغا عن سرقة 

دراجة نارية كان وضعها داخل «حوش» منزله، وسجلت قضية. 

 محمد الجالهمة
  أحيل وافد افغاني الى اجلهات املختصة ملعرفة 
كيفية تسلله الى البالد، وكانت احدى الدوريات 
اشتبهت في وافد يسير على االقدام في الصليبية 
ولدى طلب اثباتـــه تبني عدم حمله الي اثبات، 
وبالتحقيق معه اعترف بأنه دخل الى البالد قبل 

اشهر سيرا على االقدام. 

 متسلل أفغاني في الصليبية سرقة دراجة و«طق» مقاول مصري

 إصابة شابين باختناق في حريق منزل في مدينة سعد العبداهللا

 «اإلطفاء» تستعد لمهرجان «يوم رجل اإلطفاء» التاسع باجتماع 
تنسيقي وتشيد بالدعم اللوجستي من قبل الجهات المشاركة

 اقيم االجتماع التنسيقي باالدارة العامة 
لإلطفاء حلفل ومهرجان يوم رجل اإلطفاء 
التاسع الذي سيقام في نهاية شهر مارس 
تزامنا مع مؤمتر ومعرض االطفاء والسالمة 
الدولي الثاني في الفترة من ٢٩ الى ٣١ من 

شهر مارس ٢٠١١.
  وترأس االجتماع نائـــب املدير العام 
لشؤون املكافحة وتنمية املوارد البشرية 
العليـــا املنظمة ملهرجان  اللجنة  رئيس 
يوم رجل االطفاء التاسع العميد يوسف 

االنصاري، ورحب باجلهات املشاركة وهي 
وزارة الدفاع واحلرس الوطني وشـــركة 
خدمات القطاع النفطي وشركة البترول 
الكويتية العاملية وشـــركة نفط الكويت 
والشركة الكويتية لنفط اخلليج واعرب 
العميد االنصاري عن خالص شكره وتقديره 
للجهات املشاركة ورحب بالضيوف ومت 
تباحث ومناقشة عدة مواضيع الجناح هذا 
املهرجان، وشكرهم على الدعم الالمحدود 
واللوجســـتي من قبل اجلهات املشاركة 

سواء في احلوادث واملشاركات املختلفة، 
مؤكدا ان هذه املشاركة ستكون فعالة في 
اجناح حفل يوم رجل االطفاء البراز الدور 
الذي يقوم به رجال االطفاء واالنقاذ في 
خدمة مجتمعهم ومحافظتهم على ثروات 
الوطن ومقدراته وكذلك التضحيات التي 
يقدمونها في حماية االرواح واملمتلكات 

في وطننا الغالي.
  وحضـــر االجتماع نبيـــل الصقر من 
وزارة الدفـــاع ـ اطفـــاء اجليش وناصر 

عبداهللا حماد من اطفاء احلرس الوطني 
وعبدالرحمن الطويل من شركة خدمات 
القطاع النفطي وابتهال الشهاب من شركة 
البترول الكويتية العاملية وم.علي جعفر 
من شركة نفط الكويت وم.نادر حسن من 
الشركة الكويتية لنفط اخلليج ومن االدارة 
العامة لالطفاء مدير ادارة التطوير االداري 
املقدم غازي اخلالدي ورئيس قسم االعالم 
املقدم ناصر االنصاري والنقيب رياض 

جمعة واملالزم اول مبارك العويني. 

 أمير زكي
  متكنت اجهزة االطفاء من التعامل مع حريق منزل 
في منطقة سعد العبداهللا، وقال مدير ادارة العالقات 
العامـــة في االطفاء املقدم خليل االمير ان بالغا ورد 
الى غرفة العمليات في الســـاعة اخلامسة بعد ظهر 
امس عن حريق منزل مبنطقة سعد العبداهللا وعليه 
هرع رجال مركز اطفاء اجلهراء احلرفي ومركز اطفاء 
اجلهراء ومركز االنقـــاذ الفني، واضاف األنصاري: 

تبني انه حريق شقة مبنزل مكون من ٣ ادوار كانت 
مســـاحة الشقة ١٨٥م بالدور الثاني حيث كان هناك 
طفالن وخادمة وشـــخص آخـــر محجوزين بالدور 
الثالث واســـهمت جهود رجال االطفاء باالستجابة 
الســـريعة في اخراج احملجوزين بالسرعة املمكنة، 
كما تعرض لالختناق رجالن بالعقد الثالث من العمر 
اثر الدخان الكثيـــف ومت عالجهما باملوقع من قبل 

الطوارئ الطبية.

  وشدد املقدم خليل االمير مجددا على وجوب توفير 
معدات الســـالمة واالمان االولية ككاشفات الدخان 
ومطفآت احلريق التي فـــي كثير من االحيان تنهي 
احلريق في بدايته. وبني االمير ان الوعي بأســـباب 
احلريق وكيفية تفاديهـــا والتصرف اثناء احلريق 
لدى سكان املنازل جتنبهم مخاطره، مؤكدا ان االهمال 
يعتبر من االســـباب الرئيسية في نشوب احلرائق 

وخسائر االرواح واملمتلكات. 

 رجل إطفاء يعاين احلريق للوقوف على أسبابه

 املجتمعون خالل مناقشة مقترحات اجلهات املشاركة  جانب من االجتماع التنسيقي 

 أحد رجال األمن أثناء جتربته للدراجة اجلديدة 

 متاس كهربائي وراء إندالع حريق املركبة  رجال اإلطفاء يكافحون ألسنة اللهب 

 النيران وقد التهمت جميع محتويات املنزل

 الخليفة: الملتقى التاسع لمكافحة المخدرات 
يستهدف تحصين المجتمع من هذه اآلفة

 اللجنة الدولية للصليب األحمر: عائالت 
عراقية تزور أقاربها المحتجزين

 نزهة بسيارة فارهة كلفتها ٤ آالف دينار
  والكهربائي: مستعد للتصليح خارج الوكالة

 دراجة أمنية بـ ٣ عجالت لضبط األمن 
  في األسواق ومالحقة المتسكعين

 طعنات أدخلت شابًا «فائقة الصباح»
  

  هاني الظفيري
  أدخل شاب كويتي الى غرفة العناية الفائقة في مستشفى الصباح 

اثر تعرضه لالعتداء بالضرب من قبل ٦ أشخاص.
  وقال مصدر أمني ان املجني عليه قال في التحقيقات التي اجريت 
معـــه بعد تلقيه العالج ان أحد املتهمـــني يعرفه وان هناك خالفات 
بينهما، مشيرا الى ان اجلناة سددوا اليه عدة طعنات بعد ان ضربوه 
بعجرة كان يحملها أحدهم وسجلت قضية اعتداء بالضرب وإحلاق 

أذى بليغ. 

 احتراق «أميركية» 
  على الثالث

 هاني الظفيري
  في إطار حرص وزارة الداخلية على 
االنتشار في األسواق وضبط املتسكعني 
واألمن، قامت الوزارة باالستعانة بآلية 
جديدة تسمح بتنقل العسكريني داخل 
األسواق التجارية. وقال مصدر أمني ان 
ادارة النجدة وعددا من مديريات األمن 
وزعت عليها هذه الدراجات وهي بـ ٣ 
عجالت وتستطيع االنتقال بسهولة 

بني التجمعات وداخل األسواق.
  وأشار املصدر األمني الى ان عددا 
من رجال األمن مت اختيارهم للتدريب 
على كيفية قيادة هذه اآللة على ان يتم 
الفترة  التوسع في استخدامها خالل 

املقبلة.
  وأكد املصدر ان نشـــر هذه اآللية 
اجلديدة من منطلق التجربة واذا ما 
تبينت جدوى هذه الدراجة اجلديدة 
فإنه ســـيتم تعميمهـــا داخل جميع 

األسواق التجارية. 

 هاني الظفيري
  التهمت ألسنة النيران مركبة اميركية 
على طريق الدائري الثالث، وقال مصدر 
امني ان عددا من املـــارة ابلغوا عمليات 
الداخلية عن احتراق مركبة بشكل مفاجئ 
وسارع رجال االطفاء وتعاملوا مع ألسنة 
اللهب وقالت صاحبة املركبة انها فوجئت 
بانبعاث النيران من ماكينة املركبة لتقوم 
بالتوقف ســـريعا، هذا وتبني ان احلريق 
بسبب متاس كهربائي وسجلت القضية 

كإثبات حالة. 

 ٦٨ سيارة إلى كراج الحجز

 أكـــد مواطن تعرضت مركبته للتلف ان الوكالة أبلغته بأن قيمة 
تصليح املركبة تصل الى ٤ آالف دينار، تأكيد املواطن جاء في بالغ 
تقدم به الى مخفر الشـــويخ، مشـــيرا الى انه سلم سيارته الفارهة 
إلصالح عطل كهربائي بها وتركها للكهربائي فترة لم تزد على ساعتني 
وحال عودته تبني اختفاء الكهربائي وانتظره داخل احملل ليفاجأ بأن 
الباكستاني اصطدم بإحدى املركبات أثناء نزهة قام بها. هذا وأبدى 
الباكستاني استعداده لتصليح املركبة مشترطا ان يحدث ذلك خارج 

الوكالة ألن الوكالة سعرها مبالغ فيه، حسب زعمه. 

 شنت إدارة مرور محافظــة االحمــدي حملــة 
على املركبات املتوقفــة في الطرقات وأسفــرت 
احلملــــة التــي امتدت ٣ ســــاعات عن رفع ٦٨ 
مركبـــة متوقفـــة في الطرقات بشــــكل يعيق 

الرؤية.

  وقال مصدر امني ان جميع املركبات املعروضة 
في مناطق ابوحليفة واملنقف رفعت بغض النظر 
عن ملكية اصحابها مشــــيرا الى ان املخالفني 
ملتزمون بدفع قيمة املخالفة وقيمة نقل السيارة 

بواسطة الونش. 

 بشرى الزين
  أنهت أمس عائـــالت مواطنني عراقيني زيارة 
ألقاربها احملتجزين في سجن الكويت املركزي، 
وذلـــك في إطار عملية الزيـــارات العائلية التي 
تنظمها اللجنـــة الدولية للصليب األحمر بدعم 

من السلطات الكويتية والعراقية.
البعثة    وقال جيـــرارد بيترينييه، رئيـــس 
اإلقليمية للجنة الدوليـــة للصليب األحمر في 
الكويت: تنظم اللجنة الدولية هذه الزيارات من 
منطلق إنساني بحت، وتعد الزيارات العائلية امرا 
جوهريا للحفاظ على سالمة احملتجزين ولتذكيرهم 
بانهم غير منســـيني، فضال عن مساعدتهم على 
رؤية والديهم وزوجاتهم واطفالهم ونقل االخبار 

من اوطانهم.
  واضاف ان هؤالء احملتجزين ضمن الذين مت 
إلقاء القبض عليهم وصدرت بحقهم أحكام تتعلق 
بشـــأن االحداث إبان حرب اخلليج ١٩٩٠-١٩٩١ 
واليزالون محتجزين في سجن الكويت املركزي، 
وعلى الرغم من ان هذه هـــي املرة الثالثة التي 
تنظم فيها اللجنة الدولية للصليب األحمر مثل 

هذه الزيارات، لكنها تعد األولى من نوعها التي 
يشارك فيها بعض افراد العائالت.

  واشار بيترينييه قائال: تعد زيارة احملتجزين 
احملكومني ملدد طويلة الذين تسكن عائالتهم في 
اخلارج رابطا قويا يوفر لهم الدعم النفسي ويشدد 
على كونهم اليزالون جزءا من العائلة وان لهم 
دورا مثلهـــم مثل باقي افراد العائلة وخصوصا 

جتاه أطفالهم.
  جتدر االشارة الى ان اللجنة الدولية للصليب 
األحمر خالل السنوات املاضية سهلت نقل رسائل 
الصليب االحمر/ الهالل األحمر (التي حتمل اخبارا 
عائلية مختصرة) بشكل منتظم بني احملتجزين 
وعائالتهم في العراق، اضافة الى تنظيم الزيارات 
العائلية ففي عام ٢٠١٠ مت تبادل ١٨٥ رسالة بني 

احملتجزين في العراق والكويت وعائالتهم.
  كما ان اللجنة الدولية للصليب االحمر تزور 
السجناء في الكويت منذ مارس ١٩٩١ وفي العراق، 
بدأت اللجنة الدولية منذ عام ١٩٨٠ بزيارة اسرى 
احلرب، كما تواصل زيارة األشخاص احملتجزين 

ألسباب تتعلق بالنزاع املسلح. 

اخلاصة.
  وشدد على ضرورة تكثيف 
اجلهود ملواجهة مشكلة املخدرات 
والتي ال تقتصـــر على جهة أو 
أفراد  مؤسســـة بحد ذاتهـــا أو 
معينني بل متثل خالصة جهود 
حتتاج مبادرة وطنية من اجلميع، 
كما تتطلب هذه املشكلة نقاشا 
املتواصلة  سليما وبذل اجلهود 
لدرء خطر هذه اآلفة التي تعني 
مجتمعا بأكمله مبختلف شرائحه 

وفئاته.
  وقال ان رجال االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات يواصلون العمل 
دون كلل أو ملـــل ودون توفير 
أي جهد لضبط جتار ومروجي 
املخـــدرات واملـــواد احملظورة 
العدالة لينالوا  الـــى  وتقدميهم 

العقوبة الرادعة. 

 الشيخ احمد اخلليفة 

امللتقى بالتعـــاون مع أكادميية 
ســـعدالعبداهللا للعلوم االمنية 
وكلية علي الصباح العسكرية 
واحلرس الوطني وجامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب واجلامعات واملعاهد 

 كونا: أكد مديـــر عام االدارة 
اللواء  العامة ملكافحة املخدرات 
الشيخ احمد اخلليفة ان امللتقى 
الذي  التاسع ملكافحة املخدرات 
بدأ أنشطته هنا اليوم يستهدف 
حتصني املجتمع وأفراده، السيما 

الشباب من هذه اآلفة.
  وقال اللواء الشيخ اخلليفة في 
تصريح صحافي اليوم ان امللتقى 
الذي يستمر شهرين يأتي حتقيقا 
لدور االدارة في نشر التوعية بني 
مختلف شرائح املجتمع من مغبة 
الوقوع ضمن دائـــرة املخدرات 
والتعـــرف على أنواع هذه اآلفة 
وأضرارها الصحية والنفســـية 
واالجتماعية وطرق الوقاية منها 
مع تناول سبل الوقاية منها حماية 
الجيال املستقبل والطلبة والشباب 

على وجه اخلصوص.
  وأشار الى ان االدارة تقيم هذا 

 مركز رياض 

 قرأت في جريدة 
«الدار» في عددها 
الصادر يوم االحد 
املوافق ٢٠١١/٢/٦ 
خبرا أثار دهشتي 
في  واستهجاني 
الوقـــت نفســـه، 
حيث أشار اخلبر 
املنشور بالصفحة 
االولى من اجلريدة 
أن مذيعا أميركيا 
يدعى سني هانيتي 
في احدى القنوات 
اليمينية املتطرفة 

في أميركا «قناة فوكس» يسأل سؤاال 
فيه من التهديد واالبتزاز عن السبب 
الذي مينع أميركا من غزو الكويت 
واحتاللها واالستيالء على بترولها، 
وذلك الرتفاع أسعار البترول، وانه 
لديه كل احلق في اجتياح الكويت 
وأخذ النفط ثمنــــا لتحريرها من 
الغــــزو العراقي. أقول كيف ميكن 
السكوت عن هذا التهديد املستفز 
من هذا االعالمي املتشدد وملاذا نقف 
مكتوفي اليد وال نستطيع الرد عليه 
باحلجج القانونية، فما صدر من 
هذا املذيع فيه تهديد ألمننا القومي، 
فضال عن املساس باستقالل البالد 
أراضيها، وهو  ووحدتها وسالمة 
ما جرمه املشرع اجلزائي في مادته 
رقم ١ من القانون رقم ٣١ لســــنة 
١٩٧٠ بتعديل بعض احكام قانون 
اجلزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ واضعا 
جزءا له وهو (اإلعدام) فهو تهديد 
عمدي وصريح لبالدنا عبر وسائل 

االعــــالم املرئية 
 ، عة ملســــمو ا و
وانــــه مــــن حق 
العــــام  النائــــب 
الدعوى  إقامــــة 
اجلزائيــــة عليه 
عمال باملادة ١١ (في 
الثانية)  فقرتها 
حيث تنص على 
أن احــــكام هــــذا 
القانون (تسري 
علــــى شــــخص 
خارج  يرتكــــب 
الكويت  اقليــــم 
فعال يجعله فاعال أصليا أو شريكا 
في جرمية وقعت كلها أو بعضها 
فــــي اقليم الكويت)، فمما الشــــك 
فيه ان اقوال هذا املذيع املســــتفز 
تشكل تهديدا صريحا بغزو بالدنا 
واستباحة ثرواتها وهو ما يجعل 
قضاءنا الوطني مختصا بنظر تلك 
اجلرمية ألنها من اجلرائم التي متس 
مصالح الدولة االساســــية، فضال 
عن انه البد من ايضاح واضح ورد 
سريع على مثل هذا التصريح من 
قبل الســـفير االميركي في دولتنا 
ألننا كدولة دميوقراطية لها سيادة 
ال نقبل أن نهدد فـــي أرضنا، وان 
تستباح ثرواتنا مبثل هذا التصرف 
اذاعي  غير املسؤول والصادر عن 
يعرف ما يقولـــه ويعيه، لذا لزم 
االيضاح والتنويـــه والرد عليه، 
وهذا من أولويات التزامات وزارة 
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