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 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 ذكرت االحصائية االســـبوعية حلاالت الوفيات غير اجلنائية «حوادث السيارات» 
الصـــادرة عن االدارة العامة لالدلة اجلنائية ان الفترة من ١٣ – ٢٠١١/٢/١٩ شـــهدت ١٢ 
حالة وفاة من جنسيات مختلفة من بينهم ٥ مواطنني و٧ غير كويتيني وآخر مجهول 
الهوية. ودعت ادارة االعالم االمني بوزارة الداخلية مســـتخدمي الطريق الى ضرورة 
توخي احليطة واحلذر اثناء القيادة وااللتزام بقواعد وآداب املرور وعدم الطلوع على 
االشارة الضوئية احلمراء وااللتزام مبدلول اخلطوط االرضية، مشيرة الى ان االلتزام 

بقانون املرور يعني السالم على الطريق. 

 ١٢ حالة وفاة في حوادث مرورية خالل ٦ أيام

 سيارة الشابني الكويتيني بعد اصطدامها بالباص 

 الدخان يتصاعد من الشقة 

 اللواء أنور الياسني وعدد من القيادات األمنية يؤديون التحية العسكرية إيذانا ببدء احتفال املؤسسة اإلصالحية باالعياد الوطنية 

 االشتباه في وقوفهما وراء حادث سلب بالقوة قبل الحادث

 التحفظ على شابين تسببا في حادث مروري أسفر عن وفاة مصرية 
 أمير زكي

  امر مدير امن الفروانية بوضع شابني حتت التحفظ 
داخل مستشفى الفروانية متهيدا للتحقيق معهما 
في قضيتني االولى التســـبب بوفاة وافدة مصرية 
واصابة مصرية اخرى وسيدة اردنية بعد اصطدام 
السيارة التي كان يستقالنها بالسيارة التي كانت 
تقل الوافدات الثالثة، الى جانب امكانية تورطهما 
في قضية سلب باالكراه ابلغ عنها قبل احلادث وذلك 
لتطابق اوصاف سيارتهما مع سيارة جانيني سلبا 

باكستانيا في سكراب امغرة.
  وقال مصدر امني ان وافدا باكســـتانيا استنجد 
بعمليات وزارة الداخلية مبلغا عن تعرضه للسلب 
باالكراه داخل سكراب امغرة وحدد الوافد اوصاف 
اجلانيني وســـيارتهما قائال انهما شابان يستقالن 
سيارة اميركية، واضاف املصدر االمني: وبعد بالغ 
الباكستاني بدقائق قليلة تلقت عمليات الوزارة بالغا 
بوجـــود حادثني يفصل بينهما اقل من ٢ كيلومتر، 

مشيرا الى ان رجال االمن انطلقوا الى موقع احلادثني 
وتبني ان سيارة تطابق أوصاف السيارة التي ابلغ 
عنها الباكستاني قد اصطدمت بسيارة تقل ٣ وافدات 
توفيت احداهن فـــور وقوع احلادث، فيما اصيبت 
االخريان بجروح بليغة، كما تبني ان ذات السيارة 
التي اصطدمت بسيارة الوافدات قد اصطدمت بالباص 
قبل اصطدامها بســـيارة الوافدات الثالثة، واشار 
املصدر الى ان رجال األمـــن قاموا بوضع املتهمني 
واللذين حلقا بهما اصابات بسيطة حتت التحفظ 
حلني عرضهما على الباكستاني للتأكد مما اذا كانا 
همـــا اللصني ام ال مع ترجيح املصدر ان يكون هما 

من قاما بسلب الباكستاني.
  من جهة أخرى قال املنســـق االعالمي في ادارة 
الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان حادث انقالب 
باص على طريق امللك فهد اودى بحياة ٣ اشخاص 
واصاب ٩ وافدين آخرين، مشـــيرا الى ان املصابني 

نقلوا للعالج بواسطة ٩ سيارات اسعاف. 

 أمير زكي
  متكـــن رجـــال اإلطفـــاء من 
السيطرة على حريق اندلع يوم 
امس االول داخل شقة في منطقة 

الساملية.
العالقات  ادارة    وقال مديـــر 
العامة فـــي االطفاء املقدم خليل 
األمير ان بالغـــا ورد الى غرفة 
امـــس االول  العمليـــات عصر 
عن حريق في شـــقة بالساملية، 
فهرع رجال اطفاء كل من مركز 
الساملية ومركز الساملية اجلنوبي 
وســـاندهما رجال اطفاء االنقاذ 

الفني.
  وأضاف املقـــدم األمير: لدى 
الى موقع  انتقال رجال االطفاء 
احلريق تبّني ان احلريق بالدور 
الرابـــع في عمارة مـــن ٦ أدوار 
وسرداب مكونة من ١٢ شقة، كل 
شقة تبلغ مســـاحتها ١٥٠ مترا 

 ضبط ٣ طرارات يطلبن زكاة المنحة
  

  محمد الدشيش
  متكن رجال امــــن الفروانية من ضبط ٣ طرارات كن يقمن 

بطرق املنازل في منطقة عبداهللا املبارك طلبا لزكاة املنحة.
  وقال مصدر امني ان عدة بالغات وردت الى عمليات الداخلية 
عن انتشــــار غير عادي للطرارات في منطقة غرب اجلليب او 

ضاحية عبداهللا املبارك.
  مشيرا الى ان مدير امن الفروانية ارسل عددا من رجال االمن 
والذيــــن متكنوا من توقيف ٣ طــــرارات، وتبني انهن عربيات، 
وقلــــن انهن كن يطلنب زكاة املنحــة وجــار احالتهــن لالبعـاد 

االداري. 

 عبداهللا قنيص
  أحال مدير عـــام مديرية أمن محافظة 
األحمدي اللواء عبدالفتاح العلي إلى مقر 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات وافدا كوريا 
بتهمة حيازة مواد مسكرة بقصد االجتار 
ومت التحفظ على ١١٨ زجاجة خمر محلي 
ضبطت بحوزة الكوري وقال مصدر امني 
ان الوافد الكوري ضبط خالل حملة اقامها 
رجال امن االحمدي، وكانت احلملة بإشراف 
الرائد فالح الهزيلي الذي اشار الى ان الوافد 
اآلسيوي حاول الهرب بترك سيارته والهرب 
ركضا على األقدام اال ان رجال االمن متكنوا 
من توقيفه واعترف باجتاره في اخلمور 

وشرائها من وافد آخر جار ضبطه. 

 فض تجمهر عمالي تجاوز الـ ١٠٠٠ وافد
  

  هاني الظفيري
  تدخل رجال امن اجلهراء بفض اعتصام عمالي من اآلسيويني 

والذين رفضوا الذهاب الى اعمالهم اال بعد زيادة رواتبهم.
  وقال مصـــدر امني ان بالغا ورد عن جتمع عدد من العمالة 
اآلســـيوية، وقدر عدد الوافدين الذين جتمعوا بأكثر من ١٠٠٠ 

وافد.
  واضـــاف املصدر: انتقل رجال االمن الى موقع التجمهر ومت 
استدعاء مسؤول عن الشـــركة التي يعمل فيها الوافدون ومت 

تهدئة العمال مع وعود باتخاذ ما يلزم نحو مطالبهم. 

 إصابة وافدة وإخالء ٦ طوابق في حريق شقة بالسالمية

 الياسين: قلوب أبناء الكويت تفيض حباً لسمو األمير 
 في إطار احتفاالت وزارة الداخلية بالذكرى اخلامسة لعيد جلوس 
صاحب الســــمو األمير الشيخ صباح األحمد، وحتت شعار «والء 
يتجدد.. وعطاء بال حدود» ومبناسبة مرور ٥٠ عاما على استقالل 
البالدد و٢٠ عاما على عيــــد التحرير، أقيمت صباح أمس برعاية 
وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ 
األحكام اللواء أنور الياسني احتفاال بحضور مدير مركز البحوث 
والدراســــات اللواء يحيى جابر الصالح، ومدير عام املؤسســــات 
اإلصالحية اللواء خالد الديــــني، ومدير عام اإلدارة العامة لتنفيذ 

األحكام اللواء ماجد يوسف املاجد. 
  وقد بدأ احلفل الذي شــــارك فيه قطاع املؤسســــات االصالحية 
وتنفيذ األحكام واإلدارة العامة للتدريب، ومركز البحوث والدراسات 
بكلمة راعي احلفل اللواء أنور الياسني الذي رفع الى صاحب السمو 
األمير الشــــيخ صباح األحمد أسمى التهاني والتبريكات مبناسبة 
مرور خمس سنوات على تولي سموه مقاليد احلكم بإجماع شعبي 

ونيابي غير مسبوق.
  وأكد ان صباحا جديدا أشرق بنوره على ربوع الوطن منذ تلك 
اللحظة، وان سموه يسجل بحكمته وثاقب رؤيته تاريخا جديدا 

للوطن.
  وأوضح اللواء أنور الياســــني ان قلوب أبناء الكويت جميعهم 
تنبض حبـــا لصاحـــب الســــمو األميـــر وهــــي ترجمة صادقة 
وجتسيد للروابط التي جتمـــع بني أبنـــاء الوطـــن وآل الصبـــاح 

الكــرام. 

 «اللي ما يعرف الصقر.. 
يكسر جناحه»

  
  هاني الظفيري

  يبدو ان املثل الشعبي الشهير 
«اللي ما يعرف الصقر يشويه» 
ســـيتحول الى «اللي ما يعرف 
الصقر يكسر جناحه» وذلك بعد 
ان اقدم شابان على كسر جناح 
صقر حر حط فـــي جاخورهما 
اثناء محاولتهما اصطياده ظنا 
منهما انه حمامة، وهو االمر الذي 
حمل صاحب الصقر الذي انطلق 
منه لرفع قضية ضد الشـــابني 
اللذين كسرا جناح صقره البالغة 
قيمته ٣ آالف دينار. وبحســـب 
مصدر امني فإن مواطنا كان يقوم 
بتدريب صقـــره في بر املطالع 
باستخدام «امللواح» لتدريبه على 
كيفية الصيد، غير ان الصقر طار 
وحط في جاخور قريب كان به 
شـــابان كويتيان ما ان شـــاهدا 
الصقر حتى اعتقدا انه حمامة، 
فقاما باستخدام شبكة حملاولة 
اصطياده، وقام احدهما واثناء 
القاء الشبكة على الصقر بكسر 
جناحه حلظـــة وصول صاحب 
الصقر الذي فوجـــئ بالطريقة 
الوحشيةـ  بحسب وصفهـ  التي 

تعامل بها الشابان. 

 ٣ سوريين يسرقون 
كيبالت بكسر األعمدة

  
  هاني الظفيري

  سقط ثالثة وافدين من اجلنسية 
السورية في قبضة رجال مباحث 
الصليبية باجلرم املشهود اثناء 
اقدامهم على سرقة الكيبالت عن 
طريق حتطيم االعمدة الكهربائية 
وســـجلت قضية. وقال مصدر 
امنـــي ان مواطنا خفيرا شـــاهد 
الوافدين يقومون  مجموعة من 
بسرقة الكيبالت الواقعة في بر 
منطقة كبد مساء اول من امس، 
فقام بابـــالغ العمليات، ووصف 
املـــكان الذي كان املواطن يراقب 
منه اللصوص، حيث توجه رجال 
املباحث بأوامر من مدير مباحث 
اجلهراء العقيد ســـعد العدواني 
حيث مت ضبط اللصوص الذين 
تبني انهم وافدون من اجلنسية 
الســـورية وهم في العقد الثاني 
من عمرهم وقد اعترفوا بالعديد 
من السرقات التي وصل عددها 
الى اكثر من ٩ ســـرقات احيلوا 
على اثرها الى جهة االختصاص، 
هذا وانفردت «األنباء» االسبوع 
املاضي بقضية ســـرقة اعمدت 
الكهرباء التي تقدر قيمتها بـ ٣٠ 

الف دينار. 

 فتاة وشقيقتها ومواطن بفعل فاضح
  ووافد يقدم خدمة المساج لخادمة!

 «الداخلية» تنظم حلقة نقاشية حول الجرائم اإللكترونية 

 ١١٨ بطًال محليًا مع كوري في األحمدي

 محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
  حتفظ رجال امن مخفر الساملية على مواطن 
وفتاتني احداهما قاصر وذلك داخل نظارة مخفر 
الساملية بتهمة الفعل الفاضل، وقال مصدر امني 
ان مواطنـــة ابلغــــــت عمليات الداخلية عن 

فعـــل فاضــح يحـــدث مقابــل منزلهــا.
  وفور تلقي البالغ سارع رجال االمن وضبطوا 
شـــابا وفتاة داخل املركبة وتبني ان شـــقيقة 
الفتاة كانت تتوقف على مقربة من الســـيارة 

التي فيها شقيقتها واملواطن لتراقب االوضاع 
وتبلغهما في حالــة مشـــاهـــدة زائــر غيــر 

مرغــوب فيــه. 
  على صعيد آخر ابلغ مواطن عمليات الداخلية 
عن غريب داخل غرفة اخلادمة، وانتقل رجال 
االمـــن والقي القبض على وافـــد عربي داخل 
الغرفة والغريـــب ان الوافد قال إنه يعمل في 
تقدمي خدمة املساج وانه حضر الجراء جلسة 

مساج للخادمة واحيال الى االختصاص. 

 حتت رعاية وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشــــؤون التعليم والتدريب الفريق الشــــيخ 
أحمد النــــواف وبحضور مدير عام كلية األمن 
الوطني باإلنابة العميد فوزي الســــويلم، أقام 
معهد الدراسات االســــتراتيجية االمنية بكلية 
األمن الوطني حلقة نقاشــــية بعنوان اجلرائم 
اإللكترونية والتي عقدت خالل الفترة من ٢٢ – 
٢٠١١/٢/٢٣ وشارك بها قيادات من وزارة الداخلية 

وعدد من وزارات وهيئات الدولة وهم العميد 
محمد الســــعيد والعميد محمد الديني والعقيد 
مشاري املطيري، والعقيد ناصر بن فهد واملدعي 
العام علي الزلزلة واملهندس سعود الشومر من 
وزارة املواصالت واملهندس نصار املهنا من الهيئة 
العامة للتعليــــم التطبيقي والتدريب وصفاء 
االنصاري من وزارة العــــدل ومنال البغدادي 

من وزارة اإلعالم. 

 املشاركون في احللقة

 املتهم بعد القبض عليه وامام كمية اخلمور 

 مواطنة تشتكي ضابطًا 
للرقابة والتفتيش

  
  محمد الجالهمة

  تبادلــــت مواطنــــة 
وضابط االتهامات فيما 
بينهما، ففي الوقت الذي 
تقدم ضبــــاط الى احد 
فــــي محافظة  املخافر 
حولي مبلغا عن رفض 
مواطنة تقدمي ما يثبت 

هويتها والهرب.
  اال ان املواطنة اكدت 
عــــدم صحــــة االدعاء 
الى  وتقدمت بشكوى 
الرقابة والتفتيش اكدت 
فيه ان الضابط حاول 
ان يأخذ رقــــم هاتفها 

عنوة. 
  وحينمــــا رفضــــت 
حاول فتح باب سيارتها 
عنوة واحيلت القضية 

للتحقيق. 

مربعا، فقام رجال االطفاء بإخالء 
العمارة بالكامل ومكافحة احلريق 
للحد من انتشاره بأسرع وقت 
ممكـــن، ومتت الســـيطرة على 

احلريق وإخماده، وكانت هناك 
اصابة واحدة لوافدة مت عالجها 
بنفس املوقع من قبل الطوارئ 

الطبية. 


