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 عبداهللا قنيص
  شــــن رجال امن الســــجن 
املركزي يوم امس حملة على 
عنابر النــــزالء املتورطني في 
قضايا االجتار وتعاطي مواد 
مخدرة وكشــــفت احلملة عن 
ضبط ما ميكن وصفه بأحدث 
هاتف نقال وهــــو عبارة عن 
ســــاعة يد كما اسفرت احلملة 
ايضا عــــن ضبط ٢٣ نقاال من 
مختلف األنــــواع منها هواتف 
آي فون وبالك بيري وهواتف 

اخرى حديثة.
  وقال مصدر امني ان مدير 

امن السجن املركزي اللواء خالد الديني امر بشن 
حملة مفاجئة على عدد من العنابر وأوكل املهمة 
الى العقيد شريدة الشمري حيث نفذ الشمري 

التعليمات بشأن احلملة فجر 
امــــس حيث مت ضبط عدد من 

الهواتف.
  واضــــاف املصــــدر ان احد 
النزالء الذين ضبطت بحوزتهم 
هواتف، همس في اذن العقيد 
الشــــمري عن حيازة مواطن 
لهاتف حديث عبارة عن ساعة 
يد وقام الشمري بنزع ساعة 
يــــد النزيل وكانــــت املفاجأة 
ان الســــاعة عبارة عن هاتف 
مزود بكاميرا وتبني ان قيمته 
السوقية جتاوزت الـ ٨٠٠ دينار 
وان السجني قال ان الهاتف دخل 
إليه بواســــطة احد اصدقائه، هذا ومت التحفظ 
على الهواتف املضبوطة داخل خزينة السجن 

ورفع تقرير بالضبطيات. 

 محمد الجالهمة
  ادخل وافد فلســـطيني غرفة العناية الفائقة في مستشـــفى مبارك اثر تلقيه طعنة في الرئة اثر 
مشاجرة رباعية، فيما متكن رجال امن حولي من ضبط اطراف املشاجرة غير املصابني وهم كويتي 
وفلســـطيني وصومالي. وقال مصدر امني ان بالغا ورد الى عمليات وزارة الداخلية يوم امس عن 
وقوع مشاجرة شبابية داخل احد االسواق الشهيرة، ليسارع رجال االمن ولدى وصولهم وجد شاب 
(١٩ عاما) غارقا في دمائه، وافاد شهود عيان بأن املصاب كان يرافقه آخر فلسطيني، وقد تشاجرا مع 

صومالي وكويتي ومت التحفظ على املتشاجرين حلني الوقوف على احلالة الصحية للمطعون. 

 فلسطيني إلى «فائقة مبارك» بطعنة في الرئة

 اللواء خالد الديني 

 املشاركون في التدريبات 

 مصرع نزيل في انفجار كبسولة معوية

 ضبط هاتف نقال على شكل ساعة يد في «المركزي»

 مواطن يتهم والدته بسرقة ٢٠٠٠ دينار

 «اإلطفاء» أقامت تدريبًا تضمن حريقًا نتج عن تسرب غاز
 ضمن اخلطط االستراتيجية 
والتعاون املشترك بني االدارة 
العامة لالطفاء وشركة نفط 
الكويت لرفع مستوى وكفاءة 
رجال االطفاء وزيادة املعرفة 
واكتســـاب اخلبرة ملختلف 
رجال االطفاء والوقوف عند 
اجلاهزية والتحرك السريع 
للمكافحة واالنقاذ، نفذ أمس 
االول متريـــن عملي يعد من 
أهم التمارين خالل هذا املوسم 
التدريبي احلالي، الذي أقيم 
بالتعاون والتنسيق مع شركة 
نفط الكويت، حيث استخدمت 
سيارة «السموليشن» اخلاصة 
بتمارين اطفاء شركة النفط، 
وقال بيان صـــادر عن ادارة 
العالقات العامة في االطفاء ان 
التمرين كان عبارة عن نشوب 
حريق في منـــزل مع وجود 
عدد ٢ مصابني داخل املنزل، 
فبدأ احلادث حيث ورد بالغ 
لغرفـــة العمليات عن وقوع 
حادث حريق، فتم حتريك فرقة 
الى موقـــع احلادث، ومن ثم 
أخذ املعلومات عن احلادث، 
ثم قام ضابط الفرقة بجولة 
املبنى لتقييم  سريعة حول 
الوضـــع، ومت توزيـــع فرق 
االنقـــاذ واملكافحة والتهوية 

 ..ووفاة طفل في سقوط من الطابق السادس

 أمير زكي ـ محمد الدشيش
  نقلت جثة نزيل بنغالي يدعى محمد سليم الى 
الطب الشرعي ملعرفة سبب وفاته وسط ترجيحات 
بأن تكون الوفاة ناجتة عن انفجار كبسولة هيروين 
فـــي أمعائه وقال مصدر امني ان ادارة الســـجن 
املركزي نقلت البنغالي (٣٩ عاما) الى املستشفى 
األميري صباح امس جراء إصابته بإعياء شديد 

وأنه توفي فور وصوله الى املستشفى.
  واضاف املصدر ان النزيل محكوم عليه بعقوبات 
تصل الى الســـجن ٥٤ عاما او صادر بحقه حكم 

باحلبس جراء تهمة االجتار في املخدرات وصادر 
بحقه عقوبات متقاربة بالسجن جراء تورطه في 
قضايا جلب مخدرات الى السجن، مؤكدا ان الوافد 
السجني ضبط في ٤ قضايا سابقة بتهمة تهريب 
هيروين عن طريق اخفائه في أماكن حساسة من 

جسده او عن طريق ابتالع املخدرات.
  وأشار املصدر الى ان النزيل وفي كل الضبطيات 
الســـابقة كان يتناول مخدرات خالل تواجده في 
قصـــر العدل لنظر قضاياه او خالل نقله للعالج 

في املستشفى. 

 هاني الظفيري
  في قضية شديدة الغرابة، تقدم مواطن شاب واتهم 
أمه بسرقة ٢٠٠٠ دينار، مشيرا الى انه فوجئ بكسر 
في خزينة مالبسه واختفاء املبلغ. وقال املواطن انه 
وّجه أصابع االتهام الى اخلادمة وإذ بأمه تعترف له 

بأنها هي التي سرقت املبلغ ألنه سبق ان استدانه 
منها، وعليه سجلت قضية سرقة عن طريق الكسر، 
ومت استدعاء األم لالســـتماع الى أقوالها. من جهة 
أخرى، اتهمت وافدة عراقية زوجها املواطن باالعتداء 

عليها بالضرب اثر خالفات بينهما. 

 محمد الجالهمة
  لقي طفل مصري (٦ سنوات) مصرعه يوم امس 
اثر سقوطه من الطابق السادس وكان حارس بناية 
في منطقة النقرة ابلغ عن ســـقوط طفل ووفاته 
وفور تلقي البالغ سارع مدير امن حولي العميد 
عبداللطيف الوهيب وعدد من دوريات النجدة وتبني 
من خالل التحقيقات ان والد الطفل ووالدته انصرفا 

الى العمل تاركني الطفل وبرفقته طفالن.

  وقال مصدر امني ان والد الطفل وايضا والدته 
حضرا الى موقع ســـقوط الطفل وكانا في حالة 
نفسية صعبة، وأشار الوالد الى ان ابنه ابلغه بأن 
املدرسة طلبت منه عدم الدوام وترك ابنه الصغير 
برفقة شقيقه دون ان يعلم انه سيالقي ربه بهذه 
الطريقة البشعة، وسجلت قضية سقوط من علو 
ووفاة كما سجلت في حق األبوين قضية االهمال 

في رعاية قاصر. 

 بحوزة نزيل «مخدرات» و٢٣ محموًال إلى «الخزينة»

 مكرمة أميرية بإعفاء مخالفي اإلقامة من الغرامات 
والمهلة تمتد من ١ مارس حتى ٣٠ يونيو

 أمير زكي
  تأكيــــدا ملا انفردت بنشــــره 
«األنباء» في ٥ اجلاري عن عزم 
وزارة الداخلية اصدار عفو على 
املخالفني وان هذا العفو سيكون 
االكبر من ناحية الفترة الزمنية 
املمنوحة للمخالفني قياسا باملهل 
الســــابقة حتى يتسنى للطالب 
الدارسني واملخالفني االنتهاء من 
دراســــتهم، اصدر نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ احمد احلمود يوم امس بناء 
على مكرمة سامية من سمو األمير 
قرارا يتضمن العفو عن املخالفني 

من دفع الغرامات املترتبة على مخالفتهم مع امكانية 
مغادرتهم البالد والعودة مرة اخرى دون ان تدرج 
اسماؤهم في كشوفات غير املصرح لهم بدخول البالد. 

وجاء نص قرار وزير الداخلية ما يلي:
  في مكرمة أميرية سامية من حضرة صاحب السمو 
املفدى الشيخ صباح األحمد، حفظه اهللا، ومبناسبة 
احتفاالت دولة الكويت بالعيد اخلمسني لالستقالل 
والعيد العشرين للتحرير والذكري اخلامسة لتولي 
سموه، حفظه اهللا، سدة احلكم، أصدر سموه توجيهاته 
السامية لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشــــيخ أحمد احلمود الصباح إلصدار قرار مينح 
مبوجبه مخالفي قانون اإلقامة مهلة أربعة أشــــهر 
للمغادرة اعتبارا من ٢٠١١/٣/١ حتى ٢٠١١/٦/٣٠ من أي 
منفذ من املنافذ املخصصة مباشرة ودون احلصول 
علــــى موافقة أي جهة أو تعديل وضعه ودفع قيمة 

املخالفة.
  وتنفيذا للمكرمة األميرية السامية حلضرة صاحب 
الســــمو أمير البالد املفدى، حفظه اهللا، فقد أصدر 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قرارا 
يبني قواعد مغادرة األجانــــب غير احلاصلني على 
تراخيــــص باإلقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم 

وفقا ملا نص عليه القانون فيما يلي:
  مادة (١): مع عدم اإلخالل بأوامر املنع من السفر 
الصادرة من السلطات املختصة يتعني على كل أجنبي 
ال يحمل ترخيص باإلقامة أو انتهت إقامته أن يغادر 
البالد خالل الفترة من ٢٠١١/٣/١ حتى ٢٠١١/٦/٣٠ من أي 
منفذ من املنافذ املخصصة مباشرة وتتم اإلجراءات 

باملنافذ دون احلصول على موافقة 
أي جهة أخرى.

  مادة (٢): األشــــخاص الذين 
يبدون رغبتهم في منحهم إقامة 
الغرامة  بالبالد واستعدادا لدفع 
املقررة دون إحالتهم الى جهات 
التحقيق يتم استيفاء قيمة الغرامة 
منهم ثم تسوية أوضاعهم متى 
ما توافرت فيهم الشروط املقررة 

لإلقامة.
  مادة (٣): كل من يتم ضبطه 
أثناء املهلة املذكورة باملادة رقم ١ 
من هذا القرار مخالفا لقانون إقامة 
األجانب يتم إخراجه مباشرة من 

البالد ما لم يتقرر إبعاده وفقا ألحكام القانون.
  مادة (٤): األجانب املخالفون لقانون إقامة األجانب 
الذين لديهــــم عوائق إدارية أو قضائية حتول دون 
مغادرتهم البالد يتعني عليهم التقدم الى اإلدارة العامة 
للهجرة لبحث توفير اشتراطات احلصول على اإلقامة 
وفقا لألحكام والقواعد القانونية املقررة خالل املدة 

املشار إليها باملادة رقم ١ من هذا القرار.
  مادة (٥): يعفى األجنبي املخالف لقانون األجانب 
الذي يغادر البالد أو يخرج منها خالل املدة احملددة 
باملادة رقم ١ من هذا القرار من العقوبات أو الغرامات 
باملرسوم األميري رقم ١٩٥٩/١٧ املشار إليه والقرارات 

املنفذة له.
  مادة (٦): يجوز لألجنبي الذي غادر البالد وفقا 
ألحكام هذا القرار العــــودة إليها مرة أخرى، وذلك 
وفقا لإلجــــراءات املقررة قانونا، ما لم يكن ممنوعا 

لسبب آخر.
  مادة (٧): من لم يغادر البالد من املخالفني لقانون 
إقامة األجانب خالل املهلة املذكورة باملادة رقم ١ من 
هذا القرار فســــتوقع عليه العقوبات املقررة قانونا 
ولن يتم الترخيص له باإلقامة ويتم إبعاده عن البالد 

وال يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
  يأتي هذا القرار اإلنساني من لدن حضرة صاحب 
السمو أمير البالد املفدى، حفظه اهللا للتخفيف من 
معاناة املقيمني الذين انتهت صالحية إقامتهم ويرغبون 
في العودة الى بلدانهم أو تسوية أوضاعهم وبتلك 
الرغبة الســــامية تتحقق لهم األمنية التي تأتي مع 

احتفاالت دولة الكويت بأعيادهم الوطنية. 

 وكيل وزارة الخارجية قضية الفالح في طريقها للحل  تأكيدًا لما انفردت بنشره «األنباء» في الخامس من الشهر الجاري
والقناعي: احتجاز د.عدنان كرهينة يسيء إلىثورة مصر  

 حمد العنزي
  أكد وكيــــل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهللا حرص وزارة 
اخلارجية على تأمني سالمة املواطن م.عدنان الفالح احملتجز 
في مقر عمله من قبل العاملني في الشركة التي يديرها من مصر 
موضحا ان الوزارة حتركت منذ اليوم األول بواسطة سفيرها 
في القاهرة د.رشــــيد احلمد ومن خالل السفارة املصرية في 
الكويت وقد باشرت الوزارة اتصاالتها مع السلطات املصرية 
حلماية م.عدنان الفالح وقد مت وضعه حتت احلراسة من قبل 

السلطات املصرية املتواجدة في املوقع احملتجز فيه.
  وقال اجلاراهللا خــــالل جتمع ملواطنني وجمعيات كويتية 
في سوق شرق الذي دعى له احملامي والناشط السياسي خالد 
اجلويسري ان الكويت حتركت عبر القنوات الشرعية، مؤكدا 
أن الفالح ليس رهينــــة وأن اخلارجية لم تصدر بيانا لعدم 

اإلثارة في هذه القضية.
  هذا وقد حادث الفالح اجلاراهللا هاتفيا، مشيرا في املكاملة 

إلى أنه عاتب على السفارة التي قصرت في حقه.
  من جهته قال أمني سر جمعية الصحافيني فيصل القناعي 
ان احتجاز الفالح كرهينة دون أن يرتكب أي ذنب ال تقره أي 
شريعة، مؤكدا ان ما يتعرض له الفالح أمر يسيء إلى الثورة 
في مصر ويؤثر على ثقة املســــتثمرين والســــائحني والعالم 

اخلارجي مبصر.
  واضاف ان هذا األســــلوب من البلطجة التي قام بها القلة 
واحتجازهم الفالح من قبل العاملني بسبب املطالبة باحلقوق 
املالية للشــــركة، أمر غير مقبول، مستغربا سكوت السلطات 
املصرية عن مثل هذا االجراء وكذلك وسائل اإلعالم املصرية 

التـي لم تتضامن مع احلدث وتندد به.

  وكشــــف القناعي عن حتــــركات جمعية الصحافيني جتاه 
القضية وتوجيه خطاب الى نقابــــة الصحافيني في القاهرة 
تطلب منها التدخل والتفاعل مع احلدث النهاء معاناة املواطن 

الكويتي م.عدنان الفالح.
  بدوره قال محامي الفالح خالد اجلويســــري ان االعتصام 
مت بالتنسيق مع وزارة اخلارجية، مثمنا موقف وكيل وزارة 
اخلارجية وحضوره االعتصام، مشــــيرا الى ان هذه الدعوى 
اتت من منطلق حرصنا على حيــــاة مواطن كويتي محتجز 

خارج بلده دون ذنب وقد تتعرض حياته للخطر.
  وخاطب اجلويسري الســــلطات املصرية مطالبا اياها ان 
تتدخل لضمان سالمة الفالح وسرعة االفراج عنه كي يعود الى 

ارض الوطن ويفرح ويشارك اهله فرحة االعياد الوطنية.
  وقال اجلويسري ان موقفي مع الفالح جاء من حرصنا على 
املواطنني ومن باب الوطنية ولم يكن لي به معرفة ســــابقة، 
متمنيــــا على وزارة اخلارجية التحــــرك الفوري لالفراج عن 

الفالح وحتريره من حجزه غير القانوني.
  من جهته، قــــال رئيس جمعية حمايــــة املواطن د.فوزي 
اخلواري ان وقفة اليوم جاءت للتضامن مع املواطن الكويتي 
م. عدنان الفالح الذي متارس عليه «بلطجة» تستدعي السفارة 
الكويتية للتدخل النهاء محنتــــه واال تكتفي بتطميننا على 

صحته فقط.
  وقال اخلواري ان من غير املعقول ان السفارة الكويتية ال 
تستطيع ان متارس دورها في االفراج عن املواطن احملتجز من 
قبل هؤالء القلة، متسائال: اين دور السفارة ووزارة اخلارجية 
التي يجب ان يكون لها تنسيق مع السلطة احلاكمة في مصر 

والتفاهم معها النهاء مأساة الفالح؟!. 

 وزير الداخلية الشيخ أحمد احلمود 

 وكيل وزارة اخلارجية متحدثا لوسائل اإلعالم  (متين غوزال) 

 متى يعود م.عدنان الفالح  جانب من التجمع لسرعة عودة م.الفالح 

 املهندس عدنان الفالح .. إلى متى 

 احملامي خالد اجلويسري 

للبدء بالعمـــل وتوزيع بعض 
االطفائيني على مناطق االخالء، 
وكذلك البحث واالنقاذ وإخالء 
املنزل ومن ثم نقل املصابني الى 
منطقة آمنة وعددهم ٢ مع التأكد 
من إكمال إسعافهم وإمتام عملية 

االخالء للمنزل وإنهاء احلادث 
من قبل قائد املوقع مع التأكد 

من انهاء جميع االعمال.
  وأكد مديـــر اطفاء محافظة 
االحمدي العقيد جمال البليهيص 
ان الهدف من هذه التمارين هو 

التأكد من جاهزية رجال االطفاء 
في أي ظرف خاصة بعد حوادث 
تســـرب غازات فـــي االحمدي 
وزيـــادة وعيهم واكتســـابهم 
الكافية عند وقوع أي  اخلبرة 
حادث ومعرفة اجراءات السالمة 

في أي حادث.
  وأكد رئيس فريق التدريب 
اخلـــاص مبحافظـــة االحمدي 
الوفرة  ورئيس مركز اطفـــاء 
املقدم بدر سعد العتيبي أهمية 
هذه التدريبـــات وتقييم مدى 
تعاون الفرق فيما بينها لتحقيق 
الهدف الذي تســـعى له االدارة 
وهو حماية االرواح واملمتلكات 
وســـبل االتصال، ويعتبر هذا 
العمل مفيدا جدا الختبار كفاءة 
رجال االطفاء، خصوصا حديثي 
التخرج الذين تنقصهم اخلبرة 
الكافيـــة في احلـــوادث، وذلك 
لصقلهم وزيـــادة خبرتهم في 

احلريق واالخالء واإلنقاذ.
  هذا وتقدم البليهيص بالشكر 
اجلزيل للجهود البارزة من قبل 
شركة نفط الكويت على ما قدموه 
من تســـهيالت لالدارة العامة 
التدريبات  لالطفاء خالل هذه 
وخص بالشكر العاملني بإطفاء 
شركة نفط الكويت وعلى رأسهم 
رئيس فريق إطفاء شركة نفط 
الكويت علي البيرمي، والعقيد 
اسحاق القائد، والرائد عبداهللا 
الفودري،  جوهر، والرائد فهد 
والنقيب علي كنكوني، واملالزم 
عبداهللا بودســـتور، واملالزم 

عبداهللا املجادي. 


