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مدمنة مخدرات فشلت في بيع جسدها 

فسلكت طريق االجتار في الهيروين

التركيت: اإلدارة العامة لإلطفاء اتخذت
كل االستعدادات ملؤمتر اإلطفاء الدولي الثاني

جس���دها ملتعاطني وحينما لم 
جتد من يشتري جسدها مقابل 
جرعة مخدرات جلأت الى االجتار 
وارشدت على شخصني تتعامل 
معهما ليتم ضبطهما بواسطة 
الفتاة أيضا وإحالة املوقوفني 

الى االختصاص.
القى رجال  من جهة أخرى 
جندة مبارك الكبير القبض على 
شابني من غير محددي اجلنسية 
وعثر معهما على 5 حبات كابتي 
وقطعتني من مادة احلش���يش 
واحي���ا ال���ى اإلدارة العام���ة 
ملكافحة املخدرات الس���تكمال 

التحقيقات.
عبداهلل قنيص  ٭

واملقيم���ني أصب���ح لديهم وعي 
حول مخاطر احلريق من خال 
اجلهود التي تبذلها االدارة العامة 
لإلطفاء مم���ا أدى إلى انخفاض 
ايجاب���ي مبع���دل احلرائق عن 
االعوام السابقة، ونأمل إن تقل 
تل���ك احلرائق واحل���وادث من 
خال تكثيف التوعية عبر جميع 
الوسائل من خال إقامة أنشطة 
ومعارض تهتم بالشأن االطفائي 
وتوزيع البروشورات التوعوية، 
موضحا انه سيكون هناك أنشطه 
لتوعية اجلمهور مبخاطر احلريق 

على هامش املؤمتر.
إلى تضافر  التركي���ت  ودعا 
اجله���ود وتفعي���ل العمل فيما 
يخدم آم���ال وتطلعات القائمني 
على هذا املؤمت���ر لنقل صورة 
تعبر عن واق���ع االدارة العامة 
التي حققتها  لإلطفاء والقفزات 
بعد هذه املس���يرة الطويلة من 
العمل الشاق والدؤوب في سبيل 
تعزيز إمكانات االدارة وتطوير 
قدرات ومهارات رجل االطفاء في 
التعامل مع احل���وادث وحماية 

االرواح واملمتلكات.
وشدد على ضرورة التفاعل 
اجلماهيري مع أنشطة املؤمتر 
املختلفة، السيما انه سيتزامن مع 
يوم رجل االطفاء التاسع، مؤكدا 
في الوقت نفسه ضرورة تكرمي 
رجل االطفاء عبر هذه املشاركة 
الشعبية، التي ال شك أنها ستكون 
دافعا معنويا من شأنه أن يرتقي 
بالعاملني بهذه املهنة اإلنسانية 

والشاقة.
أمير زكي  ٭

العامة ملكافحة املخدرات اعترف 
بأنه اشترى الهيروين املضبوط 
بحوزته من فتاة وعليه مت إباغ 
مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات اللواء الش���يخ احمد 
اخلليف���ة والذي أم���ر باخطار 
النيابة العامة واستدراج الفتاة 
في صفقة للهيروين وعليه مت 
تكليف املازمني اوليني ناصر 
العيجم���ان وعلي حبيب وقام 
فريق العمل بالطلب من الشاب 
االتصال بالفتاة وشراء 15 غراما 
الهيروين وما ان حضرت  من 
حتى القى رجال املباحث القبض 
عليها لتعت���رف بأنها أدمنت 
املخدرات ومقابل االدمان منحت 

أداء أجهزة االدارة العامة لإلطفاء 
في جميع مراكزها.

وأوضح التركيت ان ش���عار 
هذا العام يحمل »احلماية املدنية 
� حتديات املس���تقبل« ويكرس 
ض���رورة حماي���ة املجتمع من 
مخاطر احلريق والوقاية من هذه 
التي  املخاطر، السيما احلوادث 
تقع في الب���اد بحاجة لتضافر 
اجلهود من خال اتباع إرشادات 
األمن والسامة في االدارة العامة 
لإلطفاء، فضا عن ان اقامة مثل 
هذه املؤمترات الدولية املهمة تنمي 
االدارة من  العاملني في  مهارات 
خال تبادل املعلومات واخلبرات 
مع خبراء عامليني مختصني في 
ش���ؤون االطفاء وهو ما يعزز 

قدرات العاملني بهذه االدارة.
وأك���د التركي���ت أن املؤمتر 
سينعقد بالتعاون مع كلية االطفاء 
اململكة املتحدة، وسيناقش  في 
ورشات عمل مقدمة من عدة دول 
أجنبية وخليجية، وستكون هناك 
15 ورقة عمل، وس���يتم اختيار 
األنسب منها واألفضل وملا يصب 
في مصلحة االدارة واحتياجاتها 
من تلك ال���ورش وحتقيق آمال 

شعار املؤمتر.
وأش���ار التركي���ت إل���ى انه 
سيكون هناك مشاركة عدد كبير 
من الشركات اخلاصة املتخصصة 
فيم���ا يتعلق بش���ؤون االطفاء 
وستقوم بعرض اختصاصاتها 
خال املؤمت���ر وتقدمي خدماتها 
الهيئة  إلى مش���اركة  باإلضافة 

العامة للبيئة.
وأك���د التركيت ان املواطنني 

فّجرت فتاة ش���ابة مفاجأة 
أمام رجال اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات حينما أكدت أنها فشلت 
في بيع جسدها فاضطرت إلى 
الهيروي���ن للمتعاطني،  بي���ع 
اعتراف���ات الفتاة ج���اءت بعد 
ضبطه���ا بتهمة االجت���ار في 
الهيروي���ن وقد اعترفت الفتاة 
على تاجري���ن للمواد املخدرة 
عثر معهما على كميات متفاوتة 

من املخدرات.
وقال مصدر امني ان ش���ابا 
كويتيا القي القبض عليه من قبل 
الدوريات وضبط معه 3 غرامات 
م���ن الهيروين ولدى إخضاعه 
للتحقيقات من قبل رجال اإلدارة 

كشف نائب مدير عام اإلدارة 
املالية  العامة لإلطفاء للشؤون 
واالدارية العميد خالد التركيت 
ان االدارة العامة لإلطفاء اتخذت 
الازمة إلقامة  كل االستعدادات 
الثاني  الدولي  مؤمتر االطف���اء 
املنعقد ف���ي الباد خال الفترة 
من 29 -31 من الش���هر اجلاري 
ال���ذي تزام���ن م���ع احتفاالت 
الباد مبرور خمسني عاما على 
االستقال ومرور عشرين عاما 
على التحرير ومرور خمسة أعوام 
على تولي صاحب السمو األمير 
مسند االمارة، والذي سيشارك 
فيه خبراء عامليون من خال ورش 
عمل ستناقش على هامش املؤمتر 
والذي يح������ظي برعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش�����يخ 

ناصر احملمد.
وأوضح التركيت في تصريح 
صحافي أن االدارة املالية اتخذت 
كل االجراءات واخلطوات الازمة 
إلجن���اح املؤمتر وتس���خير كل 
اخلدم���ات والتس���هيات وفقا 
ملس���ؤولية االدارة املالية، الفتا 
إلى أن االستعدادت لهذا املؤمتر 
كانت مبكرة وبدأت عبر تشكيل 
جلان حتضيرية حددت كل املهام 
والواجبات لتحقيق الهدف املنشود 
في تأكيد دور الكويت في احملافل 
الدولية بدعم احلكومة الامحدود 
لإلدارة العامة لإلطفاء، وليكون 
متائما مع أهميته، تنظيما وأداء 
وضيافة. وأكد التركيت حرص 
الكويت على إجناح أنشطة املؤمتر 
الدولي الثاني ملا يقدمه من أهداف 
وخطط ورؤى من شأنها تطوير 

اللواء الشيخ احمد اخلليفة

العميد خالد التركيت

أم���ر مدير إدارة بحث وحتري حولي العقيد عبدالرحمن 
الصهيل بفرز قوة في محاولة لضبط 3 وافدات من اجلنسية 
الصينية يعرضن خدمات املس���اج على كبار الس���ن، وقال 
مصدر امني ان مواطنا في العقد الس���ادس من عمره فوجئ 
لدى صعوده الى مركبته املتوقفة خلف احد األسواق الشهيرة 
والراقية ف���ي حولي باقتراب 3 
وافدات مبابس فاضحة وطلنب 
منه ان يرافقهن الى شقة لعمل 
مساج له مقابل 30 دينارا، وأكدن 
للمواطن املسن ان املساج الذي 

سيجرى له سيعيده شابا.
واضاف املصدر ان املواطن قال 
لرجال األمن ان إحدى الوافدات 
تتحدث اللغ���ة العربية بطاقة 
غريبة، مشيرا الى انه رفض هذا 
العرض وعاد الى املجمع لسؤال 
الوافدات،  أصحاب احملات عن 
حيث أبلغ بأنهن دائمات التواجد 
في املواقف، هذا وزود املواطن رجال األمن بكارت حددن فيه 
رق���م هاتف، ولدى االتصال على رق���م الهاتف تبني انه رقم 

خاص وجار البحث عن الصينيات ال� 3.
محمد الدشيش  ٭

عرض مواطن ش���اب الزواج من فتاة قاصر عربية وذلك 
حتى يلملم قضية مواقعة قاصر اتهم فيها، وكانت اس���رة 
فتاة قاصر قد اصطحبت ابنته���ا البالغة من العمر 17 عاما 
لتبلغ عن انها خرجت من منزل اسرتها اثر مشاجرة حدثت 
بينها وبني شقيقها األكبر، وما ان خرجت الى الشارع العام 
حتى توقف لها شاب بسيارة فارهة، حيث قام بالذهاب بها 
الى احد املطاعم وبع���د ان تناوال طعام الغداء ذهب بها الى 
ش���قة باإليجار اليومي واعتدى عليها، وقال مصدر امني ان 
الفتاة حددت مركبة اجلاني ورقم سيارته وأيضا الشقة التي 
استضافها بداخلها وعليه مت القبض على الشاب الذي حاول 
إنكار الواقعة، اال ان الفتاة تعرفت عليه في اكثر من طابور 
عرض، وقام رجال املباحث باالنتقال الى البناية التي أقامت 
فيها الفتاة وتبني ان الش���اب استأجر غرفة ملدة 24 ساعة، 
وأشار املصدر الى ان الشاب عرض الزواج من الفتاة وقبلت 

أسرة الفتاة العرض.
هاني الظفيري  ٭

وضع شرطيان من مخفر الدعية داخل مستشفى ابن سينا 
حتت الرقابة الطبية الدقيقة اثر انتقال وباء غريب لهما. وقال 
م����صدر امني ان الش����رطيني ظه��رت عليهما أعراض غريبة 
متثلت في اإلغماء املتكرر والرغبة في االستفراغ، الى جانب 
ظهور بقع على اجللد، وقد أفاد الشرطيان بأنهما دخا النظارة 
النزالء بعد شكوك في  لتفتيش 
حيازة احداهم هاتف نقال، وبعد 
خروجهما من النظارة التي يحتجز 
فيها نح���و 15 وافدا فوجئا بهذه 
األعراض، ه���ذا وقد أفاد األطباء 
بأن هناك عرضا غريبا عبارة عن 
وباء انتقل لهما، هذا وأمر مدير 
أمن محافظة العاصمة اللواء طارق 
النظارة مبواد  حمادة بتطهي���ر 
الوقوف على  تنظيف حتى يتم 

حقيقة إصابة رجلي األمن.
عبداهلل قنيص  ٭

قال أحد السجناء في اتصال هاتفي مع »األنباء« ان عددا 
كبيرا من السجناء أصيبوا بإعياء شديد ومت نقلهم إلى العاج 
في مستشفى السجن املركزي كما ان هناك سجينا نقل الى 
مستشفى خارجي لسوء صحته جراء اإلضراب عن الطعام. 
وقدر السجني اعداد املصابني جراء اإلضراب عن الطعام بأنها 
جتاوزت ال� 100 شخص، مشيرا 
الى ان هناك تصميما من جميع 
الس���جناء املضربني عن الطعام 
على حتقي���ق مطالبهم وتغيير 
اشتراطات العفو. واضاف السجني 
ان هن���اك توجها م���ن قبل عدد 
النزالء لامتناع عن تناول  من 
املشروبات بجميع انواعها وايضا 
االمتناع عن تناول االدوية التي 
يتم اعطاؤها للس���جناء جراء 
مرضهم وذلك بدءا من غد االثنني. 
واستطرد بالقول: أبلغنا أسرنا 
للتجم���ع والتظاهر في ش���ارع 
الصحافة اليوم إليصال رس���التنا. يذك���ر أن وكيل وزارة 
الداخلية املس���اعد لشؤؤن املؤسس���ات االصاحية ونتفيذ 
األحكام اللواء أنور الياس���ني فرض حجزا على العاملني في 

السجن املركزي حلني االنتهاء من االضراب. 
أمير زكي  ٭

تقدم وافد آسيوي إلى مخفر خيطان مبلغا عن اعتراض 
طريقه من قبل شخصني يرتديان الزي الوطني حيث ادعيا 
بأنهما من رجال املباحث وطلبا ان يطلعا على هويته حيث 
ابلغهما بأنه وصل إلى الباد حديثا وانه يحوز جواز سفره 
ليتم اخذ جواز سفره ومن ثم سلباه 200 دينار كانت بحوزته 
وطلبا منه مراجعة مخفر خيطان لتسلم اجلواز وفوجئ بأن 
ما حدث مجرد واقعة س���لب، وسجلت قضية وفتح حتقيق 
للوقوف على هوية املتهمني وحملت القضية عنوان »سلب 

بانتحال صفة رجال مباحث وسرقة مستند رسمي«.
محمد الدشيش  ٭

شّن رجال مرور العاصمة اخلميس املاضي حملة مرورية 
على الس���يارات املتوقفة في أماكن ممن���وع الوقوف مقابل 
البورصة وجرى كبح 50 مركبة منها مركبات فارهة، وطلب من 
املخالفني رفع مخالفتهم املرورية قبل فض الكابح عن مركبات 

املخالفني، يذكر ان مخالفة الكابح قيمتها 20 دينارا.
محمد الدشيش  ٭

تقدمت فتاة جامعية الى مخفر ضاحية فهد األحمد وأبلغت 
عن سرقة قيمة املنحة األميرية من حسابها البنكي، وقالت 
الطالب���ة انها كانت خارج الباد وحينما عادت الى الباد لم 
جتد املنحة األميرية، فدققت في حس���ابها، وحينما راجعت 
البنك علمت ان املنحة نزلت في حسابها ولكنها سحبت على 
دفعتني، وأكدت املجني عليها انها لم تس���حب اي مبلغ من 
حسابها، ألنها كانت خارج الباد، ومت تسجيل قضية تزوير 
في محرر بنكي على ان يستعني رجال مباحث األموال العامة 

بكاميرات البنك لتحديد هوية اللص البنكي.
أمير زكي  ٭

قام فريق من »االدلة اجلنائية« برفع البصمات من داخل 
محل للهواتف بعد تعرضه للسرقة وكان صاحب احملل استنجد 
بعمليات الداخلية مبلغا عن كس���ر واجهة احملل وسرقة 19 
هاتفا نقاال، هذا ورفض صاحب احملل وهو من غير محددي 
اجلنسية اتهام احد بعينه، وسجلت قضية سرقة عن طريق 

الكسر ضد مجهول.
محمد الدشيش  ٭
 ٭

احتجز مواطن في العق���د الثاني من عمره في مخفر 
الفحيحيل بتهمة هتك عرض انثى الى جانب التحريض 

على الفسق والفجور.
وقال مصدر أمني ان عملي���ات وزارة الداخلية تلقت 
باغا من عدد من املترددين واملتسوقني في سوق جتاري 
شهير في األحمدي بشأن وقوع مشاجرة بني امرأة منقبة 
وشاب وعليه مت اإليعاز الى رجال األمن للتعامل مع الباغ 
وتبني ان الش���اب حترش بالسيدة وحينما قام باالعتداء 

عليها بالضرب ونزع نقابها نهرته.
محمد الجالهمة  ٭

اللواء طارق حمادةالعقيد عبدالرحمن الصهيل

اللواء أنور الياسني

مواطنة تبلغ عن »طرار« مسن 
رفض حسنة تقل عن 5 دنانير!

مباحث حولي تبحث 
عن 3 صينيات مبالبس فاضحة 

يقدمن املساج لكبار السن 

مواطن استضاف قاصرًا في شقة 
باإليجار اليومي وعرض الزواج منها 

داخل مباحث اجلهراء

التحفظ على شرطيني
 في »ابن سينا« إلصابتهما 

بوباء غريب من مخفر الدعية

سجني لـ »األنباء«: سنمتنع 
عن الشرب  غدًا

لتغيير قواعد العفو

أعلن عن جتمع لذوي السجناء اليوم

سلب جواز سفر و200 دينار

كبح 50 مركبة مقابل البورصة

جامعية تبلغ عن سرقة املنحة

سرقة 19 هاتفًا في خيطان

نزع برقع سيدة 
فاتهم بهتك عرض 

4 بدون تشاجروا على سيارة

في قضية طريفة اضطرت مواطنة الى االتصال بعمليات 
الداخلية النقاذها من طرار رفض قبول دينار وأصر على 
ان يحصل على 5 دنانير. وق����ال مصدر أمني ان عمليات 
الداخلية تلقت اتصاال من سيدة قالت فيه انها كانت متوقفة 
عند احد أسواق الفحيحيل الراقية، وفوجئت بشخص مسن 
يقترب منها ويطلب ح���س����نة، وق����امت بإعطائه دينارا، 
اال انه رفض أخذ الدين����ار وقال للمواطنة: »أنا خل���يجي 
وسيارتك قيمتها 20 ألف دينار، اعطيني 5 دنانير«، فرفضت 
املواطنة االمتثال ألوامر الطرار اخلليجي، فما كان منه اال 
ان توق����ف أمام مركبتها رافضا التح����رك قبل ان تدفع له 
5 دنانير وهو ما دعاه����ا الى االتصال بعمليات الداخلية، 
وعندما س����مع الطرار صافرة الدورية توارى عن األنظار، 

وسجل اثبات حالة.
محمد الدشيش  ٭

بس���بب التنافس على شراء سيارة اندلعت مشاجرة في 
منطق���ة الري بني 4 اش���خاص من غير محددي اجلنس���ية 
والغريب في هذه املشاجرة ان صاحب السيارة والذي كان 
سببا في املشاجرة خرج من السوق رافضا بيع سيارته ألي 
من املتشاجرين وكانت عمليات الداخلية تلقت باغا عن وقوع 
مش���اجرة استخدمت فيها العصي والعجرات مقابل محات 
تثمني الس���يارات وتوجه رجال األمن ومت فض املش���اجرة 

وإحالة اطرافها إلى االختصاص.
محمد الدشيش  ٭
 ٭

مصرع 6 وافدين في حادثني على املسيلة واخلامس

وافدان من اجلنسية املصرية اثر 
حادث انقاب على الدائري اخلامس 
الرقعي وس����جلت  مقابل منطقة 

قضية انقاب ووفاة.
هاني الظفيري  ٭

حادث انقاب مركبة مقابل منطقة 
املسيلة ادى الى مصرع 4 وافدين 
وهم: نوبل )45 عاما( وزبكارو )41 
عاما( وسييزا )41 عاما( وفلينو 
)33 عاما(، من جهة اخرى توفي 

لقي 6 وافدين مصرعهم، وهم: 4 
من اجلنسية الفلبينية ووافدان من 
اجلنسية املصرية، في حادثي سير 
وقعا على طريق املسيلة والدائري 
اخلامس، وقال مص����در امني ان 

مركبة الوافدين الفلبيني وقد تهشمت نتيجة االصطدام

قامت اإلدارة العامة للمرور بسلسلة من احلمات املفاجئة 
في احملافظات الست خال عطلة نهاية األسبوع أسفرت عن 
تس���جيل 4974 مخالفة مرورية وحج���ز 307 مركبات و20 

دراجة وبانشي.
وذكرت االحصائية الصادرة انه مت تسجيل 800 مخالفة 
مروري���ة في نط���اق محافظة العاصمة وحج���ز 15 مركبة، 
بينم���ا مت توقيع 766 مخالفة وحجز 40 مركبة في محافظة 

الفروانية.
وأضافت ان محافظة حولي سجلت 1350 مخالفة ومت حجز 
25 مركبة بينما بلغ عدد املخالفات املرورية في األحمدي 467 
مخالفة وجرى حجز 21 مركبة، وفي محافظة مبارك الكبير 
مت تس���جيل 140 مخالفة بينما بلغت املخالفات في اجلهراء 

213 مخالفة.
وأش���ارت الى ان ادارة العمليات باإلدارة العامة للمرور 
س���جلت 1238 مخالفة خال عطلة نهاية األس���بوع وقامت 

بحجز 206 مركبات و20 دراجة وبانشي.
وأهابت اإلدارة العامة للمرور بقائدي املركبات الى ضرورة 
االلتزام بقواعد وآداب املرور والعمل مبدلول العامات املرورية 
واللوحات االرشادية واخلطوط االرضية لعدم الوقوع في 
املخالفات وحماية مستخدمي الطريق من احلوادث املرورية 

حتى يكون الطريق دائما طريق السامة.

حترير 4974 مخالفة 
وحجز 307 مركبات و20 دراجة 

في عطلة نهاية األسبوع

 الكويت حترص على 
إجناح املؤمتر ملا 
يقدمه من أهداف 

وخطط ورؤى تطور 
أجهزة اإلطفاء 

ضبط مواطن سرق »يوكن« شيخ واستبدل لوحاتها
أمر وكي���ل نيابة العاصمة 
باحتجاز مواطن بتهمة التزوير 
في محررات رس���مية وسرقة، 
على ان يح���ال في وقت الحق 
العام���ة للمباحث  الى االدارة 
اجلنائية للتحقيق معه في 5 

قضايا سرقة.
امن���ي فان  ووف���ق مصدر 
معلوم���ات وصل���ت الى مدير 

مباحث العاصمة العقيد منصور 
العتيبي عن ان مواطنا يست����غل 
سيارة يوكن تعود ملك����يتها 
الى احد ابناء األسرة احلاكمة، 
وان���ه س��������رق املركب��ة قبل 
اش���هر وقام باجراء تعديات 

عليها.
واضاف املصدر: قام العقيد 
العتيب���ي بتكليف  منص���ور 

رجال مباحث الشويخ والذين 
نصب���وا كمين���ا للمواطن في 
منطقة حولي ومت ضبطه هو 
والسيارة املسروقة وتبني ان 
املواطن قام بسرقة لوحات وافد 
لبناني من ذات ماركة السيارة 
اللوحات املسروقة  ووض����ع 
على املركبة املس���روقة والتي 

بدل معاملها.

مت  املص���در:  واس���تطرد 
االستعام عن املواطن وتبني انه 
مطلوب للتحقيق في 5 قضايا 
س���رقة، مش���يرا الى ان املتهم 
اعترف بس���رقة مركبة الشيخ 
أثناء تواجدها في مواقف احد 
االسواق الشهيرة في الساملية 

باستخدام مفتاح مصطنع.
هاني الظفيري  ٭


