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مواطنة تعرضت للخطف واالغتصاب في بّر ميناء عبداهلل
وقدمت دليل ازدواجية متهم من بني 4 اعتدوا عليها

احللقة املفقودة في قضية السيارة املفخخة
تزداد تعقيدًا.. وال أدلة تؤكد تورط سائقي الوانيت

فحص أجهزة احلاسوب كشف عن محاوالت الوافدين الدخول ملواقع إباحية ال إرهابية

ال تزال اجهزة وزارة الداخلية 
وحتديدا االدارة العامة ملباحث 
الدولة تواص����ل جهودها  امن 
لفك س����ر وجود مادة متفجرة 
داخل واني����ت كان في طريقه 
للدخول الى ميناء الش����عيبة، 
وقال مص����در امني مطلع على 
سير التحقيقات ان القضية تزداد 
التحقيقات  ان  تعقيدا، خاصة 

املكثفة التي اجريت مع الوافدين 
الذين سبق أن استخدموا هذه 
املركب����ة املفخخة اك����دوا عدم 
علمهم بأي مواد متفجرة داخل 
املركبة كما كشف اخلبراء الذين 
قاموا بفحص اجهزة احلاسوب 
املصادرة عن انهم لم يسبق لهم 
االتصال بأي شبكة ارهابية كما 
لم يسبق لهم ومن خالل اجهزتهم 

ان بحث����وا في مواق����ع معنية 
بتصني����ع املتفجرات او مواقع 
تروج للفكر االرهابي املتطرف، 
مشيرا الى ان اخلبراء اكتشفوا 
طرافة تتمثل في محاوالت عدة 
قام بها الوافدون في الدخول الى 

مواقع اباحية.
ال����ى ان  واش����ار املص����در 
التحقيقات ق����د تنتهي الى ان 

هناك آخرين لم يعرفوا حتى اآلن 
استغلوا جزئية دخول الوانيت 
الى املنشأة االستراتيجية مبيناء 
املواد  الشعيبة ووضعوا هذه 
املتفجرة داخل الوانيت دون ان 

يعلم سائقه.
واض����اف: التحري����ات اآلن 
منصبة على عدد من املوظفني 
داخ����ل ميناء الش����عيبة لرمبا 

يكون احدهم او عدد منهم طلبت 
منه مجموع����ة ما تنفيذ امر ما 
داخل املنشأة، اال انه اضاف ان 
التحريات س����تتركز على هذه 
اجلزئية نظ����را لعدم التوصل 
الى حقائق دامغة بشأن هوية 
العجينة  املتورطني في قضية 

املتفجرة.
محمد الجالهمة  ٭

»الداخلية« و»األوقاف« اتفقتا على دمج »اإلرشاد« ببرنامج حفظ القرآن

حريق مزرعة في العبدلي والنيران تلتهم مركبة 2010

ترك أسطوانة الغاز إلى جوار الفرن
يعرضها لالنفجار.. وحرائق السكن اخلاص نتيجة اإلهمال

أحيلت فتاة كويتية الى ادارة 
الطب الشرعي لتوثيق اعتداء وقع 
عليها سواء كان اعتداء رباعيا من 
قبل 4 شباب او اعتداء بالضرب، 
والالفت في هذه القضية ان املجني 
عليها لم تكتف بتس���جيل عدة 
قضايا بحق 4 اش���خاص تعرف 
احده���م وهي خط���ف ومواقعة 
باإلكراه وسلب بالقوة وتهديدها 

بالقتل وامنا قدمت دليل ازدواجية 
أحد املتهم���ني إذ أرفقت في ملف 
القضية ش���هادات ميالد وصورا 
جلوازي س���فر ش���خص من بني 

اجلناة.
وق���ال مصدر امن���ي ان فتاة 
تقدمت الى مخفر أم الهيمان وقالت 
انها كانت عائ���دة من مقر عملها 
عندما اس���توقفها معها شخص 

ارتبطت معه مبشروع  ان  سبق 
خطبة، مشيرة الى ان هذا الشخص 
كان برفقت���ه 3 آخرين أجبروها 
على ت���رك س���يارتها وأدخلوها 
عنوة في مركبتهم وانطلقوا بها 
الى أحد املخيمات حيث تبادلوا 
االعتداء عليها وافترس���وها كما 
سلبوها شنطة يدها والتي كان 
بداخلها هويات رس���مية ومبلغ 

50 دينارا.
انها  وقال���ت املجني عليه���ا 
الى اجلناة أن يتركوها  توسلت 
حلال سبيلها إال انهم لم يأخذوا 

بتوسالتها.
وأشارت املجني عليها الى ان 
الشخص الذي كان وراء اختطافها 
سبق وتقدم خلطبتها، كما قدمت 
في ملف القضية صورا ملستندات 

تؤكد ازدواجية جنسية خطيبها 
السابق. هذا وأخطر وكيل النائب 
العام الذي أمر بإحالة املجني عليها 
الى الطب الشرعي وتسجيل عدة 
قضاي���ا وتكلي���ف ادارة البحث 
والتحري بسرعة ضبط اجلناة 
ملواجهتهم مبا أدل���ت به املجني 

عليها من أقوال.
عبداهلل قنيص ـ محمد الدشيش  ٭

الداخلية  اتفق وكيل وزارة 
املس����اعد لش����ؤون املؤسسات 
االصالحي����ة وتنفي����ذ األحكام 
اللواء أنور الياسني ووكيل وزارة 
األوقاف والش����ؤون اإلسالمية 
املس����اعد لشؤون القرآن الكرمي 

والدراسات اإلسالمية عبداهلل براك 
وناظر مركز اإلرشاد واملسائي 
مرزوق املطيري في اجتماع بينهم 
على اعادة فتح البرنامج املسائي 
اخلاص مبركز وزارة األوقاف في 
جميع املؤسس����ات االصالحية، 

وكذلك وضع اآلليات املناس����بة 
النتساب النزالء بناء على رغبتهم 
الواج����ب اتخاذها  واإلجراءات 
للقب����ول مع مراع����اة اجلوانب 
األمنية والتنسيق املشترك بني 
املسؤولني في اجلانبني لتالفي 

أي سلبيات تطرأ مستقبال من 
خالل تشكيل جلنة مشتركة بني 
مديري املؤسسات االصالحية 
ومسؤولي مراكز دور حتفيظ 
القرآن العاملة في املؤسس���ات 
االصالحية لتحديد وبيان دور 

ومهام ومس���ؤوليات كل منهم 
م���ع رفع تقارير ال���ى املعنيني 
في الوزارتني في غضون شهر 
العتماد آلي���ات وبرامج العمل 
التنفيذي وفق ما أس���فر عنه 

االجتماع املشترك.

كادت نيران اندلعت في مزرعة 
مبنطق���ة العبدلي ان تنتقل الى 
امل���زارع احمليطة بها لوال متكن 
العبدلي مبشاركة  رجال اطفاء 
مراكز الصبي���ة والصليبخات 
واإلسناد من اخماد احلريق الذي 

التهم 25% من مساحة مستودع 
في املزرعة تبلغ مساحته 4 آالف 
متر مربع ويستخدم في تخزين 

مواد بناء وكونتينرات.
من جهة أخرى، كثفت االدارة 
العامة لالطفاء جهودها تزامنا 

مع ارتفاع درجات احلرارة الذي 
يشكل عامال رئيسيا مؤثرا في 
تزايد اعداد احلرائق خالل فترة 
الصيف باطالقها حملة تفتيشية 
التجارية  على بعض املجمعات 
واملعاهد الصحية والرياضية، 

حيث مت حتري���ر مخالفات مبا 
مت رصده من إخالل بااللتزامات 
واالشتراطات املتعلقة باجراءات 

األمن والسالمة.
وفي اجلهراء التهمت النيران 
سيارة موديل 2010 في ظروف 

ومالبسات غامضة، وفتح حتقيق 
للوقوف على س���بب احلريق، 
وكانت النيران قد التهمت السيارة 
ومت اع���داد تقري���ر في احلريق 

وإحالته إلى جهة االختصاص.
هاني الظفيري  ٭

التوعية  حّذر رئيس قس���م 
والعالقات العامة باالنابة باالدارة 
العام���ة لالطف���اء النقيب عمار 
احلبيل من خطر اسطوانة غاز 
الطبخ الت���ي ال يخلو اي منزل 

منها.
وقال احلبيل ان هذه االسطوانة 
تشكل خطرا على املنزل وسكانه 
اذا مت استخدامها باهمال وجهل، 
مؤكدا ان االهمال هو السبب االول 
في معظم احل���وادث واحلرائق 

التي قد حتدث في املنزل.
ووض���ح ان االهم���ال ف���ي 
استخدام هذه االسطوانة يتمثل 
في عدة اشكال وافعال كاإلهمال 
في الصيانة الدورية واملستمرة 
للموقد وعبث االطفال باالسطوانة 
وتواجدهم باملطبخ دون وجود 
رقيب وترك املوقد ومنظم الغاز 
مفتوحني بشكل دائم ألنه يسبب 
الغاز، كم���ا ان وضع  تس���رب 
االس���طوانة بالقرب من املوقد 
ارتفاع  الى  )الفرن( قد ي���ؤدي 
درجة حرارة االسطوانة ومن ثم 
يؤدي الى تسرب الغاز خارجها 

عن طريق صمام االمان.
وق���ال احلبيل ان���ه لتفادي 
خطر االسطوانة والتغلب على 
مش���كلة االهمال وضعنا بعض 
اتباعها  التي يج���ب  االجراءات 

مفت���اح االض���اءة او اي جهاز 
كهربائي لكيال تصدر اي شرارة 
او اي مصدر حراري والذي غالبا 
ما يؤدي الى انفجار عندما ميتلئ 
املكان بالغاز ويجب عمل التهوية 
الالزمة من خالل االبواب والنوافذ 
واغالق منظم الغاز والقيام باخالء 

املكان الذي نتج عنه التسرب.
وناش���د احلبي���ل االهال���ي 
باالتصال السريع على 112 اذا ما 
تفاقم الوضع وخرج عن السيطرة 
لضمان س���رعة تدخ���ل رجال 
االطفاء، ومتنى السالمة للجميع، 
داعيا اجلميع للتقيد بالنصائح 

السابقة لسالمة اجلميع.

املوقد مس���ببا حدوث احلرائق 
خ���ارج املوقد )الف���رن(، فلذلك 
يجب استخدامها بالوضع الرأسي 
لتفادي ذلك اخلطر، اما لفحص 
خراطي���م ومنظم���ات الغاز من 
التسرب فيجب استخدام قطعة من 
االسفنج مملوءة باملاء والصابون 
والقيام بتمريرها على اخلرطوم 
والوصالت اخلاصة باسطوانة 
الغاز، فاذا لم يكن هناك اي فقاعات 
تكون الوصالت واخلرطوم سليما 

والعكس صحيح.
اما في حالة وقوع التسرب، 
فقد بني احلبيل ان هناك اجراءات 
يجب اتباعها، فيجب عدم تشغيل 

الناجتة عنها  لتفادي املشكالت 
كاستخدام اخلراطيم واملنظمات 
املعتمدة من قبل شركة ناقالت 
النفط الكويتية واحملافظة على 
الفرن واالسطوانة ومعداتهما، كما 
يجب وضع احدى مطفآت احلريق 
في املطبخ لتوفير عامل السرعة 
عند استخدامها وتوفير كاشف 
الغاز داخل املطبخ الكتشاف اي 

تسرب غاز يحدث.
واكد ان استخدام االسطوانة 
بالوضع االفقي يسبب خطورة 
كبيرة، حيث يتم عندها خروج 
الغاز باحلالة السائلة وبالتالي 
تطاير اللهب بش���كل مرتفع من 

الدخان الكثيف غطى منطقة مزارع العبدلي

نقل اسطوانات الغاز بطريقة خاطئة يعرضها لالنفجار

السيارة وقد التهمت النيران محتوياتها

فحص خرطوم الغاز دوريا يحول دون احلرائق

حملت سفاحًا وحاولت توليد نفسها
فماتت قبل أن يرى جنينها النور

عبارات مسيئة جديدة داخل مسجد بحق 
أم املؤمنني وعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهما

شهدت منطقة القرين مساء امس قضية جديدة 
تضمنت تدوين شخص مجهول عبارات مسيئة 
في مس����جد محمد بن كعب طال����ت أم املؤمنني 
الس����يدة عائشة رضي اهلل عنها واخلليفة عمر 

.ÿ بن اخلطاب
وقال مصدر أمني ان مواطنا أبلغ عمليات وزارة 
الداخلية بأنه وجد هذه العبارات املس����يئة لدى 

دخوله حمام املسجد، وفور تلقي البالغ سارع الى 
املسجد عدد من رجال األمن وحتديدا رجال األدلة 
اجلنائية الذي����ن رفعوا اآلثار التي قد تقود الى 
توقيف اجلاني في هذه القضية، كما مت استدعاء 
خبير اخلطوط واخطار رجال املباحث اجلنائية 

وأمن الدولة إلجراء التحريات الالزمة.
أمير زكي  ٭

بدأ رجال ادارة بحث وحتري محافظة مبارك 
الكبير مهمة صعب���ة الى حد بعيد تتمثل في 
العثور على شخص مجهول اقام عالقة محرمة 
مع آسيوية واس���فرت هذه العالقة عن حمل 
سفاح، وهذه ليست كل تفاصيل القضية، امنا 
هناك تفاصيل اخرى اشد قسوة، حيث حاولت 
اآلسيوية توليد نفسها بطريقة بدائية فلفظت 

انفاسها االخيرة قبل ان يرى جنينها النور.
وقال مصدر امني ان مواطنا ابلغ عمليات 

الداخلي���ة بأن خادمته اس���تأذنت لالقامة في 
غرفتها، وحينما تغيبت الكثر من 6 س���اعات 
قامت ربة املنزل بالطرق على غرفتها وحينما 
لم تفتح مت كسر الباب ليجدوا الوافدة غارقة 
في دمائها، وبانتقال الطب الشرعي اكد ان الدماء 
الغزيرة التي عثر عليها الى جوار اجلثة جراء 
عملية اجهاض بدائية، مؤكدا ان الطفل توفي 

قبل ان يرى النور بفعل عملية التوليد تلك.
هاني الظفيري  ٭

املرّوج اآلسيوي للخمور سقط في الفردوس
ضبط رجال امن الفروانية 
املروج اآلس���يوي للخمور 
احمللية في منطقة الفردوس 
بعد كمني نص���ب له اثناء 

تواجده اول من امس.
وكانت معلومات توافرت 
لدى مدير ام���ن الفروانية 
العميد غلوم حبيب انتهت 
الى موعد تواج���د املروج 
اآلس���يوي، حيث مت اسناد 
امر تعقب وجوده الى رجال 
االمن والدوريات في املنطقة 
ومت ضبطه وبحوزته 18 علبة 
بالستيكية معبأة باخلمر 
احملل���ي وث���الث زجاجات 
اخ���رى، واحيل على الفور 
للجه���ات املختصة، حيث 
اعترف بترويجه للخمور 
املصنع���ة محلي���ا عل���ى 
اآلس���يويني الذين يعملون 

في بعض املنازل.
من جانب آخر، وفي حملة 
امنية مبشاركة البلدية، مت 
رفع 15 س���يارة مهملة من 
الساحات الترابية في منطقة 

االندلس.
هاني الظفيري املتهم وامامه املضبوطات ٭

العديد من األنواط وشهادات 
الكف����اءة والتقدير في مجال 
عمله ومن أعلى السلطات في 
الداخل واخلارج. وقد التحق 
بالعمل بوزارة الكهرباء واملاء 
في 1995/12/4 واستمر على 
رأس عمله مشهودا له بالكفاءة 
والتفاني ف����ي العمل إلى أن 
متت االستعانة به في وزارة 
الدفاع ليبدأ واجباته الوظيفية 
فيها بوظيفة مهندس بإدارة 
الشؤون الهندسية في غضون 
شهر يونيو 2000. وقد استكمل 
الناجح  الوظيفي  مش����واره 
وحصل عل����ى تقارير كفاءة 
مبرتبة »ممتاز« طوال سنوات 

خدمته بوزارة الدفاع.
إال أنه وخلالفات شخصية 
ال دخل للعم����ل فيها فوجئ 
بالرئي����س املباش����ر له وقد 
وضع عنه تقارير كفاءة عن 
ع����ام 2009 بدرج����ة »جيد« 

استنادا إلى أسباب ال أساس 
الواقع وإمنا تعكس  لها من 
وجها من أوجه سوء استعمال 
السلطة مبا يحمله من ظلم 

وتعسف.

عليها في طابور عرض قانوني 
لم تتع����رف عليه. وبتاريخ 
2011/1/10 قض����ت محكم����ة 

اجلنايات ببراءة املتهم.

وهددها بنشرها على اإلنترنت 
ما لم تقم بالوقوف عارية أمام 
الكمبيوت����ر والقيام  كاميرا 

بحركات مخلة باحلياء.
وأضاف����ت املجني عليها 
أنها نفذت ما طلبه منها املتهم 
خشية أن يقوم بتنفيذ تهديده 
لها ويقوم بنشر صورها. فقام 
املتهم بتسجيل مقاطع ڤيديو 
لها دون رضاها ودون علمها. 
ثم طلب منها مبلغ 1000 دينار 
نظير عدم قيامه بنشر تلك 
الصور واملقاطع التي سجلها 

لها على شبكة اإلنترنت.
وق����د قام املته����م بتهديد 
املجن����ي عليها ع����ن طريق 
إرسال رسائل نصية من هاتفه 
النقال، فقامت املجني عليها 
بإبالغ جهات االختصاص فتم 
القبض على املتهم. ومبواجهته 
بالشكوى املقدمة ضده أنكر 
االتهام. وبعرضه على املجني 

الدائ����رة اإلدارية  قضت 
الكلية  السادس����ة باحملكمة 
برئاسة املستشار جنيب املاجد 
وعضوية املستشارين محمد 
التميم����ي ومحمد فوزي أبو 
زيد وأمانة سر إبراهيم حجاج 
بإلغاء قرار وكيل وزارة الدفاع 
فيما تضمنه من تقدير كفاءة 
مواطن عن عام 2009 بدرجة 
»جيد« مع ما يترتب على ذلك 
من آثار، وألزمت املدعى عليه 
بصفته املصروفات ومقابل 
أتعاب احملاماة. كان املواطن قد 
رفع دعواه عن طريق احملامية 
التي قدمت  هناء بوج����روة 
صحيفة دعوى اختصمت فيها 
وكي����ل وزارة الدفاع بصفته 
وقالت فيها إن موكلها مهندس 
كهرباء وقد تخرج من أفضل 
جامعات العالم ونال العديد من 
الشهادات العلمية والدورات 
التطبيقي����ة وحص����ل على 

قضت الدائ����رة اجلزائية 
اخلامسة مبحكمة االستئناف 
أمس برئاسة املستشار إبراهيم 
العبيد وعضوية املستشارين 
لطفي س����املان وعلي حسني 
نصر في حضور رئيس أمناء 
الدوائر اجلزائية سامي  سر 
العنزي بإلغاء حكم أول درجة 
القاضي بب����راءة مواطن من 
تهمة ابتزاز مواطنة وتهديدها 
بصور التقطها لها دون علمها 
وقضت بحبسه 3 سنوات مع 

الشغل والنفاذ.
كانت املجن����ي عليها قد 
تقدمت بشكوى قالت فيها إنها 
تعرفت على املتهم من خالل 
اإلنترنت عن طريق احملادثة 
الكتابي����ة وزودته باإلمييل 
اخلاص بها وبرق����م هاتفها 
النقال، ثم طل����ب منها فتح 
وتشغيل الكاميرا فمكنته من 
ذلك، فقام بالتقاط صور لها 

 »اإلدارية« تلغي قرار وكيل وزارة الدفاع وتقضي 
بأحقية مواطن في احلصول على تقدير ممتاز

إلغاء براءة مواطن من تهمة االبتزاز 

عدل ومحاكم

مؤمن المصري

احملامية هناء بوجروة
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