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الكندري: القضايا غير اجلزائية الواردة أمام احملاكم
فاقت خمسة أضعاف نسبة زيادة السكان

مجهولون يضعون 12 قذيفة هاون داخل محول في بر النسيم

رجال مباحث حولي يلقون القبض على وكيل ضابط
باع فرقة أمنية كالشينكوف وذخيرة بـ 1600 دينار

تقدم عدد من عمال الصيانة 
الكهرباء واملاء  التابعني لوزارة 
ببالغ يفيدون فيه بوجود مجموعة 
من قذائ���ف اله���اون داخل احد 
محوالت الضغط العالي مبنطقة 
بر النس���يم عثروا عليها خالل 

معاينتهم للمحول املذكور.
امني فإن  وبحس���ب مصدر 
اللواء  االم���ن يتقدمه���م  رجال 

دليهي الهاجري ومساعده اللواء 
ابراهيم الطراح استجابوا للبالغ 
وتوجهوا الى احملول وقاموا بعمل 
سياج امني حول احملول، وبعدها 
مت اخطار رجال ادارة هندس���ة 
املتفجرات التابعة للجيش الذين 
الى جهة  القذائ���ف  قاموا بنقل 

االختصاص.
واوض���ح املص���در ان عمال 

الصيانة فوجئوا اثناء دخولهم 
اح���د احملوالت في بر النس���يم 
بوجود 12 قذيفة منتش���رة في 
الداخلي للمحول، االمر  احمليط 
الذي دفعهم الى اخلروج وابالغ 
العملي���ات، وعليه توجه رجال 
االمن، حيث اشار املصدر الى ان 
القذائف تعود الى مخلفات الغزو 
الغاش���م ومت تسجيل  العراقي 

قضية في مخفر اجلهراء ومت رفع 
التقري���ر الى اجلهات املختصة، 
وكشف املصدر ان القذائف بحسب 
املعاينة االولي���ة تدل على انها 
وضعت حديثا، وان شخصا ما او 
مجموعة من االشخاص وضعوها 
في وسط احملول النائي، موضحا 
انه سيتم رفع البصمات من على 
القذائ���ف وكذلك من على ابواب 

احملول ملعرفة هوية من وضع تلك 
الوقت ذاته  القذائف، مؤكدا في 
ان عمال الصيانة دائمي التردد 
على احمل���ول افادوا بأنهم خالل 
زيارتهم املاضي���ة لم يروا تلك 
الوثائق ما يعني ان شخصا ما 
جاء ووضعها في احملول خالل 

فترة قريبة.
هاني الظفيري  ٭

بعد أس����ابيع من ضبط رجال 
مباحث حولي لضابط يعمل في 
اجليش بتهمة بيع أسلحة وذخيرة 
متكنوا أمس من ضبط وكيل ضابط 
يعمل في وزارة الدفاع بنفس التهمة 
بعد ان قام بالترويج لبيع أسلحة 

كالشينكوف وذخائر.
ووفق مص����در امني كش����ف 
تفاصيل القضي����ة ل� »األنباء« ان 
معلومات وردت الى كل من مدير 
ادارة بح����ث وحت����ري محافظ����ة 

حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل 
ومساعده املقدم وليد الفاضل عن 
اجتار مواطن يعمل في وزارة الدفاع 
باألسلحة، وعليه قاما بتشكيل فرقة 
من رجال املباحث جلمع التحريات 

عن املواطن.
وقال املصدر ان املعلومات التي 
متكن من جمعه����ا رجال املباحث 
خ����الل املتابعة احلثيثة تفيد بان 
املواطن يعم����ل وكيل ضابط في 
وزارة الدفاع ويتاجر باألس����لحة 

على نط����اق مح����دود وانه يقوم 
بانتقاء زبائنه وش����ديد احلرص 
في عمليات البيع والشراء، وعليه 
قام رجال الفرق����ة بالتوصل الى 
طريقة لالتصال معه عبر مصدر 
سري وقاموا باختيار احد أعضاء 
الفرقة ليلعب دور شخص يرغب 
في شراء أسلحة منه، وبعد 5 أيام 
من احملادثات وافق وكيل الضابط 
على بيع سالح كالشينكوف وعدد 
الى عضو  من املخازن والطلقات 

الفرقة ال����ذي ادعى انه راغب في 
شراء املزيد، وطلب وكيل الضابط 
1600 دينار ثمنا للكالش����ينكوف 

والذخائر.
وأضاف املصدر ان وكيل الضابط 
حدد موعد التسليم والتسلم في 
منطقة حولي، وقام رجال الفرقة 
األمنية مبحاوطة مداخل ومخارج 
املكان مقر االتفاق، وما ان س����لم 
وكيل الضابط السالح والذخيرة 
الى رجل الفرقة املتنكر وتسلم منه 

املبلغ املرقم أحاط به رجال الفرقة 
وألقوا القبض عليه متلبسا وأحيل 
الى مقر مباحث حولي، حيث أخضع 
للتحقيق، ورغم عدم نفيه اجتاره 
في األسلحة إال انه أصر ان مصدر 
أس����لحته بقايا مخلفات االحتالل 
العراقي وان����ه يقوم ببيعها على 
دائرة املقربني منه فقط ومعارفه 
وانه أول مرة يبيع لش����خص من 

خارج دائرة معارفه.
عبداهلل قنيص  ٭

ان  قالت دراس���ة قانونية 
القضايا الواردة أمام احملاكم غير 
اجلزائية في الكويت بلغت نحو 
خمسة أضعاف نسبة الزيادة 
السكانية متوقعة بلوغ عدد هذه 
القضايا نحو 160 ألف قضية 
عام 2015 بنح���و 440 قضية 

يوميا.
وقال معد الدراسة احملامي 
القانون���ي عبداهلل  والباحث 
الكندري ان عدد القضايا الواردة 
أم���ام احملاكم غي���ر اجلزائية 
الزيادة  يرتفع مقارنة بنسبة 
السكانية بالكويت التي بلغت 

في عام  2009 نحو %5.
وقال���ت الكن���دري ان هذه 
الدراسات تسلط الضوء على 
مدى االس���تعداد الس���تقبال 
القضاي���ا املتزاي���دة باحملاكم 
من قبل جه���ات الدولة واعداد 
الكادر من املوظفني بوزارة العدل 
الستقبال هذا االرتفاع من عدد 

القضايا.
واضاف ان هذا األمر يستدعي 
تضافر جميع اجلهود لسرعة 
القضاي���ا واجراء  الفصل في 
دراسات جدية على الدوائر التي 

تزدحم بها أروقة احملاكم.

11242 مقارنة بالسنة السابقة 
أي بزيادة قدرها %5.1.

واستعرضت الدراسة مبعدل 
ارتفاع القضايا ففي عام 2006 
بلغ عدد السكان 3051845 نسمة 
وكان إجمال���ي القضايا 58913 
قضية في حني بلغ عدد السكان 
في الع���ام الذي تاله 3328136 
نسمة وكان عدد القضايا 63205 

قضايا.
واضافت انه في عام 2008 
بلغ ع���دد الس���كان 3385540 
نسمة والقضايا 78115 قضية 
فيما بلغت نسبة زيادة القضايا 

5.3% مبتوسط قدره 440 قضية 
وبإجمالي خمسة أضعاف نسبة 

الزيادة السكانية.
وذكر ان عدد القضايا التي 
سجلت يوميا باحملاكم الكويتية 
في ع���ام 2010 بلغ 260 قضية 
مضيف���ا ان اجمال���ي القضايا 
أمام احملاك���م )غير  ال���واردة 
اجلزائية( خالل عامي 2009 – 
2010 بلغ 175874 قضية مبعدل 

يومي قدره 244 قضية.
واضاف ان���ه في عام 2010 
قيدت 93558 قضية مبعدل يومي 
قدره 260 قضية بزيادة قدرها  احملامي عبداهلل الكندري

وفاة باكستاني وفلبينية في حادث اصطدام على السابع
وجناة 25 راكبًا من حريق اشتعل في محرك باص مواصالت

شهد طريق الدائري السابع 
السريع مصرع وافد باكستاني 
اثر  ووافدة فلبينية اجلنسية 
اصطدام مركبتني صباح امس 
االول ومت نقل اجلثتني الى الطب 

الشرعي.
امني ان بالغا  وقال مصدر 
ورد الى غرفة العمليات صباح 
امس من احد املارة يفيد بوجود 
حادث تصادم مروع، ليهرع رجال 
األمن والنجدة ورجال الطوارئ 
الطبية إلى موقع البالغ، حيث 
تبني وفاة قائد احدى املركبتني 
وهو باكستاني في العقد الرابع، 
فيم���ا توفيت واف���دة فلبينية 
كانت بصحبة صديقتها ووافد 
ايراني في املركبة الثانية اللذين 
تعرضا إلصابات خطرة، ومت 
نقلهما الى مستشفى الفروانية، 
وأشار املصدر الى ان االيراني 
يعمل س���ائقا وكان في طريقه 
الفلبينيتني  الوافدتني  إليصال 
الى مقر عملهما، وان الباكستاني 
الذي كان يقود السيارة الثانية 
اصطدم بسيارته من اجلانب ما 
أدى الى انقالبهما، هذا وحضر 
اخلبير الفن���ي وقام بتخطيط 

امني ان بالغا  وقال مصدر 
ورد الى عمليات الداخلية عن 
حريق الباص بالقرب من اإلشارة 
الضوئية املقابلة لوزارة التربية 
لينطلق رج���ال اإلطفاء الذين 

سيطروا على احلريق.
من جهة اخرى، عثر رجال 
األمن في محافظة اجلهراء ظهر 
امس بقيادة الرائد مطر السبيل 
واملالزم مبارك احلجرف على 
مركب���ة يابانية أبلغ عنها قبل 
عدة اسابيع من قبل وافد عربي 
افاد بتعرض مركبته للسرقة 

من قبل مجهولني.
وقال مصدر امني انه في جولة 
اعتيادي���ة لرجال امن اجلهراء 
بقيادة الرائد السبيل واحلجرف 
في بر صناعية اجلهراء شاهدا 
مركبة يابانية س���رق إطاراتها 
ومت تهشيمها من جميع اجلهات 
فتم االستعالم عنها عن طريق 
كمبيوتر الداخلية الذي تبني انها 
مسروقة فتم تسجيل إثبات حالة 
بالواقعة وس���يتم رفع املركبة 
وإبالغ صاحبها بالعثور على 

سيارته املهشمة.
هاني الظفيري  ٭

النيران في محركه ومت إخماده 
من قبل رجال إطفاء الش���ويخ 
الذين وصلوا الى موقع احلادثة 
بوقت قياس���ي وف���ق مصدر 

امني.

احلادث متهي���دا لرفع التقرير 
ومعرفة من املتسبب به.

في س���ياق منفصل، كتبت 
النجاة ألكثر من 25 راكبا، كانوا 
يستقلون باصا عندما اشتعلت 

اثار احلريق على الباص

صهريج اطفاء تابع لفرقة اطفاء اجليش في موقع احلريق

)هاني الشمري( عربات االطفاء حتيط باملخزن 

السيطرة على تسرب غاز تسبب في إغالق 
معظم وحدات مصفاة ميناء عبداهلل التحويلية

حريق محدود في سكراب اخلشب 
يستنفر 4 فرق إطفاء

شاركت 4 فرق اطفاء بينها فرقة اطفاء تابعة 
للجيش الكويتي في مكافحة حريق اندلع في 

مخزن يقع بسكراب االخشاب مساء امس.
ووفق مصدر اطفائ���ي فإن احلريق رغم 
انه كان محدودا اال انه 4 فرق اطفاء ارسلت 
احترازيا ملكافحة احلريق خش���ية ان ميتد 

الى املخازن املجاورة خاصة في ظل الطقس 
السيء والرياح الش���ديدة. هذا وقام رجال 
االطفاء بالس���يطرة عل���ى احلريق في وقت 
قياس���ي رغم الظروف املناخية السيئة ولم 

يسفر احلريق عن اي اصابات.
هاني الظفيري  ٭

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن 
حدوث تسرب غاز طبيعي في أحد فروع الغاز 
التابع لشركة نفط الكويت الذي يغذي مصفاة 

ميناء عبداهلل بالغاز الالزم لتشغيلها.
وقالت شركة البترول الوطنية الكويتية 
في بيان صحافي انه في متام الساعة الثامنة 
وعشر دقائق من صباح امس حدث تسرب 
ف���ي احد افرع خطوط الغ���از الطبيعي في 
شركة نفط الكويت الذي يغذي مصفاة ميناء 

عبداهلل بالغاز الالزم لتشغيلها.
واضافت ان الفرق املتخصصة في شركة 
نفط الكويت قامت بالتعامل مع هذا التسرب 
وعزل خط الغاز الرئيسي املغذي للمصفاة 
ملنع أي حادث وللسيطرة على التسرب حسب 
االجراءات املتبعة في مثل هذه احلاالت ووفقا 
خلطوات التنسيق املعتمدة بني شركتي »نفط 

الكويت« و»البترول الوطنية الكويتية«.
وذك���رت ان النقص في ام���دادات الغاز 
الطبيعي أدى الى اغالق معظم وحدات مصفاة 
ميناء عبداهلل التحويلية مع استمرار املصفاة 
بالعمل بالطاقة التكريرية املعتادة واملقدرة 

ب� »270« الف برميل يوميا. 
وبينت انه مت االنتهاء من اصالح خط الغاز 
في متام الس���اعة الثانية ظهرا ومتت اعادة 
تشغيله ليغذي املصفاة من جديد ويجري 
حاليا تش���غيل وحدات املصفاة التحويلية 
تباعا حس���ب اجراءات التش���غيل املعتمدة 

باملصفاة. 
واشارت الى ان احلادث لم ينتج عنه أي 
اصابات بشرية ولم تتأثر عمليات التصدير 
او امدادات املنتجات البترولية وذلك لوجود 

مخزون استراتيجي في املصفاة.

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى
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