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تكرمي أبناء وأسر 
شهداء الواجب 
خالل االحتفال

نصاب محترف »يلطش« 200 ألف دينار
من عقيد متقاعد.. أعطاه مكافأة نهاية اخلدمة

سقوط نزيل بـ 42 شريحة

تقدم عقيد متقاعد مساء امس االول الى مخفر 
الساملية ببالغ عن تعرضه للنصب واالحتيال 
من قبل مواطن كان قد أوهمه بتنفيذ مشروع 
جتاري مغر يدر ارباحا هائلة، وقال العقيد في 
بالغه انه وبعد ان س���لم مبلغ 200 الف دينار 
للمواطن بيومني استعلم عنه واتضح له انه 
ادخل الس���جن قبل تقدم املجني عليه ببالغه 
بيوم في قضية اخرى حملت مسمى النصب 

واالحتيال على مواطن آخر.
وفي التفاصيل التي يرويها املصدر أن بالغا 
تقدم به مواطن مس���اء امس االول الى رجال 

مخفر الساملية يفيد بتعرضه للنصب واالحتيال 
على يد مواطن زود رجال االمن بجميع بياناته 
واتفق معه على دخول مش���روع ضخم حيث 
قال املواطن وهو عقيد متقاعد بأنني تسلمت 
حقوقي التقاعدية فقمت بتسليمها الى صديقي 
الذي تعرفت عليه عن طريق ش���خص وما ان 
تسلم مبلغ 200 الف دينار حتى اغلق جهازه 
وباالستعالم عن بياناته اتضح أنه ادخل قبل 
تقدم العقيد املتقاعد ب� 24 ساعة السجن بقضية 

نصب واحتيال اخرى.
هاني الظفيري  ٭

القى رجال امن الس���جن املركزي القبض 
على نزيل وبحوزته 42 شريحة هاتف. وفي 
التفاصيل التي يرويها املصدر ان حملة شنها 
رجال االمن صباح امس على احد العنابر اخلاصة 
بالسرقات و مت ضبط مواطن محكوم بالسجن 
قام بوضع شرائح الهواتف النقالة في سرير 
نومه، وبالتحقيق االولي اعترف النزيل الذي 

ح���اول مقاومة رجال االم���ن واحليلولة دون 
تفتيش امتعته كي ال يكتش���ف امر الشرائح 
التي وصل عددها الى 42 شريحة انه ادخلها 
من اجل االجتار بها داخل السجن وبيعها على 
النزالء، ليتم تسجيل قضية واحالة املتهم الى 

التحقيق.
هاني الظفيري  ٭

 أدخل 3 شباب من جنسيات 
مختلفة غرفة العناية الفائقة في 
مستشفى اجلهراء بينهم شاب 
وصفت حالت���ه باحلرجة بعد 
مش���اجرة دامية اندلعت مساء 
أمس األول ف���ي منطقة تيماء، 
اثر خالفات س���ابقة وس���جلت 
قضية وجار التحقيق مع أطراف 

املشاجرة ملعرفة أسبابها.
وفي التفاصيل التي يرويها 
مصدر امني ان بالغا ورد الى 
الداخلية عن  غرفة عملي���ات 
وقوع مشاجرة استخدمت فيها 
البيضاء في تيماء  األس���لحة 
وحتديدا قطعة 4، ليهرع على 
الف���ور رجال األم���ن يتقدمهم 
ان  اال  الظفيري  الرائد غني���م 
املتش���اجرين قد مت اسعافهم 

الى مستشفى اجلهراء.
الى ان رجال  وأشار املصدر 
األم���ن انتقلوا عل���ى الفور الى 
املستشفى كإجراء احترازي، حيث 
تبني ان املصابني من اجلنس���ية 
اخلليجية واألفغانية والبدون 
ووصفت حاالتهم بني املتوسطة 
واحلرجة ج���راء الطعنات التي 

حلقت بهم.
وأضاف املصدر ان املشاجرة 
التي كان ع���دد اطرافها نحو 6 
الثالثة  اشخاص اصيب خاللها 
على اثر خالفات سابقة وسجلت 

قضية في مخفر تيماء.
هاني الظفيري  ٭

بقيت 4 فتيات مدة 4 ساعات 
معتصم���ات في مكت���ب احد 
املرشحني مطالبات مبستحقاتهن 
املالية نظير عملهن في جلنة 
املرش���ح اإلعالمية، وتس���بب 
اعتص���ام الفتي���ات في مكتب 
املرشح الى تدخل رجال األمن 
الفتي���ات من املكتب  وإخراج 
خاصة بعد ان تقدم املرش���ح 

ببالغ ضدهن.
وفي التفاصيل التي يرويها 
املصدر ان بالغا ورد الى غرفة 
العملي���ات يفي���د بتواج���د 4 
فتيات في مكتب احد املرشحني 
السابقني ليتجه على الفور رجال 
األم���ن الى موقع البالغ، حيث 
تب���ني ان الفتي���ات األربع كن 
يطالنب مبستحقاتهن ورفضن 
اخلروج إال بعد أن يتس���لمن 
كامل مستحقاتهن من املرشح 
الذي أكد انه س���يقوم بصرف 
مستحقاتهن خالل األيام املقبلة 
إال ان الفتيات رفضن وطلنب منه 
ان يقوم مبنحهن مستحقاتهن 
فورا وبعدها مت االتفاق بشكل 
نهائي بعد االعتصام الذي جتاوز 
4 ساعات على ان يغادرن املكتب 
على وعد ب���أن يحصلن على 

مستحقاتهن األسبوع املقبل.
هاني الظفيري  ٭

مشاجرة سداسية 
تنتهي بـ 3 في 

»الفائقة«

4 فتيات يقتحمن: 
مكتب مرشح:

»نبي فلوسنا«

دكتور ملواطن: 
مبروك خدامتك 

حامل!

خالل مؤمتر عقده حول تنظيم »يوم رجل اإلطفاء«

املنصوري: حريق كل ساعتني في الكويت..
وسجلنا انخفاضاً عن العام املاضي

الرعاية الصحية لهم  لتوفير 
وألسرهم«.

من جهته قال نائب املدير 
العام لشؤون املكافحة وتنمية 
املوارد البشرية العميد يوسف 
الوعي  األنصاري إن مستوى 
ل���دى اجلمهور ازداد بش���كل 
كبي���ر، وذلك من خالل برامج 
التوعية والفالشات اإلعالمية 
الت���ي تطلقه���ا اإلدارة العامة 
لإلطفاء من وقت آلخر، مبديا 
سعادته من جتاوب أصحاب 
األب���راج العالية م���ن توفير 
متطلبات وش���روط السالمة 
لتأمني مبانيهم ضد احلرائق 
وأيضا العدد الكبير للطلبات 
من أصحاب هذه املباني لدعوة 
التمارين  رجال اإلطفاء لعمل 
والتدريبات لإلخالء للموظفني 

العاملني في هذه األبراج.
بدوره ذكر نائب املدير العام 
العميد أمني  الوقاي���ة  لقطاع 
عابدين أن هناك توجها كبيرا 
ومخاطبات مع شركات التامني 
لربط رخصة اإلطفاء بالتأمني، 
اإلدارة على  وذلك حرصا من 
توافر شروط األمن والسالمة 
والوقاية في املباني االستثمارية 
والتجارية وحفظ ممتلكاتهم 
وتعويضه���م في حالة اندالع 

حريق يؤدي الى خسائر.
العميد عابدين  كما أشار 
الى االتفاق مع وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل على توافر 
شروط األمن والسالمة في 
صاالت األفراح وأهمها فتح 
الط����وارئ وتوافر  أب����واب 
أجهزة كاشف الدخان وعدم 
إقامة األفراح النس����ائية في 
التابعة لصاالت  السراديب 

األفراح.

كان احلريق بسيطا فإن آثاره 
ونتائجه تبقى مؤملة وموجعة 
لنا، موضحا أن 95% من هذه 
احلرائق بسبب أخطاء بشرية 
وأكثر من 80% منها في السكن 
واغلبها بفصل الصيف لتواجد 
األطفال في البيوت في العطلة 
والستخدام موصالت للكهرباء 

رديئة اجلودة االختناق.
ولفت الى اتفاق بني اإلدارة 
إلظه���ار  الكهرب���اء  ووزارة 
مواصف���ات ومدى جودة هذه 
املوص���الت وعليه مت االتفاق 
مع اإلدارة العامة للجمارك على 
عدم إدخال هذه األجهزة الرديئة 

الصنع للبالد.
وذكر املنصوري انه ضمن 
خط���ة تطوير آلي���ات اإلدارة 
العامة لإلطفاء س���يتم إدخال 
السلم )90 مترا( الثاني للخدمة 
خالل ه���ذا العام، وذلك ضمن 
خط���ة لتوفير هذه الس���اللم 
في جمي���ع محافظات اإلطفاء 
الس���ت لتأمني إطفاء احلرائق 

في األماكن العالية.
م���ن جانبه، طم���أن نائب 
املدير العام للشؤون اإلدارية 
واملالية العميد خالد التركيت 
موظف���ي اإلدارة بأن الزيادات 
التي أعلن عنها موجودة على 
طاولة اخلدمة املدنية إلقرارها، 
وان اإلدارة ساعية في متابعتها 

واملطالبة بإقرارها.
وردا على سؤال حول التأمني 
الصحي لرج���ال اإلطفاء، ذكر 
التركي���ت أن رج���ال اإلطفاء 
الكاملة في  الرعاي���ة  يتلقون 
مستشفيات الدولة احلكومية 
ومراكزها الصحية املتخصصة 
»ولكن نح���ن طالبنا بالتأمني 
الصحي ملوظفينا كميزة إضافة 

املدير  � كونا: قال  الكويت 
العام ل���إلدارة العامة لإلطفاء 
إن  اللواء جاس���م املنصوري 
اإلدارة تنظ���م مهرجان »يوم 
رجل اإلطفاء« العاش���ر حتت 
ش���عار »حياتن���ا الغالية في 
األبراج العالية« في الفترة من 

29 - 31 اجلاري.
اللواء املنصوري  وأضاف 
في املؤمتر الصحافي الذي عقده 
في مكتب���ه أمس أن املهرجان 
يقام برعاية كرمية من رئيس 
الوزراء سمو الشيخ  مجلس 
جابر املبارك وبحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد، 
مبينا انه مت اختيار هذا الشعار 
لتعريف اجلمه���ور باألنظمة 
املباني  املستخدمة في حماية 
العالية متاشيا مع ما تشهده 
الكويت من نهضة عمرانية في 

املباني واألبراج.
وذكر أن الفعاليات الرسمية 
ستكون في سوق شرق وملدة 
3 أيام ويتزامن معها احتفاالت 
في جمي���ع احملافظ���ات يوم 
اجلمعة املواف���ق 30 اجلاري، 
حيث ستعمل اإلدارة على تقدمي 
فعاليات وأنشطة ستخاطب 
جميع فئات املجتمع لتعريفهم 
بدور رجل اإلطف���اء واألمور 
املساعدة التي حتد من وقوع 
احل���وادث وان���دالع احلرائق 
وكيفية إخمادها بأسرع وقت 

وأقل اخلسائر.
وأشار املنصوري الى تكرمي 
أبناء وأسر شهداء الواجب خالل 
االحتفال الذي يقام مساء اليوم 
االول للمهرجان، وذلك تقديرا 
ملا بذله الش���هداء في س���بيل 
الوطن وحماية أرواح وممتلكات 

املجتمع.
الى ضرورة  وش���دد على 
توافر شروط األمن والسالمة 
في األب���راج العالية من خالل 
ضرورة توفير أبواب مقاومة 
للحريق ملدة ساعتني وأن يكون 
األثاث مقاوما للحريق، مبينا 
أنه من شروط احلصول على 
الترخيص وجود عقد مع شركة 
معتمده من قبل اإلدارة لصيانة 
معدات وأجهزة اإلطفاء في هذه 
العقارات مطمئنا اجلمهور بأن 
كل مبنى من هذه املباني العالية 
يعتبر مركز إطفاء بحد ذاته.

وقال إن إحصائية احلوادث 
التي وقعت في 2011 بلغت 5600 
حريق وبانخفاض ملحوظ عن 
2010 بالرغم م���ن زيادة عدد 
السكان واملنشآت، حيث بلغت 
نس���بة احلرائق وقوع حريق 
كل س���اعتني، مبينا أنه مهما 

اللواء جاسم املنصوري خالل املؤمتر

»الداخلية« تختتم فعاليات دورة »إدارة األزمات والكوارث«

نادي ضباط الشرطة يقيم مخيمه الربيعي اخلامس

اليوسف يزور حاملة الطائرات األميركية
لالطالع على مهامها وواجباتها

الداخلية  اختتمت وزارة 
دورة إدارة األزمات والكوارث 
مبش���اركة عدد م���ن ضباط 
الكويتي والشرطة  اجليش 
واحلرس الوطني واإلطفاء 
العام وذل���ك في إطار برامج 

تفعيل العمل األمني ملواجهة 
األزمات والك���وارث وإدارة 
املخاطر وحتت مظلة القيادة 
التنس���يقية حلماي���ة األمن 

الداخلي.
وعقدت الدورة ملدة ثالثة 

أيام في مقر القيادة التنسيقية 
حلماية األمن الداخلي بحضور 
مدير عام القيادة التنسيقية 
حلماية األمن الداخلي العميد 
أديب محمد السويدان وآمر 
فرع اخلطط والعمليات العقيد 

ركن عبداهلل عيسى البلوشي 
وآمر فرع العمليات املقدم ركن 
العجمي والرائد  محمد علي 
د.يوسف مال ياقوت احملاضر 
العبداهلل  بأكادميية س���عد 

للعلوم االمنية.

اقام نادي ضباط الش����رطة 
الربيعي اخلامس السر  املخيم 
وعائالت الضباط منتسبي النادي 

في جو عائلي ترويحي.
صرح بذلك مدير ادارة نادي 
ضباط الش����رطة املق����دم خالد 
الى ان برنامج  احلقان، مشيرا 

املخيم بدأ في التاسعة صباحا 
واختتم في العاشرة مساء وشمل 
العديد من الفقرات واملسابقات 
الترويحية للكب����ار والصغار 
وحفل خاص باالطفال وتوزيع 
العدي����د من اجلوائ����ز والهدايا 
القيمة لكل اسرة، باالضافة الى 

التجهيزات الغذائية.
وابدى احلض����ور اعجابهم 
ببرنامج املخيم والدور االجتماعي 
لنادي ضباط الشرطة وتواصله 
الدائم مع منتسبيه وعائالتهم.

العالقات  ادارة  وقام مدير 
العامة والتوجيه املعنوي ومدير 

ادارة االع���الم االمني باالنابة 
وعضو مجلس االدارة العقيد 
عادل احلشاش بزيارة املخيم 
بحضور  املقدم خالد احلقان 
ومساعده الرائد سليمان شنيبر 
واملالزم خال���د البكر واملالزم 

سعد اجلالل.

 قام وكي����ل وزارة الداخلية 
املساعد لش����ؤون امن احلدود 
اللواء الش����يخ محمد اليوسف 
بزيارة حاملة الطائرات األميركية 
»فينسون يو.اس.اس« بناء على 
دعوة من قائد األسطول اخلامس 

الفريق ركن بحري فوكس.
الش���يخ  اللواء  واطل���ع 
اليوسف والوفد املرافق له من 
قطاع أمن احلدود والشرطة 
النس���ائية من ادارة االعالم 
األمن���ي والق���وات اخلاصة 
على مه���ام وواجبات حاملة 
الطائرات والسفن املرافقة لها 
وكيفية اقالع الطائرات منها 
وهبوطها عليها، ومت خالل 
اللق���اء بحث س���بل تعزيز 
التعاون بني البحرية األميركية 

اللواء الشيخ محمد اليوسف خالل الزيارةوخفر السواحل الكويتي.

عربي أخفى 2 كيلو من »حشيشة أبو كف« 
في أماكن سرية بحقيبة سفره 

»بيتك« يساهم في دعم أسبوع املرور 
اخلليجي الثامن والعشرين

متكن رجال فريق جوالة املطار من احباط 
محاولة وافد عربي لتهريب نحو 2 كيلوغرام 
من مادة احلشيش حاول إدخالها عبر وضعها 
في مكان س���ري في حقيبته إال ان األس���لوب 
الذي اتبعه رجال التفتيش اجلمركي ويقظتهم 

كشفا األمر.
وحول الضبطية التي تعتبر واحدة من أهم 
الضبطيات التي سجلت خالل العام احلالي أكد 
مراقب جمارك املطار س���ليمان الفهد ان رجال 
فريق جوالة املطار اش���تبهوا بأحد املسافرين 
حلظة وصول���ه الى البالد حي���ث بدت عليه 
عالمات االرتباك، األمر الذي جعل رجال اجلمارك 
يضعونه حتت دائرة شكوكهم وعليه شرعوا 
بتفتيش حقائب س���فره بطريقة دقيقة جدا، 

وخالل عملي���ة التفتيش تبني أنه قام بإخفاء 
قطع احلش���يش في أرضية حقيبته ومن ثم 
قام بوضع أمتعته فوق احلشيش وتقدر زنة 
املخ���درات املضبوطة بنح���و 2 كيلوغرام من 

حشيش »ابوكف« الشهير.
واش���ار الفهد إلى أن تعليم���ات بضرورة 
التش���ديد على القادمني الى البالد وإحباط أي 
محاوالت إلدخال اي ممنوعات سواء من املواد 
املخدرة او حتى األغراض التي يحظر دخولها الى 
البالد، مؤكدا بالوقت ذاته ان مدير اإلدارة العامة 
للجمارك ابراهيم الغامن أشاد بدور رجال جوالة 
املطار في عمليات إحباطهم تهريب املخدرات 

الى البالد.
 ٭أمير زكي ـ هاني الظفيري 

أعلن بيت التموي���ل الكويتي »بيتك« عن 
التعاون مع وزارة الداخلية لدعم إجناح أسبوع 
امل���رور اخلليجي املوحد ف���ي دورته الثامنة 
والعش���رين التي تنطلق خالل الفترة من 11 
إلى 17 مارس املقبل، حتت ش���عار »معا للحد 

من احلوادث املرورية«.
وتأتي مش���اركة »بيتك« في أسبوع املرور 
اخلليج���ي للعام الثالث على التوالي، انطالقا 
من دوره االجتماعي الهادف إلى توفير س���بل 
الدعم واملساندة جلهود اجلهات الرسمية التي 
تبذل للحد من احلوادث املرورية واحلفاظ على 

أرواح اجلميع.
وأصدر بيت التموي���ل بيانا جاء فيه: في 
إطار تعاونه مع »الداخلية« إلجناح أنش���طة 
أس���بوع املرور ال� 28، ينظ���م »بيتك« أيضا 
مس���ابقة »الوعي املروري« لطلبة املرحلتني 
الثانوية واملتوس���طة على مستوى املدارس، 
وتتضمن املسابقة توجيه مجموعة من األسئلة 
لطلبة املرحلتني الدراسيتني حول قانون املرور 
واإلرش���ادات والقواعد املرورية، بهدف نشر 
الثقاف���ة والتوعية املروري���ة لدى النشء في 

املراحل املبكرة من أعمارهم.
وتؤكد مبادرة »بيتك« في هذا املجال إميانه 
بأهمية تكاتف جهود أجهزة الدولة ومؤسساتها 

الرس���مية واألهلية في دول املجلس للحد من 
احلوادث املرورية التي تتس���بب س���نويا في 
حص���د أرواح اآلالف، كما أن اختيار ش���عار 
الدورة احلالية »لنعمل معا للحد من احلوادث 
املرورية« يجس���د هذا التوجه على اعتبار أن 
التوعية بأخطار احل���وادث املرورية والعمل 
للحفاظ على س���المة اجلمي���ع على الطرقات 
هي مسؤولية جميع مؤسسات املجتمع وليس 
قطاع املرور فحس���ب، للحد من تداعيات هذه 

احلوادث اجتماعيا واقتصاديا.
التوعية املرورية  كما تستهدف مس���ابقة 
املوجهة حتديدا إلى طلبة املدارس املتوسطة 
والثانوية إيصال رسائل توعوية معينة إلى 
هذه الشريحة املهمة من املجتمع لتنشئتهم على 
احترام القواعد املرورية حفاظا على سالمتهم 

وسالمة اآلخرين.
وق���د أعرب »بيت���ك« في لق���اء بني بعض 
مسؤوليه ومسؤولي وزارة الداخلية، عن تقديره 
للجهود التي تبذلها أجه���زة وزارة الداخلية 
على مدار الس���اعة، لتنظيم السير واحلد من 
احلوادث على الطرقات، ومن ثم جتنيب الكويت 
تداعياتها االجتماعية واالقتصادية، متمنيا أن 
يحقق أسبوع املرور في دورته املقبلة األهداف 

املرجوة.

كمية احلشيش املضبوطة مع املسافر العربي

جانب من لقاء مسؤولي »بيتك« و»الداخلية«

تقدم مواطن يقطن في منطقة 
العي���ون ببالغ الى رجال مخفر 
تيماء بعد اكتشافه حمل خادمته 
عن طريق عالقة غير شرعية مع 
احد الوافدين، وعليه مت تسجيل 

قضية.
وق���ال املص���در ان مواطنا 
افاد لرجال االمن بأن خادمته 
اآلسيوية ظهر عليها االرهاق 
والتعب مما استدعى نقلها الى 
مستشفى اجلهراء، وتشخيص 
الذي  الدكتور  حالتها من قبل 
قال للمواطن: مبروك خادمتك 
حامل، وعليه مت نقل اخلادمة 
الى املخفر حيث اعترفت بانها 
على عالقة مع سائق اجليران، 
وعليه س���جلت قضية وجار 
ضبط املته���م والتحقيق معه 

فيما نسب اليه.
هاني الظفيري  ٭

العمر يترأس اجتماع 
اللجنة العامة 

لشؤون الشرطة
ترأس وكيل وزارة الداخلية 
الفريق غازي العمر صباح امس 
العامة لشؤون  اجتماعا للجنة 
ال���وكالء  الش���رطة بحض���ور 

املساعدين.
وناق���ش العمر م���ع اعضاء 
اللجنة عددا من املواضيع املدرجة 
على ج���دول االعمال والتصور 
الالزم لها ومت تبادل اآلراء بشأنها 

ووضع احللول املناسبة لها.


