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املكراد: 7 مصابني نقلوا إلى العالج جراء احلريق ومهمالت أعاقت عملنا

100 إطفائي سيطروا على حريق الصوابر  في ساعة 
و»الفيبر جالس«  أسهم في انتقال احلريق من »األول« إلى »السابع«

بوحيمد الطبية ورجال االسعاف 
وبقوة 7 س����يارات اسعاف نقلوا 
الطوارئ  املصابني، وقام رج����ال 
بتقدمي االسعافات لعدد من قاطني 

البناية في موقع احلريق.

أمير زكي - محمد الدشيش  ٭

وحول س����بب احلري����ق، قال 
املكراد: احلريق اندلع في الطابق 
االول وانتقلت ألس����نة اللهب الى 
بقية الطوابق، والتحدث عن السبب 

امر سابق ألوانه.
الى ذلك اعلن املنسق االعالمي 
في ادارة الطوارئ الطبية عبدالعزيز 

الكثيرة.
وأش����ار الى ان السيطرة على 
كام����ل احلريق حدث����ت بعد نحو 
الس����اعة من اندالع ألسنة اللهب 
التفتيش  ومن ثم اجريت عملية 
والت����ي انتهت الى عدم وجود اي 

وفيات.

خاص ل� »األنباء« ان البالغ بشأن 
احلريق ورد الى عمليات االطفاء في 
الساعة 2:20 من بعد الظهر حيث 
مت حتريك 5 مراكز لالطفاء وهي 
الهاللي واملدينة وحولي واالسناد 
واالنقاذ الفني ومت اخالء 25 شخصا 
من داخل الش����قق رغم املعوقات 

في مدخل البناية املتضررة واغالق 
اصحاب بعض الش����قق لواجهات 
منازلهم بش����بك حديدي، مشيرا 
الى ان من اسباب انتشار احلريق 
بسرعة واجهة البناية املصنوعة 

من مادة الفيبر جالس.
وقال العميد املكراد في تصريح 

املجمع مت نقله����م الى العالج في 
املستش����فى االميري من قبل قوة 
من الطوارئ الطبية فيما لم يخلف 

احلريق اي وفيات.
الى ذلك اعرب نائب املدير العام 
لشؤون املكافحة العميد خالد املكراد 
عن استيائه من القاء مهمالت واثاث 

متكنت 5 مراك����ز اطفاء بقوة 
100 رجل اطفاء من السيطرة على 
حريق هائل اندلع في احدى بنايات 
مجمع الصوابر وأس����فر احلريق 
الذي ب����دأ في الطابق االول وامتد 
الى الطوابق الس����تة العلوية عن 
اصابة رجلي اطفاء و5 من قاطني 

)قاسم باشا( مصابة في طريقها إلى العالج في املستشفى األميري   البناية وقد أتت النيران على واجهتها بالكاملاإلطفاء كافحت احلريق باستخدام الساللم للسيطرة على النيران في االدوار العليا

7 قذائف مضادة للطائرات في حفريات  »الشدادية«
ومصرع شاب في ظروف غامضة باجلليب

عليها الى جوار اجلثة.
وكانت أسرة الشاب أبلغت 
عن وفاته داخل غرفته، لينتقل 
رجال األمن ووكيل النائب العام 
ورجال األدلة اجلنائية الى مكان 

احلادث.
هذا ومن املقرر أن يحس���م 
الطب الش���رعي اسباب الوفاة 
عل���ى أن يرس���ل تقري���ر إلى 
العام�ة حلسم مسمى  النيابة 

القضية.

 ٭عبداهلل قنيص
هاني الظفيري

انتقل الى موق���ع البالغ وقام 
مبعاينة األجسام، ومن خالل 
خبرة اللواء العلي العسكرية 
عاد واتصل بعمليات الداخلية 
ليبل���غ أن االجس���ام الغريبة 
قذائف مضادة للطائرات وعددها 
7، ليتم اخطار إدارة املتفجرات، 
وقام رجال املتفجرات بالتعامل 

مع القذائف.
اللواء  أمر  من جهة أخرى، 
العلي بإحالة جثة  عبدالفتاح 
شاب الى الطب الشرعي ملعرفة 
سبب وفاته، ومت التحفظ على 
مواد مخدرة وأدوات تعاط عثر 

تعامل رجال إدارة املتفجرات 
التابعة للقوات اخلاصة صباح 
أمس مع 7 قذائف من مخلفات 
االحتالل العراقي كشفت عنها 
حفري���ات تق���ام ف���ي جامعة 

الشدادية. 
وقال مصدر أمني إن مهندسا 
يقوم بأعمال بناء في اجلامعة 
الداخلية صباح  أبلغ عمليات 
أمس عن وجود أجسام غريبة 
خالل أعم���ال حفريات، وفور 
تلقي عمليات الداخلية البالغ 
مت نقله الى مدير أمن الفروانية 
اللواء عبدالفتاح العلياللواء عبدالفتاح العلي والذي 

»املكافحة« استدرجت متقاعدًا في »الدفاع« بإصبعني
وضبطت في منزله بالفروانية 300 غرام حشيش

عدم االلتزام باخلطوط األرضية كشف عن متعاطني و مخدرات

سلب 200 دينار من مصري بصفة مباحث

مشاجرة بالسكاكني في القصر تخلف 4 مصابني

..والبحث عن شابني سلبا آيفون من بنغالي

أحال مدير عام اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات العميد صالح 
الغنام إلى نيابة املخدرات يوم 
أمس مواطنا متقاعدا من وزارة 
الدفاع متهما بحيازة مواد مخدرة 

واالجتار فيها وتعاطيها.

واس���تنادا الى مصدر أمني، 
فإن معلومات وردت إلى العميد 
الغنام عن اجتار مواطن في املواد 
املخدرة، حيث كلف مدير إدارة 
املكافحة احمللي���ة العقيد أحمد 
الش���رقاوي مبتابعة التحريات 

بعد التنسيق مع النيابة. وبعد 
عمل التحري���ات وثبوت اجتار 
املواط���ن مت اس���تدراجه لبيع 
إصبعني من احلش���يش بقيمة 
100 دينار وبعد أن تسلم املبلغ 
املرقم مبعرفة النيابة العامة مت 

ضبطه وباالنتقال إلى منزله في 
الفروانية عثر بداخله على 300 
غرام من مادة احلشيش واعترف 
املواطن باجتاره في املواد املخدرة 

وتعاطيها.
عبداهلل قنيص  ٭

متكنت إحدى دوريات قطاع 
ش���ؤون املرور أثن���اء جتوالها 
على طريق 208 باجتاه أسواق 
القرين فوق جسر صبحان من 
ضبط مركبة تسير بعدم تقيدها 

باخلطوط األرضية وتسير بشكل 
غير طبيعي، ومت توقيفها وطلب 
من قائدها رخصة القيادة ودفتر 
امللكية فش���اهد الس���ائق ومن 
برفقته بحالة غير طبيعية مثيرة 

لالشتباه، فطلب منه الترجل من 
السيارة وأثناء ترجلهم سقطت 
حقيبة ووقع منها مواد مشتبه 
في أنها م���واد مخدرة باإلضافة 
إلى أبر وملعق���ة مت حتريزهما 

وحترير مخالفة وحتويل املركبة 
إلى كراج احلجز.

ه���ذا وق���د مت���ت إحالتهما 
جه���ة  إل���ى  واملضبوط���ات 

االختصاص.

تقدم وافد مصري الى مخفر 
حولي وابلغ عن تعرضه للسرقة 
بانتحال صف���ة مباحث، وقال 
الواف���د انه كان في طريقه الى 
منزله نحو الواحدة فجرا واذ 
بش���خصني يس���تقالن مركبة 

رباعية الدفع يطلبان منه االطالع 
على هويته بعد ان ابلغاه بانهما 
من رجال املباحث وبعد التدقيق 
في هويته مت ابالغه بان مكان 
سكنه الس���املية وبسؤاله عن 
اسباب وجوده في حولي وحينما 

ابلغهما بانه انتقل للسكن حديثا 
في حولي مت الطلب التوقف منه  
وقام الرجالن اللذان انتحال صفة 
مباحث بتفتيشه ذاتيا واخراج 
حافظة نقوده ومن ثم قدما اليه 
حافظة النقود وبعد انصرافهما 

اكتش���ف ان 200 دينار سرقت 
م���ن داخلها وس���جلت قضية 
انتحال صفة مباحث وس���رقة 

باحليلة.

 ٭محمد الدشيش

ادخل اربعة اشخاص غرفة 
الفائقة في مستشفى  العناية 
اجلهراء بعد تعرضهم للطعن 
في مشاجرة دامية وقعت مساء 
امس االول مبنطقة القصر ومت 
تسجيل قضية بني املتشاجرين 

في مخفر اجلهراء الشمالي. وفي 
التفاصيل التي يرويها مصدر 
أمني ان بالغ���ا ورد الى غرفة 
عملي���ات الداخلية من وجود 
مشاجرة بني مجموعة من الشباب 
وعليه امر قائد منطقة اجلهراء 

العقيد صالح الدعاس بتوجه 
رجاله الى مكان البالغ ولم يجد 
املتشاجرون في موقع احلادثة، 
وباالنتقال الى املستشفى تبني 
وصولهم ويتلقون العالج ليتم 
وضعهم حتت احلراسة وتبني 

انه���م مواطنون ومقيمون من 
اجلنسية املصرية اعترفوا بأنهم 

تبادلوا الطعن فيما بينهم.

 ٭هاني الظفيري

ش���رع رجال بحث وحتري 
محافظة اجلهراء بقيادة النقيب 
ناص���ر الوهيب في البحث عن 
ش���ابني قاما بس���لب وافد من 
البنغالية في منطقة  اجلنسية 
الواحة ومت تسجيل قضية سلب 

رقم 68.
وقال مص���در امني ان بالغا 
تقدم ب���ه وافد من اجلنس���ية 
البنغالي���ة مصطحب���ا تقريرا 
طبيا يفي���د بوق���وع إصابات 
متفرقة لرج���ال مباحث مخفر 

الواحة بقيادة املالزم أول علي 
بالل عن تعرضه للس���لب من 
قبل ش���خصني اعترضا طريقه 
مبركبتهما التي ال يعرف بياناتها 
وقاما باالعتداء عليه بالضرب 
وس���لبه هاتفه النقال من نوع 

آيفون والذا بالفرار ليأمر النقيب 
الوهيب امل���الزم بالل بضرورة 
رصد املتهمني وتشكيل فرقة للحد 

من ظاهرة السلب بالقوة.

هاني الظفيري  ٭

قطاع الوقاية ناقش أفكار 
التطوير بحضور العميد الزيد

3 أحداث سرقوا 12 سيارة 
عن طريق الكسر في األحمدي

املرور: صيانة العالمات املرورية  
ورفع اللوحات التالفة

ضبط سوابق وسوري بعد 10 
قضايا سلب باإلكراه

عراقي وزوجته وابنتاه
 من »الترانزيت« إلى »املخفر« 

بتزوير جوازات بلغارية

اقام قطاع الوقاية التابع لالدارة العامة لالطفاء محاضرة 
لالقسام االدارية بالقطاع وفي بداية احملاضرة تطرق العقيد 
خال���د العجمي مدير ادارة قطاع التفتيش باالنابة الى طرق 
التفتيش االلكتروني بواسطة الباركود، تسهيل عملية التفتيش، 

الذكاء الصناعي، ربط نظم املعلومات والربط االلكتروني.
كما اس���تعرض االفكار املتنوع���ة واجلديدة لنائب مدير 
قطاع الوقاية العميد خالد الزيد ومت مناقشة االفكار وطرح 
االسئلة جلميع االقس���ام لتوضيح عملية التطوير االداري 

وكيفية الوصول الى الشكل املطلوب.
تواجد باحملاضرة العقيد عبداهلل املش���عان مدير ادارة 
التنسيق ومدير ادارة العالقات العامة واالعالم املقدم خليل 

االمير ورئيس قسم املخالفات املقدم يوسف الصعفاق.

متكن رجال ادارة بحث وحت���ري محافظة االحمدي من 
ضبط 3 لصوص اعترفوا بس���رقة 12 س���يارة بعد كسرها. 
وقال مصدر أمني ان دورية تابعة ملباحث االحمدي اشتبهت 
في شاب توقف مقابل مركبة متوقفة في ساحة ترابية ولدى 
االقتراب منه ألقى اداة حادة من يديه وانطلق محاوال الهرب 
ليتم ضبطه. وبالتحقيق معه تبني انه حدث واعترف بأنه 
وحدثني آخرين متكنوا من سرقة 12 مركبة ومت القبض على 

شريكيه وأحيال الى املباحث.
محمد الدشيش  ٭

اعلن قطاع ش���ؤون املرور أن ادارة هندسة املرور قامت 
بجول���ة ميدانية لرصد وتصوير العالم���ات املرورية التي 
حتتاج الى صيانة والعالمات التالفة من قبل احلوادث ورفع 
العالمات الواقعة على االرض والتالفة ووضعها في السكراب 

التابع لالدارة العامة للمرور.
وق���د ش���ملت اجلول���ة محافظ���ات العاصم���ة وحولي 

واالحمدي.

متكن رجال ادارة بحث وحتري محافظة مبارك الكبير 
بقيادة املقدم سالم اجلويسري من ضبط مواطن سوابق 
ووافد سوري الرتكابهما 10 قضايا سرقة باالكراه جميعها 

استهدفت وافدين آسيويني.
وق���ال مصدر امني ان التحريات الت���ي قام بها رجال 
مباحث مب���ارك الكبير انتهت ال���ى ان مواطنًا وصديقه 
السوري وراء قضايا سرقات باالكراه استهدفت آسيويني 
ليتم ضبط املواطن وصديقه السوري وبالتحقيق معهما 
اعترفا بأنهما نفذا قضايا السرقات وباستدعاء آسيويني 
تعرضوا للس���رقة تعرفوا على املتهم���ني من خالل عدة 

طوابير عرض. 
 ٭محمد الدشيش

أمر وكيل وزارة الداخلية لش���ؤون املنافذ اللواء أنور 
الياس���ني بإحالة وافد عراقي وزوجته وابنيته إلى مخفر 
اجلليب بتهمة الدخول إلى البالد بجوازات سفر مزورة. 
وقال مصدر أمني ان الوافد العراقي كان متجها إلى دولة 
أوروبية عبر الكويت التي حل عليها ترانزيت وتبني ان 
جوازات س���فر العائلة العراقية بكاملها مزورة وذلك من 
خالل تقنية فحص اجل���وازات ما جعل العراق يقر بأنه 
زور جوازات الس���فر في موطنه وكان يريد املغادرة من 
العراق بشكل نهائي باستخدام هذه اجلوازات وعليه متت 
احالته وعائلته بتهمة تزوي���ر في وثائق متهيدا التخاذ 

االجراءات الالزمة.

 ٭عبداهلل قنيص

جانب من احملاضرة

alsraeaa@live.com
حمد السريع

لواء شرطة متقاعد

سوالف أمنية

االستعانة بصديق
المعارضة شككت في رجال األمن وتعرضت لهم 
في كل شاردة وواردة حتى أصبحوا يتخوفون 
من تطبيق القانون كي ال يساءلوا، توجهوا الى 
القضاء وشككوا في إحكامه والبعض شكك في 

نزاهة البعض منهم وبدأ عبر سراديب مغلقة 
يبثون التقارير الملوثة عن شخصيات قضائية 

لها سمعتها المحلية والدولية، ووصلوا الى 
رأس السلطة في تطاول ال يرضاه اي عاقل 
وعندها صدرت األوامر بإعادة هيبة الدولة 

من خالل تطبيق القانون والوقوف بوجه أي 
متجاوز ومواجهة المسيرات والتظاهرات غير 

المشروعه وانبرى لها رجال الداخلية في تنفيذ 
القوانين والقرارات واألوامر الصادرة من القيادة 

السياسية وساعدهم رجال الحرس الوطني 
وتمكنوا من فض تلك المظاهرات وسيتمكنون 

من فرض هيبة الدولة كلما حاولت المعارضة 
فرض رأيها بالقوة.

المعارضة عادت الى التشكيك مرة اخرى في 
قدرة االجهزة األمنية وانها استعانت بصديق 

وهي القوات األردنية )الدرك( لفض تلك 
المظاهرات، مؤكدين على أقوالهم من خالل 

تقارير صحافيه خارجية غير موثوقة.
رجال األمن بالكويت قادرون على التعامل مع 
االحداث األمنية وشهدت لهم احداث وجرائم 

كثيرة تمكنوا من وقفها وضبط مرتكبيها.
تشويه العالقة بين الكويت والدول العربية بما 

فيها دول مجلس التعاون ما المقصود منها وما 
عالقتها باالحداث الجارية بالكويت.

وتجاوبا مع األحداث الجارية فإن العديد من 
القيادات األمنية ورجال األمن المتقاعدين قد 

أبدوا استعدادهم للمساعدة بأي دور أمني يطلب 
منهم حفاظا على أمن هذا البلد.

المحافظة على الوطن وأمنها أهم من المحافظة 
علــى كراسي ومصالح وقتية يطمح إليها 

البعض.
حماية البلد واألمن مسؤولية رجال الداخلية 

والحرس الوطني والجيش، وهم قادرون على 
فرضها، ولو تطلب االستعانة بصديق فإن القيادة 
السياسية ستستعين بدول مجلس التعاون )درع 

الجزيرة( فهي األقرب.


