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ردود األفعال
يتحسر اإلنسان وتقشعر األبدان لتلك املناظر 
لضحايا احلوادث من الشباب الكويتي الذين 

تذهب أرواحهم نتيجة االستهتار والرعونة 
بالطرقات الرئيسية او اجلانبية.

حوادث حتصد العديد من الشباب نتيجة 
االستعراضات في الطرقات او السباق غير 

املنظم، وفي النهاية نعي وأحزان لألسرة واألهل 
وهم يودعون ابنهم، أو في أقل األضرار اصابات 
جسيمة تتلف اجلسد وتصيبه بعاهات ال يعلم اال 

اهلل متى شفاؤها.
حوادث فظيعة تقع بني حني وآخر وتسبب األسى 

واحلزن للجميع ملا نشاهده من مناظر مخيفة 
وأجساد الشباب ملتصقة بهيكل السيارة من 
الداخل ويستغرق رجال اإلطفاء واالسعافات 

الساعات الستخراج ذلك اجلسد املتقطع نتيجة 
السرعة واالستهتار.

رجال اإلدارة العامة للمرور ورغم تشددهم في 
املخالفات على السيارات املتهالكة اال ان السباقات 
واالستعراضات املعروفة أماكنها هم بعيدون عنها 

وال جند األوامر تصدر اليها اال عندما تقع مثل 
تلك احلوادث ولفترة قصيرة.

يتعرض القياديون والضباط الى ضغوط كبيرة 
للتوسط لوقف اإلجراءات املتعلقة بحجز الشاب 
املستهتر او حجز السيارة او سحب االجازة من 

قبل الكثير من زمالئهم مبن فيهم املتقاعدون وقد 
أحرجت كثيرا عندما اتصلت بأحد هؤالء القياديني 

للتوسط لشخص تسابق مع صديقه بالطريق 
العام.

رجال املرور عليهم تطبيق القوانني املشددة بحق 
املستهترين في كل وقت وليس عندما تقع مصيبة 

او حادثة كبيرة لنتذكر مسؤولياتنا.
أشرت وناشدت وزير اإلعالم والشباب انشاء 
ساحة اسمنتية ومسورة بحواجز مطاطية او 

من مادة تخفف من حدة االصطدام وبذلك نوجد 
مساحة يستخدمها الشباب لالستعراض فيها 

بعيدا عن الطريق وتستطيع الهيئة العامة للشباب 
والرياضة االشراف عليها او تركهم يأخذون 

حريتهم فيما يرونه مناسبا.
وعندما ننشأ مثل ذلك املضمار على غرار ما هو 

موجود بأغلب دول مجلس التعاون فسنرى حجم 
االنخفاض بتلك احلوادث القاتلة لشبابنا.

لواء شرطة متقاعد
 حمد السريع

الفريق متقاعد د.مصطفى الزعابي اللواء متقاعد عبداللطيف الوهيبالفريق متقاعد خليل الشماليالشيخ أحمد احلمود

الزعابي والشمالي إلى رتبة فريق متقاعد
واللواء الوهيب ترك منصبه في أمن األحمدي

انتحار سيرالنكي شنقًا مقابل املقابر
وآخر أنهى حياته مبروحة غرفة

سكني لص بدون أصاب آسيوية بهستيريا صراخ
فضربته أسرة اخلادمة علقة ساخنة جدًا

متك���ن اربع���ة ش���باب 
كويتيني م���ن االمس���اك بلص 
من غير محددي اجلنس���ية 
وضربوه عل��قة س���اخنة 
جدا قبل ان يبلغوا عمليات 
وزارة الداخلي���ة لتنطل���ق 
قوة من أمن اجلهراء ويتم 

اقتياد البدون الى املباحث مع 
سكني كانت بحوزته وحسب 
مصدر امني فان بالغا ورد 
الى عمليات عن ضبط لص 
بجرم السرقة املشهود في 
منطقة النسيم حيث انتقل 
رجال األمن الى موقع البالغ 

ومت مشاهدة ش���اب مكبل 
وباالستماع الى افادة املبلغ 
وهو مواطن قال بانه سمع 
صراخا هستيريا من خادمة 
آسيوية تعمل لديهم حيث 
توجه وابن���اؤه الى مصدر 
الصراخ وهو غرفة اخلادمة 

اللص ممسكا  ومت مشاهدة 
بالس���كني وابلغته اخلادمة 
بانها فوجئت بالشاب ميسك 
بها ويضع سكني على رقبتها 
وبش���كل ال شعوري اخذت 

تصرخ بعنف.
هاني الظفيري  ٭

تقدم عس���كري يعمل في 
وزارة الداخلية � ادارة حماية 
الشخصيات ببالغ إلى مخفر 
الروضة واتهم شخصا ميلك 
مركبة نوع »فورد« باالصطدام 
املتعمد به والهرب، وقال املبلغ 
انه كان في موكب وطلب من 

املركبة االبتعاد عن خط سير 
املوكب واذا بقائد املركبة يقوم 
باالصطدام املتعمد به، وسجلت 
قضي���ة في مخف���ر الروضة 

واحيلت الى التحقيقات.
من جهة اخرى، بناء على 
تعليم���ات من وكي���ل نيابة 

اجلهراء مت تس���جيل قضية 
شروع في قتل وجاء تسجيل 
القضية بعد ان ورد بالغ الى 
الداخلية من محقق  عمليات 
مستشفى اجلهراء عن وصول 
الى املستشفى  ش���اب بدون 
مصابا بكسور متقدمة ولدى 

سؤاله عن اسباب االصابات 
التي حلقت به قال ان شقيقه 
دهسه عمدا بعد خالف حدث 
بينهما، مشيرا الى ان سيارة 
شقيقه املستخدمة في اجلرمية 
رباعية الدفع وذهبية اللون.
محمد الجالهمة  ٭

قادت اعترافات وافد سوري 
أمام مدير امن محافظة الفروانية 
الى  العلي  اللواء عبدالفت����اح 
اغالق 9 قضايا سلب باإلكراه 
اس����تهدفت جميعها وافدا من 
اجلنس����ية اآلس����يوية، وقال 
مصدر امن����ي ان دورية تتبع 

امن الفرواني����ة وخالل جولة 
لها في منطقة اجلليب شاهدت 
آسيويا يستنجد باملارة حيث 
مت االستفس����ار منه عن سبب 
اس����تغاثته بامل����ارة فأفاد بأن 
الوطني  الزي  شخصا يرتدي 
ويقود مركبة بال لوحات أوقفه 

يزع����م انه مباحث وطلب منه 
حافظة نقوده وحينما رفض 
اشهر س����الحا ابيض، وعلى 
الف����ور مت تعمي����م اوص����اف 
املركب����ة على عملي����ات األمن 
العام، لتتمكن إحدى دوريات 
األمن من ضبطه وبالتحقيق 

معه اعترف على 9 قضايا سلب 
باإلكراه ومت استدعاء عدد من 
املبلغني الذين سبق ان وتقدموا 
بقضايا ليتعرف����وا عليه في 
طابور عرض لتتم احالته الى 

النيابة العامة.
عبداهلل قنيص  ٭

أمر وكي����ل نياب����ة حولي 
باحتجاز وافد ميني في نظارة 
مخفر الساملية بعد ان اطلع على 
محض����ر وارد من قبل مباحث 
الوافد  الهجرة يتضم����ن قيام 

بانتحال صفة كفيله والتوقيع 
على مس����تندات وجلب عمالة 
وافدة مقابل مبالغ مالية. وقال 
مصدر أمني ان مواطنا تقدم الى 
مدير ادارة البحث والتحري في 

العقيد جنيب  الهجرة  مباحث 
الش����طي وابلغه عن اكتشافه 
لكفاالت ال يعرف عنها شيئا وانه 
يش����ك في مندوب يعمل عنده 
وهو ميني. واضاف املصدر: مت 

القبض على الوافد ومبواجهته 
بالتزوير اعترف بأنه استغل 
اتقانه لتوقي����ع كفيله وجلب 

عمالة واخذ مقابل مالي.
محمد الجالهمة  ٭

أصدر النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ أحمد احلمود يوم أمس 
3 ق����رارات وزارية تضمنت 
احالة كل م����ن وكيل وزارة 
الداخلية املس����اعد لشؤون 
الل����واء د.مصطفى  امل����رور 
الزعابي ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املؤسسات 
اإلصالحية وتنفيذ األحكام 
الل����واء خليل الش����مالي الى 
التقاع����د م����ع ترقيتهما الى 
رتبة فريق، كما تضمنت قرارا 
آخر بإحالة مدير أمن محافظة 

األحمدي العميد عبداللطيف 
الوهيب الى التقاعد مع ترقيته 

الى رتبة لواء.
هذا وص���در قرار احلمود 
اعتب���ارا من تاري���خ نهاية 
امل���دة القانونية للمتقاعدين 

الثالثة.
الى ذلك قال مصدر أمني 
ان أي عق���ود او مناقص���ات 
املتقاعدين  وقعت من قب���ل 
الزمنية  الفت���رة  انتهاء  بعد 
القانوني���ة لهم ميكن الطعن 

عليها والغاؤها.
هذا ولم يعرف بعض اسماء 

املرشحني بديال عن الوكيلني 
املس���اعدين وهناك تكهنات 
لم يت���م التأك���د منها، حيث 
أشيع عن احتمالية ان يتولى 
منصب وكيل املرور اللواءات 
عبداهلل املهنا وأنور الياسني 

وعبدالفتاح العلي.
ومن املتوقع صدور قرارات 
جديدة بش���أن ترقية وكالء 
مساعدين جدد على ان تعتمد 
أوال من قبل مجلس الوزراء.
 ٭ هاني الظفيري
 محمد الجالهمة
عبداهلل قنيص

..والقماش لم يحتمل ثقل جثة الهندي فانقطع السيرالنكي أنهى حياته شنقا في مقر عمله

أم����ن محافظة  أم����ر مدير 
اجلهراء اللواء ابراهيم الطراح 
بإحالة جثة وافد سيرالنكي )46 
عاما( الى الطب الشرعي، مع 
تكلي����ف مباحث اجلهراء على 
ما يلزم من اج����راءات للتأكد 
من عدم وجود ش����به جنائية 
او ان يك����ون مجهوال قد اقدم 
على شنق اآلسيوي، وكان بالغ 
تلقته عمليات وزارة الداخلية 
في السادسة من صباح امس عن 

وجود آسيوي جثة هامدة داخل 
مقر سكن عمال شركة تقع مقابل 
مقبرة الصليبخات وعليه توجه 
مدير أمن اجلهراء ورجال االمن 
واالدلة ال����ى جانب فنيني من 
الطوارئ والذين اكدوا وفاته، 
من جهة اخرى اقدم وافد آسيوي 
على االنتحار داخل غرفة للعزاب 
في منطقة اجلليب، وقال مصدر 
أمني ان زم����الء املنتحر وهو 
هندي ابلغوا عمليات الداخلية 

عن وفاة زميلهم ولدى انتقال 
رجال أمن الفروانية يتقدمهم 
اللواء عبدالفتاح العلي تبني لهم 
وفاة املجني عليه وانه شنق 
نفسه باستخدام مروحة وان 
القماش )اخلام( الذي استخدمه 
في شنق نفس����ه متزق بفعل 
ثقل وزن اآلس����يوي وسجلت 

قضية انتحار.
 ٭ هاني الظفيري
عبداهلل قنيص

»بدون« يتهم شقيقه بالشروع في قتله متعمداً بـ»ذهبية اللون«

»حماية الشخصيات« تتهم راعي »فورد«
باالصطدام املتعمد مبركبة حراسة

ضبط سوري في اجلليب أغلق 9 قضايا سلب

ميني أتقن تقليد توقيع كفيله فتاجر في اإلقامات حلسابه

مباحث األحمدي تغلق
4 أوكار لسرقة االتصاالت

في منطقة أبوحليفة

..ومواطن انتحل صفة
عضو جمعية ونصب على مصري 

بـ 655 دينارًا »معجنات«

داه���م رجال مباحث األحمدي يوم أمس 4 أوكار 
لسرقة االتصاالت الدولية يديرها 6 آسيويني مبنطقة 
أبوحليفة وحتفظ رجال املباحث على أدوات تستخدم 
في سرقة االتصاالت الدولية، وجاء ضبط اآلسيويني 
وإغ���الق أوكار االتصاالت تلك بع���د معلومات عن 
اس���تغالل عدد من الش���قق في س���رقة االتصاالت 

الدولية.
عبداهلل قنيص  ٭

تقدم واف���د مصري الى مخفر الروضة امس ببالغ 
اتهم ش���خصا يدعى )أ.ر( بالنصب عليه. وقال املبلغ 
انه تعرف على شخص اوهمه بأنه عضو مجلس ادارة 
جمعية تعاونية وحينما ابلغه املدعي بأنه يرغب في 
اس���تثمار محل للمعجنات العمل ب���ه وأبلغه بوجود 
محل يصلح لهذا النشاط وطلب منه 700 دينار وقام 
املدعي بدفع املبلغ ولكنه اكتشف تعرضه للنصب بعد 
مراجعته اجلمعي���ة وتأكده من عدم وجود عضو في 

مجلس االدارة باسم املدعى عليه.
محمد الجالهمة  ٭

»اإلطفاء« أخلت مكتب األمم 
املتحدة بعد حريق وهمي

بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة � فرع الكويت قامت 
اإلدارة العامة لإلطفاء صباح أمس بتمرين عملي على 
التعام���ل مع حريق في مبنى األمم املتحدة في منطقة 
السفارات مبنطقة مشرف تضمن التمرين كيفية مكافحة 
احلريق وإنقاذ املصابني والتأكد من اإلخالء التام لكامل 
املبنى، والهدف من هذا التمرين ممارسة ما تدرب عليه 
رج���ال اإلطفاء على إجراءات العمل في حرائق املباني 
الكبي���رة وتدريبهم أيضا على نظ���ام قيادة احلوادث 
وكذلك تدريب مسؤولي األمن والسالمة في املبنى على 
عملي���ة اإلخالء الكلي واجلزئي في مثل هذا النوع من 
املباني، عليه مت حتقيق األهداف حسب اخلطة املدرجة 

ضمن برنامج املوسم التدريبي.
وفي تفاصيل سيناريو التمرين فقد ورد ابالغ عن 
حريق إلى غرفة العمليات في متام الس���اعة العاشرة 
صباحا واستغرق وصول اول فرقة دقيقتني ونصف 
الدقيقة فقط وعليه هرع رجال مركز اطفاء مشرف ومت 
إخ���الء املوجودين في املبنى عن طريق موظفي األمن 
والسالمة ورجال اإلطفاء وكذلك اسعاف املصابني، كانت 
عملية اإلخالء باستخدام ساللم هروب وإرسالهم إلى 
نقطة جتمع آمنة خارج املبنى إلحصاء عددهم والتأكد 

من انه ال يوجد أشخاص محتجزون.
م���ن جانبهم، أعاد رجال اإلطف���اء عمليات البحث 
والتفتي���ش للتأك���د من انه مت إخ���الء املبنى بالكامل 
كان التدريب حتت اش���راف رئيس مركز مشرف علي 
العبدالرزاق وبقيادة رئيس النوبة النقيب عباس شمسان 
والنقيب محمد حيدر ومن العالقات العامة مالزم أول 
س���عود الناجي ومالزم أول حبيب املؤمن والرقيبان 
عبدالوهاب اخلت���الن وعلي العيدان ومن مكتب األمم 
املتحدة املستش���ار األمني عالء عبود واملسؤل األمني 

فهد الشليمي.
هاني الظفيري  ٭

رجال اطفاء ينقذون مصابا في التمرين الوهمي

في إطار احلرص على مواكبة كل حديث ومفيد من 
أنظمة تتعلق باألمن والسالمة، قام نائب املدير العام 
لشؤون الوقاية العميد م.خالد الزيد بزيارة قصيرة الى 
بريطانيا )لندن( وذلك حلضور اجتماعني هامني: األول 
مع مدير إطفاء مدينة لندن جاي فوستر للوقوف على 

نظم الوقاية واملكافحة 
املعمول بها لديهم في 
استخراج التراخيص 
وكذلك االطالع على 
الكودات املستخدمة 
في تطبيق تلك النظم. 
واالجتماع الثاني عقد 
الهندسي  مع املكتب 
ب���ورو  البريطان���ي 
هابولد وهو املكتب 
للمبن���ى  املصم���م 
اجلديد للبنك الوطني 
الكويتي ومت التأكد من 
اس���تكمال الشروط 

الوقائية وشروط األمن والسالمة في املبنى. هذا، وقد 
رافق العميد الزيد خالل زيارته النقيب م.وليد العصفور 

من قسم الهندسة املعمارية بإدارة التراخيص.

العميد م.خالد الزيد

الزيد التقى مدير إطفاء 
بريطانيا واطلع على الكودات 

املستخدمة هناك

مواطنة تتهم مواطنًا بالنصب عليها 
بشقة متليك و30 ألف دينار

تقدمت مواطنة الى مخفر الصاحلية واتهمت مواطنا 
حددت اسمه ورقم هاتفه بالنصب عليها، وقالت املواطنة 
انها تعرفت على مواطن ابلغها بوجود ش���قة متليك 
فارهة بسعر مميز وان الش���قة قيمتها 30 الف دينار 
ولكنه قادر على اعادة بيعها بعد اس���بوع ب� 80 الف 
دينار وعليه س���لمته 30 الف دينار على ان تأخذ هذا 
املبلغ 40 الف���ا، اال ان املدعى عليه رفض اعادة املبلغ 

الذي تسلمه منها حسب زعمها.
هاني الظفيري  ٭

طلقة تعرقل سفر أميركي
وحتيله ملخفر اجلليب

خطف 2900 دينار من »مديرة«

مواطن إلى »املكافحة« جلب 
2 كيلو ماريغوانا في طرد جوي

أحال مراقب عام مطار الكويت الدولي سليمان الفهد 
امس مواطنا الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات جللبه 2 
كيلو ماريغوانا. وحسب مصدر جمركي فإن رجال اجلمارك 
اشتبهوا في طرد قدم الى الكويت عن طريق اجلو وتبني 
له����م وجود مواد مخدرة بداخل����ه ليتم ابالغ مراقب عام 
اجلمارك والذي طلب االنتظار حلني تقدم صاحب الطرد 
لتس����لمه ليحضر مواطن ويتسلم الطرد وقبل ان يغادر 
املنطقة اجلمركية مت توقيفه وفتح الطرد ليعثر بداخله 

على املاريغوانا.
هاني الظفيري  ٭

سرقة 6 كيبالت من محول
في الروضتني

أحي���ل وافد أميركي الى مخف���ر اجلليب للتحقيق 
معه بش���أن مبررات حيازته لذخيرة خالل سفره الى 
موطن���ه، وقد افاد االميركي بأن الطلقة وضعت داخل 
مالبسه باخلطأ ليتم تسجيل إثبات حالة ومتكنه من 
السفر على طائرة اخرى، وكان رجال أمن املطار انتبهوا 
المتعة االميركي جراء انطالق صافرات االنذار وتبني 
بعد التفتيش وجود طلقة بني مالبس االميركي ليتم 
منع سفره حلني االنتهاء من التحقيق واتخاذ االجراءات 

القانونية بحقه.
عبداهلل قنيص  ٭

اتهمت وافدة نيبالية شخصني يقودان مركبة بيضاء 
اللون بخطف حقيبتها وكان بداخلها 2900 دينار، وقالت 
الوافدة في بالغ تقدمت به الى مخفر اجلهراء انها كانت 
تسير في اجلهراء بعد انتهاء عملها واذ مبركبة تقترب 
منها وكان بداخلها ش���خصان وق���ام احداهما بخطف 
الشنطة والتي كان فيها الى جانب املبلغ املالي عدد 2 

هاتف نقال وسجلت قضية سرقة.
محمد الجالهمة  ٭

تقدم مواطن في وزارة الكهرباء الى مخفر القشعانية 
وابل���غ عن متكن لصوص مجهول���ني من الدخول الى 
محول تابع للوزارة في منطقة الروضتني وس���رقة 6 
كيبالت كهرباء بطول 10 أمتار، مشيرا الى ان اجلاني 
او اجلناة كسروا باب سور احملول اخلارجي ومن ثم 
نزلوا الى سرداب احملول وسرقوا الكيبالت، وسجلت 

قضية سرقة عن طريق حتطيم حرز.
محمد الجالهمة  ٭


