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ولن يؤثر على سير العمل

قالــت شــركة املبانــي ان 
احلريق احملدود الذي اندلع في 
موقع أعمال مشروع توسعة 
املرحلة الرابعة من األڤنيوز 
صباح أمس قد نشب في إحدى 
غرف التخزين اخلاصة بأعمال 
التشطيبات باملشروع، حيث 

كان احلريق محدودا.
وأفادت في تصريح صحافي 
بأنه قد متت الســيطرة على 
احلريق بشــكل سريع داخل 
غرفة التخزين، وذلك بالتعاون 

مع فريق اإلدارة العامة لالطفاء 
الذين قامــوا بدورهم بإخماد 
احلريق بصورة كاملة، والذي 
لم ينتشر خارج الغرفة ولم 
يسفر عن أي خسائر مادية، 
كما أنه لم يلحق بأي أضرار 
باألعمال اإلنشائية أو بسائر 

التركيبات الفنية.
وعليه تؤكد الشــركة أنه 
جار اســتكمال أعمال التنفيذ 
باملشــروع دون تعطيــل أو 

تأخير بتاريخ االنتهاء.

كما أكدت شركة املباني أن 
جميع التطبيقات واملمارسات 
اخلاصــة بتنفيــذ أعمال هذا 
املشــروع الضخــم خاضعة 
ألعلى معايير األمن والسالمة 

املهنية والبيئية العاملية.
املباني بالشكر  وتوجهت 
الــى وزارة الداخلية واإلدارة 
العامة لإلطفاء وإدارة الطوارئ 
الطبية على جهودهم السريعة 
واملهنيــة فــي التعامــل مــع 

احلريق.

مشروع توسعة األڤنيوز

نشب في غرفة 
تخزين ولم يسفر 

عن أي خسائر 
مادية

اخلطوط البيضاء تكشف
ٍ على »السادس« عن متعاط

محامية تتهم موكاًل لديها 
SMS باإلساءة إليها عبر رسالة

شاب »فاصل« يرتكب أفعااًل
غير طبيعية على »السادس«

احملكمة تلغي أمر تقدير رسوم 
قضائية وتعتبره كأن لم يكن

اتهام لبناني بالنصب واالحتيال

»الداخلية« توقف االستعانة 
بالعمالة املدغشقرية

احمد خميس

متكــن رجال أمن اجلهــراء من إلقاء القبض على 
مواطن بحالة غير طبيعية، وضبط معه مواد يشتبه 
بأنهــا مخدرة، وجاء فــي التفاصيل انه أثناء جولة 
إلحدى الدوريات األمنية على الدائري السادس متت 
مشــاهدة احدى املركبات يقوم قائدها بعدم التقيد 
باخلطــوط األرضية، حيث تنحــرف املركبة ميينا 
وشماال وعليه قام رجال الدورية باستيقافه للتأكد 
منه وعند طلب الرخصة ودفتر املركبة قام الشــاب 
بإلقاء ســيجارة ملفوفــة، ما جعل رجــال الدورية 
يشــتبهون بأن هذه الســيجارة حتتوي على مواد 
مخدرة، كما عثر على كيس بنفســجي اللون داخل 
املركبة يشتبه بان به مواد مخدرة ومتت إحالته الى 

اإلدارة العامة للمخدرات.

احمد خميس

ســجلت محامية كويتية في مخفر شرطة الفيحاء 
قضية اســاءة استخدام هاتف بحق مواطن كان موكال 
عندها. وقال مصدر امني ان احملاميةـ  وهي من مواليد 
١9٧6 ـ قالت ان املدعى عليه ارسل اليها رسائل حتمل 
عبارات ســب وقذف وقدمت رقــم هاتفها ورقم هاتف 

املدعى عليه، ونص الرسائل التي ارسلت اليها.

عبداهلل قنيص

ارتكب شاب أفعاال غير عادية بعد ان استوقف مركبته 
في الطريق العام على الدائري السادس  باجتاه املسيلة، 
وكان الشــاب قادما عن طريق ســعد العبداهلل، وكانت 
السلوكيات التي قام بها تدل على كونه بحالة غير طبيعية، 
ومت اســتدعاء دوريات النجدة التي توجهت على الفور 
الى مكان البالغ، وعند ضبط الشاب تبني أنه »فاصل«، 
ومن ثم متت إحالته الى جهات االختصاص ملعرفة أسباب 

السلوكيات التي قام بها الشاب بعد التعاطي.

ألغت احملكمة الكلية برئاسة املستشار بدر الوزان 
أمر تقدير رسوم قضائية اكثر من ١8٠٠ دينار وباعتباره 
كأن لم يكن وألزمت املتظلم ضده بصفته باملصروفات.

حضر امام احملكمة دفاعا عن الشركة املدعية احملامي 
محمد القطان وأثبت خالل دفاعه أن األمر املتظلم منه 
قد صــدر بناء على احلكم 
الصادر في دعوى جتاري 
مدنــي كلي حكومة والذي 
قضى فيها بإلزام املدعيني 
مبصروفات الدعوى وكانت 
املتظلمة فيها مدعى عليها 
الشركة ولم تدعي فرعيا، 
األمر الذي يكون معه سند 
إصدار األمــر املتظلم غير 
ســليم ويتعني معه إلغاء 
األمر املتظلم واعتباره كأن 

لم يكن.
وقال احملامي القطان: ان 
املتظلمة في الدعوى املقررة 
عنها الرسوم الصادرة بناء عليها األمر املتظلم من املدعى 
عليها واحلكم صدر بإلزامها باملصروفات وبالتالي فإن 

األمر يصدر على غير ذي صفة.

أحمد خميس

أبلــغ مواطن مخفر اجلابرية عــن تعرضه لعملية 
نصب واحتيال من قبل وافد لبناني، وتبني ان املواطن 
ليس لديه بيانات املدعى عليه غير اسمه ورقم هاتفه، 
وقال في بالغه انه كان معهم شــخص يدعى )م( وهو 
وســيط بني املواطن واللبناني، حيث تســلم مبلغ 3٢ 
ألــف دينار من املواطن واختفى به، وعليه متت إحالة 

البالغ الى اجلهات املعنية للتحقيق في البالغ.
مــن جانب آخر، أحال وكيــل النيابة بالغا تقدم به 
وافد لبناني ضد شخص خليجي يتهمه بإصدار شيك 

دون رصيد، وذلك لتسجل قضية في مخفر العدان.

محمد الجالهمة

أوقفت وزارة الداخلية االستعانة بالعمالة املدغشقرية 
مــن اجلنســني، وفي هذا اخلصوص اصــدر مدير عام 
االدارة العامة لشــؤون االقامة باالنابة اللواء عبداهلل 

الهاجــري تعميما تضمن 
وقف اصدار سمات دخول 
وفق املادة ٢٠ عمالة منزلية 
ذكور وإناث لالشــخاص 
املنتمني جلنسية جمهورية 

مدغشقر.
وأشــار التعميــم الــى 
كتاب وزارة اخلارجية رقم 
الــذي ارفق به   ١3/٢3٢٢5
مذكرة من سفارة مدغشقر 
الســعودية  العاصمة  في 
العامالت  الرياض بشــأن 

املنزليات.
كمــا اشــار الــى طلب 

الســفارة بتتبع تلك العمالة وذلك بعد تعليق ارسال 
عمالة منزلية من مدغشقر الى دول اخلليج.

احملامي محمد القطان

اللواء عبد اهلل الهاجري

4 محققني جدد أدوا القسم
أمام اجلراح أمس

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ خالد اجلراح ، في مكتبه مبقر وزارة الداخلية امس 
اخلميس احملققني »ج« فواز صقر الصقر، عبدالرحمن 
العجمي، نواف الديحاني، أنوار غالب الكندري.. وذلك 
مبناسبة صدور قرار تعيينهم باإلدارة العامة للتحقيقات 
طبقا للمادة »اخلامســة« من قانون التحقيقات. وقام 
احملققون بأداء القسم أمام وهنأهم اجلراح على انضمامهم 
لكوكبة العدل والقانون بوزارة الداخلية وحثهم على 
التحلي بالعدل واالنصاف، متمنيا لهم النجاح والتوفيق 

في حياتهم العملية.
حضر أداء القسم مدير عام اإلدارة العامة للتحقيقات 
اللواء حقوقي د. فهد إبراهيم الدوسري، ونائب املدير 

العام لشؤون إدارات التحقيق جمال خليفة الريش.

احملققون يؤدون القسم 

سجائر ملغمة باحلشيش وأدوات تعاط في قبضة األمن العام

وافدان في شباك األمن العام 
ٍ في الفروانية مبخدرات وأدوات تعاط

عبداهلل قنيص

متكنــت دوريــات االمن العام فــي الفروانية من 
ضبط وافدين احدهما مصري واآلخر دون اثباتات 
بأدوات تعاط وحبوب ومواد مخدرة متنوعة، ففي 
جولة اعتيادية الحدى دوريات االمن العام اشتبهت 
في شخص تبني الحقا انه مدين واقامته منتهية فتم 
توقيفه وبتفتيش مركبته عثر على ادوات يشــتبه 
بها)6 ملبات + 3 لول( ويوجد في احدى اللمبات بقايا 

ماده بيضاء واحيل الى جهة االختصاص.
من جهة اخرى، اشتبهت احدى الدوريات بنفس 
املنطقة في وافد من اجلنســية املصرية كان يسير 
مترجال بالقرب من ساحة ترابية وعندما طلب منه 
التوقف حاول الفرار، وألقى علبة مربعة لونها اصفر 
فتمت مالحقته حتى متت السيطرة عليه وعند فتح 
العلبة شوهد بها 3 اكياس شفافة صغيرة بداخلها 
مادة بيضة )شبو( كذلك كيسان بهما مواد عشبية 
)كيمكال( يشتبه بأنها مخدرة، باالضافة الى 3٧ حبة 
لونها حمراء يشــتبه في أنها مواد مخدرة )حبوب 
فراولة(، وباالستعالم عنه عن طريق االسم تبني أنه 
مطلــوب ومدين بـ ١6٠ دينارا كما ان اقامته منتهية 

واحيل الى جهة االختصاص.

االكياس التي ضبطت مع الوافد

مصادرة خمور محلية من مركبة 
وتوقيف 4 بنغاليني

هاني الظفيري

جنح رجال أمن الفروانية في ضبط أربعة وافدين 
تخصصوا في ترويج اخلمر احمللي في نطاق احملافظة، 
ومتت إحالــة املتهمني إلى احلجز فيما قام اللواء ركن 

صالح مطر برفع تقرير بالواقعة.
وقال مصــدر أمني ان دوريات أمن الفروانية اثناء 
انتشارها حلفظ األمن اشتبهت مبركبة يقودها شخص 
ومرافقــوه وعندما طلب منــه التوقف الذ بالفرار ومت 
طلب اإلسناد حتى متت محاصرته ليترك قائد املركبة 
ومرافقوه مركبتهم وفــروا جريا على األقدام حتى مت 
توقيفهم، واتضح ان الســائق وافد بنغالي اجلنســية 
ومرافقيه 3 أيضا من نفس جنسيته، وبتفتيش املركبة 
عثر على كمية من اخلمر احمللي وعددها 85 بطل خمر 

محليا كبيرا و٤ صغار احلجم.

اخلمور املضبوطة

إصابة 4 مواطنني ورجل أمن
بـ »هوشة« دامية في نيابة اجلهراء

رضيع وأربعيني من »األميري« و»الساملية«
إلى الطب الشرعي ملعرفة سبب وفاتيهما

احمد خميس

شــهدت نيابــة اجلهــراء 
مشــاجرة داميــة جمعــت ٤ 
مواطنــني منهــم متقاعد في 
وزارة الداخليــة وأحد رجال 
االمــن وارفق املتشــاجرون 
االربعة اضافة الى رجل االمن 
الذي تدخل لفض املشــاجرة 

فلحقت به إصابة
تقارير طبية تشــير كلها 

الى وجود كســور واصابات 
نتيجــة تبادل الضــرب فيما 
بينهــم، وســجلت قضية في 
مخفر شــرطة اجلهراء برقم 

٢٠١٧/69 جنايات اجلهراء.
امني  وبحســب مصــدر 
كان بــالغ ورد الى عمليات 
الداخلية في الرابعة من عصر 
امس االول باندالع مشاجرة 
عنيفــة داخل نيابة اجلهراء 
خــالل عرض احــد املتهمني 

على النيابة.
دوريــات  ان  واضــاف   
من االمــن والنجــدة انتقلت 
للسيطرة على االوضاع، ومت 
توقيف اطراف املشاجرة، وهم 
مواطن من مواليد ١96٧ متقاعد 
بالداخلية والبقية مواطنون، 
وتبني ان املشاجرة وقعت بني 
طرفني بينهما قضايا، وارفق 
املصاب االول املتقاعد تقريرا 
طبيــا حافال باالصابات، جاء 

فيه اعتــداء ضــرب من قبل 
اآلخريــن ونزيف فــي االنف 
األيســر وكســور في االنف، 
والثاني تضمن تقريره وجود 
ســحجات مبؤخــرة الرقبــة 
وكدمة وآالم بالظهر وال توجد 

اصابات ظاهرة.
كذلــك تضمــن التقريران 
االخران ادعــاءات ضرب من 
اخرين واصابات باليد اليسرى 

وكسر بالقدم اليمنى.

أحمد خميس

أمر وكيل نيابــة الفيحاء 
بإحالة جثة رضيع الى الطب 
الشرعي للوقوف على سبب 
وفاتــه، وقــال مصــدر أمني 
ان مواطنــا مــن مواليد ١98٤ 

ويســكن النزهــة ويعمــل بـ 
»الداخلية« تقــدم الى مخفر 
الفيحــاء وأبلغ عن وفاة ابنه 
البالغ من العمر 9 أشهر. وقال 
انه نقل ابنه الى املستشــفى 
األميري، وذكر تقرير صادر من 
املستشفى ان األب حضر مع 

ابنه الذي كان متوفيا وأحيلت 
جثة الطفل الى الطب الشرعي.
على صعيــد آخر، أحيلت 
جثة مواطن من مواليد ١9٧9 
إلى الطــب الشــرعي ملعرفة 

سبب وفاته.
وكانت غرفة عمليات حولي 

قــد أبلغــت مخفر الســاملية 
بوجود بــالغ وفاة، فانتقلت 
إحــدى الدوريــات إلى موقع 
البالغ، حيث شوهد املواطن 
األربعيني مستلق على سريره 
ومت رفع اجلثة متهيدا لفحصها 

للوقوف على سبب الوفاة.

احلشاش: املؤمتر العربي الثاني أوصى
مبكافحة اإلرهاب من خالل أشرطة وثائقية

أكــد مديــر عــام اإلدارة 
العامــة للعالقــات واإلعالم 
األمنــي بــوزارة الداخليــة 
العميد عادل احلشاش على 
أهمية اإلعالم اإللكتروني في 
احليــاة املعاصرة للمواطن 
العربي حيث كاد يكون بديال 
لوسائل اإلعالم التقليدية من 
صحــف وإذاعــات وقنوات 
تلفزيونية، ما يفرض على 
أجهزة اإلعالم األمني العربية 
أن تواكــب هــذه التغيرات 
املتالحقــة واحلاســمة بكل 

السبل.
جاء ذلك في ختام اعمال 
املؤمتر العربي الثاني عشر 
لرؤساء أجهزة اإلعالم األمني 
في تونس امس حيث صدر 
عنه عدد من التوصيات على 
جانب كبير من األهمية لدعم 
التعاون والتنسيق العربي 

في مجاالت اإلعالم األمني.
وأوضح العميد احلشاش 
رئيــس وفــد الكويــت في 
التوصــل  انــه مت  املؤمتــر 
إلــى حزمة مــن التوصيات 
حول سبل استخدام اإلعالم 
األمنــي ملكافحــة اإلرهــاب 
واستراتيجية تطوير األداء 
اإلعالمــي األمنــي العربــي 
والســعي ملزيد من التفعيل 
اإللكترونيــة  للمواقــع 
التواصــل  وصفحــات 

االجتماعي اخلاصة بوزارات 
الداخليــة بالــدول العربية 
مع دراسة احملتوى الرقمي 
العربي على االنترنت من أجل 
تعزيز األمن القومي العربي.
الــى أن املؤمتر  وأشــار 
تبنى أيضا توصية تقضي 
باالستفادة من جتربة جهاز 
اإلعالم األمني بوزارة الداخلية 
التونسية في مجال اخلطاب 
البديل ومكافحة اإلرهاب من 
خــالل أشــرطة وثائقية مت 
إعدادها لهذا الغرض من قبل 
التونسية،  الداخلية  وزارة 
ومتت الدعوة إلى تعميمها 
واالستئناس بها من جانب 

أجهزة اإلعالم األمني بالدول 
العربية.

من جهته، أبرز مدير إدارة 
اإلعالم األمني بوزارة الداخلية 
املقدم ناصر بوصليب، أهمية 
مشــاركة الكويــت فــي هذا 
املؤمتر، مبينا أن املشــاركة 
مــع الــدول العربية في هذا 
التجمع اإلعالمي األمني حتت 
مظلة جامعة الدول العربية 
يعتبــر مهمــا وحيويا وله 
مردود اســتراتيجي وأمني 
ملموس في تبادل اخلبرات 
واملعلومات في مجال اإلعالم 
األمنــي حملاربــة اإلرهــاب 
وجميع اجلرائم املستحدثة.

العميد عادل احلشاش واملقدم ناصر ابوصليب في صورة جماعية مع املشاركني في املؤمتر

دراسة احملتوى 
الرقمي على 

اإلنترنت بهدف 
تعزيز األمن القومي 

العربي


