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ضبط ألعاب نارية قيمتها ٧ ماليني دينار  في ميناء الشويخ

محمد الجالهمة 

العامــة  االدارة  قالــت 
للجمــارك ان جلنــة جــرد 
املستودعات في ميناء الشويخ 
والتي شكلت بقرار من مدير 
عام اإلدارة العامة للجمارك 
املستشــار جمال اجلالوي، 
ونائب املدير العام لشــؤون 
املنافــذ عدنــان القضيبــي، 
اوشكت على االنتهاء، حيث 
حصرت عددا من احلاويات 
احملتجزة حتتوي على ألعاب 
نارية خطرة وحتتوي على 
بــارود، وعليــه مت اخطــار 
وزارة الداخلية والتي أرسلت 
فريقــا مــن اإلدارة العامــة 
للقوات اخلاصة للتعامل مع 
املضبوطات واتخاذ ما يلزم 
من إتالفها. وقال عضو جلنة 
اإلعــالم اجلمركــي ومراقب 

التفتيش واالستيداع في ميناء 
الشويخ مساعد احلليلة، ان 
املدير العام للجمارك اصدر 
قــرارا بتشــكيل جلنة جرد 
برئاسة مديرة إدارة الشؤون 
القانونيــة دالل العتيبــي، 
على ان يكــون هو نائبا لها 
وبعضوية سبعة اعضاء من 
اجلمارك، حيث قامت اللجنة 
وعلى مدار اســابيع بعملية 
جــرد محتويــات املخــازن 
وتبــن وجــود حاويات مت 
منع دخــول محتوياتها منذ 
سنوات حتتوي على ألعاب 
نارية بها بارود ليتم اتخاذ 
قرار بالتخلص منها والتعامل 
معها. واشــار الــى ان هناك 
حاويات أخرى حتتوي على 
محظورات اخرى منها حاويات 
خمور سيتم اخطار النيابة 
العامــة بها متهيدا التخاذ ما 

يلزم من اجراءات التالفها.
وأكــد احلليلة ان اللجنة 
بذلت جهودا كبيرة في حصر 
املمنوعــات، مشــيرا الى ان 
أعمال اللجنة حظيت مبتابعة 
من قبل املدير العام للجمارك 
ونائبه لشــؤون املنافذ من 
بداية عملهــا حتى انتهائها. 
الفتة الى انه من املتوقع ان 
تنهي اللجنة مهام عملها بشكل 
كامل خالل األسابيع القليلة 

املقبلة.
 وكانــت وزارة الداخلية 
قالت في بيــان لها ان قطاع 
األمن اخلاص )اإلدارة العامة 
األمــن اخلاصــة(  لقــوات 
بالتعــاون مع اإلدارة العامة 
للجمارك ضبــط ١4 حاوية 
قادمة عبر منفذ ميناء الشويخ 
محملة باملفرقعات واأللعاب 
الناريــة وذلــك باملخالفــة 

الصريحــة لقانون اجلمارك 
رقــم ٢٠٠٢/49 بشــأن حظر 
االستيراد وبيع وحيازة ألعاب 
نارية بجميع أنواعها وأشكالها 

وأحجامها.
واشــار البيان الى ان كل 
حاوية مببلغ 5٠٠ ألف دينار 

تقريبا.
حضر تفريــغ احلاويات 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون األمن اخلاص باإلنابة 
اللواء شكري النجار ومدير 
العقيــد  املتفجــرات  إدارة 
عبدالوهاب الياقوت ومدير 
اخلاصــة  الوحــدات  إدارة 
باإلدارة العامة لقوات األمن 
اخلاصــة العقيد ركــن فهد 
العبيد ومدير إدارة الشؤون 
القانونيــة دالل العتيبــي 
ومراقــب تفتيــش املوانــئ 

الشمالية مساعد احلليلة.

املفرقعات رجال القوات اخلاصة يفحصون األلعاب النارية

لجنة جمركية تعتزم إتالف حاويات خمور قريباً

33% من مخالفي اإلقامة استفادوا من المهلة و19.5 ألفاً منهم سددوا 1.17 مليون دينار

»الداخلية«: 940 ألف هندي و 910  آالف مصري
و٢٦0 ألف بنغالي من إجمالي ٣ ماليني وافد في الكويت

جاسم التنيب - أمير زكي

كشــفت مصــادر أمنية 
مطلعــة أن اعــداد الوافدين 
الذين قاموا بتعديل أوضاعهم 
القانونية منذ بدء املهلة في 
الثاني والعشرين من يناير 
املاضي حتى يوم امس بلغت 
5١5٠٠ بنسبة 33% من اجمالي 
الوافدين املخالفن بواقع 3٢ 
ألف وافد غادروا البالد دون 
أن يدفعوا الغرامات املستحقة 

عليهم مع امكانيــة العودة 
مجددا حســب بنــود القرار 
الوزاري بهــذا اخلصوص، 
فيما قام ١95٠٠ وافد بتعديل 
أوضاعهــم واالســتمرار في 
البالد بعــد دفــع الغرامات 
املترتبة على مخالفتهم والتي 
قدرت مبليون و١7٠ ألف دينار 
إذ دفــع كل منهم 6٠٠ دينار 

لتعديل الوضع.
ودعــت املصــادر بقيــة 
الوافديــن املخالفــن الذيــن 

تتجــاوز اعدادهم الـ ١٠٠ ألف 
وافــد الــى االســراع بتعديل 
أوضاعهــم القانونيــة قبــل 
انتهاء املهلة بعد اســبوعن، 
مؤكــدة على أن جميع اجهزة 
وزارة الداخلية ستتكاتف فيما 
بينها لشن اكبر حملة مالحقة 
للمخالفن، يشار الى أن مخالفي 
قانون اإلقامة قبل بداية املهلة 
قدرت أعدادهم بـ ١55 ألف وافد.

كما بينت املصادر أنه بعد 
انتهاء هذه املهلة سيتم التشديد 

على املخالفن الذين لم يغادروا 
البالد او يعدلــون أوضاعهم 
من خــالل عدم الســماح لهم 
بتعديل اوضاعهم او مغادرة 
البالد اال من خالل اإلبعاد بعد 
القبض عليهم، وستشن حمالت 
تفتيشــية من خــالل النقاط 
االمنية لضبط هؤالء املخالفن.
وكشــفت املصادر أن عدد 
الوافديــن العاملــن بالدولة 
بلغ مليونــن وثمامنائة ألف 
وافد لديهــم إقامات صحيحة 

وشــرعية بالبالد، مستطردة 
بــأن اجلاليــة الهندية تعتبر 
اكبر نسبة في اعداد الوافدين 
بالكويت ويبلغ عددها 94٠ ألف 
نسمة، وتليها اجلالية املصرية 
والتي بلغت 9١٠ آالف بعدها 
اجلالية البنغالديشية بـ ٢6٠ 
ألف نســمة، حيث تبلغ هذه 
اجلاليــات الثالث ٢.١١ مليون 
نســمة فيما يتوزع 69٠ ألفا 
على باقي اجلنسيات التي لديها 

إقامات صاحلة بالكويت.

االحتاد األوروبي يدعم مساعي الكويت 
في مجال التخفيف من حدة املخاطر

تلقــي مدير عــام اإلدارة 
العامة لإلطفاء الفريق خالد 
املكــراد برقيــة مــن االحتاد 
االوروبــي تضمنــت دعــم 
الكويــت  وتقديــر مســاعي 
التعاون املشــترك  لتعزيــز 
الــوكاالت فــي مجــال  بــن 
التخفيف من حــدة املخاطر 
الوطنــي  علــى املســتوين 
واإلقليمي، وذلك للدور الكبير 
الذي تقوم به اإلدارة العامة 
لإلطفاء من خالل التنســيق 
والتعاون والتكامل مع عدد 
من األجهــزة احلكومية ذات 
الصلة في مترين شامل 4 الذي 
لقي اعجاب املراقبن الدولين 

لنجاحه للمرة الرابعة.
وبحسب بيان صادر عن 
»االطفــاء« فقد عبــر الفريق 

املكراد في برقية جوابية عن 
شكره تقديره ملندوبية االحتاد 
االوروبــي ومراكــز التميــز 
ومبادرة االحتــاد االوروبي 
للحد من املواد اخلطرة، مثمنا 
في الوقت نفســه مشــاركة 
االحتاد االوروبي في مترين 
شــامل 4 الذي أقيم في شهر 
مارس املاضي كمراقبن، وأكد 
أن دعــم االحتــاد وتقديــره 
ملساعي اإلدارة العامة لإلطفاء 
هــو دعــم جلميــع اجلهات 
التي  التمرين  املشــاركة في 
عكست الصورة احلضارية 
التــي تخللتهــا االحترافيــة 
والتنسيق املنظم بن األجهزة 
الوطنية لالستجابة في حاالت 
الطــوارئ ســواء كان علــى 
الفريق خالد املكراداملستوى الوطني أو الدولي.

عدل ومحاكم

إعداد: عبدالكريم أحمد

»االستئناف« ُتلزم مواطنة
 بـ 50 ألف دينار تعويضاً لطليقها

قضــــت محـكـــمــــة 
االستئناف المدنية بإلزام 
مواطنة بدفع مبلغ 5٠ ألف 
دينار إلى طليقها تعويضا 
عــن األضــرار النفســية 

واألدبية التي لحقت به 
وكان قد كسب المدعي 
األول  آخريــن  حكميــن 
بتطليقه من المدعى عليها 
للضرر وإلزامها برد المهر 
مع حضانته ألبنائه منها.
وقام المحامي العنزي 
برفع دعوى تعويض نهائي 
لموكله وقضت محكمة أول 
درجــة بتعويض المدعي 

براءة 14 وافدًا من افتعال حوادث مرورية 
واالستيالء على أموال شركات تأمني

ألغــت الدائــرة  الجزائيــة بمحكمــة 
االســتئناف حكم أول درجة بالحبس 4 
ســنوات مع الشــغل والنفاذ لـ ١4 مقيما 
وقضت مجددا ببراءتهم من تهم تتعلق 
بالتزوير واالستيالء على أموال. وترجع 
الواقعــة إلى تقدم ثالث شــركات تأمين 
بدعــاوى قضائية تتهم فيهــا المتهمين 
بأنهم ومنــذ العام ٢٠١4 افتعلوا حوادث 
مرورية باالتفــاق بينهم وتقاضوا عنها 

مبالغ مالية.
وذكر مصدر لـ »األنباء« أن الشركات 
ذكرت باتهاماتها أن بعض المتهمين تمكنوا 

من االستيالء على مبالغ مالية كبيرة بعدما 
ارتكبوا جريمة التزوير وادلوا ببيانات 
كاذبــة لموظفيها. وأضــاف المصدر أن 
الشركات اتهمت بعض المتهمين بشراء 
مركبات سكراب والتعديل عليها بمبالغ 
زهيدة والتعمد بارتكاب حوادث مرورية 
أكثر من مرة ثم تقاضي مبالغ مالية غير 
مستحقة منها عن هذه الحوادث المفتعلة.
وفــي المقابــل، أكد وكيــل المتهمين 
المحامي علي العصفور لـ »األنباء« عدم 
معقولية الواقعة دافعا ببطالن تحريات 

رجال المباحث بشأنها.

مبلــغ 7٠٠٠ دينــار، ولم 
يرتــض المحامي العنزي 
بالحكم وطعن أمام محكمة 
بإلزام  االستئناف مطالبا 
المدعــى عليها بتعويض 
ألــف  موكلــه مبلــغ ١٠٠ 
دينــار، مؤكــدا أن الحكم 
المســتأنف لــم يعــوض 
موكله عن األضرار المادية 
التي تكبدهــا جراء رفعه 
الدعــاوى ضــد طليقته، 
فضــال عــن الذهــاب إلى 
المخافر والمحاكم وضياع 
وقته ومصالحه وتعطله 

احملامي عبدالعزيز العنزيعن عمله.

 .. وخادمة نيبالية سلبت مخدومها  ٢000 دينار
أحمد خميس

دخل شاب خليجي مخفر الصباحية وقلبه 
كاد ان يتوقف، حيث توجه إلى ضابط املخفر 
وأبلغه أن خادمته النيبالية سرقت منه مبلغ 
3٢ ألف ريال سعودي ثم الذت بالفرار. وقال 
مصدر أمني إن املبلغ مت تقديره بالعملة احمللية 
فتبــن أنه تعدى الـــ ٢٠٠٠ دينار، وعليه مت 

تسجيل قضية بالواقعة.

مــن جهة أخــرى، تقدمــت مواطنة ملخفر 
الفنطاس وأبلغت عن تعرضها خليانة أمانة 

من قبل شخص من فئة البدون.
وقــال مصــدر إن املواطنــة أرادت جتديد 
أثاث شــقتها القدمي بأثاث جديــد، فاتصلت 
على الشاب البدون، حيث إنه يعمل في بيع 
األثاث املستعمل وسلمته أثاث شقتها ليبيعه 
منذ 3 أشــهر لكنه اختفى، وعليه مت تسجيل  

قضية بالواقعة.

أشاد بجهود »اإلطفاء« في »شامل٤«

اصطياد مدين بـ ٤6 ألف دينار في »صناعية العارضية«

طلقة هوائية كادت تفقد شاباً بصره في الدوحة

مجهول سرق  9٦0 ديناراً من بنغالي

محمد الدشيش 

أصيب مواطن )١9 عاما( بإصابة مباشرة 
ونزيف بالعن اليسرى كاد تفقده بصره لوال 
سرعة إسعافه عن طريق الطوارئ الطبية 
وإدخاله مستشــفى الصبــاح للعالج وذلك 
بعد إصابته بطلقة هوائية مساء أمس. وفي 
التفاصيل فإن املواطن املصاب كان بجانب 
شــقيقه في ديوانية منزله مبنطقة الدوحة 
وكان معهم عدد من اصدقائهم وفي ذات الوقت 

كان شقيقه األكبر ينظف سالحه الهوائي من 
نوع )أم صچمة( وبعد انتهائه من التنظيف 
رفع الســالح فرمى ليجربه ولم يتوقع أنها 
حتتوي على طلقة فانطلقت وكان في اجلهة 
املقابلة له شقيقه فأصابت عينه. وعند تلقي 
غرفة عمليات وزارة الداخلية بالغا باحلالة 
توجهت إلى املكان سيارة اسعاف وقام فنيو 
الطوارئ الطبية بتقدمي االسعافات األولية 
للمصاب الكويتي وإدخاله مستشفى الصباح 

للعالج.

هاني الظفيري - أحمد خميس  

سجل وافد بنغالي قضية سرقة ضد مجهول 
في مخفر الفنطاس.

وقال الوافد في شــكواه انــه يعمل في بقالة 
مبنطقة املهبولة ومتت سرقة محفظته التي كان 
بداخلها 6٠ دينارا وأوراقــه الثبوتية، موضحا 
انه في الساعة 5 فجرا قام السارق بسحب مبلغ 
9٠٠ دينار من حسابه البنكي وعليه مت االتصال 

على وكيل النيابة وتسجيل قضية مبا حدث.
من جهة أخــرى، رصدت احدى دوريات امن 
الفروانية اثناء قيامها بجوالت امنية في منطقة 
صناعية العارضية مركبة يقودها مواطن، واشتبه 
رجــال االمن بقائدهــا حيث بدا عليــه االرتباك 
واخلوف لدى مشاهدته رجال االمن وهم يقفون 
ويطلبون منه التوقف، وعند التدقيق عليه اتضح 
عبر الكمبيوتر األمني انه مطلوب للتنفيذ املدني 
ومدين مببلغ 46 الف دينار، وأحيل الى اجلهات 

االمنية.

ألعاب نارية

جرد محتويات 
املستودعات 
مبشاركة فريق

من القوات 
اخلاصة

احلريق تسبب إلى جانب الوفاة واإلصابة في تلفيات مادية

محمد الدشيش

توفيت امرأة آسيوية في مستشفى الفروانية ظهر 
امس متأثرة بحروق حلقت بها نتيجة حريق شب 
في منزل مشترك في الفروانية، وتوفيت السيدة 
بعد نقلها للعالج بســاعات، فيما أصيب وافد 
بحروق من الدرجة األولى، وكان مركز عمليات 
اإلطفاء قد تلقى بالغا باحلريق فسارعت فرق 
إطفاء مركزي الفروانية واجلليب الى موقع البالغ، 
وتبني أن احلريق نشب في شقة بالدور الثاني في 

عمارة مكونة من تسعة طوابق، وعلى الفور مت 
تشكيل فرقتي مكافحة وإنقاذ، حيث متكن رجال 
اإلطفاء من السيطرة على احلريق وإخماده وإنقاذ 
جميع سكان العمارة احملتجزين فيما مت تسليم 
جميع املصابني إلى الطوارئ الطبية لنقلهم إلى 
املستشفى، وجار حاليا التحقيق ملعرفة األسباب 
التي أدت إلى وقوع احلادث.  تواجد في املوقع 
رئيسي قسم )أ( من مركزي الفروانية واجلليب، 
كما حضر إلى املوقع بجانب رجال اإلطفاء رجال 

األمن والطوارئ الطبية.

ضبط عسكري باحلرس الوطني في وصلة استهتار باألحمدي
هاني الظفيري - عبداهلل قنيص

قام شاب عشريني بإخراج 
كل طاقته الشبابية في عملية 
االســتهتار والرعونــة اثناء 
قيادته مركبة اميركية كانت 
مظللة الزجاج بالكامل وحتمل 
لوحة واحدة خلفية فقط، لكن 
حظه العاثر اوقعه في براثن 
احدى الدوريات االمنية التابعة 
المن االحمــدي كانت بجولة 
امنية، ولكن الشاب استطاع 
الفرار بعد ان طلب منه التوقف، 
فتم طلب االسناد للقبض عليه، 
وتوجهت الدوريات التي قامت 
مبتابعة الشاب املتهور الذي 
قــام بقطع وجتاوز االشــارة 

احلمــراء مبنطقة الرقة حتى 
وصل الى منطقة الصباحية، 
وخالل الســرعة واالستهتار 
اتلف االطار االمامي االمين مما 

جعل املركبة تنحرف لتصطدم 
بإحدى الدوريات االمنية، ومت 

ضبطه.
وتبن ان الشاب العشريني 
يعمل باحلرس الوطني وكان 
يرتدي الزي العسكري، وعلى 
ذلــك متت احالتــه الى مخفر 
الصباحية وســجلت قضية 

ضده وجار التحقيق معه.
من جهة أخرى وجه مدير 
عــام مديريــة أمــن األحمدي 
العميد عبداهلل سفاح بإحالة 
مركبة الى كــراج احلجز مع 
تعليمات بعدم إخراجها قبل 
مضي شهرين على احتجازها، 
وتوفيــق أوضــاع املركبــة 
املخالفــة، وبحســب مصدر 

أمنــي فــإن إحــدى دوريات 
أمن األحمدي رصدت مركبة 
وانيت بال لوحات يقوم قائدها 
بارتكاب ممارسات بهلوانية 
حيــث متت مطــاردة املركبة 
ومــا كان مــن قائدهــا إال أن 
هرب تــاركا إياها في منطقة 
األحمــدي وتبــن مــن خالل 
االســتعالم ان املركبة تعود 
ملواطن جار ضبطه ومت حترير 
7 مخالفات جســيمة له وهي 
االستهتار والرعونة والهروب 
مــن دورية ووضع ملصقات 
وخروج اصــوات من العادم 
وكسر بالزجاج وعدم وضع 
لوحات ووجــود أثر حلادث 

قدمي.

املركبة التي تركها قائدها وهرب إلى جهة غير معلومة

الوقوف على »كتف الطريق« يكشف 
عن ٦ أكياس شبو بحوزة وافدين

عبداهلل قنيص

كشف وقـوف مركبة علـى كتف الطـريق عن 
6 أكياس شبو، حيث أثناء جتوال إحدى دوريات 
أمن الفروانية مبنطقة الفروانية متت مشاهدة 
مركبة تقف على كتف الطريق، وعلى الفور توجه 
رجال األمن للتأكد من مستخدمي املركبة وعند 

طلب األوراق الثبوتيــة اتضح أن قائد املركبة 
وصديقه املصريني بحالــة غير طبيعية وعند 
تفتيشهما احترازيا عثر على أكياس من الشبو 
املخدر، مخبأة في علبتي سجائر حتتويان على 
3 أكياس وضبط بحوزتهما على »لول« يستخدم 
في تعاطي الشبو، وعلى ذلك متت إحالتهما إلى 

املضبوطات أحيلت لالختصاصاإلدارة العامة ملكافحة املخدرات.

وفاة آسيوية وإصابة آخر
 في حريق بالفروانية


