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إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

النيابة تستمر في حجز 
النائب البنغالديشي إلى األحد

العامة أمس باستمرار  النيابة  أمرت 
البنغالديشي  البرملان  النائب في  حجز 
«م.ش» إلى األحد الستكمال حتقيقاتها 
معه بقضية االجتار بالبشــر وغسيل 
األموال. وكانت اجلهات األمنية قد ألقت 

أخيرا القبض على املتهم الذي تبني أنه 
ال يتمتع بحصانة، وذلك بعد حتريات 
كشــفت عن تورطه بجلب اآلالف من 
عمالة بالده إلى الكويــت مقابل مبالغ 

مالية كبيرة.

براءة نقيب في «الداخلية» 
من تعاطي «احلشيش» داخل مركبته

ألغت محكمة االستئناف 
حكم أول درجة باالمتناع 
النطق بعقاب ضابط  عن 
في وزارة الداخلية برتبة 
نقيب، وقضــت مجددا 
ببراءته مــن حيازة مواد 
مخدرة «حشيش» بقصد 
التعاطي وقيادة مركبته 

حتت تأثيرها.
وكان ضابط الواقعة قد 
أنه وأثناء مباشرته  ذكر 
لعمله في منطقة بنيد القار 

املتهم متوقفة وباالقتراب  أبصر مركبة 
منها شاهد املتهم نائما وبجواره ورق لف 
سجائر وبيده جزء من سيجارة مستعملة 
مشــتبه بها وكان بحالــة غير طبيعية، 
وبتفتيش املركبــة عثر على قطرة عني 
ومبواجهة املتهم باملضبوطات أقر بأنها 

تخصه بقصد التعاطي.
وحضر دفــاع املتهم 
احملامي عبداحملسن القطان 
القبض  ودفع ببطــالن 
والتفتيش وما ترتب عليها 
من أوجه الدفاع اجلوهرية 
التي يجــب على محكمة 
املوضوع مناقشتها والرد 
عليها متى كان احلكم قد 
باإلدانة  عول في قضائه 
الدليل املستمد منه  على 
وانه ال يكفي لسالمة احلكم 
ان يكون الدليــل صادقا متى كان وليد 

إجراء غير مشروع.
وذكر القطان أنه ملا كان ذلك وكان البني 
من محضر جلسة احملاكمة التي صدر فيه 
احلكم املطعون فيه أن املدافع عن املتهم 

متسك ببطالن القبض.

احملامي عبداحملسن القطان

«نفط الكويت»: وفاة عامل وإصابة آخر 
بحروق في اشتعال غازات بـ«الصابرية»

«اإلطفاء»: انفجار املركبات المتالء 
خزان الوقود يفتقر إلى الدالئل العلمية

أحمد مغربي 

أعلنت شركة نفط الكويت عن وقوع 
حــادث بأحــد أبــراج احلفــر العاملة في 
حقل الصابرية شــمال البــالد. وأضافت 
أن احلادث وقع فجر أمس اخلميس نتيجة 
اشتعال مفاجئ للغازات املصاحبة أثناء 
العمليات التشغيلية لبرج احلفر مما نتج 
عنــه حريق محــدود وإصابة عاملني من 
عمال مقاول احلفر بحروق أدى إلى وفاة 
احدهمــا نتيجة اإلصابــات البالغة التي 
حلقت به، فيما اليزال املصاب اآلخر يتلقى 
العالج، متمنني له الشفاء العاجل وألسرة 

الفقيد الصبر والســلوان، وتؤكد شركة 
نفــط الكويت حرصهــا الدائم للمحافظة 
على سالمة العاملني واستمرارية عمليات 
الشركة، حيث سيتم تشكيل جلنة حتقيق 
للوقوف على مالبســات احلــادث ومنع 

تكراره مستقبال.
الــى ذلك، قال مصدر امني إن عمليات 
األمــن العــام تلقت بالغا من مستشــفى 
اجلهراء يفيد بوصول وافدين من اجلنسية 
الهندية، االول متوفى وهو من مواليد ١٩٨٥ 
والثاني من مواليد ١٩٧٤ مصاب بحروق 
اثر احلادث وسجلت قضية وفاة وإصابة 

في مخفر الصبية حتت رقم ٥/ ٢٠٢٠.

ذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم 
باإلدارة العامة لإلطفاء في بيان لها صدر 
مساء األربعاء بعد انتشار رسالة توعوية 
مجهولة املصدر تتداول بكثرة كل عام مع 
بداية فصل الصيف في وسائل التواصل 
االجتماعــي أن الرســالة غيــر صحيحة 
مبحتواهــا وتفتقر الــى الدالئل العلمية 
وتشــوبها العديــد مــن املغالطــات مثل 
التحذير من تخزين املشروبات الغازية 
فــي املركبــات وعدم ملء خــزان الوقود 
بشــكل كامل وتعبئة اخلزان في الفترة 
املســائية وغيرها من أمــور، تفتقر إلى 

الدالئل العلميــة وال توجد أي احتمالية 
لتسببها بوقوع احلرائق.

هذا، وقد أهابت اإلدارة باإلخوة املواطنني 
واملقيمني إلى حتري الدقة قبل إعادة نشر 
مثل تلك الرسائل املغلوطة التي ال حتتوي 
على مصدر موثوق لعدم املساهمة بنشر 
الشــائعات، علما أن أبواب إدارة العالقات 
العامة واإلعالم مفتوحة على مدار الساعة 
وباإلمكان التواصل عن طريق احلسابات 
الرسمية التابعة لإلدارة العامة لإلطفاء في 
وسائل التواصل االجتماعي أو عبر خدمة 
الواتساب على الرقم التالي: (٦٥٩١٤٤٣١).

توقيف ٨ شباب من أصل نحو ٢٠ بتهم 
كسر احلظر وتبادل ضرب

سعود عبدالعزيز

شهدت منطقة سعدالعبداهللا مشاجرة بني 
نحو ٢٠ شابا، فيما مت توقيف ٨ مواطنني، 
وكشفت التحقيقات عن أن السبب يرجع 
خلالفات سابقة وأرفقت في ملف القضية 

تقارير طبية.
وقال مصدر امني إن بالغا ورد إلى غرفة 
عمليات الداخلية في ســاعة متقدمة يفيد 

بوقوع مشاجرة في منطقة سعد العبداهللا، 
وعليــه انطلق رجــال الداخلية إلى موقع 
البالغ ولم يتم العثور على املتشــاجرين، 
ومت رصدهم في املستشفى وإحالتهم إلى 
التحقيق، حيث أنكر املتشاجرون استخدام 
املركبات في املشاجرة، يشار إلى أن مقطعا 
للمشــاجرة مت تصويره من احــد املنازل 
القريبة من موقع املشاجرة الشبابية ومت 

تداوله على وسائل التواصل.

عقب تداول مقطع ملشاجرة على وسائل التواصل في سعد العبداهللا

من مشاجرة منطقة سعد العبداهللا

مصدر في «اإلطفاء»: إلقاء السجائر املشتعلة من املركبات
ظاهرة خطيرة وسلوك غير حضاري

محمد الدشيش

تمكن رجال اإلطفاء ظهر أمس من 
السيطرة على حريق مجموعة من 
األشجار الواقعة على طريق الدائري 
الخامس مقابل منطقة حرفية، فيما 
رجــح مصدر من اإلطفاء أن يكون 
الحريق ناتجا عن إلقاء ســيجارة 
مشــتعلة، وجفاف التربة أدى الى 

إضرام النيران. 
ودعــا المصــدر الى ضــرورة 
تجنب إلقاء الســجائر المشــتعلة 

من المركبــات باعتبارها   ظاهرة 
خطيــرة جــدا فــي هــذا التوقيت 
الحار، الى جانب كونه سلوكا غير 
حضــاري، الفتا الــى أن مثل هذه 
الممارسات تشكل مخالفة يعاقب 

عليها القانون.
على صعيــد آخر، أتت النيران 
بشكل كامل على مركبة على طريق 
الغزالي وتعامل مع الحريق مركز 
إطفاء الشويخ، فيما رجح مصدر 
في االطفاء أن يكون حريق المركبة 

ناتجا عن تماس كهربائي.

رجح أن يكون حريق أشجار «اخلامس» ناجتاً عنه

املارة التقطوا صوراً ومقاطع للحريق

رجال إطفاء يتعامالن مع حريق مركبة «الغزالي» النيران وقد التهمت أشجار «اخلامس»

حارس شاليه يتهم معلومني و٣ مجهولني بسلبه ٢٥٠ دينارًا

.. وسائق موظف بنكي يتهم ٥ أشخاص بضربه

مجهول سلب بنغاليًا كل مدخراته بصفة مباحث في الصاحلية

محمد اجلالهمة

أمر وكيل نيابــة األحمدي بتصنيف قضية 
سلب واعتداء بالضرب على وافد هندي يعمل 
حارســا لــدى دكتور فــي التربية األساســية 
كجنايات، وأخذت القضية رقم 2020/8، فيما 
صدرت التعليمات بضبط وإحضار ٣ أشخاص 

مجهولني زعم املجني عليه أنهم شاركوا آخرين 
معلومني بضربه وســلبه، هذا وأرفق في ملف 
القضيــة تقريــرا طبيا بشــأن إصابات حلقت 
باملبّلغ. واســتنادا الى مصــدر أمني، فقد تقدم 
الــى مخفر شــرطة النويصيب وافد هندي من 
مواليد ١٩٧٥ وذكر أنه يعمل حارس شاليه يعود 
ألكادميي في كلية التربية األساســية، مشــيرا 

الــى أن مواطنني و٣ آخرين ال يعرف بياناتهم 
قاموا بســلبه مبلغ ٢٥٠ دينارا، واعتدوا عليه 
بالضــرب، وأرفق املبّلغ تقريرا طبيا جاء فيه: 
كدمة بالرأس باجلهة اليســرى، وأخرى أسفل 
الظهر، وبســؤاله عن توقيت احلــادث وإذا ما 
كان في وقــت احلظر أم ال، قال املبّلغ إنه وقع 

في التاسعة صباحا.

محمد الجالهمة

شــهدت منطقــة الشــاليهات 
واقعة اعتداء ٥ اشخاص بالضرب 
على ســائق هندي الجنسية. وتم 
تسجيل قضية باعتبارها جنحة في 

مخفر شــرطة النويصيب وأخذت 
رقــم ٤٧ /٢٠٢٠ جنــح. وأرفق في 
ملف القضية تقرير طبي جاء فيه 
(كدمة في العيــن اليمنى والرأس 
والركبة اليســرى)، وبحســب ما 
جاء في ملف القضيــة، فإن وافدا 

هنديــا مــن مواليــد ١٩٩٢ ويعمل 
سائقا لدى موظف في أحد البنوك 
المحليــة قــال إن مواطنيــن حدد 
اسميهما و٣ أشــخاص مجهولين 
اعتدوا عليه بالضرب المبرح، مشيرا 
إلى أنه كان متوقفا مقابل شــاليه 

كفيلــه حينما اعتدى األشــخاص 
الخمســة عليه بالضرب ألســباب 

ال يعرفها.
هذا، ووجه محقق مخفر شرطة 
بتســجيل قضيــة  النويصيــب 
واستدعاء المدعى عليهم للتحقيق.

سعود عبدالعزيز

هل تتمكن كاميرات املراقبة 
من حتديد هوية لص مجهول 
انتحــل صفة رجــال مباحث 
وســلب وافدا بنغاليا؟ حتما 
تستطيع كاميرات املراقبة فعل 

منــه معظــم مدخراته ولص 
مجهــول انتحل صفــة رجال 
مباحث، فإن تفاصيل القضية 
رقم 2020/187 تقول إن وافدا 
بنغاليا يدعى (بيل) من مواليد 
١٩٨٢ قال إنه وفيما كان يسير 
على قدميه، فوجئ بشــخص 

السادسة وطلب منه االطالع 
على مدنيتــه، وحينما أخرج 
الوافــد حافظة نقوده ليخرج 
إثباته منها، قام املجهول بنزع 
احلافظة وبداخلها ٦٢ دينارا 
وانطلــق بســرعة كبيرة في 

شارع فهد السالم.

يعترضه ويبلغه بأنه من رجال 
املباحث ويقول له: ليش متشي 
احلني وقــت احلظر. وأضاف 
الوافــد: بلغت الشــخص بأن 
الوقت ال يزال متاحا وان عقارب 
الساعة لم تشر إلى السادسة، 
حيث أبلغه بأن احلظر يبدأ في 

ً سجلت جناية بعد إرفاق الهندي تقريراً طبيا

ذلك، ولكن هل ستتم االستعانة 
بها نظرا حملدودية املبلغ الذي 
ســرق من وافد بنغالي، رغم 
أنه يشكل كل مدخراته حسب 
زعمه؟ هذا ما ستكشــف عنه 
األيام املقبلة، وحول تفاصيل 
قضيــة وافد بنغالي ُســلبت 

ملشاهدة الڤيديو

«الداخلية»: إصابة ٢٦٨ نزيًال وشفاء ٢٢٥ حالة في «املركزي»

العامــة  ذكــرت اإلدارة 
للعالقــات واإلعالم األمني 
بوزارة الداخلية انه انطالقا 
من حرص املؤسسة األمنية 
ودورها فــي احلفاظ على 
صحــة النــزالء بالســجن 

املركزي.
شــؤون  قطــاع  قــام 
اإلصالحيــة  املؤسســات 
وتنفيذ األحكام وبالتعاون 
مــع وزارة الصحــة بعمل 
واملســحات  الكشــوفات 
الطبيــة للتأكــد مــن خلو 

النــزالء  حيــث إن صحــة 
وتأهيلهم هــي من أولويات 

املؤسسة األمنية.
يشــار الى أن انتشــار 
إصابــات بكورونــا داخل 
السجن املركزي كان محل 
اهتمــام قيــادات الداخلية 
والصحة، إذ قام نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الداخلية انس خالد الصالح 
يرافقه وزير الصحة الشيخ 
د.باســل الصبــاح ووكيل 
الفريــق عصــام  الــوزارة 

اإلصالحيــة  املؤسســات 
اطلع خاللها على اإلجراءات 
الوقائية املتبعة ملنع تفشي 
ڤيروس كورونا املســتجد 
املقدمة، حيث  واخلدمــات 
مت وضع خطط للســيطرة 
على الوضع الصحي داخل 
الســجن املركزي بداية من 
عزل النــزالء اجلدد مبكان 
مخصــص لهــم مــع عمل 
مسحات بشكل دائم للتأكد 
عــدم إصابتهم ملــدة أربعة 

أسابيع.

النهام ووكيل وزارة الصحة 
د.مصطفى رضا وعدد من 
القيادات األمنية يوم الثالثاء 
املاضــي بزيــارة للمحجر 
الصحي اخلاص مبنتسبي 
املؤسســة األمنيــة بنادي 
ضباط الشــرطة، واطلعوا 
خاللهــا علــى اإلجــراءات 
الصحية واالحترازية التي 

يتم تطبيقها في احملجر.
كما قام الفريــق النهام 
في وقت ســابق عــن هذه 
داخــل  بجولــة  الزيــارة 

مستشفى العزل في السجن املركزي مزود بأحدث وسائل العالج كوادر طبية أجرت مسحات على النزالء لتحديد املصابني منهم

جميع النزالء من ڤيروس 
كورونا املستجد.

وتوضــح اإلدارة انــه مت 
التأكــد من وجود ٢٦٨ حالة 
إيجابية (مصاب) وعدد ٢٢٥ 
حالة قد مت شفاؤهم وتعافيهم 
وباقي احلاالت بالعزل حتت 

املتابعة وفي طور الشفاء.
وتؤكــد االدارة أن هــذه 
ضمــن  تأتــي  اإلجــراءات 
الدوريــة  الفحوصــات 
االحترازيــة  واإلجــراءات 
والوقائية والصحية الالزمة، 

أجرت مسحات «كورونا» للسجناء بالتعاون مع وزارة الصحة

تأخر الرواتب يدفع بعمال إلى جتاوز احلظر في املهبولة
عبداهللا قنيص

متكن رجال أمن محافظة 
األحمدي من فض جتمع لنحو 
١٠٠ عامــل جتمعوا يوم أمس 
األول أسفل بناية يقطنون بها 

اجلهتني وجرى االتفاق على 
تسليم رواتب العمال املتأخرة 
أو جزء منها حتى يستطيعوا 
اإلنفاق على أمورهم املعيشية.

وبحسب مصدر امني، فإن 
عمليات الداخلية أبلغت أمس 

الشركة أن تدفع لهم لهم جزءا 
من رواتبهم لكن طلبهم قوبل 
بالرفض، فاضطروا إلى إيصال 
صوتهم بالنزول أسفل سكنهم 
فــي إحــدى بنايــات منطقة 

املهبولة.

األول عن وجــود جتمع عدد 
كبير من العمال اآلســيويني 
املهبولة،  والعــرب مبنطقــة 
وعلى الفور توجه إلى موقع 
البــالغ رجــال األمــن حيــث 
تبني أن الوافدين حاولوا مع 

جراء عدم دفع رواتبهم لعدة 
أشــهر. إلى ذلــك، قال مصدر 
أمني إن رجال األمن تواصلوا 
مع وزارة الشؤون والشركة 
التي يعمل هؤالء العمال بها، 
حيــث حضــر ممثلــون عن 


