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.. و٤ فرق إطفاء تسيطر 
على حريق مخزن جمعية 

العبدلي الزراعية
مبارك التنيب

أعلنت قوة االطفاء العام عن متكن ٤ فرق من السيطرة 
على حريق اندلع في مخزن تابع جلمعية العبدلي الزراعية 
قطعــة (٤)، وأوضحت أن غرفة العمليات تلقت بالغا في 
صباح امس يفيد بنشوب احلريق، وعلى اثره قامت بتوجيه 
فرق اإلطفاء من مراكز العبدلي والصبية والصليبخات 
واالســناد التي عملت على مكافحة احلريق الذي تفوق 
مساحته ٣٠٠٠ متر مربع، وقد متكنت من السيطرة على 
احلادث من دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما تستمر 
الدخان الكثيف يتصاعد من داخل املخزنالفرق بعملية مكافحة احلريق حلني إخماده بشكل كامل.

«اإلطفاء»: حريق إطارات الساملي متعمد وبفعل فاعل
أحمد خميس 

 ذكــرت قوة اإلطفاء العام في بيان لها ظهر امس ان 
التحقيقات في حريق اطارات الساملي انه حدث بفعل فاعل، 
وذكرت في بيان لها ان نتائج التحقيق ظهرت بعد جمع 
املعلومات وإمتــام املعاينة الفنية من قبل فرق التحقيق 
التابعــة ملراقبة حتقيق حوادث احلريق والتي تبني معها 

أن سبب احلريق ناجت عن فعل فاعل متعمد.
ويأتي حادث اطارات الســاملي في اطار سلسلة من 
احلوادث املشــابهة والتي خلصــت التحقيقات فيها ان 

النيران اضرمت بسكب مادة سريعة االشتعال. 
وكانت غرفة العمليات تلقت بالغا صباح امس يفيد 
بنشــوب احلريق وعلى اثره قامت بتوجيه فرق اإلطفاء 
من مراكز الشقايا واجلهراء احلرفية واإلسناد التي عملت 
على عزل احلريق عن باقي اإلطارات وحصره في مساحة 
٢٠٠م٢، وقد متكنت من السيطرة على احلادث من دون 
وقوع اي إصابات بشرية. هذا، وقد شاركت في عمليات 

عزل اإلطارات جرافات من بلدية الكويت.

في تكرار حلوادث مماثلة ثبت أنها أضرمت بسكب مواد سريعة االشتعال

احلريق التهم كمية كبيرة من اإلطارات وخلّف سحبا دخانية

كلفة فك السحر لثالثينية باجلان أكثر من ٣٠ ألف دينار
هروب «موقوف» من مخفر خيطان

 بعد ركل شرطي في مكان حساس
أمير زكي ـ محمد اجلالهمة

«دفعت عــدا ونقدا مبلغ 
يتجــاوز الـ ٣٠ ألــف دينار 
مقابــل اخــراج الســحر من 
جســدي، ولكــن لــم يحدث 
ما صبوت إليــه وتعرضت 
للنصــب واالحتيــال علــى 

أمير زكي - محمد اجلالهمة

احتجز شــرطي في مخفر خيطان على 
خلفية توجيه تهمة له متثلت في اإلهمال في 
رعاية موقوف، فيما حاول الشرطي الدفاع 
عن نفسه في قضية اإلهمال تلك بأن أكد ان 
الهارب قام بدفعه بشكل عنيف في صدره 
ومن ثم ركله بالقدم في مكان حساس وهو 
ما دفعه ليسقط على األرض من شدة األلم 
ولــم يتمكن من مطاردته، هذا ومت اإليعاز 
الى رجال املباحث بضبط وإحضار املتهم 
والتحقيق معه في قضية الهروب، وبحسب 
مصدر امني فإن شــخصا من البدون (٢٥ 

عامــا) مت توقيفه لكونــه مطلوبا لإلدارة 
العامــة لتنفيذ األحكام ومن ثم مت عرضه 
على احملقق والذي طلب من الشرطي إيداع 
املتهم في النظارة، وأضاف املصدر: حسب 
إفادة الشرطي الذي كلف باقتياد املتهم الى 
النظارة فإن املوقوف البدون قام بدفعه في 
صدره على بعد أمتار من النظارة وحينما 
الحقه لإلمساك به قبل الهرب ركله في مكان 
حساس واستغل سقوطه أرضا للهرب على 
األقدام إلــى جهة غير معلومــة. هذا ومن 
املقرر االســتعانة بكاميرات املراقبة داخل 
املخفر للتأكد مــن حقيقة الضرب والركل 

والدفع وأيضا الهروب.

توضح املبّلغة طبيعة السحر 
الذي اجري لها حتى تضطر 

الى دفع هذا املبلغ الكبير.
وذكــر مصــدر امنــي لـ 
«األنبــاء» تفاصيل الواقعة 
بالقــول ان الســيدة وتبلغ 
مــن العمــر ٣٧ عامــا قالت 
ان اكثر من شــخص قال ان 

فترات حتى جتاوزت قيمة ما 
مت التحصل عليه منها الـ ٣٠ 
الف دينار، وقدمت ما يثبت 
الدفع عن طريق كشف حساب 
صادر عن البنك الذي تتعامل 
معه، وسجلت قضية نصب 
واحتيال، ومن املقرر استدعاء 

املدعى عليهما للتحقيق.

عليها ســحرا، وعليه بدأت 
تســأل حتــى وصلــت الــى 
ســيدة كويتيــة وتعاونهــا 
وجــرى  «بــدون»  ســيدة 
اقناعهــا ان الســحر يحتاج 
الى تدخــل ويفــك باجلان، 
ومت استدراجها لدفع املبالغ 
املالية للمشعوذتني تلك على 

املجني عليها اتهمت مشعوذتني بتسلم املبلغ «كاش» وبروابط في «القرين»

مدار سنوات». هذا ما ذكرته 
مواطنــة في بالغ تقدمت به 
الــى احــد مخافــر محافظة 
مبارك الكبير وقدمت ما يثبت 
انها دفعــت للمدعى عليهما 
«املشعوذتني» مبلغ ٢٥٠٨٠ 
دينارا عبر «روابط بنكية» 
ومبلغ ٤٠٠٠ دينار كاش. ولم 

وزير الداخلية: القانون يطبق مبسطرة واحدة والتزود بالعلم سالح رجل األمن
سعود عبدالعزيز 

شدد وزير الداخلية الشيخ 
ثامر العلي على ضرورة تطبيق 
القانون على اجلميع مبسطرة 
واحــدة، وااللتــزام باليقظــة 
الراقي  واجلاهزيــة والتعامل 
مــع اجلمهور وســعة الصدر، 
وان يكون الوطن نصب أعينهم 
ومحــور عملهــم، وان يبذلوا 
اقصــى مــا لديهم فــي خدمة 

املواطنني واملقيمني.
تصريــح الوزير جاء على 
خلفيــة حفل تخريــج الدفعة 
(٤٦) من الطلبة الضباط الذي 
اقيــم برعايته وحضور وكيل 
وزارة الداخلية الفريق عصام 

النهام وقيادات االكادميية.
وتوجه الوزير العلي بالشكر 
الى العاملني في قطاع التعليم 
والتدريــب من قــادة وضباط 
وضباط صف ومعلمني وإداريني 
على إخالصهم وتفانيهم بالعمل 
في إعداد وتأهيل هذه الكوكبة 
اجلديــدة من الضباط وســط 
تداعيــات ڤيــروس كورونــا 

وكان احلفل استهل بكلمة 
ألقاها مدير عام أكادميية سعد 
العبداهللا للعلوم األمنية اللواء 
ناصر بورسلي، رحب خاللها 
باســمه ونيابــة عــن جميــع 
منتســبي األكادمييــة بوزيــر 

متر بها البالد بســبب جائحة 
كورونا إال أن األكادميية قامت 
وفي ظل اإلجراءات االحترازية 
والوقائية مبواصلة التحصيل 
العلمي للطلبة الدارسني لنشاهد 
اليوم كوكبة من أبناء املؤسسة 

أكادميية سعد العبداهللا للعلوم 
األمنيــة للشــؤون االكادميية 
العميــد علي جاســم الوهيب 
بقراءة القرارات الوزارية وإعالن 
النتائج والتــي تضمنت لفتة 
إنســانية من وزيــر الداخلية 
حيث أصدر قرارا وزاريا مبنح 
رتبة مالزم باملعاش التقاعدي 
للطالــب الــذي توفــي أثنــاء 
دراســته في األكادميية ضمن 

الدفعة ٤٦.
بعدها قام بتالوة القســم 
القانونــي العقيد أحمد ناصر 
الردهــان، ثــم تفضــل وزير 
الداخلية بتوزيع اجلوائز على 
الطلبة األوائل واملتفوقني من 
الدفعة ٤٦ من الطلبة الضباط 
العقيد  وقام بتالوة األســماء 

فيصل عبدالنبي حجي.
الداخليــة  ووجــه وزيــر 
التهنئــة ألبنائــه اخلريجــني 
وأسرهم مبناسبة انضمامهم 
للمؤسسة األمنية، ونقل إليهم 
حتيات القيادة السياسية العليا 
للبالد، متمنيا لهم دوام التوفيق 
والنجاح في حماية أمن الوطن.

الداخليــة وجميــع ضيــوف 
األكادمييــة في تلك املناســبة 
التي تشهد تخريج كوكبة من 

أبناء الوزارة.
أنــه بالرغم من  وأوضــح 
الظــروف االســتثنائية التــي 

األمنيــة تدخل ميــدان العمل 
كإضافة جديدة للعمل األمني من 
أجل احلفاظ على أمن وسالمة 
الوطن، متمنيــا لهم التوفيق 

والنجاح.
ثم قــام مســاعد مدير عام 

ودعا أبناءه اخلريجني إلى 
ضرورة تطبيق استراتيجية 
وزارة الداخلية التي تنطلق 
من التطوير املستمر والتزود 
بالعلم واملعرفة باعتبارهما 
السالح احلقيقي لرجل األمن، 
حيــث أكد أنه مت االتفاق مع 
جامعــة الكويــت للســماح 
لألوائل على الدفعة وعددهم 
٤٥ باستكمال الدراسات العليا 
كحافز لهــم وليكونوا مثاال 

يحتذى ودافعا للشباب.

خالل حفل تخريج الدفعة (٤٦) من الطلبة الضباط بحضور الفريق النهام وقيادات األكادميية

وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي والفريق عصام النهام وقيادات األكادميية في صورة تذكارية مع الضباط اخلريجني اجلدد

املستجد، داعيا اهللا عز وجل أن 
يحفظ الكويت حتت ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 
العهــد األمني الشــيخ مشــعل 
األحمد، حفظهما اهللا ورعاهما.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

اتهام مواطن بإهانة عقيد وتصويره في «اإلرادة»

سقوط عامل من مستشفى.. ودهس خليجية

محمد اجلالهمة

أطلق ســراح مواطــن (٢٥ عاما) بعد 
االنتهاء من التحقيق معه من قبل محقق 
مخفر شــرطة الصاحلية، وذلك التهامه 
بإهانة عقيد في وزارة الداخلية وتصويره 
داخل ساحة اإلرادة، وبحسب إفادة املجني 

عليه (العقيد) فإنه وخالل تواجده بفض 
جتمهر في ســاحة اإلرادة طلب من شاب 
تســليمه الالفتات فرفض تسليمها وقام 
بإهانــة العقيد والتلفظ عليه وتصويره 
باســتخدام الهاتف النقال وقام بالهروب 
إال أن ضابطــا آخر متكن مــن اللحاق به 

وضبطه.

مبارك التنيب

أودع وافد مصري غرفة العناية املركزة 
في مستشفى اجلهراء بعد سقوطه أثناء 
العمل داخل مستشــفى خاص باجلهراء 
ووصفت حالته باحلرجة. وقال مصدر 
أمني ان الوافد الذي سقط من علو يبلغ 
من العمر ٣٠ عاما وأن زمالءه ذكروا ان 

توازنه اختل وسقط أرضا.
من جهة اخرى، وجه أطباء مستشفى 

الفروانية بنقل سيدة خليجية تبلغ من 
العمــر ٥٧ عامــا إلى مستشــفى الرازي 
وذلــك بعدمــا تبني لهم اصابتها بكســر 
فــي املفصل جــراء تعرضها للدهس في 
الشارع الشــعبي في الصليبية من قبل 
مركبة أميركية يقودها شخص من غير 

محددي اجلنسية ٢٣ عاما. 
هذا، وأفاد الداهس بأن الســيدة مرت 
أمامه بشكل مفاجئ وسجلت قضية دهس 

وإصابة.

إطالق نار من «شوزن» في جواخير «كبد»
سعود عبدالعزيز

فتحت أجهــزة وزارة الداخلية حتقيقا 
في مزاعم تعلقت بإطالق النار من ســالح 
شوزن على مواطن في منطقة جواخير كبد 
على مقربة من «شــبك اإلذاعة» وســجلت 
قضية حيازة سالح ناري من دون ترخيص 
وأحيلت إلى مباحث الســالح وذلك بعدما 
اطلــع املجني عليه رجــال االمن على اثار 
تظهر وجود طلقات على شبرة من األملنيوم.

وقال مصدر أمني لـ «األنباء» إن مواطنا 
أبلغ عمليات الداخلية انه شاهد مواطنًا لديه 
جاخــور قريب من اجلاخور الذي يتواجد 
فيه قام بإطالق النار عليه من سالح شوزن 
وحينما توجه إليه قام بالدخول إلى داخل 
جاخوره، مشيرا الى ان ذات الشخص منذ 
أســبوع اطلق النار من ذات الســالح على 
شبرة من االملنيوم ولم يوضح املجني عليه 
االســباب التي دعت املدعى عليه الرتكاب 

هذا الفعل.


