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الداخلية :جار البحث عن الباقين

القبض على  12من المحكومين نهائي ًا في قضية خلية العبدلي
�أعلنت وزارة الداخلية �أن اجلهات
الأمنية املخت�صة متكنت فجر �أم�س
من �إلقاء القب�ض يف مناطق متفرقة من
البالد على � 12شخ�ص ًا من املحكومني
نهائي ًا فيما ي�سمى بخلية العبديل
�إنفاذ ًا حلكم حمكمة التمييز ال�صادر يف
الق�ضية رقم .2015/55
و�أو�ضحت ال���وزارة يف بيان لها �أن
املقبو�ض عليهم هم:
حممد جعفر عبا�س حاجي -كويتي اجلن�سية «احلكم:
احلب�س � 10سنوات»
حممد ح�سن عبداجلليل احل�سيني -كويتي اجلن�سية
«احلكم :احلب�س � 10سنوات»
مهدي حممد �سيد علي املو�سوي -كويتي اجلن�سية

الداخلية ممثلة مبعايل ال�شيخ خالد
اجلراح ال�صباح نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية ،للمواطنني
على الثقة الكبرية من جانبهم جتاه
امل�ؤ�س�سة الأمنية وعلى التعاون
الذي �أبدوه معها كالعهد بهم دائم ًا،
وتقدير معاليه لأبنائه رجال الأمن
على اجلهود املخل�صة والتفاين يف
�أداء املهام املنوطة بهم من اجل حماية مكت�سبات
الوطن وحتقيق الأمن واال�ستقرار.
واختتمت وزارة الداخلية بيانها م�ؤكدة �أن رجال الأمن
جزء ال يتجز�أ من ن�سيج املجتمع و�سيظلون العني
ال�ساهرة على �أمن الوطن و�أمان املواطنني واحل�صن
احل�صني لكويتنا احلبيبة.

القيادة العليا للمؤسسة األمنية تتوجه بالشكر والتقدير
للمواطنين على تعاونهم وثقتهم فيها
«احلكم :احلب�س � 10سنوات»
جعفر حيدر ح�سن جمال -كويتي اجلن�سية «احلكم:
احلب�س � 10سنوات»
يو�سف ح�سن �شعبان غ�ضنفري -كويتي اجلن�سية «احلكم:
احلب�س � 10سنوات»
ح�سني جمعة حممد الباذر -كويتي اجلن�سية «احلكم:
احلب�س � 10سنوات»

ح�سن �أحمد عبدالله العطار -كويتي اجلن�سية «احلكم:
احلب�س � 10سنوات»
عبا�س عي�سى عبدالله املو�سوي -كويتي اجلن�سية
«احلكم :احلب�س � 10سنوات»
عي�سى جابر عبدالله باقر -كويتي اجلن�سية «احلكم:
احلب�س � 10سنوات»
با�سل ح�سني علي الد�شتي -كويتي اجلن�سية «احلكم:

وفد عسكري بريطاني زار معسكر سمو الشيخ سالم العلي

احلب�س �5سنوات» ح�سن علي ح�سن جمال -كويتي
اجلن�سية «احلكم :احلب�س �5سنوات»
علي عبدالكرمي �إ�سماعيل عبدالرحيم -كويتي اجلن�سية
«احلكم :احلب�س �5سنوات»
و�أ�شار البيان �إلى �أن الأجهزة الأمنية توا�صل البحث
عن املحكومني الآخرين.
و�أعرب البيان عن �شكر وتقدير القيادة العليا بوزارة

 4فرق إطفاء شاركت في إخماده

الحرس الوطني بحث فرص التعاون العسكري
أحد المصانع في أمغرة
واألمني مع الجيش البريطاني
بحث احلر�س الوطني مع وفد من
اجلي�ش الربيطاين فر�ص التعاون
يف املجاالت الع�سكرية والأمنية
وتبادل اخلربات.
جاء ذلك خالل زيارة قام بها الوفد
الربيطاين الى مع�سكر �سمو ال�شيخ
�سامل العلي ال�صباح ،حيث كان يف
ا�ستقبالهم مدير ديوان معايل نائب
رئي�س احلر�س الوطني اللواء جمال
حممد ذياب.
ت��ر�أ���س ال��وف��د ال�بري��ط��اين ديفد
ه���وغ���ان-ه�ي�رن م��دي��ر اخلطط
وال�سيا�سات يف وزارة الدفاع
الربيطاين .
ومت خ�لال ال��زي��ارة بحث �آف��اق
ال��ت��ع��اون ب�ين احل��ر���س الوطني
الكويتي واجلي�ش الربيطاين ال�سيما
يف جمال التدريب والأمن.
و�أكد اللواء جمال ذياب �أن احلر�س
الوطني حري�ص على تطوير قدرات

حريق كبير التهم أخشاب
كتب حم�سن الهيلم:

اندلع حريق كبري يف �أحد م�صانع
الأخ�شاب يف منطقة �أمغرة �شاركت
 4مراكز يف مكافحته.
وك��ان ب�لاغ قد ورد �إل��ى الإدارة
العامة للإطفاء يفيد باندالع

�أف��راد وعنا�رص منت�سبيه وزيادة
كفاءتهم وجاهزيتهم القتالية،
انطالقا من الوثيقة اال�سرتاتيجية
للحر�س الوطني « 2020الأم���ن
�أوال» التي تويل االهتمام بتعزيز
العالقات الع�سكرية وال�رشاكة مع

• الوفد البريطاني مع قيادات احلرس

امل�ؤ�س�سات العاملية يف البلدان
ال�صديقة .وقام الوفد بجولة يف
مع�سكر �سمو ال�شيخ �سامل العلي
ال�صباح اطلعوا فيها على املن�ش�آت
وامليادين التي ي�ضمها املع�سكر.
�شهد الزيارة من احلر�س الوطني

مدير مديرية امل��ي��ادي��ن العقيد
الركن �أحمد مطلق جرمان ورئي�س
ف��رع م��ي��دان التدريب الت�شبيهي
العقيد الركن خالد منور دوا�س،
ورك��ن �أول ميدان كاظمة املقدم
�سعود ريا�ض �سعود.

شروع بقتل بنغالي
في الجليب

عسكري اصطدم بناقة
على طريق السالمي

عرث �أحد الوافدين على وافد بنغايل غارق يف دمائه وذلك �أثناء خروجه من منزله
الكائن يف منطقة اجلليب فقام بابالغ اجلهات الأمنية ومت ح�ضور �سيارة ا�سعاف،
كما ح�رض �ضابط املخفر وتبني �أن البنغايل تعر�ض لطعنة نافذة بال�ساعد
الأي�رس �أدى �إلى ا�صابته بجرح قطعي فتم ا�سعافه ونقله �إلى م�ست�شفى الفروانية
لتلقي العالج وقد متكن رجال مباحث خمفر اجلليب من �ضبط اجلاين يف وقت
قيا�سي الذي تبني �أنه من �أبناء جلدته وقام بطعنه ب�سبب خالفات قدمية.

انقذت العناية االلهية ع�سكري ًا
يعمل يف وزارة ال��دف��اع بعد ان
ا�صدمت مركبته بناقة اثناء �سريه
على طريق ال�ساملي ما �أدى �إلى
انقالب ال�سيارة وا�صابة الع�سكري
ب�إ�صابات طفيفة ,وك��ان بالغ

كتب حم�سن الهيلم:

كتب حم�سن الهيلم:

ورد �إل��ى غرفة عمليات مديرية
امن اجلهراء يفيد بوقوع حادث
مروري فتوجهت دورية و�سيارة
ا�سعاف �إل��ى املوقع ومت تقدمي
اال�سعافات الأولية له وتبني ان
الناقة قد اعرت�ضت طريقة حيث
فوجئ الع�سكري بظهورها امامه
ومل ي�ستطع تفاديها.

الوفيات
• جا�سم �أحمد حممد التنيب 13 -عاماً� -شيع -الرجال /كيفان ق� 3ش 26م،1
الن�ساء /كيفان ق� 4شارع عرفات م ،31ت.66599005 ،99600052 :
• �أ�سماء حممد من�صور �أرملة عامر �سليمان البالول 50 -عاماً� -شيعت-
الرجال /جنوب ال�رسة ،الزهراء ق� 2ش 230م ،37الن�ساء /مبارك الكبري ق4
�ش 11م ،21ت.66060878 ،97333997 ،99999804 :
• معاذ حممد حنيف يو�سف 30 -عاماً� -شيع -الرجال /الرو�ضة ق� 2شارع
�سليمان بوكحيل� ،صالة د�سمان ،الن�ساء /القاد�سية ق� 2ش 24م ،13ت:
.22511496 ،66608569
• عبدالكرمي حممد ح�سني بهبهاين 89 -عاماً� -شيع -الرجال� /رشق ،ح�سينية

حريق يف �أمغرة فانطلقت �آليات
رج��ال الإط��ف��اء �إل��ى امل��وق��ع يف
�رسعة كبرية ومت خالل التواجد
�إع��داد خطة �إطفاء حمكمة مت من
خاللها عمل فريقني �أحدهما ملنع
متدد النريان والآخ��ر ملكافحته
وجنح الإطفائيون خالل � 4ساعات

• الدخان الكثيف نتيجة احلريق

اإلطفاء تفقدت عدداً من الفنادق

معريف القدمية ،الن�ساء /قرطبة ق� 2ش 1ج 2م ،34ت.99715149 :
• عبدالله عايد عيادة العازمي 88 -عاماً� -شيع -الرجال /ال�صليبخات ق4
�ش 114ج 1م ،43الن�ساء /ال�صليبخات ق� 3ش 112ج 5م ،19ت،98066686 :
.99561042
• حممد عبدالعزيز عبداحل�سني ماتقي 55 -عاماً -الت�شييع ال�ساعة الثامنة
من �صباح اليوم -الرجال /الد�سمة ،م�سجد النقي ،الن�ساء /الد�سمة ق� 3شارع
الر�شيد م ،47ت.99771700 ،99330606 :
• نورة فهد عبدالله �أرملة �شايف عبيد الوزان العجمي 89 -عاماً -الت�شييع بعد
�صالة ع�رص اليوم مبقربة �صبحان  -الظهر ق� 6ش 2م ،38ت.99889936 :

(�إنا لله و�إنا �إليه راجعون)

يف �إخماد احلريق ومنع امتداده
ملواقع �أخرى جماورة.
وق��د �أ�سفر احل��ري��ق ع��ن �إ�صابة
�إطفائيني باالجهاد حيث متت
م��ع��اجل��ت��ه��م��ا يف امل���وق���ع من
ق��ب��ل رج���ال ال���ط���وارئ الطبية
املتواجدين.

• أثناء الكشف على املنتجع

�ضمن خ��ط��ة االدارة العامة
لالطفاء بالك�شف ال��دوري على
الفنادق ودرا�ستها لو�ضع خطط
م�سبقة لنتكون على ا�ستعداد
ت���ام للتعامل م��ع اي ح��ادث
يقع قامت فرقة مركز اطفاء
الفحيحيل ب��زي��ارة �إل���ى احد
املنتجعات بالتن�سيق مع مدير
االمن وال�سالمة عبدالله اجلا�سم
للتعرف على مرافقه واملداخل
واملخارج واماكن وقوف �آليات
االط��ف��اء .وك��ان الوفد بقيادة
رئي�س الق�سم الرائد احمد العلي
والنقيب فهد العجمي.

