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االمنية

الصفحة
أمير زكي

متكن رجال دوريات اسناد مبارك الكبير من القبض 
على أردني مطلوب ألمن الدولة وذلك اثناء اقامة نقطة 
تفتيش���ية اعتيادية في منطقة صبحان مساء اول من 
امس، وبحسب مصدر أمني فان االردني تقدم الى نقطة 
التفتيش وابرز هويته وقدمها لرجال األمن ولم يبد عليه 
اي ارتب���اك وكان يبدو طبيعيا جدا غير ان رجال األمن 

وبالتدقيق في بياناته فوجئوا بأنه مطلوب ألمن الدولة، 
بل املفاج���أة االكبر هي انه ممنوع من دخول البالد منذ 
عامني، واوضح املصدر ان رجال النقطة التفتيشية قاموا 
بإبالغ مدير أمن محافظة مب���ارك الكبير العميد دليهي 
الهاجري ومساعده العميد ابراهيم الطراح عن »الصيد 
الثمني«، ومتت احالة االردني الى مديرية األمن للتحقيق 

معه قبل احالته الى االدارة العامة ألمن الدولة.

مطلوب ألمن الدولة يسقط في صبحان

اللواء أنور الياسني مكرما في مخيم الرشاد بداية التمرين الوهمي

نقل احد املصابني

مكافحة تسرب الغاز بالتبريد

جانب من التمرين

مركز الرشاد افتتح مخيمه الربيعي بحضور الياسين
وزارة  وكي���ل  بحض���ور 
الداخلية املس���اعد لش���ؤون 
املؤسسات االصالحية وتنفيذ 
االحكام اللواء انور الياس���ني 
ووكيل وزارة االوقاف املساعد 
لشؤون القرآن الكرمي والدراسات 
االسالمية  عبداهلل البراك، احتفل 
في مركز الرشاد � مسائي � ادارة 
الدراس���ات االسالمية بافتتاح 
املخيم الربيعي وتكرمي الدارسني 

املتميزين. 
اع�����رب عبدالل���ه  وق�����د 
البراك عن سعادت��ه بهذا اللق��اء 
الط�ي�ب املب���ارك والذي من��د 
م���ن خالل���ه جس���ور احملبة 
والتواص������ل ال�����ذي يدفعنا 
جميعا الى املزي���د م��ن العمل 
والبذل والعطاء لل��رقي بالعمل 

في هذا املركز.

»الناقالت« تجري تمرينًا وهميًا لتسرب غاز في »الشعيبة«

اجرت شركة ناقالت النفط الكويتية مترينا وهميا 
الخالء العاملني في احدى املنش���آت الصناعية اخلاصة 
بف���رع تعبئة الغاز املس���ال الكائن مبنطقة الش���عيبة 

الصناعية.
وتضمن س���يناريو التمرين الذي مت بنجاح اندالع 
حريق في احد مرافق شركة تعبئة الغاز املسال، حيث 
مت االع���الن عن حالة الطوارئ باط���الق التنبيه، ايذانا 
باخالء كل العاملني باملنشآة وقامت بعدها اجهزة االطفاء 
والط���وارئ الطبية ومبعاونة اجهزة االمن والس���المة 

بالتعامل م���ع احلادث ومتت الس���يطرة على احلريق 
واسعاف املصابني.

جتدر االش���ارة الى ان اجراء هذه التمارين يأتي في 
سلسلة التمارين والبيانات العملية التي جتريها شركة 
ناقالت النفط الكويتية وغيرها من املنش���آت النفطية 
والصناعية للوقوف على مدى جاهزية واستعداد فرق 
الطوارئ للتعامل الفوري مع احلوادث وحاالت الطوارئ 
التي ميكن ان تتعرض لها هذه املنشآت الصناعية املهمة 

وحفاظا على سالمة العاملني.

عقب انتهاء التمرين عقد اجتماعا مشتركا ضم جميع 
االجهزة املعنية واملشرفة مت خالله بحث ومناقشة اوجه 
القصور والسلبيات والفوائد التي حققها التمرين والتي 

اثبتت احلاجة للمزيد من هذه التمارين الناجحة.
حضر التمرين رئيس قسم التوعية واالرشاد باالدارة 
العامة للدفاع املدني املقدم يوس���ف الش���طي ورئيس 
قسم التخطيط النقيب محمد عبيد الصواغ، وعدد من 
مسؤولي الشركة كما كان هناك فريق من ادارة االعالم 

االمني لتوثيق هذا التمرين.

وافد عربي هرب 
من رجال األمن شبه عاٍر

ضبط مواطن مطلوب 
بـ 70 ألف دينار

أمير زكي
متكن رجال مخفر النقرة بقيادة 
املقدم بدر الناصر من القبض على 
مواطن مطلوب على عدة قضايا 
مالية تصل في مجموعها الى 70 
الف دينار، وف����ي التفاصيل كما 
يوردها مص����در أمني فان دورية 
شرطة اس����توقفت املواطن الذي 
بدا عليه االرتباك وبالتدقيق على 
بياناته تبني انه مطلوب على ذمة 
قضايا مالية لعدة جهات وشركات 
وصادر بحقه القاء قبض، وحاول 
املواطن املطلوب التخلص بقوله انه 
قدم اشكاال من احملكمة وان القضايا 
التزال منظورة اال ان رجال األمن 
قاموا باقتي����اده الى مخفر النقرة 
واحالوه الى جهات االختصاص.

هاني الظفيري
أحال رجال جندة مبارك الكبير 
وافدا مصريا ومعه وافدة فلبينية 
بتهمة الفعل الفاضح في الطريق 
العام، وذلك بعد ان ضبطا بوضع 
مشبوه، واستمرت مطاردته ألكثر 
من نصف ساعة قبل ان توقفه 3 
دوري����ات أمن الحقته في مطاردة 
الكبير،  بوليسية شهدتها مبارك 
وبحسب مصدر امني فان دورية 
امن اشتبهت بسيارة داخلها رجل 
وامرأة وتس����ير بش����كل متعرج 
مش����بوه، فطلب قائد الدورية من 
صاحبه����ا الوقوف، إال انه انطلق 
بسرعة والحقته الدورية من اجل 
إجب����اره على الوق����وف، غير انه 
وأثناء املط����اردة تصادف وجود 
نقطة تفتيش غير ان قائد السيارة 
ل����م يتوقف، لتش����ترك  املالحقة 
دوريتان أخريان في املطاردة ليتم 
إرغامه على الوقوف على املخرج 
الرئيسي للمنطقة فترجل السائق 
من السيارة وفر هاربا وكان شبه 
عار، تاركا وراءه املرأة التي كانت 
بصحبته، فط����ارده رجال األمن 
جريا على األق����دام حتى متكنوا 
من اس����تيقافه، وقاموا بس����تره، 
وبالتدقيق على هويته تبني انه وافد 
مصري يعمل في إحدى الشركات 
اخلاصة، وبالتدقيق على بيانات 
املرأة اتضح انه����ا فلبينية تعمل 
خادمة واعترفت بأن الوافد صديقها، 
وعليه أحيل االثنان بتهمة الفعل 
الفاضح في الطريق العام وسجلت 

قضية.


