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االمنية

الصفحة
تهيب ادارة االعالم االمني بوزارة الداخلية املواطنني 
واملقيمني من قائدي املركبات اتخاذ احليطة واحلذر، 
حيث تتعرض البالد الى هبوب رياح شمالية غربية 
تصل سرعتها الى اكثر من 60 كيلومترا في الساعة، 
ويصاحب ذل���ك اثارة الغبار مما يكون س���ببا في 
انخف���اض معدل الرؤية ال���ى 500 متر في املناطق 

اخلارجية.

وادارة االعالم االمني تؤكد على اجلميع ضرورة 
االلتزام بقواعد وآداب املرور والسرعة املقررة على 
الطريق وعدم التجاوز اخلاطئ، كما تؤكد على رواد 
الب���ر ضرورة اتخاذ احليطة واحلذر واالنتباه على 

االبناء.
وتدعو اجلميع الى االتصال على هاتف الطوارئ 112 

عند احلاجة ألي مساعدة، متمنية للجميع السالم.

»الداخلية«: ننتظر عاصفة رملية والمطلوب توخي الحذر

عشرات الهواتف األرضية املصادرة من السنتراالت الثالثة

إغالق 3 سنتراالت لسرقة االتصاالت الدولية ومصادرة 150 هاتفاً أرضياً

لالس����تهتار والرعونة في منطقة 
الصبية ليسارع الى موقع البالغ 
عدد من رجال أمن اجلهراء يتقدمهم 
الرائد فايز العتيبي واملالزم اول 
عبداهلل الهاجري واملالزم سعود 
الظفي����ري ووكيل ضابط س����عد 
العنزي والشرطي ناصر حمود، 
وحينما شرع رجال األمن في تطويق 
مكان التجمهر واالستهتار فوجئ 
بالشاب يصطدم بالدورية ويتركها 
ويصعد الى مركبة اخرى، ومن ثم 

يهرب الى جهة غير معلومة.

أمن الفروانية مت خاللها االشتباه 
في اآلسيوي وتفتيش مركبته وجار 
إحالته الى اإلدارة العامة ملكافحة 

املخدرات.
من جهة اخرى، ش����رع رجال 
أمن اجلهراء بقيادة العميد محمد 
طنا في إجراء مخاطبات مع اإلدارة 
العامة للمرور لتحديد هوية صاحب 
مركبة م����ن دون لوحات اصطدم 

عمدا بدورية شرطة.
وقال مصدر امني ان بالغا تلقته 
عمليات الداخلية عن وجود جتمع 

داخل وكر للقمار وكانت معلومات 
وردت الى العمي����د غلوم حبيب 
عن اس����تغالل غرفة في اجلليب 
للعب القمار وتردد العشرات من 
الغرفة  الوافدين اآلسيويني على 
لتتم مداهمتها في ساعة متأخرة 
من يوم امس ليتم ضبط اآلسيويني 
ومصادرة مبلغ مالي وأدوات لعب 
القمار. وإلى منطقة خيطان، فقد مت 
ضبط وافد آسيوي وعثر بحوزته 
على قطعة من مادة احلشيش وجاء 
ضبط اآلسيوي اثر حملة لرجال 

هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص
واصل قطاع األمن العام، الذي 
يرأس����ه اللواء خليل الش����مالي، 
وحتدي����دا مديرية أم����ن محافظة 
العميد غلوم  الفروانية بقي����ادة 
حبي����ب، حمالته إلغ����الق أوكار 
االتص����االت الدولية ف����ي مناطق 
الفروانية واجلليب وأسفرت احلملة 
عن توقيف 14 وافدا آس����يويا الى 
جانب مصادرة كميات من الهواتف 
وأجهزة احلاسوب التي تستخدم في 
سرقة اخلطوط بعدد اكثر من 150 
هاتفا ارضيا و25 جهاز كمبيوتر 
في 3 أوكار، وقال مصدر امني ان ال� 
150 هاتفا ضبطت في 3 شقق كان 
يديرها آسيويون كسنتراالت لسرقة 
االتصاالت الدولية ومت ضبط جميع 
من يقف وراءها ومصادرة األجهزة، 
فيما أمر مدير امن الفروانية العميد 
غلوم باحتجاز اآلسيويني ومصادرة 
الى  املضبوطات وإحالة املتهمني 

جهة االختصاص.
من جهة اخرى، متكن رجال أمن 
محافظة الفروانية ومنهم الرقيب 
أول عبداهلل الهاملي والرقيب مشعل 
العتيبي من ضبط وافدين بنغاليني 

مجهول يصطدم بدورية أمن عمدًا ويهرب في الجهراء

العميد محمد طنا العميد غلوم حبيب اللواء خليل الشمالي

مسنة تتهم سائقها بتعمد إيذائها
وكاشير اعتدى على آسيوية في جمعية

منع دخول إيراني من »الدوحة«كانت تتسوق برفقته وفوجئت باصطدامه بها
بموجب تعليمات »أمن الدولة«

محمد الجالهمة
تقدمت سيدة مسنة إلى مخفر صباح السالم واتهمت سائقها 
الهندي مبحاولة إحلاق األذى البليغ بها، وذلك بعد تعمده طرحها 

أرضا باستخدام عربة التسوق.
وقال مصدر أمني ان الس���يدة أرفقت تقريرا طبيا، مشيرة 
الى انها فيما كانت تتسوق برفقة السائق فوجئت به يصطدم 
بها ويطرحها أرضا، ما أدى الى س���قوطها على األرض وكسر 
أحد أسنانها، مشيرة الى ان هذه الواقعة سبقتها ان طلبت من 
الس���ائق ان يضع أغراضا داخل عربة التسوق، ثم طلبت منه 

اعادتها وهو ما جعله يشتاط غضبا.
م���ن جهة أخرى، تقدمت وافدة نيبالية إلى مخفر الفردوس 
وأبلغت ضد كاشير مصري اجلنسية بأنه تلمس أجزاء حساسة 
من جس���دها، مشيرة الى انها فيما كانت تتسوق في أحد أفرع 
اجلمعية فوجئت بالوافد يتلمس جس���دها وس���جلت قضية 
هت���ك عرض أنثى وحتريض على الفس���ق والفجور، فيما قام 
 وكيل ضاب���ط حمود احلربي بالطلب م���ن الوافدةالتردد على

النيابة كما قام باالتصال على اجلمعية إلرس���ال الوافد املدعى 
عليه.

هاني الظفيري
أم���ر مدير أم���ن محافظة 
العاصمة اللواء طارق حمادة 
باعادة وافد ايراني الى موطنه 
ومنع دخوله الى البالد وذلك 
بعد ان تبني لرجال منفذ الدوحة 
انه صادر بحقه امر منع دخول 

الى البالد.
ووفق مصدر امني فإن وافدا 
ايرانيا وص���ل على منت طراد 
ايراني الى ميناء الدوحة، ولدى 
االستعالم عن اسمه تبني عدم 
جواز دخوله ليتم اخطار مدير 
االمن اللواء طارق حمادة والذي 

امر بإعادته على الطراد نفسه دون دخوله الى البالد.
ولفت املصدر االمني الى ان اجلهة التي طلبت عدم دخول االيراني 
هي االدارة العامة المن الدولة. من جهة اخرى، ش���ن رجال جندة 
مبارك الكبير حملة اسفرت عن ضبط 17 شخصا منهم 13 مواطنا 
مطلوب���ني لتنفيذ احكام مدنية أو جنائية الى جانب 4 آس���يويني 

متغيبني وجرى احالة املوقوفني الى االختصاص.

»الجنائية« يبحثون عن جثة مراهقة آسيوية
اعترف وافد عربي بقتلها بعد االعتداء عليها

أمير زكي - عبداهلل قنيص
أمر وكيل النائب العام رجال االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية بتكثيف اجلهود للعثور 
على جث���ة مراهقة آس���يوية )16 عاما(، قال 
واف���د عربي انه قتلها بع���د ان اعتدى عليها 
في خيطان، فيم���ا اعتبر مصدر أمني وجود 
اجلثة من االمور املهمة التي تدفع بأن تأخذ 
القضية طابع اجلدية السيما ان عدم العثور 
على اجلثة سيدعو اي محام الى الدفع ببراءة 

املتهم لعدم وجود جسم اجلرمية.
وكانت االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
احالت وافدا عربيا اعترف باعتدائه على نحو 
15 طفلة، كما اعترف امام العقيد فراج الزعبي 
والرائد نايف احلس���اوي والشرطي ابراهيم 
الس���هلي من املباحث اجلنائية بأنه ارتكب 

وقائع االعتداء، كما قتل على حد زعمه وافدة 
آسيوية، هذا وقد القت هذه القضية اهتماما 
خاصا من قبل وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لش���ؤون األمن اجلنائي الفريق غازي العمر 
ومدير االدارة العامة للمباحث اجلنائية العميد 

الشيخ علي اليوسف.
من جه���ة اخرى فتح رج���ال ادارة بحث 
وحتري محافظة الفروانية حتقيقا للوقوف 
على هوية وح���ش جديد في منطقة خيطان 
قام باالعتداء على طفلة مصرية تدعى )ش( 

تبلغ من العمر 6 أعوام.
وقال مصدر أمني ان وافدا مصريا يقطن 
منطقة خيطان اصطح���ب ابنته البالغة من 
العمر 6 أعوام وقال ان ابنته ذهبت الى بقالة 
مجاورة ملنزلها لش���راء حلوى وبعد شرائها 

احللوى أوقفها وافد يتحدث اللهجة املصرية 
واصطحبها عن���وة حتت التهديد الى حوش 

البناية واعتدى عليها.
واضاف املصدر األمني ان رجال أمن مخفر 
خيطان أخطروا وكيل نيابة الفروانية الذي 
أمر بتسجيل قضية هتك عرض طفلة وطلب 
م���ن إدارة بحث وحت���ري الفروانية ضبط 

اجلاني.
يذك���ر ان واقعة مماثلة في منطقة حولي 
وقعت قبل نحو 10 أيام واستطاع رجال اإلدارة 
العامة للمباح���ث اجلنائية من ضبط املتهم 
بارت���كاب اجلرمية وتبني ان���ه وافد مصري 
اجلنسية واعترف مبا نسب اليه وقامت وزارة 
الداخلية ممثلة في اإلعالم األمني ببث بيان 

صحافي حول ضبط اجلاني.

مجهول اعتدى على طفلة مصرية في خيطان

»اإلطفاء« تشارك بمؤتمر السالمة في لندن

35 حبة تحيل مواطناً إلى »المكافحة«

مواطنان يضربان موظفين من فريق اإلزالة

الكويت � كونا: تش����ارك االدارة العامة لالطفاء 
في مؤمتر السالمة واالنقاذ في البرملان البريطاني 
الذي يحمل عنوان »انظمة املرش����ات حول العالم« 
واملقرر في مدينة وست منستر بلندن االحد املقبل 

ويستمر يومني.
 وق����ال ممثل الكويت في املؤمتر النقيب م.احمد 
بهمن ان ورقة العمل الكويتية املقدمة للمؤمتر ستكون 
حول انظمة املكافحة املستخدمة باملباني الكويتية وفقا 
لالنظمة املعتمدة، السيما نظام املرشات التلقائية.

واش����ار النقيب بهمن الى ان الكويت هي الدولة 
العربية الوحيدة املشاركة في املؤمتر الى جانب دول 
كثيرة من مختلف االصقاع. والحظ م.بهمن الذي يشغل 
رئيس قسم التركيبات الثابتة في قطاع الوقاية في 
ادارة االطفاء ان املشاركة تأتي ضمن اهتمام االدارة 
في حماية املجتمع وفقا الحدث ما مت التوصل اليه 
في العلوم االطفائي����ة، موضحا ان الكويت هي من 
اوائل دول منطقة الشرق االوسط في تطبيق واعتماد 

االشتراطات الوقائية باملباني.

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
أحال مدير جندة محافظة األحمدي العقيد 
أحم���د عبداهلل املطيري الى مقر اإلدارة العامة 
ملكافحة املخ���درات مواطنا مت ضبطه من قبل 
إحدى دوريات جن���دة األحمدي وقد عثر معه 
على 35 حبة مخدرة، واعت���رف املواطن أمام 
العقيد املطيري بأن احلبوب املضبوطة بحوزته 

بقصد التعاطي.
على صعيد آخر، متكن رجال مرور الفروانية 
من توقي���ف مواطن بعد مط���اردة في منطقة 
الفروانية، وق���ال مصدر امني ان رجال املرور 

يتقدمهم امل���الزم محمد احلويلة والرقيب أول 
يوس���ف اخلالدي اش���تبهوا في مركبة، ولدى 
الطلب م���ن قائدها التوقف حاول الفرار وعثر 
بحوزة املواطن على زجاجة خمر مس���توردة 
غير مكتملة، وسجلت قضية قيادة مركبة حتت 

تأثير املشروبات الكحولية.
من جهة اخرى، عثر رجال جندة اجلهراء على 
مركبة متوقفة في الشارع العام وبعد االستعالم 
عن املركبة تبني انها مبلغ عن سرقتها منذ شهر 
وأحيلت املركبة الى االختصاص لرفع البصمات 

من عليها في محاولة لضبط اللص.

أمير زكي
تقدم موظفان من فريق اإلزالة في بلدية الفروانية 
ببالغ الى مخفر العارضية متهمني مواطنني شقيقني 
باالعتداء عليهما بالضرب أثناء ممارستهما لعملهما 

في إزالة التعديات على أمالك الدولة.

وقال املوظفان في بالغ حمل عنوان إدانة موظف 
عام أثناء تأدية الواجب ألنهما كان على رأس فريق 
إلزالة التجاوزات، وحضر مواطن وطلب منهما وقف 
اإلزالة، وحينما رفضا اس���تدعى شقيقه واعتديا 

عليهما بالضرب، وسجلت قضية.

الرشيد كّرم عددًا من ضباط وأفراد أمن المطار

اختتام ورشة عمل »تنمية مهارات القائد الفعال«

حت���ت رعاي���ة مدي���ر عام 
االدارة العامة ألمن املطار اللواء 
ابراهيم الرش���يد، أقيم صباح 
امس اخلميس حفل تكرمي عدد 
من الضباط وضب���اط الصف 
واألفراد واملدنيني من منتسبي 
االدارة العامة ألمن املطار وذلك 

جلهودهم املتميزة.
وقام املكرمون بإدارة جوازات 
املط���ار بضبط جوازات س���فر 
مزورة عدده���ا 337 من جميع 

اجلنسيات.
ومتكن���ت ادارة أمن املطار 
»قس���م التفتيش األمني« من 
ضبط 400 حال���ة ممنوعات 
)مواد خط���رة � أدوات حادة( 
سواء عن طريق مطار الكويت 
الدولي او عن طريق الرحالت 
القادمة )ترانزيت( خالل شهر 

واحد.
وقد هنأهم اللواء الرش���يد 
عل���ى ما قام���وا ب���ه وطالبهم 

ببذل املزيد من اجلهد والعطاء 
أداء  أثناء  واليقظة واالنتب���اه 
الواجب واملهام املكلفني بها من 
أجل حفظ األمن، وبعد ذلك مت 
توزيع الدروع والشهادات على 

املكرمني بهذه املناسبة.
التكرمي مساعد  حضر حفل 
مدير ع���ام االدارة العامة ألمن 
املطار العمي���د خالد الصقعبي 
وعدد من مديري االدارات التابعة 

لالدارة العامة ألمن املطار.

برعاية وكيل وزارة الداخلية املس����اعد لشؤون 
التعليم والتدريب اللواء احمد النواف، وبحضور مدير 
عام اإلدارة العامة للتدريب العميد حميد الس����ماك، 
اختتمت أنشطة ورشة عمل »تنمية مهارات القائد 
الفعال« التي عقدت خالل الفترة من 31 يناير املاضي 
وحتى 4 اجلاري، بالتعاون مع معهد سالفورد للتدريب 
األهلي بفندق س����ويس بل بالزا كويت، وذلك لرفع 
قدرات واكتساب اخلبرات العلمية والعملية، للمديرين 
العامني ومس����اعديهم والتي شملت عددا كبيرا من 

مختلف األجهزة األمنية بوزارة الداخلية.
ونياب����ة عن اللواء النواف قام العميد الس����ماك 
بتوزيع ش����هادات إمتام الدورة بحضور مدير إدارة 
التسويق واملتابعة العقيد ناصر بورسلي، وعدد من 

كبار قيادات اإلدارة العامة للتدريب.
وفي تصريح له أشار العميد السماك الى أهمية 
الورشة التي حتظى باهتمام وزير الداخلية الفريق 
الركن متقاعد جاب����ر اخلالد ومبتابعة وكيل وزارة 

الداخلية الفريق احمد الرجيب.

ضبطوا 337 جواز سفر مزوراً

برعاية اللواء النواف

البحث عن عصابة رباعية تتزعمها امرأة 
تسلب اآلسيويين تحت تهديد السالح

محمد الجالهمة
ش����كل مدير إدارة بح����ث وحتري محافظة حولي العقيد النش����ط 
عبدالرحمن الصهيل، الذي ينتظ����ر منصبا جديدا رفيعا، فريق عمل 
لتوقيف 3 رجال وامرأة شكلوا فيما بينهم عصابة للسطو على منازل 
اآلسيويني. وجاء تشكيل الفريق من قبل العقيد الصهيل بعد اتصاله 
مبدير عام اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية العميد الشيخ علي اليوسف 
وإبالغه بفحوى قضية تقدم بها وافد آسيوي يوم امس الى احد مخافر 
محافظة حولي. وقال مصدر امني ان آسيويا أفاد أمام رجال املباحث 
انه وفيما تشير الساعة الى الثالثة فجرا فوجئ مبن يطرق الباب عليه، 
وحينما استعلم هوية من يطرق الباب فوجئ بامرأة ولم يتردد في فتح 
باب غرفته وإذ بالسيدة تطلب منه ان يساعدها لتعطل مركبتها أمام 
البناية. ومضى الوافد اآلس����يوي بقوله ما ان نزلت الى أسفل البناية 
حتى فوجئت ب� 3 أشخاص يشهرون السالح األبيض في وجهي وتقدم 
أحدهما بتس����ديد طعنة في يده ومن ثم س����لبوه مبلغا ماليا وكبلوه 

وأغلقوا باب غرفته وانصرفوا الى جهة غير معلومة.

عبداهلل قنيص
ش���ن رج���ال أمن الس���جن 
املركزي بتعليم���ات من وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ 
األح���كام اللواء أنور الياس���ني 
وبإش���راف قوة م���ن الضباط 
الهده  النقيب عبداهلل  يتقدمهم 
والرائد يوسف اخلالدي والرقيب 
أول محمد الش���مري حملة على 
نزالء الس���جن ضبط خاللها 15 
هاتفا نقاال الى جانب قطعة من 

مادة احلشيش.
وق���ال مصدر أمن���ي ان قوة 

التفتيش قامت بدهم عدة عنابر لوافدين ينتظرون اإلبعاد، مش���يرا 
الى ان أغلب الهواتف التي ضبطت رفض الوافدون االعتراف مبلكيتها، 

وهو ما أدى برجال األمن الى التحفظ عليها ومصادرتها.

محمد الجالهمة
كلفت إدارة بحث وحتري محافظة الفروانية بالبحث عن ش����خص 
مجهول أشهر سالحا ناريا في وجه رب أسرة كويتية وفر الى جهة غير 
معلومة. ووفق مصدر امني فإن مواطنا تردد على مخفر األندلس وأفاد في 
بالغ حمل عنوان »تهديد بالقتل وحيازة سالح ناري من دون ترخيص« 
حيث قال املواطن انه كان مواقفا مقابل احد املطاعم وإذ مبركبة بداخلها 
شخص يرتدي املالبس الوطنية يصطدم به ويهرب، حيث قام مبالحقة 
الشخص وإذ به يتوقف ويشهر سالحا ناريا في وجه املواطن، وقال له 

»روح وربي عيالك وإال حتولت الى جثة«، وأبلغ وكيل النيابة.

هاني الظفيري
نقل مواطن الى مستشفى اجلهراء وأدخل اجلناح 19 بعد إصابته 

في قدمه من سالح ناري يرجح ان يكون شوزن.
وقال مصدر أمني ان املواطن قال في إفادته أمام محقق مستشفى 
اجله���راء انه كان متوقفا في منطقة الواحة أمام منزله وفوجئ بألم 
شديد مفاجئ في قدمه وصدم حينما شاهد دماء تنزف جراء جسم 
صلب اخترق قدمه وتبني ان اجلس���م الصلب طلقة نارية وسجلت 

قضية ضد مجهول.

العقيد عبدالرحمن الصهيل

حملة تفتيشية في »المركزي«
تكشف 15 هاتفًا وقطعة حشيش

مجهول أشهر سالحاً نارياً في وجه مواطن

طلقة اخترقت قدم مواطن في الواحة

اللواء أنور الياسني

اللواء طارق حمادة


