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اللواء محمود الدوسري يسلم درعا تذكارية ألحد املتفوقنيجانب من العرض العسكري خالل حفل تخريج الدفعة الثالثة للدراجات النارية

صورة جماعية للخريجني

الكويتـ  كونا: أكد املدير العام لإلدارة العامة لإلطفاء باإلنابة العميد 
يوسف األنصاري احلرص على توفير أقصى درجات األمان للمجتمع 

وفق أعلى مستوى للخدمات اإلطفائية املتطورة تدريبا وجتهيزا.
وأضـــاف العميد االنصاري ان إدارة اإلطفـــاء حريصة على وضع 
إســـتراتيجية تواكب النهضة االقتصادية التي تشهدها البالد حفاظا 

على األرواح واملمتلكات.
وأشار الى ان اإلطفاء تعد لذلك خططا مسبقة لكل أنواع احلوادث 

واحلرائـــق لتدريب رجـــال اإلطفاء عليها وتوفيـــر معدات ضرورية 
مدلال على ذلك بجلب احد أعلى الســـاللم في العالم وحوامات بحرية 
برمائية وغيرها من التجهيزات املتطورة لرفع كفاءة عمليات اإلنقاذ 

واملكافحة.
وأشـــاد العميد االنصاري بالدعم الـــذي حتظى به اإلطفاء من قبل 
القيادة السياســـية العليا بتوفير املســـتلزمات واملتطلبات املعنوية 

واملادية لرجال اإلطفاء لالضطالع مبهام عملهم على أكمل وجه.

 األنصاري: »اإلطفاء« حريصة على مواكبة النهضة االقتصادية في البالد

إحالة شاب إلى »الطب النفسي«
بعد أن افترش طريق »الكندادراي«

مطلوب لـ »شهر« وآخر لـ »المدني«
يسقطان بقطعتي حشيش في حولي

ضبط مواطن حاول التسلل إلى السعودية
وعذره لرجال األمن: »جاي أتفقع« !

هاني الظفيري
الشـــويخ  شـــهدت منطقة 
الصناعية حالة من الهرج واملرج 
بسبب شاب في العقد الثاني من 
العمر قام بازعاج املارة وتوقيف 
السيارات على طريق الكندادراي 

وحاول القاء نفسه اكثر من مرة 
حتت عجالت السيارات ومن ثم 
افترش منتصف الطريق، االمر 
الـــذي جعل قائدي الســـيارات 
يقومون بابالغ عمليات الداخلية 
لتحضر دورية شرطة ويقوم 

رجالها بالقاء القبض على الشاب 
الذي تبني انه بحالة غير طبيعية 
دون ان يتـــم العثـــور على اي 
اثبات يخص الشخص الذي مت 
ضبطه ليتم احالته الى مستشفى 

االمراض النفسية.

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
أحال رجال جنــــدة حولي مواطنا و»بدون« الى 
إدارة مكافحــــة املخدرات بعد ضبطهما في ســــاحة 
ترابية بحوزتهما قطعتني من مادة احلشــــيش في 

منطقة حولي.
وأفاد املصدر بأن رجال دورية النجدة اشتبهوا 
في الشــــخصني اللذين حاوال الهرب فور رؤيتهما 
للدورية ليتم ضبطهما، حيث تبني ان املواطن مطلوب 

للسجن ملدة شــــهر واآلخر مطلوب للتنفيذ املدني، 
وأرفق تقريرا بالضبطية ومتت احالتها مع املتهمني 

الى جهة االختصاص.
من جانب آخر متكن رجال جندة الطرق اجلنوبية 
من ضبط مواطن مطلوب وبحوزته بطل خمر مستورد 
في منطقة اجلليعة كما متكن رجال النجدة من ضبط 
خليجــــي وبحوزته كمية من احلبوب املخدرة لتتم 

احالته الى جهة االختصاص.

هاني الظفيري
قام رجال منفذ الساملي بإلقاء 
القبـــض على مواطـــن حاول 
العربية  اململكة  الى  التســـلل 
السعودية تسلال دون معرفة 
األســـباب. وفي التفاصيل كما 
يوردها مصدر أمني ان رجال 
مخفر الساملي شاهدوا مواطنا 

يسير على األقدام في املنطقة 
احملظورة الفاصلة بني احلدود 
الكويتيةـ  السعودية، وبضبطه 
قال املواطـــن انه جاء اللتقاط 
الفقع ليتـــم احالته الى املخفر 
وتسجيل قضية حملة مسمى 
دخول منطقة محظورة، وخالل 
التحقيقات اصر املواطن على انه 

جاء لـ»يتفقع« مدلال على ذلك 
بانه غير ممنوع من السفر وغير 
مطلوب ألي جهة أمنية وانه عبر 
الى املنطقة احملظورة بحثا عن 
الفقع، وأوضح املصدر انه جار 
التدقيق علـــى بيانات املواطن 
ملعرفـــة ما اذا كان مطلوبا ألي 

جهة أمنية.

»الداخلية« تختتم الدورة التأسيسية األولى 
للرماية بمشاركة الشرطة النسائية

العميد حبيب السماك متوسطا خريجي الدورة التأسيسية االولى للرماية

نيابـــة عن وكيـــل وزارة 
الداخلية املســـاعد لشـــؤون 
التعليم والتدريب اللواء الشيخ 
احمد النواف وحتت إشـــراف 
مدير عام اإلدارة العامة للتدريب 
العميد حبيب السماك، اختتمت 
التأسيسية  الدورة  أنشـــطة 
االولى للرماية )فئة املسدس 
ـ وفئة البندقية( والتي شاركت 
فيها أعـــداد كبيرة من ضباط 
وضابطات الشرطة النسائية، 
وكذلك ضباط الصف واألفراد 
املهارية على  لرفع كفاءتهـــم 
التصويـــب والرماية احلية، 
أقيمـــت تدريباتهـــا  والتـــي 
على ميادين الرماية بشـــركة 
ميادين الرماية واســـتغرقت 

أسبوعني.

الدورة تنفيذا  وتأتي هذه 
للخطة الشاملة التي وضعتها 
اإلدارة العامة للتدريب وعملت 
علـــى تفعيلهـــا وتوفير كل 
التجهيزات  الوسائل وأحدث 
الرماية والنظم  من مياديـــن 
املتطورة لزيادة فاعلية رجال 
األمن من ضباط وضباط صف 
وأفراد، ومتكينهم من االستعداد 
والقـــدرة على املواجهة خالل 
العمليات األمنية اخلاصة التي 
تستدعي اســـتخدام السالح 
املتهمـــني واخلارجني  لضبط 

عن القانون.
وبدوره أشار العميد السماك 
الـــى ان عقـــد هذه الـــدورات 
التدريبيـــة املتخصصـــة في 
التدريب  الى  الرماية يهـــدف 

على التعامل مع أحدث املعدات 
والتجهيزات املتطورة والتعود 
على استخدامها والتعرف على 
التكنيك الالزم للتعامل معها، 
على أيدي مدربني أكفاء وميادين 
للرمايـــة معدة للتدريب على 
هذه األسلحة وفق أحدث النظم 
العاملية التي يتم تأهيل وإعداد 
رجال األمن في أرقى املؤسسات 

األمنية في العالم.
وفـــي ختام احلفل أشـــاد 
العميد السماك بالدورة وحرص 
املتدربـــني علـــى االســـتفادة 
القصوى مـــن اإلمكانات التي 
توفرهـــا لهـــم اإلدارة العامة 
للتدريب، مشيدا باإلجنازات 
واألنشطة التي قدمتها اإلدارة 

العامة للتدريب.

لصوص يقطعون الكهرباء في خيطان
ويسرقون 21 مترًا بقيمة 20 ألف دينار

محمد دشيش
تقـــدم موظف يعمل موظفا فـــي وزارة الكهرباء واملاء الى مخفر 
خيطان ببالغ يفيد فيه عن سرقة محول كهرباء تابع للوزارة، وكان 
لصوص قد قاموا بفصل احملول الرئيسي وسرقة 21 مترا من الكيبل 
املغذي للتيار الكهربائي تصل قيمته الى 20 ألف دينار ليتم تسجيل 

قضية واحالتها الى رجال املباحث.
وفي التفاصيل ان املوظف فوجئ بعدم وصول الكهرباء من احملول 
الرئيســـي وبعد تدقيقه عليه تبني انه مت فصل الكهرباء بفعل فاعل 
وبعد تقصي اخللل وجـــد ان الكيبل املؤدي الى ايصال الكهرباء قد 

سرق بعد ان مت قصه ليتجه الى مخفر خيطان.
واشار املصدر الى ان السرقة تسببت في فصل التيار الكهربائي 

عن معظم العمارات املجاورة للمحول الذي متت سرقته.

7 باعة »نارية« في قبضة »الجنائية«
محمد الجالهمة

متكن رجـــال املباحث اجلنائية من ضبـــط 7 باعة العاب نارية 
ومفرقعات على طريق املطالع والعبدلي، وذلك بايعاز من مديرهم 
العميد الشيخ علي اليوسف الذي اكد حرصه على ضبط اي شخص 

يقوم ببيع تلك االلعاب اخلطرة.
وفـــي التفاصيل ان احلملة رصدت جتمعا للباعة املتجولني على 
طريق املطالع مساء اول من امس، واسفرت احلملة عن ضبط سبعة 
اشـــخاص من فئة غير محددي اجلنســـية جميعهم كانوا يبيعون 
االلعاب النارية ملرتادي البر، ومتت احالتهم الى مخفر اجلهراء متهيدا 

الحالتهم الى االدارة العامة للمباحث اجلنائية.

ضبط حدثين يسرقان مخيمات »األحمدي«
محمد الجالهمة

القى رجال مباحث االحمدي مســـاء اول مـــن امس القبض على 
مواطنني )16 و17 عاما( قاما بعدة سرقات استهدفت املخيمات مبنطقة 

االحمدي، وبلغت عدد سرقاتهما نحو 4 سرقات.
وفي التفاصيل ان معلومات وردت الى مدير املباحث العقيد عادل 
احلمدان عن تنامي سرقات املخيمات، وعليه شكل فرقة متكن رجالها 
من رصد احلدثني والقبض عليهما باجلرم املشـــهود واثناء قيامهما 
بسرقة احد املخيمات. واشار املصدر الى ان املواطنني اعترفا بسرقة 
اربع مخيمات في التحقيقات االولية ليتم حجزهما متهيدا الحالتهما 

الى النيابة العامة.

لصوص لم يجدوا ما يسرقونه
فسرقوا مالبس داخلية من منزل مواطن!

هاني الظفيري
املثل القائل »يسرقون من احلافي نعول« هو ما ينطبق 
على لصوص لم يجدوا ما يسرقونه من منزل مواطن فقاموا 
بسرقة املالبس الداخلية، األمر الذي أزعج املواطن الذي تقدم 
الى مخفر النعيم وأبلغ عن تعرض منزله الكائن في منطقة 

النعيم للسرقة.
وفي التفاصيل ان املواطـــن عاد الى منزله بعد خروجه 
هو وأسرته ليجد ان الباب قد ُحطم ليتجه الى داخل املنزل 
متفقدا إياه ليجد ان ما سرق من املنزل ليس سوى مالبس 
داخلية، ليبلغ عمليـــات الداخلية حيث حضر رجال األدلة 
اجلنائية وقاموا برفع البصمات، وقال مصدر أمني ان هذه 
رمبا تكون أغرب حادثة ســـرقة تســـجل في مخافر منطقة 
اجلهــراء، موضحا ان املواطن قال: »لم أكن ألنتبه لوال انني 
الحظت اختفاء جميـــــع املالبــس الداخــلية لي من دوالب 

املنزل«.
من جهة أخرى متكن رجال مخفر القشـــعانية من ضبط 
حدثني احدهما كان يقود سيارة اتضح انها تعود لوالده والثاني 
كان يحمل بندقية هوائية »أم صچمة« ومت القبض عليهما 

قرب مخفر القشعانية ومت اتخاذ اجراء الالزم بحقهما.

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
أدى انقالب يابانية على طريق الدائري السابع 
الى دخول مواطن العناية الفائقة مبستشفى العدان 
بعد تعرضه إلصابات خطرة جراء احلادث الذي 

شهده طريق الدائري السابع صباح امس.
وفي التفاصيل ان بالغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية صباح امس عــــن حادث انقالب مقابل 
منطقة الظهر ليهرع رجال األمن ورجال الطوارئ 
الذين قاموا بدورهم بنقل املواطن الى مستشفى 

العدان ونقل السيارة املنقلبة وتنظيم السير.
ومن جانب آخر، تعرض طفل 7 سنوات الى كسر 
في العمود الفقري نتيجة انقالبه من »بقي« على 

طريق كبد ليتم نقله الى مستشفى الفروانية.
وإلى منطقة القيــــروان فقد اقتحم احد املارة 
مبركبته األميركية حادث تصادم ليصطدم بالدورية 

التي كانت تقوم بتخطيط احلادث واالصطدام بـ 
3 ســــيارات اخرى، ما أسفر عن تلفيات جسيمة 
بدورية املرور واملركبات املتوقفة بجانب احلادث 
األساسي في منطقة القيروان وإلى منطقة اجلليب 
فقــــد تعرض وافد مصري الــــى الدهس من قبل 
وافد ســــوري اثناء مروره )املصري( بالطريق 
الفاصل بني اجلليب والعباسية ليتم نقل الوافد 
الى مستشــــفى الفروانية بينما مت حجز الوافد 

السوري حلني تبني سالمة الوافد املصاب.
ومن جانب آخــــر، تعرض وافــــد هندي الى 
الدهس من قبل مواطن فــــي منطقة الفحيحيل 
ليتم نقل الوافد اآلسيوي الى مستشفى العدان 
متأثرا بجروحه التي حلقت به جراء الدهس ليتم 
حجز املواطن وتسجيل قضية دهس في مخفر 

املنطقة املذكورة.

إصابة مواطن بـ »خطرة« في انقالب على »السابع«
و»بقي« يكسر العمود الفقري لطفل

الرجيب استعرض مع األمين العام لمجلس وزراء 
الداخلية العرب جدول أعمال الدورة الـ 25

تخريج الدفعة الثالثة للدراجات النارية

كونا: استعرض وكيل وزارة الداخلية الفريق 
احمد عبداللطيف الرجيب مع االمني العام ملجلس 
وزراء الداخلية العرب د.محمد بن علي كومان 
جدول اعمال اجتمــــاع الدورة الـ 25 للمجلس 
التي ســــتبدأ اعمالها في تــونس في ينـــاير 

املــقبل.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي ان 
الفريق الرجيب اســــتقبل د.كومان امس بعد 

وصوله الى البالد في زيارة رسمية تستغرق 
يومني. واكد الفريق الرجيب اهمية الدور البارز 
الذي يقوم به االمني العام ملجلس وزراء الداخلية 
العرب واالمانة العامة في دفع عجلة التنسيق 
والتعاون االمني فيما بني الدول العربية الشقيقة. 
من جانبه اعرب د.كومان عن شكره وتقديره 
للكويت على دورهـــا احملوري في دعم العمل 

العربي االمني املشترك.

أكد وكيل وزارة الداخلية املساعد 
ومدير عام اإلدارة العامة للمرور 
اللواء محمود الدوسري على اجلهود 
الكبيرة التي بذلها مركز التدريب 
العمليات في  التخصصي وإدارة 
صقل وإعداد وتدريب املشاركني 
الى ان وصلوا الى أفضل مستوى 
الدراجات  في فن ومهارات قيادة 
التي شاهدناها.  العروض  حسب 
جاء ذلك خالل رعايته حلفل اختتام 
الدورة التأسيسية الثالثة لراكبي 
الدراجات اآللية والتي شارك فيها 
37 متدربا اجتاز 33 منهم الدورة 
بنجاح التــــي عقدت خالل الفترة 

من 1/3 الى 2010/2/4.
وقال اللواء الدوســــري ان 16 
دورة تخصصيــــة عقــــد منها 3 
التابعني  الدراجات اآللية  لراكبي 
إلدارة العمليــــات، كمــــا ان هناك 
دورات تأسيسية اخرى للضباط 

حوادث املرور، حيث كان النتشار 
الدوريات في اآلونة األخيرة سواء 
بالطرق الســــريعة أو احملافظات 
ونشر أجهزة الضبط املروري من 
كاميرات ورادارات األثر الكبير في 

انخفاض معدالت الوفيات.
وكان حفــــل االختتــــام قد بدأ 
بالنشــــيد الوطني وتالوة القرآن 
الكرمي ثم تال ذلك عرض استعراضي 
للمهارات. بعــــد ذلك أهدى املقدم 
يوسف اخلدة مدير إدارة العمليات 
راعي احلفل اللواء محمود الدوسري 

درعا تذكارية بهذه املناسبة.
حضر حفل اخلتام مساعد مدير 
عام اإلدارة العامة للمرور لشؤون 
تنظيم السير والتراخيص العميد 
إحســــان العويش ومساعد مدير 
عام اإلدارة العامة للتدريب العميد 
عادل السعدون وعدد من القيادات 

املرورية بقطاع شؤون املرور.

وضباط الصف واألفراد وجار العمل 
على مواصلة البرنامج التدريبي 
وتطويره للموسم التجريبي املقبل، 
ملا يســــاهم في ضخ دماء مدربة 

تدريبا عاليا بقطاع املرور.
وأشار اللواء الدوسري البى ان 
هؤالء اخلريجني سيساهمون في 
تسيير احلركة املرورية وضبط 

الشارع وضبط املخالفني لقوانني 
املرور وزيادة االنتشــــار املروري 
مما يقلل من االختناقات املرورية 
الفريق الرجيب مستقبال د.محمد بن علي كومانويســــاهم في التقليل من ضحايا 


