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أمير زكي 
هاني الظفيري

أحــــــال مديــــر 
العامة  عام اإلدارة 
ملكافحــــة املخدرات 
الشــــيخ  العميــــد 
الى  أحمد اخلليفة 
نيابة املخدرات يوم 
امس شابا كويتيا 
العشـــرينيات  في 
مـــن عمـــره عثر 
بحوزتـــه على 45 
الف حبـــة مخدرة 
مـــن نـــوع كابتي 
التحقيقات  ووفق 

 التي قام باإلشراف عليها مدير إدارة املكافحة الدولية
 املقدم يوســـف اخلالدي ومساعده مشعل القحطاني 
 والنقيبـــان نواف بشـــير وحمد احلمد فـــإن املتهم

 اعتاد على جلب هذه احلبوب من العراق بواســـطة 
سائقي شـــاحنات ومن ثم بيعها في البالد، مستفيدا 
من معرفته باملدمنـــن، والغريب في قضية املواطن 
أنه اســـتغل مركبته كمخزن للحبـــوب إذ أقام مخبأ 
سريا في »كشن« السيارة التي كان ينتقل بها في كل 
مكان وحســـب اعترافاته فإن هذا املخزن هو االفضل 
له بحيث يتيح له تصريف بضاعته أينما كان وحال 

طلب احلبوب منه.
ووفق مصدر امني فإن معلومات وردت الى مدير 
عام املكافحة العميد الشيخ احمد اخلليفة عن اجتار 
مواطن في احلبوب وعليه مت االيعاز الى إدارة املكافحة 
الدولية وبعد عمل التحريات تأكد لهم حيازة املواطن 
كمية من احلبوب واخفاء هذه احلبوب في مخبأ سري 
مبركبته ليتم ضبطه مقابل منزله في االندلس وباخضاع 
املركبة وجد فيها 45 الف حبة وهي الكمية املتبقية من 
نحو 60 ألف حبة جلبها من العراق بواسطة سائقن 

قبل نحو 10 أيام.
يذكر ان االدارة العامة ملكافحة املخدرات هي احدى 
ادارات قطاع األمن اجلنائي الذي يرأسه الفريق غازي 

العمر.

محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
قــــررت جلنــــة الشــــرطة في 
اجتماعها الذي عقدته االســــبوع 
املاضي برئاسة وكيل وزارة الداخلية 
الفريق احمد الرجيب تكليف االدارة 
الهجرة باستقبال  العامة ملباحث 
جميع قضايا التغيب ســــواء تلك 
املســــجلة بحق عمالة منزلية او 
بحق شــــباب وفتيات الى جانب 
متابعة قضايا التغيب تلك من خالل 
اداراتها املختلفــــة مع عدم جواز 
تسجيل قضايا التغيب في املخافر 
وقال مصدر امني ان اجتماع جلنة 
الشرطة اوصى بذلك بعدما رصد 

ان بالغات التغيب تلك ترهق ادارات البحث والتحري 
واحملققن املناط بهن قضايا جنائية مختلفة.

من جهة اخرى، اصدرت اإلدارة 
العامــــة للهجرة هويــــات جديدة 
ملندوبي الشركات اخلاصة والتي 
من خاللها يقومون باجناز معامالت 
الشركات لدى إدارة الهجرة. وقال 
مصدر امني ان اإلدارة العامة للهجرة 
اصدرت نحو 20 الف هوية جديدة 
مشيرا الى انه لتخفيف العبء على 
أجهزة اســــتصدار هذه البطاقات 
الهجرة باســــتمرارية عمل  أقرت 
القدمية حلن استصدار  الهويات 
هويات جلميع مندوبي الشركات. 
الهوية  ان  الــــى  واشــــار املصدر 
اجلديدة مزودة بتقنيات يصعب 
تزويرها وحتوي الرقم املوحد والرقم املدني للمندوب 

الى جانب صورة املندوب.

»المكافحة« ُتسقط مواطنًا عشرينيًا بـ 45 ألف حبة مخدرة
حّول سيارته إلى مخزن سموم متنقل وأخفى البضاعة في »الكشن«

املكان السري في »الكشن« حيث كان املتهم يخبئ املخدرات

صورة جماعية العضاء القيادة الوسطى في »اإلطفاء« خالل اجلولة

املتهم وأمامه كمية احلبوب املضبوطة

العقيد عبدالرحمن الصهيل

الفريق احمد الرجيب

الفريق غازي العمر

اللواء خليل الشمالي

»اإلطفاء« بدأت جوالت »التواصل بين الرؤساء والمرؤوسين«

احلرفي والصبية وخور الصبية 
املقدم محمد الكندري ورئيس قسم 
التنفيذ مســــاعد مهندس عوض 
املرجتي ومالزم اول مبارك العازمي 

ومالزم اول محمد حبيب.

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
متكن رجال إدارة بحث وحتري محافظة االحمدي 
بقيـــادة العقيد عادل الفيلكاوي من ضبط مواطن 
عثر بحوزته على نصف كيلو من مادة احلشيش 

الى جانب سالح ناري.
 ووفق مصدر امني فإن معلومات وصلت الى 
مدير مباحث االحمدي العقيد عادل الفيلكاوي عن 
حيازة مواطـــن للمواد املخدرة وانه كان محتجزا 
في السجن املركزي واطلق سراحه قبل فترة ليتم 
استدراجه لبيع اصبع من مادة احلشيش مبقابل 
75 دينارا وبعد ان تســـلم املتهم املبلغ املرقم من 
قبل قـــوة مباحث االحمدي مت ضبطه وبالتحقيق 
معه اعترف بحوزته نصف كيلو من احلشـــيش 

وارشد عن وجودها.
 كما ارشد عن سالح ناري اعتاد على ان يحمله 
معه حال تنقله حامال احلشيش بقصد بيعه كنوع 
من احلماية. هـــذا، واخطر نائب مدير عام اإلدارة 

العامة للمباحث اجلنائية لشؤون احملافظات العميد 
الشيخ مازن اجلراح الذي امر بإحالة املواطن إلى 

النيابة بتهمة حيازة مخدرات وسالح ناري.
 من جهة اخرى كلف رجال ادارة بحث وحتري 
محافظة اجلهراء بقيـــادة العقيد عادل الفيلكاوي 
بالبحث عن 3 اشـــخاص كانـــوا يرتدون املالبس 
الغريبة بعد ان دخلوا الى غرفة حارس آســـيوي 
في اجلهراء وســـلبوه أكثر من 2000 دينار وتقدم 
الوافد ببالغ حتت عنوان سلب بالقوة وجار البحث 

عن اجلناة.
إلى ذلك ابلغ صاحب محل في اجلهراء عن سرقة 

120 دينارا من محله.
على صعيـــد آخر متكن رجال امن اجلهراء من 
ضبط شاب خليجي بعد ان أرعب قاطني منطقة 
الصليبية بإطالق النار من مسدسه غير املرخص 
بعد ان وبخه مواطن جراء اســـتهتاره في الشارع 

العام.

قام وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املؤسسات 
االصالحية وتنفيذ األحكام اللواء أنور الياسن بتكرمي 
مجموعــــة الضباط واالفراد الذيــــن متكنوا من القاء 
القبض على أحد املتهمن الذين متكنوا من الهرب من 
السجن املركزي واعادته اليه في اقل من 48 ساعة. واكد 
الياسن خالل التكرمي ضرورة أن يستذكر العاملون 
باملؤسســــة األمنية قيادات وضباطا وضباط صف 
وافرادا التوجيهات الســــامية لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، التي حتثنا دائما على االلتزام 
بالقانون والعمل على تنفيذه على اجلميع وان سيادة 
القانون هي األساس. واوضح اللواء الياسن أن هذه 
التوجيهات السامية نبراس لنا جميعا بوزارة الداخلية 

يضيء الطريق امامنا ويحدد لنا معامله.
واضاف ان توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن 
م.الشيخ جابر اخلالد هي احلرص باستمرار على ان 
يكون الثواب والعقــــاب هو املبدأ االصيل في وزارة 
الداخلية ملكافأة املجــــد واملخلص والكفء ومعاقبة 

املقصر واملهمل.
واشار اللواء الياســــن، خالل الكلمة التي ألقاها 
في حفل التكرمي الذي اقيم برعايته بحضور العقيد 
عادل االبراهيم مدير عام االدارة العامة للمؤسسات 
االصالحية باالنابة، والعقيد عبداهلل الوهيب مدير 
إدارة امن السجون، والعقيد جمال العمر، مدير ادارة 
السجن العمومي، والعقيد دغيم الرشيدي مدير إدارة 

سجن النساء.

وذكر اللواء الياسن ان املتسببن واملتجاوزين في 
حادث هروب املتهم يوم االحد املوافق 2009/12/20 متت 
احالتهــــم إلى اجلهات املختصة ومت اتخاذ االجراءات 
املقررة حيالهــــم، لكن الكوكبة من الضباط وضباط 
الصــــف واالفراد الذين متكنوا من القاء القبض على 
الهارب خالل 48 ســــاعة فيجــــري تكرميهم مصداقا 
لتعليمات وزير الداخليــــة، ألنهم كوكبة أبدعت في 

عملها وكل الشكر والتقدير لهم.
ثم قام اللواء الياسن بتوزيع شهادات التقدير على 
املكرمن مؤكدا متنياته لهــــم بالتوفيق ألنهم رفعوا 
رأس املؤسســــات االصالحية. وكان حفل التكرمي قد 
بــــدأ بكلمة للعقيد عادل االبراهيم رحب فيها باللواء 
انور الياســــن ومبديري االدارات بقطاع املؤسسات 
اإلصالحية وتنفيذ االحكام توجه فيها بالشــــكر إلى 
وكيل وزارة الداخلية الفريق الرجيب ملساندته الدائمة، 
وللواء الياسن الذي بادر بتكرمي مجموعة العمل التي 

قامت بالقبض على النزيل الهارب.
وفي ختام اللقاء أعرب مدير ادارة االعالم األمني 
الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد 
هاشم الصبر عن سعادته بهذا احلفل التكرميي الذي 
يجسد السياسة التي اختطها وزير الداخلية بتكرمي 
املتميز واملخلص ليكون دافعا له ولغيره على االجادة 
واالتقان في العمل، وشــــدد العقيــــد الصبر على ان 
ترســــيخ األمن الكويتي واحلفاظ عليه بحاجة إلى 

تضافر جهودنا جميعا.

هاني الظفيري
تقدم مواطن ميتلك محال جتاريا في منطقة اجلهراء االستثمارية 
إلى مخفر اجلهراء الشمالي مبلغا عن تعرض بقالته للسرقة عن 
طريق احليلة على يد شـــخص مجهول وقال ان صاحب مركبة 
يابانية الصنع توقفت أمام البقالة وقام بتحميل مواد غذائية يبلغ 

سعرها 120 دينارا ثم فر هاربا دون ان يدفع ثمنها للبائع.
ليتم تسجيل قضية وإحالة ملفها إلى رجال املباحث.

من جهة اخرى، تعرض صالون نســـائي الى سرقة 9 دنانير 
على يد لص مجهول لم يجد ما يســـرقه من خزينة الصالون إال 
الـ 9 دنانير التي وإن امســـك بها سيلقى بسببها احلبس خلف 
القضبان ليتقدم صاحب الصالون إلى املخفر التابع ملنطقة العماير 

االستثمارية مسجال قضية سرقة عن طريق الكسر.

عبداهلل قنيص
تدخلت ادارة الطيران العمودي يوم امس النقاذ مواطن علقت 
ســـيارته في منطقة طينية خلف معسكر عريفجان واستطاع 
رجال الطيـــران العمودي بالتعاون مع االدارة العامة للعمليات 
من التوصل الى مكان تواجد املواطن وانقاذه، وتبن ان سيارته 
غرست حتى منتصفها في منطقة طينية ما تعذر عليه اخلروج 
منهـــا او حتى اخراجها رغم انها رباعيـــة الدفع خاصة بعد ان 

تعطل محركها اثر دخول الطن الى داخله.
وقال مصدر امني ان مواطنا ابلغ عمليات الداخلية في الثالثة 
فجـــرا عن تعطل مركبته وغرســـها في منطقـــة طينية ونظرا 
لالتصال املتواصل بن املواطـــن والعمليات البالغهم عن مكان 

تواجده انقطع االتصال لفراغ البطارية.

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري
لقي مواطن مصرعه اثر حادث مروري مروع شهده طريق سفر 
الدمام في اململكة العربية السعودية فجر امس. وبحسب مصدر أمني 
فإن جثة املواطن وصلت الى البالد ظهر امس، وقام ذووه بتسلمها 
من منفذ اخلفجي، وجاء في تقرير احلادث االولي ان املواطن املتوفى 
اصطدمت سيارته بسيارة اخرى وجها لوجه ع ى طريق سفر الدمام 

في طريقه الى الكويت، ما ادى الى مصرعه على الفور.

املعلومات املقدم محمد القحطاني 
ومديــــر اطفاء محافظــــة اجلهراء 
املقدم محمد الشطي ورئيس مركز 
اجلهراء والعبدلي والساملي املقدم 
محسن براك ورئيس مركز اجلهراء 

برنامج زمني موضوع، وقد قام بهذه 
الزيارة كل من مدير ادارة العالقات 
العامة واإلعالم املقدم خليل األمير 
ومدير االنشاءات والصيانة املقدم 
وليد الياســــن ومدير مركز نظم 

أمير زكي
بناء على توجيهات مدير عام 
االدارة العامة لالطفاء اللواء جاسم 
املنصوري وحــــرص نائب املدير 
املكافحة وتنمية  العام لشــــؤون 
املوارد البشــــرية العميد يوسف 
األنصاري قامت القيادة الوسطى 
التابعة لإلطفاء اول من امس بزيارة 
مراكز اطفاء محافظة اجلهراء ومنها 
مركز اطفاء الساملي ومركز اطفاء 
العبدلــــي ومركز اطفــــاء الصبية 
ومركز اطفاء خور الصبية وذلك 
ضمن خطة التواصل بن الرؤساء 
واملرؤوســــن انطالقا من سياسة 
الباب املفتوح وحــــق ابداء الرأي 
الطرح والتوجيه  والشفافية في 
والفهــــم الصحيح جلوانب العمل 
االداري والفنــــي من اجل حتقيق 
اجلودة الشــــاملة فــــي اداء رجال 
االطفاء لتقدمي خدمة افضل للمواطن 
العامة  االدارة  واملقيم، وأعلنــــت 
الزيارات ستمتد  لالطفاء أن هذه 
الى جميــــع احملافظات وذلك وفق 

ليقوم رجال األمن بكسر غرفة 
احلارس الذي وجد شبه منحور 

وغارقا في دمائه.
وأضـــاف املصدر مـــا هي اال 
حلظات حتى حتول مكان اجلرمية 
الى ثكنة عسكرية حيث توافد الى 
موقع البالغ وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن العام اللواء 
خليل الشمالي الذي أشرف على 
كل املراحل الالحقة خاصة فيما 
يتعلق باستدعاء األدلة اجلنائية 
الى جانب مديـــر أمن محافظة 
حولي العميد عبداللطيف الوهيب 
الذي قـــام هو اآلخـــر بتوزيع 
العـــام والدوريات  قوة األمـــن 
اقتراب غرباء من  الشاملة ملنع 
موقع اجلرمية الى جانب مدير 
املباحث اجلنائية العميد الشيخ 
علي اليوسف ومدير ادارة بحث 
العقيد  وحتري محافظة حولي 

عبدالرحمن الصهيل.

دون ان يرد أحد ودخل الشـــك 
في نفس الوافد، حينما شـــاهد 
حـــذاء احلارس خـــارج الغرفة 
فقام باالستعانة بصباغ يقطن 
في بناية مجاورة وواصال الطرق 
وحينما شعرا بأمر غريب قاما 
باالتصال بعمليات وزارة الداخلية 

ووفق مصدر أمني فإن وافدا 
مصريا من قاطني البناية التي 
يعمل بها احلارس املصري رصد 
انقطاع املياه فقام بالذهاب الى 
غرفـــة احلـــارس للوقوف على 
أســـباب انقطاع امليـــاه وطرق 
باب غرفة احلارس لعدة مرات 

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري  
محمد الجالهمة

ادارة بحث  اخضـــع مديـــر 
العقيد  وحتري محافظة حولي 
عبدالرحمـــن الصهيل عددا من 
قاطني بناية سكنية في منطقة 
حولـــي للتحقيق فـــي محاولة 
للوقـــوف على هويـــة مجهول 
أقدم على ارتـــكاب جرمية قتل 
وافد مصـــري )35 عاما( يعمل 
حارس بناية في يوم عيد احلب، 
فيما لم يستبعد رجال مباحث 
حولي ان تكون اجلرمية بدافع 
السرقة رغم انها مستبعدة الى 
حد ما لكون اجلرمية ارتكبت في 
منتصف الشهر على اعتبار ان 
االيجارات تدفع آخر كل شهر أو 
بدافـــع الثأر واالنتقام نظرا ألن 
تنفيـــذ هذه اجلرميـــة مت بنحر 
الضحية من الوريد الى الوريد 

بطريقة بشعة.

نحر حارس بناية مصري بحولي في عيد الحب
القاتل حزَّ عنقه من الوريد إلى الوريد

خرج من السجن ليبيع للمباحث إصبع حشيش
مجهولون استولوا على 2000 دينار من حارس آسيوي

مجهول هرب بمواد غذائية بـ 120 دينارًا الياسين كّرم ضباطًا وأفرادًا قبضوا على متهم هارب من السجن
ولص اقتحم صالونًا في الجهراء ليسرق 9 دنانير

إنقاذ مواطن علق في منطقة طينية

مصرع مواطن على طريق الدمام

»الداخلية« تحظر تسجيل بالغات التغيب في المخافر 
و»الهجرة« تصدر 20 ألف بطاقة مندوب

اللواء انور الياسني متوسطا الضباط املكرمني


