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اللواء طارق حمادة

 محمد الجالهمة
شرع رجال بحث وحتري محافظة حولي في البحث 
عن لصوص قاموا بس���رقة شركة مواطن عن طريق 
كسر واجهة الشركة واالستيالء على مبلغ 1890 دينارا 
باإلضافة الى أدوات إلكتروني���ة تقدر ب� 3000 دينار 

ليفروا هاربني وسجلت قضية في مخفر النقرة.
وفي التفاصيل ان عمال الش���ركة فوجئوا صباح 

أمس بأحد أبواب الشركة الرئيسية تظهر عليه عالمات 
الكس���ر ليقوموا بابالغ صاحبها وال���ذي بدوره ابلغ 
غرفة العمليات التي توجهت الى موقع احلادثة ليتم 
االستعانة برجال األدلة اجلنائية لرفع البصمات عن 
األماكن التي أمس���ك بها اللصوص واستولى على ما 
يقارب ال� 5000 دينار بني مالي وأدوات ليتم تسجيل 

القضية واحالتها الى رجال مباحث حولي.

سرقة 5000 دينار من شركة في حولي

 هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص  
محمد الدشيش

ش����هدت منطقة خيطان فجر 
أمس جرمية قتل باستخدام سالح 
ناري نوع »M16« أدت الى مصرع 
مواط����ن في العق����د اخلامس من 
عمره متأثرا بع����دة أعيرة نارية 
اخترقت جسده، وفشلت محاوالت 
إسعافه داخل مستشفى الصباح، 
حيث لفظ املجني عليه أنفاس����ه 
األخيرة، أما اجلاني وهو عسكري 
في وزارة الدفاع فقد س����لم نفسه 
بعد ارتكاب اجلرمية بنحو ساعتني 
الى احدى دوري����ات أمن اجلهراء 
معترف����ا بارتكابه اجلرمية مبررا 
إياها بخالفات س����ابقة بينه وبني 
املجن����ي عليه، وقي����ام اجلاني � 
� بتسجيل عدة  حسب اعترافاته 
قضايا داخ����ل مخفر خيطان، كما 
سلم اجلاني السالح املستخدم في 
اجلرمية وتبني انه كان واقعا حتت 

تأثير املشروبات الكحولية.
واستنادا الى مصدر أمني فإن 
عمليات الداخلية تلقت بالغا نحو 
الثالثة واربع����ني دقيقة من فجر 
إقدام ش����خص يستقل  امس عن 
مركب����ة نوع تاه����و بإطالق نحو 
17 طلقة نارية على جسد مواطن 
يعمل في مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية، مشيرا الى انه فور تلقي 
البالغ حتولت  الداخلية  عمليات 
منطقة خيط����ان القدمية � ق10 � 
ش عبداهلل بن املقف����ع الى ثكنة 

عسكرية، حيث كان اول الواصلني 
الى موق����ع اجلرمية وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون العمليات 
اللواء د.مصطفى الزعابي ومدير 
أمن الفروانية العميد غلوم حبيب 
واملقدم وليد ش����هاب قائد منطقة 
الفروانية، الى جانب مدير مباحث 
الفروانية العقيد منصور الهاجري 
وكذلك النقيب عبدالعزيز البعيد 

واملالزم محمد النقي.
وأش����ار املصدر ال����ى انه فور 
وص����ول رجال األم����ن الى موقع 
الب����الغ تب����ني ان أق����ارب املجني 
عليه قاموا بنقله الى مستش����فى 
الصباح حيث مت إبالغ مدير أمن 
العاصمة اللواء طارق حمادة الذي 
أمر بإرس����ال تعزيزات أمنية الى 
مستشفى الصباح السيما بعد علمه 
بأن املجني عليه قد لفظ أنفاسه 

األخيرة.
وقال املصدر: قام وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون العمليات 
التي  املركب����ة  بتعمي����م أوصاف 
يس����تقلها اجلاني ومت عمل نقاط 
النقاط األمنية  أمنية وفي احدى 
في القي����روان فوجئ رجال األمن 
بشخص يبلغ انه الشخص املعني 
بالتفتي����ش وانه ه����و من ارتكب 
جرمية قتل ف����ي خيطان، وعليه 
مت إبالغ الرائد مطر سبيل والذي 
ب����دوره أبلغ األجش����هزة املعنية 
عن وجود اجلاني في قبضة أمن 
اجلهراء ومن ثم مت تس����ليمه الى 

مباحث الفروانية.
واش����ار املصدر األمني الى ان 
اجلاني وقت تسليمه لنفسه كان 
ثمال وب����رر ارتكابه للجرمية بأن 
املجني عليه سبق وان طرده من 

داخل ديوانه وسجل بحقه قضية 
س����كر وإقالق راح����ة، ولكن بعد 
ضغوط����ات عائلية تنازل املجني 

عليه املقتول للقاتل اجلاني.
واعترف اجلان����ي بأنه انتظر 
مقابل من����زل املجني عليه وحال 
عودته متأخرا قام بتصويب السالح 
الناري واخرج من داخله نحو 20 
طلقة بعضها أصاب جسد املجني 
ل����م تصبه، فيما  عليه واالخرى 
اعتبر مصدر أمن����ي ان اعترافات 
القضية  اجلاني مدخل لتصنيف 
باعتباره����ا قتل عمد مع س����بق 
اإلصرار والترصد.هذا وقام عدد 
من رجال األدل����ة اجلنائية برفع 
املظاري����ف الفارغة من أمام منزل 
املجني عليه ومتت إحالة اجلثة الى 
الطب الشرعي ملعرفة عدد الطلقات 

التي أودت بحياته.

سلم نفسه إلى دورية بالقيروان وبّرر جريمة قتل خيطان بـ »خالفات قديمة«

»M16« عسكري في »الدفاع« يمطر خمسينياً بـ 17 طلقة من رشاش

العقيد وليد شهاباللواء د.مصطفى الزعابي

اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

الفريق أحمد الرجيب 

املقدم محمد الهزمي

املتهمان وأمامهما الهيروين املضبوط

آثار احلريق تبدو واضحة في موقع احلادث

رجال »األدلة اجلنائية« أثناء نقلهم جثة القتيل الى »الطب الشرعي«

أوقعت باكستانيين بعد بيع رحمت جول 100 غرام هيروين

عمليات »المكافحة« أحبطت ضخ 3 كيلو هيروين نقي إلى أوساط المدمنين

تطبيق نظامي »القارئ اآللي« و»البصمة« أحدث ربكة 
في حركة الطيران ووكيل الداخلية يتابع إصالح الخلل

هاني الظفيري
تأثرت حركة الطيران يوم أمس وتأخرت 
بعض الرح���الت عن اإلق���الع جراء عطل 
أصاب أجهزة احلاسوب في مطار الكويت 

الدولي.
وأبلغت مصادر في مطار الكويت الدولي 
»األنباء« ان تأثر مطار الكويت وإرجاء إقالع 

بعض الرحالت لفترة من الوقت جاء جراء 
اس���تحداث نظام البصمة وقراءة جوازات 
السفر آليا، مشيرة الى ان الدعم الفني في 
وزارة الداخلية انتقل مساء امس الى املطار 

في محاولة لتصليح العطل.
وقالت املصادر ان وكيل الداخلية الفريق 
أحمد الرجيب انتقل الى مطار الكويت مساء 

أمس لإلشراف على حركة سير اإلجراءات 
والوقوف على أوجه اخللل التي تعترض 

طريق تنفيذ اخلطوات التقنية اجلديدة.
يذكر ان وزارة الداخلية استحدثت أجهزة 
متقدمة لقراءة جوازات السفر آليا للتصدي 
حملاوالت عمالة آسيوية وغير آسيوية تزوير 

جوازات السفر.

ليتم القبض عليه بعد تس���لم 
الهيروين واستالم املبلغ املرقم 
ومن ثم مت إخضاع املتهم للتحقيق 
حيث ادعى في بداية التحقيقات ان 
املخدرات املضبوطة او املبيعة هي 
كل ما ميلك اال ان رجال املكافحة 
حاصروه بالتحريات واملعلومات 
املتوافرة والتي تؤكد اجتاره في 
املخدرات منذ فت���رة وحيازته 
كميات كبي���رة كما اعترف على 
شريكه وارشد عن مسكنه والذي 
يخفيان بداخله الهيروين وعثر 
في داخل الغرفة التي يقيم فيها 

املتهم الثاني ويدعى ال سات على 
بقية املخدرات.

واعتب����ر اخلليف����ة الضبطية 
األخيرة نتاج جهود كبيرة لضباط 
املكافحة مؤكدا ان الكميات املضبوطة 
من الهيروين النقي كان من املمكن 
ان تتضاعف بعد اخللط. وقال اللواء 
اخلليف����ة ان الوفيات الناجتة عن 
تعاطي الهيروين تأتي نتاج اعتياد 
البعض من املدمنني على نوع من 
الهيروين والشراء من تاجر آخر 
تكون املادة املخدرة اكثر نقاء وهو 

ما يعني زيادة اجلرعة.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
واصل رج���ال اإلدارة العامة 
اللواء  ملكافحة املخدرات بقيادة 
الشيخ احمد اخلليفة مالحقتهم 
لتجار السموم املخدرة ومتكنوا 
ف���ي آخر اجناز له���م من إحباط 
ضخ نحو 3 كيل���و غرامات من 
الهيروين اخلام الى السوق احمللي، 
فيم���ا اكد مصدر امني ان الكمية 
املضبوط���ة م���ن الهيروين كان 
من املمك���ن ان تصل بعد اخللط 
بحب���وب ومؤث���رات اخرى الى 
ما ب���ني 8 و10 كيلو غرامات من 
الهيروين. وعلى هامش القضية 
االحدث لرجال املكافحة مت ضبط 

وافدين من اجلنسية الباكستانية 
والذين اعترف���ا بأنهما يتاجران 
في الهيروين منذ فترة ويقومان 
بالبيع باجلملة.ووفق مصدر امني 
فان معلومات وصلت الى مدير عام 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة عن 
ان باكستانيا يدعى رحمت جول 
يتاجر في املخدرات باجلملة وانه 
ال يبيع اقل من 50 غراما لتجار 
جتزئة او مدمنني وعليه قام اللواء 
اخلليفة باإليعاز الى إدارة العمليات 
والتي يرأسها املقدم محمد الهزمي 
ومس���اعده الرائد محمد قبازرد 
والنقيب محمد القبندي واملالزمان 

اوالن ناصر الديحاني وعبداهلل 
الربيعة واملالزم���ان عبدالعزيز 
الضبيا وزيد صلبوخ بالتحري 
والتأكد من صحة املعلومات، وبعد 
عمل التحريات قام فريق العمل 
بالتواصل مع نياب���ة املخدرات 
والتي منحت رجال العمليات االذن 
بضبط املته���م ومن يتاجر معه 
التي تستخدم  وتفتيش األماكن 
في اخفاء املخدرات.وأضاف املصدر 
بعد محاوالت دامت اسبوعا فريق 
العمل املتهم االول ببيع 100 غرام 
من الهيروين مقابل 3000 دينار 

النواف: ندوة األمن الوطني تسعي لتحقيق الرغبة األميرية 
واستعادة الكويت لدورها اإلقليمي االقتصادي

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون 
التعليم والتدريب اللواء الشيخ احمد النواف 
رئيس اللجنة المنظمة العليا للندوة العلمية 
األولى والمزمع عقدها في فندق الشيراتون 
من قب���ل كلية األمن الوطني ي���وم الثالثاء 
المقبل 4 الجاري وتس���تمر 3 أيام لمناقشة 
دور األمن في التنمية والمساهمة في جعل 
الكويت مرك���زا ماليا وتجاريا.  وذلك تحت 
رعاية وكي���ل وزارة الداخلية الفريق احمد 
الرجيب وبمشاركة علمية من رئيس اللجنة 
العلمية للندوة مدير عام اإلدارة العامة لألدلة 
الجنائية اللواء د.فهد الدوسري وعضوي هيئة 
التدريس بكلية الشرطة العميد د.عبدالرحمن 

المتولي ومس���اعد مدير  العنزي ود.محمد 
معهد الدراسات اإلستراتيجية األمنية المقدم 
عبدالعزيز بوظهير. وأشار اللواء الشيخ أحمد 
النواف الى ان تبني كلية األمن الوطني لعقد 
هذه الندوة الحيوية إنما يأتي متناسقا مع 
منطلقات العم���ل الوطني لتطوير المفاهيم 
األمنية ودراس���ة االتجاهات ودعم الجهود 
التي تعمل على األخذ بمفهوم األمن الشامل 
وارتباطه بالسياسات الحكومية والتشريعية 
واالقتصادية واإلدارية لتحويل الكويت لمركز 
مالي وتج���اري، والذي يتطل���ب من وزارة 
الداخلية وضع رؤية مستقبلية لإلستراتيجية 
األمنية للمش���اركة في تحقيق هذه الغاية، 

والتي البد من إثراء العمل األمني بالبحوث 
والدراسات ونقل وتبادل الخبرات وتحفيز 
وتشجيع العاملين بالقطاعات األمنية لتحديد 
ماهية الدور الذي يج���ب على أجهزة األمن 
ان تلعبه في التنمية االقتصادية باعتبارها 
قضية أمن وطني. وقال ان البرنامج العلمي 
للندوة العلمية األولى يتناول عدة محاور من 
أهمها المحور االقتصادي والتحديات والرؤية 
المس���تقبلية لألمن الوطني الكويتي ودور 
أجهزة األمن في التنمية االقتصادية وارتباطها 
بأمن المعلومات والجرائم اإللكترونية والتي 
تشكل في مجملها محور اإلستراتيجية األمنية 

في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

مصرع وإصابة 8 أشخاص بينهم إطفائي
في حريق استلزم تدخل 5 مراكز لمكافحته

زوجة تلكم زوجها »بكسات« في الجهراء

لص في النعيم سلب امرأة 750 دينارًا

 هاني الظفيري
اقدمت زوجة على تلقني زوجها درسا لن ينساه 
حينما قامت بضربه عدة »بكسات« جعلته يصطحب 
تقريرا طبيا الى مخفر الواحة مسجال قضية حملت 
مس����مى اعتداء بالضرب.وفي التفاصيل ان املواطن 
جاء الى مخفر الواحة مصطحبا تقريره الطبي صباح 

امس مفيدا بتعرضه للضرب واحداث آالم في البطن 
وكدمات في الكتف وخدوش وشروخ في الوجه من 
قبل ش����ريكة احلياة الزوجية التي افاد مصدر امني 
بأن اخلالفات املستمرة بني الزوجني جعلت الزوجة 
تعتدي عليه بالضرب املبرح وجار استدعاء الزوجة 

والتحقيق معها في ادعاءات الزوج.

 هاني الظفيري
الى مخفر  تقدمت مواطن���ة 
النعيم مبلغة عن تعرضها للسلب 
بالقوة حينما كانت تسير بالقرب 
من اجلمعي���ة التابعة للمنطقة 
حيث قام احد امل���ارة بالركض 
وسحب حقيبة اليد التي كانت 

حتملها محاولة منعه اال انه سلبها 
بالقوة ليفر هاربا الى جهة غير 
معلومة. وف���ي التفاصيل التي 
يرويها املصدر ان املواطنة كانت 
تهم بالدخول للجمعية مس���اء 
امس اال ان احد االشخاص الذين 
يرتدون الزي الرياضي اعترضها 

ونزع حقيبة يده���ا والتي كان 
بداخله���ا البطاقة البنكية وبعد 
 SMS دقائق فوجئ���ت بوصول
بسحب 750 دينار من حسابها 
الى  البيانات واالوصاف  لتقدم 
رجال املباحث وجار البحث عن 

اللص الرياضي.

متك����ن رج����ال اإلدارة العامة 
لإلطفاء من السيطرة على حريق 
اندل����ع في منطق����ة اجلليب فجر 
امس وأسفر احلريق عن مصرع 
وافد وإصاب����ة 7 وافدين وفق ما 
أكده مصدر امني ل� »األنباء« وقال 
مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم 
باإلدارة العامة لإلطفاء املقدم خليل 
األمير ان فرق اإلطفاء سيطرت على 
حريق اندلع في بيت عربي فجر 
امس في منطقة جليب الش����يوخ 

يسكنه عدد من الوافدين.
مش����يرا الى ان ف����رق اإلطفاء 
توجهت ملنطقة احلس����اوي بعد 
ان ورد بالغ لغرفة العمليات في 
اخلامسة والنصف من فجر امس 
يفيد بوجود حريق في بيت عربي 
حيث وصل عدد املراكز املشاركة في 
مكافحة احلريق الى 5 مراكز وهي: 
مراكز إطفاء اجلليب والعارضية 
ومش����رف والفروانية واإلس����ناد 
وعند وصول ف����رق اإلطفاء وجد 
انه بيت عربي تبلغ مساحته 400 
متر تقريبا واستخدمه سكان املنزل 
كمخزن للسجاد.وأضاف ان فرق 
اإلطفاء سيطرت على احلريق بعد 
ان قامت مبحاصرته ومكافحته الى 
أن أخمدوه، حيث أصيب في هذا 
احلريق 7 أشخاص من اجلنسية 
اآلس����يوية باالضافة الى الرقيب 
علي قمالس الرش����يدي من مركز 
العارضية، حيث مت إسعافهم من 
قبل رجال الطوارئ الطبية بنقلهم 

الى املستشفى.
وشدد املقدم خليل األمير على 
ان إهمال السكان لتطبيق الشروط 
الوقائية يعرض حياتهم وحياة 
الغير الى خطر كبير، وأوضح ان 
استخدام السكن اخلاص في أغراض 
أخرى كتخزين البضائع يعتبر احد 
األسباب التي قد تشكل خطورة، 
حيث ان هذه البضائع كالس����جاد 

واألخشاب عادة ما تكون مخزنة 
بكميات كبيرة تأخذ احلريق الى 
مستوى هائل مشكال خطرا على 
السكان، باالضافة الى تشكيله عائقا 
امام تأدية رجال اإلطفاء لعملهم، 
مؤكدا ان مخالفة الشروط الوقائية 
وعدم تطبيقها في املباني التي تقع 
حتت رقابة اإلدارة العامة لإلطفاء 
املباني  س����يعرض اصحاب هذه 

للمساءلة القانونية.
وبني ان هذا التشدد في تطبيق 
القانون م����ا هو إال م����ن منطلق 
احملافظ����ة على س����المة اجلميع 
وبس����بب مآس رأيناه����ا بأعيننا 
كان سببها الالمباالة واإلهمال في 

تطبيق الشروط الوقائية.
يذكر ان املقدم خليل األمير عاد 
الرقيب علي الرشيدي في مستشفى 
الفرواني����ة واطمأن على صحته، 

وتأكد من استقرار حالته ومتنى 
له الشفاء العاجل وشكره وزمالءه 
على اجلهود الت����ي يبذلونها من 
اجل وطنه����م، واجلدير بالذكر ان 
احلريق كان بإشراف مدير محافظة 
الفروانية املقدم وليد املش����وطي 
ورئيس مركز اجلليب املقدم احمد 
عيس����ى املطيري ورئيس مركز 
العارضية املقدم س����عد العتيبي 
العتيبي واملالزمني  واملقدم حامت 
االوائل السعيدي وإبراهيم الصبر 
ورائد سلطان، الى ذلك قال املنسق 
اإلعالم����ي عبدالعزيز بوحيمد ان 
رجال الطوارئ قاموا بنقل عدد من 
املصابني للعالج  الفتا الى انه تواجد 
في موقع احلريق 6 إسعافات بقيادة 
العنزي،  طارق فوزي، عب����داهلل 
عصام احمد ومن قسم العمليات 

صالح كنعان.

ضبط مالبس مقلدة
في اطار اجلهود املبذولة للحد 
من اختراق قانون حماية امللكية 
الفكرية وتهريب املواد والبضائع 
املقلدة.احبط رجال ادارة اجلمرك 
البري، تهريب كمي����ة كبيرة من 
البضائع وهي عبارة عن بضاعة 
مالبس رياضي����ة وقبعات وحزم 
رياضية.وبع����د اخ����ذ عينات من 
الشحنة لقسم حماية حقوق امللكية 
الفكرية في االدارة العامة للجمارك، 
اكد اس����امة الشامي رئيس القسم 
ان تل����ك العينات مقلدة ومخالفة 
الفكرية  امللكي����ة  حلماية حقوق 
ومن جهته اكد مساعد املدير العام 
باالدارة العامة للجمارك امني فاضل 
املدرس ان الكويت ملزمة مبعاهدات 
واتفاقيات خاصة بقانون حماية 

حقوق امللكية الفكرية.


