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االمنية
الصفحة

أمير زكي
أقدم واف���د عراقي 
عل���ى االنتحار بإلقاء 
نفسه من الطابق الثالث 
لبناية في منطقة بنيد 
القار وفور ورود البالغ 
سارع مدير امن محافظة 
العاصمة اللواء طارق 
حم���ادة باالنتقال الى 
الب���الغ وتبني  موقع 

وفاة العراقي.
وأفاد مصدر امني 
التي  التحري���ات  بأن 
أشرف عليها مدير أمن 
محافظة العاصمة اللواء 
طارق حمادة أكدت ان 

املنتحر تلقى خبرا بوفاة ابن���ه خالل عمليات تفجير أجريت في 
العراق مؤخرا، ولم يتحمل الصدمة فألقى بنفسه تخلصا من األلم 

الذي الزمه حال معرفته بوفاة ابنه.

هاني الظفيري
متك���ن رج���ال مباح���ث 
الفرواني���ة م���ن اغالق ملف 
سرقة 40 محوال كهربائيا بعد 
القاء القبض على وافد بنغالي 
اجلنسية تخصص في سرقة 
احملوالت الكهربائية والكيبالت 

اخلاصة بأمالك الدولة.
وفي التفاصيل ان معلومات 
إل���ى مدي���ر مباحث  وردت 
العقيد منصور  الفرواني���ة 
الهاجري الذي اوعز إلى ضابط 
مباحث الرابية فايز املطيري 
بضرورة رصد الشخص الذي 

يقوم بسرقة احمل���والت ليشكل املطيري فرقة وزعت على عدة 
محوالت كهرب���ائية ومن ثم ت���م االي��قاع بالوافد البنغالي الذي 
ضبط في منطقة اشبيلية ليعترف البنغالي في التحقيقات االولية 
بأنه قام بحوالي 40 س���رقة استهدفت عدة مناطق في محافظة 
الفروانية منها الرابية واشبيلية والرحاب ليتم تسجيل قضية 

وجار احالة املتهم إلى جهة االختصاص.
من جهة أخرى القى رجال أمن محافظة األحمدي القبض على 

وافدين بنغاليني بتهمة سرقة فالتر البرادات.
وقال مص���در أمني ان  مواطنا رص���د وافدين يتوقفان الى 
جوار أح���د  البرادات، حيث تظاهر بأنه غير مهتم مبا يفعالنه 
وحينما شاهد املواطن الوافدين ينتزعان اغراضا من البراد اتصل 
بعملي���ات وزارة الداخلية لينقل البالغ الى مدير أمن األحمدي 
الل���واء عبدالفت���اح العلي الذي كلف مس���اعده العميد معتوق 
الكسالوي بإرس���ال دورية وتوقيف اآلسيويني وفي التحقيق 
اعترف اآلس���يويان بأنهما اعتادا سرقة فالتر البرادات وإعادة 

بيعها في سكراب أمغرة.

هاني الظفيري
احال رئيس قسم في مرور اجلهراء وافدا بنغاليا 
إلى املباحث اجلنائية بتهمة التزوير في محرر رسمي 

وسجلت قضية في مخفر تيماء.
وقال مص���در أمني إن معاملة قدمت الى رئيس 
قسم االختبار بش���أن موعد وحينما دقق الضابط 
املختص في التاريخ املدون على االستمارة شك في 

توقيع وخط الشخص الذي وضع املوعد وحينما 
سأل صاحب االستمارة ابلغه بأن وافدا بنغاليا عرض 
عليه مس���اعدته في احلصول على موعد بصورة 
عاجلة وان البنغالي طلب منه 40 دينارا مقابل ذلك 
ومس���اعدته في امتحان القيادة ومن ثم ارشد عن 
البنغالي الذي اعت���رف بأنه انتحل صفة الضابط 

وهو من وضع املوعد ووقع بدال من الضابط.

بنغالي تحول إلى »ضابط« في مرور الجهراء

في إطار التوجيهات 
املستمرة للقيادة العليا 
الداخلية من  ب���وزارة 
اجل مواصلة االهتمام 
بتطبيق قانون املرور 
وآدابه ومبتابعة من وكيل 
وزارة الداخلية املساعد 
ومدير عام اإلدارة العامة 
اللواء محمود  للمرور 
الدوسري، قام رؤساء 
أقس���ام الفحص الفني 
بإدارات املرور بجميع 
احملافظ���ات بتنظي���م 
حمالت مرورية مكثفة 
مفاجئة بالتنسيق مع 
األجهزة املعنية األخرى 
الفترة من األول  خالل 
من أبريل وحتى مطلع 
يونيو وقد أسفرت هذه 
احلمالت عن ضبط 465 

مخالفة.
 وقالت إدارة اإلعالم 
األمني في بيان لها إن 
احلمالت املرورية التي 
قامت بها ادارات املرور 
خ���الل الثلث األول من 
العام احلالي اسفرت عن 
ضبط 3104 مخالفات من 
بينها مخالفة ش���روط 
األمن واملتانة وتظليل 
الزجاج، وعدم صالحية 

املركبة لالستخدام.

اللواء طارق حمادة

صورتا بطاقتي املتهمني بسرقة فالتر البرادات

مسلم البراك احملامي عماد السيفمحمد عبدالقادر اجلاسم

الدورة تطرقت إلى كيفية التعامل مع املصابني في حوادث سير وفي االطار د. فيصل الغامن التدريبات على األشعة

املخالفات احملررة في الثلث األول من 2010 اغلبها أمن ومتانة وتظليل وفي االطار اللواء محمود الدوسري

»الداخلية« حررت 3104 مخالفات في الثلث األول من العام الحالي

1200 ضابط وضابط صف من الحرس 
يحرسون المنشآت النفطية قريبًا

سلب بالقوة وبانتحال صفة
في الشمالي والقيروان

وفاة شاب في حادث 
و»الطوارئ« أخفت
خبر وفاته عن أمه

محمد الدشيش
لق����ي ش����اب ك���وي���تي 
)24 عاما( مصرعه إث��ر انق���الب 
مركب��ت���ه في منطق���ة مبارك 
الكبير، وأصيبت والدته بجروح 

وكسور.
وق���ال املنس���ق اإلعالم���ي 
الطب��ية  الط���وارئ  إدارة  في 
عبدالعزيز بوحيمد ان اجل���ثة 
تركت للطب الشرعي وان األم 
الى مستش���فى  نقلت للعالج 
العدان ولم يتم إخبارها بوفاة 

ابنها.
من جهة اخرى، قال بوحيمد 
الدائري  ان حادثا وق���ع على 
اخلام���س مق���اب���ل من���طقة 
العمرية أس���فر عن إصابة 4 

أشخاص.
ومت نق���لهم الى مستشفى 
مب���ارك بواس�������طة رجل���ي 
الطوارئ تيسير الشيخ وعصام 

خالد.
والى خيطان حيث أصيبت 
واف���دة آس�������يوية بط��ع��نة 
نافذة اثر قيام ش��خص آس��يوي 
يرجح ان يك�����ون صديق��ها 
بط���عنها في غرف����ة يقي��مان 
بها ف��ي خي��طان ون���قلت العالج 

في مستشفى الفروانية.

جرعة زائدة صرعت عشريني

عراقي تلقى خبر وفاة ابنه في عملية إرهابية 
فانتحر في بنيد القار

عبداهلل قنيص
أعلن مصدر عسكري أن احلرس الوطني قام مبعاينة منشآت 
نفطية مهمة مثل ميناء الشعيبة وميناء عبداهلل وميناء األحمدي 
والرصيف الش���مالي وذلك بقصد حصر عدد القوة التي ستكلف 
بحراسة هذه املنشآت بديال عن إدارة أمن املنشآت التابعة لوزارة 

الداخلية.
وقال املصدر إن احلرس الوطني قدر القوة التي يحتاجها لهذه 
احلراس���ات بنحو 1200 ضابط وضابط صف، مضيفا ان تس���لم 

احلرس الوطني حلراسة هذه املنشآت سيكون قريبا.
إلى ذلك كش���ف مصدر أمني أن العس���كريني العاملني في أمن 
املنشآت والذين يحرسون هذه املنشات سيتم توزيعهم على أدوات 

الداخلية لسد النواقص.

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
تقدم وافد آس���يوي إلى مخفر اجلهراء الش���مالي وأبلغ عن 
اعتراض طريقه من قبل ش���ابني قاما بضربه وسلبه مبلغ 75 
دينارا وهاتفا نقاال وس���جلت قضية سلب بالقوة وأحيلت إلى 

املباحث.
من جهة أخرى تقدم وافد باكستاني إلى مخفر القيروان وادعى 
ضد 4 أشخاص يرتدون الزي الوطني، مؤكدا أن اجلناة األربعة 
اعتدوا عليه بالضرب بعد رفضه اعطاءهم حافظة نقوده، وان 
اجلناة ادعوا أنهم رجال مباحث. وسجلت قضية سلب بانتحال 
صفة مباحث وأحيلت الى املباحث ومت االس���تماع الى إفادات 
املجني عليه حيث أفاد بأن اجلناة والذين كانوا يستقلون مركبة 

رباعية الدفاع سلبوه 450 دينارا وهاتفا نقاال.

هاني الظفيري
أحيلت جثة شاب 25 عاما إلى الطب الشرعي فيما أمر وكيل 
نيابة حولي بتس���جيل القضية باعتبارها وفاة نتيجة تناول 
جرعة زائدة من املواد املخدرة وكانت عمليات الداخلية أبلغت 
أمس األول عن وفاة ش���اب في منزله ولدى معاينة اجلثة في 
املنزل تبني وجود م���واد مخدرة وأدوات تعاط إلى جوار جثة 

الشاب املتوفى.
من جهة أخرى أصيب ش���اب مصري 22 عاما بحروق جراء 
تعرض���ه لصعق���ة كهربائية ومت نقله للعالج إلى مستش���فى 

الفروانية بواسطة طالل محمد من إدارة الطوارئ الطبية.

الجاسم سّلم نفسه الى »أمن الدولة« تنفيذًا ألمر النيابة العامة
والبراك يحذر من »تحول الكويت إلى دولة بوليسية«

السيف: قضايا الرئيس ضد الجاسم موضوعاتها سب وقذف وليست حرية رأي

أصدرت النياب���ة العامة امس امرا جلهاز أمن 
الدولة بالقاء القبض على احملامي والكاتب محمد 

اجلاسم.
مصادر مطلعة أبلغت »األنباء« بأن اجلاس���م 
توجه جلهاز أمن الدولة وقام بتسليم نفسه حيث 
ل���م تتوافر اي تفاصيل او معلومات عن القضية 
التي صدر امر النيابة في ش���أنها والقاء القبض 

عليه.
وتعليقا على املوضوع قال جاسر اجلدعي محامي 
اجلاسم ان جميع القضايا املرفوعة على موكله، هي 
قضايا رأي، وقد اخذت اغلبها منح البراءة متمنيا 
ان يحظى موكله مبعاملة حضارية وان يتم اخالء 

سبيله ليمثل امام قاضيه الطبيعي.
واش���ارت املصادر الى انه ل���م يتم حتى اآلن 
حتديد ما ان كان اعتقال اجلاس���م بسبب كتابته 

مقاال جديدا او االدالء بتصريح صحافي، موضحة 
ان اجراءات التحقيق جارية معه اآلن.

وتعليقا على املوضوع قال الناطق الرس���مي 
باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك في 
تصريح له: نستغرب احتجاز اجلاسم في امن الدولة 
واحالته الى التحقيق في قضية رأي والتعامل مع 

هذه القضية كأنها جرمية أمن دولة.
وقال البراك ان مثل هذه االمور تدعونا الى احلذر 

من ان تتحول الكويت الى دولة بوليسية.
وفي املقابل، صرح عماد السيف محامي رئيس 
الوزراء ل� »اخلبر« بأن قضايا سمو الرئيس ضد 
محمد اجلاسم هي قضايا عن سب وقذف وعددها 4 
قضايا، منها اثنان ادين فيهما اجلاسم، واألخرتان 
ال تزاالن معروضتان على القضاء وهذه القضايا 

جميعها ال شأن لها بحرية الرأي والتعبير.

أقيمت ال���دورة املتقدمة إلنقاذ مصابي احل���وادث ATLS في 
إدارة الطوارئ الطبية وتأتي الدورة طبقا لالتفاقات املبرمة مع 
جامعة امللك سعود في مدينة عبدالعزيز الطبية ووزارة الصحة 
في الكويت واملمثلة في مجلس أقسام احلوادث وإدارة الطوارئ 
الطبية وق���ال د.فيصل الغامن رئيس مجلس أقس���ام احلوادث 
ومدير إدارة الطوارئ الطبي���ة ان هناك دورتني في هذا املجال، 
األولى بدأت السبت 2010/5/8 وانتهت االثنني 2010/5/10 والثانية 
تبدأ 2010/5/11 وتنتهي اخلميس 2010/5/13، حيث ان مدة الدورة 
الواحدة 3 أيام، ويشارك في كل دورة 16 طبيبا، أي مبجموع 32 
طبيبا من تخصص���ات مختلفة كاجلراحة والتخدير واحلوادث 
وكل من له عالقة باحل���وادث من األطباء العاملني في القطاعني 
احلكومي واخلاص، وذلك حرصا م���ن وزارة الصحة على رفع 

كفاءة األطباء وان يكون األطباء على مس���توى عال من الكفاءة 
للتعامل مع اإلصابات الناجمة عن احلوادث.

وأضاف د.الغامن في تصريحه ان ه���ذه الدورة الثامنة التي 
تقام في مثل هذا املجال وقد أقيمت هذه الدورة حتت رعاية كلية 
اجلراحني األميركية وحتت إشراف جامعة امللك سعود في مدينة 
امللك عبدالعزيز الطبية في الرياض وهي املمثل اإلقليمي لكلية 

اجلراحني األميركية في املنطقة ملثل هذه الدورات.
وأكد الغامن ان أهداف مثل هذه الدورات هو رفع كفاءة األطباء 
للتعام���ل مع إصابات احل���وادث واالطالع على أحدث الس���بل 

والبروتوكوالت العاملية للتعامل األمثل مع مثل هذه احلاالت.
وأضاف في تصريحه ان 75% من املدربني محليون، حيث مت 

إعدادهم س���ابقا على أعلى مس���توى.

وقد ش���ارك في إعطاء احملاضرات والتدريب من الكويت كل 
من: د.فيصل الغامن � رئيس مجلس أقسام احلوادث ومدير إدارة 
الطوارئ الطبية، د.هدى صادق � رئيس���ة قس���م احلوادث في 

الفروانية، د.منال تقي � طبيبة تخدير، د.عبداهلل الدهان.
وبإشراف كل من رئيس البرنامج د.حسني الكحالني ود.سامي 

العيس���ى من اململكة العربية الس���عودية.
وأش���ار د.الغامن الى ان من الطموحات التي نصبو إليها في 
املستقبل ان يكون كادر التدريب محليا، وهذا أحد أهداف تدريب 
الكوادر احمللية، وأضاف: كما اننا نحرص اليوم على تعيني األطباء 
املختصني في الطوارئ ممن لديهم إملام بجميع حاالت الطوارئ 
وم���ن ضمنها اإلصابات وهذا ال مين���ع من وجود فريق عمل به 

جميع التخصصات للتعامل مع مثل هذه احلاالت الطارئة.

انطالق دورة إنقاذ مصابي الحوادث في »الطوارئ الطبية«

مباحث الفروانية أوقعت بلص المحوالت..
وآسيويان بالجرم المشهود يسرقان الفالتر

اللواء عبدالفتاح العلي


