
السبت
22  مايو 2010

4
االمنية
الصفحة

هاني الظفيري
لقي شخص من غير محددي اجلنسية مصرعه اثر حادث تصادم بني مركبته 
ومركبة اخرى بها اربعة اشخاص على طريق املطار مقابل اليرموك، كما اصيب في 
احلادث ذاته االشخاص الذين كانوا بداخل املركبة االخرى، لكن كانت اصاباتهم غير 
خطرة. وعلى طريق الصليبخات ادى حادث تصادم الى اصابة مواطنني ونقلهما 
الى مستش���فى الصباح. وعلى وصلة الدوح���ة اصيب كويتي في انقالب مركبته 

ونقل الى مستشفى اجلهراء للعالج من كسور حلقت به جراء احلادث.

مصرع »بدون« وإصابة 7 في 3 حوادث سير

جهاز بحجم الهاتف النقال يكشف البيانات  الشخصية
ويوزع على العمليات والمباحث واألمن العام قريبًا

امتدت لـ 150 دقيقة وأقصى سرعة 190 و3 حاولوا الهرب بمخالفة »عكس السير«

حملة مرورية على »عبدالكريم الخطابي« حصدت 145 مخالفة

أس���فرت حملة إلدارة مرور حولي امتدت ما 
بني الساعة السابعة وحتى التاسعة والنصف من 
صباح أمس على شارع عبدالكرمي اخلطابي عن 
حترير 145 مخالفة مرورية جميعها حملت عنوان 
جتاوز السرعة املقررة، فيما بلغت أقصى سرعة 
رصدها رجال مرور حولي 190 كم/س فيما تبلغ 
السرعة القصوى في شارع اخلطابي 80 كم/س، 
كما ضبط في احلملة 3 مركبات يقودها سائقوها 
م���ن دون رخصة قيادة كما احتجزت 5 مركبات، 
هذا وقد أص���درت إدارة اإلعالم األمني في وزارة 
الداخلية تقريرا ع���ن احلملة املرورية أكدت فيه 
ان حملة مرور حولي والتي نفذها قس���م تنظيم 
حركة السير مبحافظة حولي بقيادة الرائد سعد 
الرجيب تأتي في إطار حملة التوعية من مخاطر 
احلوادث املرورية وجتاوز امل���رور فيما يتعلق 

بتجاوز حدود السرعة على وجه التحديد.
وأضافت الداخلية في التقرير ان احلملة أسفرت 
عن حترير145 مخالفة س���رعة ف���وق املعدل كما 
جرى حجز 5 مركبات وضبط 3 أشخاص يقودون 
مركبات من دون احلصول على رخصة سوق ومت 

رصد سيارة تسير بسرعة 190 كم/س.
وقال املشرف على احلملة الرائد سعد الرجيب 
ان احلمل���ة تهدف إلى احلد من القيادة بس���رعة 
فوق املعدل مما ينتج عنها خس���ائر في األرواح 

واملمتلكات.
وأهابت إدارة اإلعالم األمني مبستخدمي الطريق 
االلت���زام بقواعد وآداب امل���رور وخاصة االلتزام 
بالسرعة املقررة وعدم جتاوز اإلشارة الضوئية 

احلمراء حفاظا على سالمة اجلميع.
يشار الى ان قطاع املرور يشرف عليه وكيل 
وزارة الداخلية املس���اعد لش���ؤون املرور اللواء 

محمود الدوسري.
من جهة أخرى، شن رجال جندة محافظة مبارك 
الكبير حملة موسعة في مناطق صبحان وصباح 
السالم وشارع الغوص، وأسفرت احلملة عن حجز 
نحو 15 مركبة، حيث يقوم أصحابها بالس���باق 

واالستهتار والرعونة.
وأشار مصدر أمني الى ان العميد زهير نصراهلل 
أمر بتش���كيل فرق عمل ملس���اعدة بقية األجهزة 

األمنية املعنية بهذه املخالفات.

أمير زكي 
كشف مصدر امني 
الداخلي���ة  ان وزارة 
وحتديدا اإلدارة العامة 
لنظم املعلومات والتي 
يترأسها وكيل وزارة 
الداخلي���ة املس���اعد 
لشؤون تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 
الشيخ مشعل اجلابر 
الصباح تضع اللمسات 
األخي���رة على جهاز 
الهاتف  جديد يشبه 
احملمول يحوي جميع 
املعلوم���ات اخلاصة 
باملواطنني والوافدين 
س���واء فيما يتعلق 
بالسجل اجلنائي أو 
سالمة أوضاع السكان 
القانوني���ة وأيض���ا 
املخالف���ات املرورية 

املسجلة على املواطنني والوافدين 
وأشار املصدر الى ان الفنيني في إدارة نظم املعلومات يجرون 
حاليا عملية حتديث على بيانات املواطنني واملقيمني بحيث يتم 
حذف األحكام التي أبطلت من قبل درجات القضاء األعلى وأيضا 
حذف أسماء أشخاص مسجلني في حاسوب الداخلية باعتبارهم 

مدنيني ولكنهم اجروا تسوية لديونهم املالية.
 ولف���ت املصدر الى ان ه���ذا التحديث يأتي في إطار حرص 
وزارة الداخلية على عدم توقيف أش���خاص ويكتش���ف الحقا 

سالمة أوضاعهم القانونية.
واش���ار املصدر الى طبيعة عمل اجله���از بقوله: ان اجلهاز 
يعلوه مكان لبصمة اإلبهام ومبجرد ان يضع الشخص إصبع 
اإلبهام على املكان املخصص تخ���رج جميع البيانات املتعلقة 
بهذا الش���خص كاملة مبا فيها رقمه املدني وإذا ما كان مطلوبا 

ألي قضية.
 وذك���ر املصدر ان اجلهاز اجلديد س���يتم تعميمه على عدد 
م���ن القطاعات األمنية خاصة قط���اع العمليات لكونه مرتبطا 
باالنتشار األمني في الطرقات وإقامة حمالت تفتيشية دون ان 
يستبعد املصدر ان يتم توزيع هذا اجلهاز على قطاعات أخرى 

في الوزارة مثل املباحث اجلنائية واألمن العام قريبا.

وزارة الداخلية تجري تحديثًا للمعلومات ومزود ببصمة اإلبهام 

اجلهاز اجلديد جار برمجته 

الشيخ مشعل اجلابر

صورة جتمع املالزم عثمان وقوة مرور حولي

الرائد سعد الرجيب أشرف على احلملة

رجال مرور حولي أثناء حملتهم على »اخلطابي«

»ملبوسة« تدعي على مقرئ بضربها أثناء إخراجه الجان منها 

ضبط 8000 طلقة في بر األحمدي 
ومصادرة مواد غذائية في الجهراء 

محمد الجالهمة 
حتفظ رجال امن الطرق اجلنوبية 
على كميات كبيرة من الذخيرة والتي 
ادت عوامل الطقس الى كشفها في 
بر االحم���دي وتبني انها تعود الى 
فترة الغ���زو العراقي وقدر مصدر 

امني الذخيرة التي عثر عليها بنحو 
8000 طلقة السلحة نارية آلية وكان 
مواطن ابلغ عمليات الداخلية عن هذه 

الذخيرة وجار التعامل معها.
من جهة أخرى، شن رجال امن 
التجارية  الرقابة  اجلهراء برفق���ة 

حملة على مخزن ملواد التموين في 
اجله���راء، وضبط داخل املخزن ما 
يزيد على طن ارز و245 كيلوغراما 
من السكر و205 علب حليب بودرة 
و166 علبة زيت و84 علبة حليب 

اطفال.

هاني الظفيري
تقدم���ت مواطنة الى مخف���ر النعيم يوم امس 
ببالغ ضد مواطن مقرئ للقرآن مدعية ان املقرئ 
قام بضربها اثناء محاولته اخراج جان من جسدها، 
وحسب مصدر امني فإن املواطنة وهي في العقد 
الثاني من عمرها قال���ت امام رجال مخفر النعيم 

انها اجبرت على ان تذهب الى املقرئ الخراج جان 
منه���ا وفوجئنا به يخرج عص���ا غليظة ويعتدي 

عليها بالضرب.
واضاف املصدر ان رجال االمن طلبوا من املدعية 
الذهاب الى مستشفى اجلهراء لعمل تقرير وارفاقه 

في القضية على ان يستدعى الحقا املدعى عليه.

اللواء جاسم املنصوري

قال مدير عام االدارة العامة 
لالطفاء اللواء جاسم املنصوري 
امس ان زيارة وفد من االدارة 
الى طه���ران تهدف الى تبادل 
اخلب���رات في مج���ال االطفاء 

والدفاع املدني.
واوض���ح املنص���وري في 
تصريح ل� »كونا« مبناس���بة 
توجهه اليوم الى طهران تلبية 

لدعوة من الدفاع املدني االيراني، 
ان الوف���د س���يقوم بجوالت 
ميدانية على مراكز االطفاء في 
طهران واالطالع على اساليبها 
في مكافحة احلرائق. واشار الى 
انه سيتم توجيه دعوة للدفاع 
املدني االيراني لزيارة الكويت 
لالطالع على الطرق واألساليب 
احلديثة والتقنيات املستخدمة 

في الكويت اضافة الى اطالعهم 
على مهارات رجال االطفاء في 

مكافحة احلرائق واالنقاذ.
اللواء املنصوري  ويرافق 
التي تس����تمر  خالل زيارت�ه 
ثالثة اي�ام ن�ائب املدير العام 
ال�ع�ام���ة لالط�ف�اء  ل���الدارة 
الع�ميد أمني  الوقاية  ل�قط�اع 

عابدين.

المنصوري: زيارة إيران تهدف إلى تبادل الخبرات 
في مجال اإلطفاء والدفاع المدني

إحالة وافد بنغالي بتزوير 
جواز إلى مخفر الجليب

هاني الظفيري 
القى رجال منفذ مطار الكويت الدولي 
صباح امس القبض على وافد بنغالي 
قادما من دكا، حي���ث تبني انه يحمل 
جوازا مزورا واعترف الوافد بأنه ابعد 
عن الكويت وخطط للعودة اليها ومن 
ثم اش���ترى جوازا من وافد آخر لديه 
اقامة في الكويت ووضع صورته بديال 
عن صورة مواطنه البنغالي واحيل الى 

مخفر اجلليب.

اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

بائعان للشاورما سقطا بكيلو حشيش في الفنطاس 
وإيرانيان من السالمية إلى النيابة بـ 500 غرام أفيون 

الزوجان تراجعا عن فكرة االنفصال

 مشاجرة بين شقيقة معرس وأقارب العروس
واألمن يصلح بين الطرفين

أمير زكي 
كادت تتس���بب مش���اجرة 
نسائية في صالة لألفراح في 
منطقة العاصمة في إفساد عرس 
للزواج بين مواطن ومواطنة، 
فيما اكد مصدر امني ان رجال 
األمن لعبوا دورا مهما في تهدئة 
النف���وس م���ا أدى إلى تراجع 
المعرس عن وعيده وتهديده 

بالطالق.
ووف���ق مصدر امن���ي فان 
عمليات وزارة الداخلية أبلغت 

في ساعة متأخرة من مساء امس 
عن وقوع مش���اجرة نسائية 
في احدى الصاالت الراقية في 
محافظة العاصمة حيث سارع 
عدد من رجال االمن الى موقع 

البالغ.
وتبين م���ن التحقيقات ان 
شقيقة المعرس وخالته وقفتا 
على باب الصالة ومنعتا دخول 
عدد من اقارب العروس وهذا ما 
كان محل اعتراض من العروس 
وتهديده���ا بعدم اتمام الزواج 

وتدخل ال���زوج في الموضوع 
وه���دد هو اآلخر بع���دم اتمام 
اج���راءات ال���زوج وان تعود 

الزوجة الى بيت اسرتها.
 واض���اف المص���در داخل 
المخفر تم���ت تهدئة النفوس 
المعرس  وتنازل���ت ش���قيقة 
عن تمسكها بعدم إدخال عدد 
من اقارب العروس الى صالة 
االفراح، كما تجاوب رجال االمن 
مع هذه المناسبة وترك اطراف 

المشاجرة وحال سبيلهم.

عبداهلل قنيص 
أحال مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة إلى نيابة املخدرات 
يوم أمس األول وافدين من اجلنس���ية املصرية 
يعمالن في احد املطاعم ف���ي منطقة الفنطاس 
إلى نياب���ة املخدرات بتهمة حيازة مواد مخدرة 
بقصد االجتار وعثر بحوزة الوافدين على كيلو 

من مادة احلشيش.
وذك���ر مصدر امني ان معلومات وصلت إلى 
مدير عام املكافحة عن اجتار عاملني للشاورما 
في مطعم بالفنطاس باملواد املخدرة حيث أوعز 
إل���ى إدارة املكافحة احمللية بقيادة العقيد احمد 
الشرقاوي ومساعده املقدم عبد احملسن العباسي 
والنقيب عبدالعزي���ز العقيلي واملالزمني أولني 
علي عبداهلل وناصر العجيم���ان بالتحقق من 
املعلوم���ات وبعد التحري وتأك���د فريق العمل 
من حيازة الوافدين للمخدرات مت استدراجهما 
إلى بيع أصبع حشيش مبقابل 60 دينارا ليلقي 
القبض على أحدهما وابلغ عن شريكه في تلك 
التجارة وعثر في سيارة الثاني على نحو كيلو 
من احلشيش. من جهة أخرى متكن فريق العمل 
من ضبط وافدين من اجلنس���ية اإليرانية بعد 
استدراجهما لبيع 20 غراما من األفيون وارشدا 

عن غرفة بالس���املية يقطنان بها وجد بها 500 
غرام من االفيون واعترف���ا باجتارهما لصالح 

نزيل باملركزي.


