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لقطة تذكارية للمشاركني في بطولة النخبة للرماية العقيد وليد الغامن يقدم جائزة الحدى الفائزات ببطولة النخبة للرماية

اللواء الشيخ احمد اخلليفة متوسطا العميد الشيخ مازن اجلراح واملكرمني

اكد مدير ادارة االعالم االمني الناطق 
الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد 
محمد الصبر، ان الكويت حققت اجنازات 
كبيرة على صعيد مكافحة املخدرات، 
مشيرا الى خطورة هذه اآلفة التي باتت 

تهدد العالم وتستهدف شبابه.
وشدد الصبر، في كلمة له مبناسبة 
قرب االحتفال باليوم العاملي ملكافحة 
املخدرات والذي يوافق 26 اجلاري، على 
اهمية ال���دور احملوري لالدارة العامة 
العامة  ملكافح���ة املخ���درات واالدارة 
للمباحث اجلنائي���ة بوزارة الداخلية 
واالدارة العامة خلفر السواحل وكذلك 

دور االدارة العامة للجمارك.
واش���اد بدور وزارة الصحة على املستوى العالجي والتأهيلي ودعوة 
اللجن���ة الوطنية للوقاي���ة من املخدرات الى انش���اء مركز لعالج االدمان 

بالتعاون مع وزارة الصحة.
وذكر ان اللجنة الوطنية للوقاية من املخدرات تبذل جهدا ملموسا على 
ه���ذا الصعيد حيث لم يتوقف دورها على التوعية احمللية بل تعدى ذلك 
الى اقتراح انشاء اجلمعية اخلليجية للوقاية من املخدرات ومكافحتها على 
ان تكون حتت مظلة األمان���ة العامة لدول مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية.
وحذر العميد الصبر من خطر تعاطي املخدرات واالدمان عليها »الذي 
لم يعد بعيدا عن ابنائنا بس���بب امناط السلوكيات التي اقتحمت منازلنا 
من خالل االجهزة احلديثة«، موضحا ان اولياء االمور يتحملون املسؤولية 

اضافة الى دور املدرسة ووزارة الداخلية.
واشار الى ان الكويت حققت اجنازات كبيرة على هذا الصعيد على مدى 
االعوام املاضية استنادا الى اجلهود اجلبارة التي تقوم بها وزارة الداخلية 
بقيادة الوزير الفريق الركن الشيخ جابر اخلالد وبالتنسيق والتعاون مع 

االدارات املختلفة ورجال الداخلية كل في موقعه.

حادث مروري يكشف
متعاطيًا بزجاجتي خمر

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
قاد حادث مروري رجال أمن 
األحمدي إلى اكتش���اف مواطن 
متعاط وبحوزته زجاجتا خمر. 
امن���ي فإن بالغا  ووفق مصدر 
ورد عن وقوع حادث تصادم بني 
مركبتني، وس���ارع رجال جندة 
االحمدي إلى موقع احلادث ومت 
االشتباه في أن احد طرفي احلادث 
واق���ع حتت تأثير املش���روبات 
الروحية وامل���واد املخدرة ليتم 
املركب���ة ويعثر رجال  تفتيش 
االمن بداخلها على زجاجتي خمر 

وسجائر بها مادة احلشيش.
اتهم مواطن  من جهة أخرى 
زوجته االوروبية باالعتداء عليه 
بالضرب اثر خالف بينهما وتقدم 
الزوج ببالغ اعتداء بالضرب الى 

احد مخافر محافظة االحمدي.
عل���ى صعي���د آخ���ر وقعت 
مشاجرة خماس���ية في منطقة 
اجلهراء اس���فرت ع���ن اصابة 
ش���اب كويتي تق���دم الى مخفر 
اجله���راء وأرفق تقري���را طبيا 
يتضمن اصابات حلقت به جراء 

املشاجرة.
من جهة أخرى اتهم آسيوي 
واف���دا يرجح ان يك���ون عربيا 
باالعتداء علي���ه بالضرب دون 
سبب وس���جلت قضية اعتداء 

بالضرب ضد مجهول.

الصبر: الكويت حققت إنجازات كبيرة
على صعيد مكافحة المخدرات

وزارة الداخلية تدعو المسافرين برًا
إلى االلتزام باإلرشادات حرصًا على سالمتهم

مدرسان يتبادالن الضرب في تيماء
توقيف خادمة سرقت 8 آالف دينار من كفيلهاوطالب لرقيب أول: أنت حدك وكيل ضابط!

القبض على مصريين اختطفا 6 آسيويات

الكوي����ت � كونا: دعت وزارة الداخلية املواطنني 
واملقيمني الذين سيسافرون عن طريق البر لقضاء 
العطلة الصيفية خارج البالد الى االلتزام باللوائح 
واإلرشادات حرصا على سالمتهم وضمان عدم تعطلهم 
في الطريق. وقال قطاع ش����ؤون املنافذ في الوزارة 
في بيان صحافي اليوم ان على املواطنني التأكد من 
صالحية جوازات سفرهم وضرورة مراجعة ادارة 
العمليات باالدارة العامة ألمن املنافذ البرية لضمان 
عدم وجود اي قي����ود أمنية عليهم وعلى مرافقيهم 
إضافة الى التأكد من صالحية التأشيرات للدول املراد 

زيارتها. ودعا القطاع املسافرين الى ضرورة التأكد 
من صالحية دفتر ملكية السيارة وجاهزيتها الفنية 
والتأكد من دفتر املرور الدولي )تريبتيك( ومن وجود 
مطفأة حريق وصالحيتها لالستعمال. وقال القطاع ان 
عدم التزام املواطنني واملقيمني املسافرين باإلرشادات 
قد تضطرهم الى العودة من املنفذ، مش����يرا الى انه 
يجب على املواطن مراجعة السفارات الكويتية في 
حال واجهته أي مش����كلة وهو خارج البالد كفقدان 
اجلواز مع مراعاة االحتفاظ بصورة من اجلوازات 

والبطاقة املدنية لالستعانة بها عند احلاجة.

هاني الظفيري
لم يطبق مدرس���ان مق���ولة 
»كاد املعلم ان يكون رسوال« 
حينما ق���اما بت��بادل الضرب 
على مرأى ومسمع من الطلبة 
في مدرسة تيماء أول من أمس 
ليتم تسجيل قضية في مخفر 

تيماء.
وفي التفاصيل ان املدرسني 
نشب بينهما خالف حول شقة 

في موطنهما إال ان اخلالف حول 
شراء الشقة تطور بعد التالسن 
الى التشابك باأليدي ليتدخل 
الطالب وزمالء املدرسني لفض 
االشتباك احلاصل داخل أروقة 
املدرسة وسجلت قضية تبادل 
التحقيق مع  بضرب وج���ار 

املدرسني.
على صعيد سجل رقيب أول 
قضية إهانة موظف أثناء تأدية 

عمله ض���د طالب في املرحلة 
الثانوية، وق���ال مصدر أمني 
ان الرقي���ب كان ينظم حركة 
الس���ير أمام مدرسة ثانوية، 
ومت مشاهدة شاب يستعرض 
مبركبته، ول���دى طلب اجازة 
القيادة منه قام الطالب بالتلفظ 
على الرقيب مرددا: »أنت حدك 
وكيل ضابط وباكر اتقدم كطالب 

ضابط وأبقى ضابط عليك«.

هاني الظفيري
أغلق رج���ال ادارة بحث 
وحتري محافظ���ة اجلهراء 
قضية س���رقة 8 آالف دينار 
كانت مسجلة ضد مجهول، 
وذل���ك بتوقي���ف اخلادمة 
واعترافه���ا بأنها س���رقت 
املبل���غ ووضعت���ه بحوزة 
إح���دى صديقاتها، وطلبت 

منها عدم فتح شنطة كانت 
املبالغ واملجوهرات املسروقة 

في داخلها.
أمني، فإن  ووفق مصدر 
مواطنا أبلغ عن سرقة 8 آالف 
دينار عبارة عن مصوغات 
ومبالغ نقدية من منزله ليقوم 
رجال املباحث بعمل التحريات 
والتي انتهت الى ان اخلادمة 

األم��وال  التي س���رقت  هي 
واملصوغ���ات، وبالتحقيق 
معها اعترف���ت وأرش���دت 
عن ش���ن��طة وضعتها لدى 
إحدى ص��ديقاتها على سبيل 
األمانة، فيما أكدت صديقة 
اللصة أنها لم تكن تعلم أن 
الشنطة التي وضعت لديها 

بها مسروقات.

عبداهلل قنيص
متكن رجال إدارة بحث وحتري محافظة 
األحمدي بقيادة العقيد مشعل العدواني من 
توقيف وافدين من اجلنسية املصرية قاما 
باختطاف 6 وافدات من اجلنسية اآلسيوية 
وإجبارهن على امتهان أقدم مهنة في التاريخ 
حيث اعترف الوافدان بأنهما كانا يختطفان 
اآلس���يويات أثن���اء صعوده���ن معهما في 
سيارتيهما يعمالن عليهما كسائقي تاكسي 

جوال.
وقال مص���در أمني إن معلومات وصلت 
إلى مدير مباحث األحمدي بالوكالة، عن ان 
وافدين يعمالن سائقني يختطفان اآلسيويات 
ويقومان باحتجازهن وعلى الفور مت االيعاز 
الى ضابط مباحث الظهر والذي قام باالنتقال 
على رأس قوة الى شقة تستغل في احتجاز 

اآلسيويات كما تستغل في استقبال راغبي 
املتع���ة احلرام ومت اقتح���ام ابواب حديدية 
وضعها الواف���دان على باب الوكر وتوقيف 
6 آسيويات اكدن تعرضهن لالختطاف من 
الشارع العام وان احد الوافدين كان يتواجد 
معهن بصورة دائمة حتى ال تتمكن املخطوفات 
من الهرب أو إبالغ الداخلية اما اآلخر فكان 
يتجول بحثا عن راغبي املتعة احلرام واكدت 
املخطوفات الست ان الوافدين كانا مينحان 
كال منهن دينارا واحدا نظير كل لقاء حرام 
يح���دث بينهن وبني اش���خاص يتم جلبهم 

للمتعة احلرام.
وفي منطق���ة الفرواني���ة التعليمية ايضا 
مت اكتش���اف حالة مماثلة لشابني قام احدهما 
بالدخول بدال من زميله وذلك في مدرسة للدراسة 

املسائية منازل.

اتحاد الشرطة اختتم بطولة النخبة للرماية

برعاية رئيس مجلس ادارة احتاد الشرطة الرياضي الفريق 
الش���يخ احمد النواف والذي اناب عنه امني سر احتاد الشرطة 
الرياضي العقيد وليد الغامن اختتمت امس بطولة النخبة للرماية 

والتي اقيمت على  ميادين الشركة الوطنية للميادين.
حيث مت تكرمي الهيئات والشركات والشخصيات التي ساهمت 
في اجناح البطولة ومنهم مدير الشركة الوطنية للميادين العميد 

متقاعد احمد الس���ليم، والعقيد خالد بن سالمة مدير البطولة 
والعقيد ناصر بورسلي من االدارة العامة للتدريب، ومدير ادارة 
احتاد الشرطة الرياضي املقدم عبداهلل العبداهلل، ورئيس القسم 

الفني النقيب علي الكندري.
وعقب ذلك مت تكرمي الرماة ومنهم الرامي املثالي املالزم اول 

فيصل ونيان الونيان.

وفي فردي النس���اء املركز االول وكي���ل ضابط تهاني خالد 
الهامل���ي والثاني مالزم س���وزان العازم���ي والثالث مالزم اول 

اميان بولند.
وفي فردي الرجال املركز االول وكيل ضابط علي عبدالعزيز 
حس���ني واملركز الثاني مالزم اول ثامر املطيرات واملركز الثالث 

الرائد عبداهلل العجمي.

العميد مازن الجراح لم يتردد لحظة في إعطاء أوامره بالقبض عليه

ضبط رجل مباحث »قطاع خاص« يعمل لصالح تجار وأصحاب مكاتب
من أجل مالحقة مواطنين ومقيمين وتهديدهم لدفع ديونهم وعمولته %20

أمير زكي
لم يتردد مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية بالوكالة العميد الشيخ مازن اجلراح 
في إعطاء تعليماته الى مدير ادارة جرائم املال 
باتخ���اذ ما يلزم حيال رقيب أول في اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية ميكن وصفه برجل 
مباحث »قطاع خاص« بعد معلومات أفادت 
بأن رجل املباح���ث الذي يحمل رتبة رقيب 
أول يقوم بتهديد مواطنني ومقيمني مدينني 
مببالغ مالية لصالح أشخاص دون تكليف 
رس���مي والقبض عليهم دون صدور أحكام 
قضائية ضدهم وتهديدهم والزامهم بتوقيع 
كمبياالت ملزمة بالدف���ع وذلك مقابل تلقي 
عمول���ة مالية من الدائنني من بعض التجار 
التجارية الصغيرة  وأصحاب املؤسس���ات 
الذي���ن كانوا يلجأون للرقيب األول ملالحقة 

من يطالبونهم ماليا.
ووفق مصدر أمني فإن معلومات سرية 
وردت الى مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائي���ة بالوكال���ة العميد الش���يخ مازن 
اجلراح ع���ن ان رقي���ب أول يقصده جتار 
وأصحاب مؤسسات طلبا ملساعدته لتحصيل 
مس���تحقاتهم املالية عند أشخاص آخرين، 
وإزاء هذه املعلومات اخلطرة كلف مدير عام 
املباحث اجلنائية العميد الشيخ مازن اجلراح 
مدير جرائم املال العميد فراج الزعبي مبعرفة 

احلقيقة كاملة بعد عمل كامل التحريات.
وقال املصدر األمني: قام العميد الزعبي 
بإخضاع الرقيب ملراقبة بشكل سري للغاية 

حتى ال يعلم ان املباحث او زمالءه يقومون 
مبراقبته وصوال للحقيقة، مش���يرا الى ان 
العقيد الزعب���ي رأى ان يتم ضبط الرقيب 
باجلرم املشهود حيث متت االستعانة بشخص 
مدين الى آخر وتقدم الى الرقيب طالبا منه 
استرجاع مبلغ 20 ألف دينار على شخص آخر، 
وكانت املفاجأة التي أكدت صدق التحريات 
ان الرقيب في املباحث اجلنائية ابتلع طعم 
العميد الزعبي وطل���ب من مصدر املباحث 
ان يتقاضى 20% من املبلغ وانه سيقوم مبا 
هو مطلوب منه حي���ث قام مصدر املباحث 
اجلنائية مبسايرة الرقيب وأبدى استعداده 
لدف���ع املطلوب منه ومن ثم ش���رع الرقيب 
بإلقاء القبض على الشخص املدين والطلب 
منه التوقيع على كمبياالت بالسداد مع تهديد 
املدين بالقبض عليه مرة اخرى ما لم يلتزم 
بالسداد وبعد ان قام الرقيب مبا يلزم حيال 
املدين وأثناء قيام الدائن بتس���ليم »مصدر 
املباحث« املبلغ املتفق عليه قام رجال املباحث 
بالقبض على الرقيب أول وتكبيله وإحالته 

الى ادارة جرائم املال للتحقيق.
وأوضح املصدر ان الرقيب أول بدأ بسرد 
اعترافات مثيرة حيث اعترف بانه بدأ عمله 
»اخلاص« قبل نحو عام، حيث كان يلجأ اليه 
اصحاب شركات »تكييش« وجتار سيارات 
من أجل مالحقة أشخاص يطالبهم أصحاب 
الشركات بديون ومبالغ مالية تتراوح بني 5000 
الى 100 ألف دينار، وانه كان يطلب من التجار 
الدائنني نسبة 20% مقابل حتصيل أموالهم 

املدين���ني وتهديدهم والقبض  عبر مالحقة 
عليهم مستغال عمله كرجل مباحث.

وقال الرقيب أول في بالغه انه كان يقوم 
أوال باالستقصاء عن الضحية املدين ومعرفة 
كامل تفاصيل بياناته كاسمه الكامل وعنوانه 
ومقر عمله وبعدها يقوم مبالحقته واالتصال 
به من هاتف ادارة املباحث مهددا اياه بالدفع 
لصالح التجار وإال فانه سيقوم بالقاء القبض 
عليه رغم عدم وجود أمر بالقبض أو صدور 
حكم قضائي ضد الشخص املدان، وأوضح 
الرقيب أول في اعترافاته ان كثيرا من الضحايا 
كانوا يستجيبون لتهديده الهاتفي، كاشفا عن 
انه في حالة عدم استجابة الضحية له يقوم 
بالتوجه الى منزله والقبض عليه وتهديده 
بالس���جن بل واحتجازه دون سند قانوني 
أحيانا ويقوم بالضغط عليه للتوقيع على 
أمانة وكمبي���االت مببالغ كبيرة  وصوالت 

لصالح التجار الذين قاموا باستئجاره.
وقال املصدر ان رجال ادارة جرائم املال 
قاموا بتوثيق كامل اعترافات الرقيب اول الذي 
كان يعرض خدماته للبيع مقابل عمولة %20 
وجار احالته للنيابة العامة بعد اس���تكمال 
التحقيقات مع���ه وحصر ضحاياه ومعرفة 
كامل اسماء اصحاب املكاتب والشركات الذين 
قاموا باستئجاره، وأوضح املصدر انه سيتم 
استدعاء جميع من وردت أسماؤهم »الراشون« 
في اعترافات الرقيب أول من أجل مواجهتهم 
والذين سيتحولون بالتالي الى متهمني كونهم 

شركاء في اجلرمية.

الخليفة يكّرم الجراح ورجال إدارة جرائم المال
لجهودهم في ضبط رجل المباحث المرتشي

الوكيل املس���اعد لشؤون االمن  قام 
اجلنائ���ي باالنابة اللواء الش���يخ احمد 
اخلليفة بتكرمي مدير عام االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية باالنابة العميد الشيخ 
مازن اجلراح واعضاء ادارة جرائم املال 
وذلك جلهودهم في ضبط قضية الرشوة، 
واملتهم فيها رجل املباحث »رقيب أول« 

الذي قبض عليه مساء امس االول.
واكد الل���واء اخلليفة لهم ان تطبيق 
القانون يجب ان يكون على اجلميع وانه 
دائما حري���ص كل احلرص على تكرمي 
اخوانه في كاف���ة اجهزة الداخلية حتى 
يكون ذلك دافعا له���م للعمل وحتفيزا 
للجهد، وش���كر مدير عام االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية باالنابة العميد الشيخ 
مازن اجلراح على هذه املبادرة، وقد حضر 
اللقاء مس���اعد مدير عام االدارة العامة 
ملكافحة املخ���درات العميد صالح غنام 

العنزي.

هاني الظفيري
نقل وافد هندي اجلنسية الى الطب الشرعي ملعرفة أسباب وفاته حيث وجد ملقى 
على األرض في منطقة األحمدي وحتديدا مقابل احد املطاعم الش���هيرة ليتم تسجيل 
قضية وجار اكتشاف وقائعها من خالل تقرير الطب الشرعي. وفي جانب آخر، احتجز 
مواطن في منطقة قرطبة بعدما اصطدم بوافد آسيوي )36 عاما( كان يقطع الطريق وبرر 
املواطن احلادث بان الوافد ظهر في طريقه فجأة ليتم نقل اآلس���يوي عن طريق رجال 

الطوارئ خالد عبدالكرمي وسليمان الصايغ ومحمد ميثم الى املستشفى األميري.

وفاة »مشبوهة« لهندي أمام مطعم شهير

العميد محمد الصبر

العميد غلوم حبيب

العميد حبيب يكرم
عددًا من الضباط واألفراد 

بـ »أمن الفروانية«

اس���تقبل مدير عام مديرية 
امن محافظة الفروانية العميد 
غلوم حبيب في مكت��به امس 
وبحضور مس����اعد املدير العام 
العم��ي���د عبدالعزيز الكندري 
عددا م���ن الضب���اط واالفراد 
املتميزين من منتس���بي امن 

الفروانية.
وق���ام العميد غلوم بتكرمي 
الضباط واالفراد وحثهم على 
املضي قدما في بذل املزيد من 
اجلهد والعطاء والعمل الدؤوب 
واحملافظة على مظهر واسلوب 
الرجل العسكري واحملافظة على 

امن الوطن وسالمة اراضيه.


