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االمنية

الصفحة
متكن رجال عمليات األمن العام بعد نشاط مكثف من القيام بعدة 
ضبطيات مهمة، وبحس���ب بيان لوزارة الداخلية أمس انه بناء على 
تعليمات وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لش���ؤون األمن العام اللواء 
خليل الش���مالي جلميع أجهزة قطاع األمن الع���ام بضرورة تكثيف 
اجلهود األمنية لدعم األمن ومحاربة جميع الظواهر السلبية في جميع 
احملافظات. متكنت إدارة عمليات األم���ن العام من ضبط وافدين من 
اجلنسية اإليرانية مبنطقة اجلهراء وعلى منت مركبتهما كمية من أسالك 

النحاس اخلاصة بالكيبالت الكهربائية ومقص حديد من احلجم الكبير، 
ومتت احالتهما الى مخفر ش���رطة الصليبية بتهمة االشتباه بسرقة 
أمالك الدولة. كما استطاعت إدارة عمليات األمن العام ضبط مواطنني 
داخل مركبة مبنطقة بنيد القار وبحوزتهما كيس به 51 حبة مخدرة، 
ومتت احالة املتهمني واملضبوطات الى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات. 
ومت ايضا القبض على ثالثة آسيويني مبنطقة خيطان وبحوزتهم 26 

قنينة خمر محلي، ومتت احالتهم الى جهة االختصاص.

لصوص »نحاس« في الجهراء ومواطنان يسقطان بـ 51 حبة في بنيد القار
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بخالص التهاني والتبريكات
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

اإىل ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد املفدى
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ون�سري اىل اأن الديوان �سي�ستقبل املهنئني بال�سهر الف�سيل 

ايام اخلام�س وال�ساد�س وال�سابع من ال�سهر الكرمي 

املوافقة االحد واالثنني والثالثاء ا�سافة 

اىل كل يوم اأحد من كل اأ�سبوع

�سائلني املوىل عز وجل ان يحفظ الكويت 

واأهلها من كل مكروه

الصبر: أعددنا خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول خالل شهر رمضان
وأدعو المواطنين والمقيمين لالتصال بـ »112« لإلبالغ عن أي متسول

العميد محمد الصبر

كون���ا: أكد مدير ادارة اإلعالم 
األمني الناطق الرسمي باسم وزارة 
الداخلية العميد محمد الصبر ان 
الوزارة قامت بوضع برنامج امني 
متكامل ملكافحة التس���ول خالل 

شهر رمضان املبارك.
وقال الصبر ان التسول ظاهرة 
غير حضارية تؤثر س���لبا على 
املجتمع األمر الذي يحتم ضرورة 
انتش���ارها  متابعتها واحلد من 
القي���م األصيلة  للحفاظ عل���ى 

للمجتمع الكويتي.
واضاف ان عددا من ضعاف 
النفوس من الوافدين من بعض 
اجلنسيات يستغلون شهر رمضان 
املب���ارك واألعي���اد وغيرها من 
املناسبات الدينية للحصول على 

املال بطريقة غير مشروعة ال تليق 
بكرامة اإلنسان وال آدميته.

وأوض���ح الصب���ر ان ديننا 
احلنيف يحضنا على بذل اجلهد 
والسعي والعمل اجلاد من اجل 
احلصول على لقمة العيش بطريقة 

مشروعة.
وأش���ار الى ان هناك العديد 
الرسمية ومنظمات  من اجلهات 
املجتمع املدني تبذل جهودا حثيثة 
في مس���اعدة مح���دودي الدخل 
ومساندة احملتاجني وتقوم الدولة 
بدعم كل تلك اجلهود انطالقا من 
إميانها بأن املجتمع الكويتي هو 

مجتمع التكافل والتراحم.
وذك���ر انه من ه���ذا املنطلق 
تق���وم وزارة الداخلية مع عديد 

م���ن اجلهات األخ���رى املختصة 
بشن حمالت مستمرة خاصة في 
املناسبات الدينية ومن بينها شهر 

رمضان للح���د من تلك الظاهرة 
والسعي للقضاء عليها بوصفها 

دخيلة على مجتمعنا الكويتي.
وبني انه مت وضع برنامج امني 
متكامل لتحقيق ذلك حيث سيقوم 
قطاع األمن العام بنشر الدوريات 
التابعة له بالتعاون والتنسيق مع 
االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
واالدارة العامة للدوريات واالدارة 
الهج���رة وادارة  العامة ملباحث 
اإلبعاد ووزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل اضافة الى اجلهد التوعوي 

الدارة اإلعالم األمني.
 وذكر الصبر ان وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل وبلدية الكويت 
تش���اركان ف���ي ه���ذا البرنامج 
لتمشيط احملافظات الست بحثا 

الى  عن املتس���ولني وحتويلهم 
اجلهات املختص���ة وهي املخافر 
واالدارة العام���ة ملباحث الهجرة 
وادارة اإلبعاد ووزارة الش���ؤون 

االجتماعية والعمل.
وأوض���ح ان وزارة الداخلية 
واجله���ات املعنية األخرى تبذل 
م���ا في وس���عها ملكافح���ة هذه 
الظاهرة الس���لبية الطارئة على 
مجتمعنا، مشيرا الى ان القضاء 
املواطنني  عليها يستلزم تعاون 
واملقيمني عن طريق إبالغ اجلهات 
املختص���ة عن طري���ق االتصال 
بهاتف الطوارئ »112« على مدار 
الساعة او الهواتف التابعة لغرف 
عمليات مديريات األمن العام في 

احملافظات الست.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

الحكم بإيداع مواطن متهم بجلب المخدرات في »النفسي«
قضت الدائرة اجلزائية 
مبحكم����ة  السادس����ة 
برئاس����ة  االس����تئناف 
املستشار محمد بو صليب 
وأمانة سر فارس القضاب 
بإيداع مواطن مستشفى 
الطب النفسي للعالج من 
اإلدمان بدال من حبسه أربع 
سنوات مع الشغل والنفاذ 
عن تهمة جلب مواد مخدرة 
بقصد االجتار والتعاطي.

وخالل جلسات احملاكمة 
ترافعت احملامية دالل املال 
عن املتهم شارحة ظروف 

الدعوى ودفعت بقصور احلكم املستأنف في 
التس����بيب والفساد في االستدالل ومخالفة 
القانون واخلطأ في تطبيقه. كما دفعت ببطالن 

إذن النياب����ة العامة لعدم 
جدية التحريات وبكيدية 
االتهام وتلفيقه وبطالن 
اعت����راف املتهم لصدوره 

حتت اإلكراه.
ودفع����ت احملامية املال 
أقوال وش����هادة  ببطالن 
ضاب����ط الواقعة النفراده 
بالشهادة وحجبها عن باقي 
أفراد القوة املرافقة له. كما 
دفعت بانتفاء حيازة املتهم 
للمخدر املضبوط كما أن 
أوراق القضي����ة خلت من 
دليل يقيني يدين موكلها. 
وطلبت في نهاية املرافع����ة أصليا البراءة 
واحتياطيا إيداع املتهم في إحدى املصحات 

العالجية للعالج من اإلدمان.

املتهم وامامه كمية احلبوب املضبوطة بحوزته

احملامية دالل املال

ضبط مخدرات بقيمة 40 ألف دينار في السجن المركزي

شاب »بدون« يسقط بـ 1000 حبة مخدرة

مستأجر سوري ثالثيني تأخر في دفع اإليجار
فتحرش بصاحبة العقار الستينية

محاولة انتحار فاشلة لمراهقة بـ 16 حبة »صداع«

عبداهلل قنيص
احبط رجال امن السجن املركزي محاولة ضخ 
كمية ضخمة من املواد املخدرة قياسا اذ مت ضبط 
60 غراما من الهيروين تقدر قيمتها بحسب السوق 
السوداء للسجن املركزي مبا يفوق ال� 40 الف دينار 
فيما امر وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون 
املؤسسات االصالحية وتنفيذ االحكام باحالة املتهم 
السجني الذي ضبطت معه الكمية الى النيابة بتهمة 
االجتار في املواد املخ���درة بني نزالء »املركزي«. 
ووف���ق مصدر امني فإن رجال مباحث الس���جن 
املركزي، واثناء دخول احد باصات نقل السجناء 
عائدا من املستشفى، اشتبهوا بأحد ركاب الباص 

وهو نزيل في السجن املركزي نقل الى املستشفى 
لتلقي العالج ليتم تفتيشه ذاتيا وكانت املفاجأة 

بعثورهم على 60 غراما من الهيروين.
واشار املصدر االمني الى ان النزيل اعترف بأن 
الهيروين ترك له داخل حمام املستش���فى وطلب 
الدخول الى احلمام وسحب الهيروين اال ان النزيل 
رفض االفصاح عن هوية من ترك له الهيروين، 
مكتفي���ا بالقول انه مت باالتفاق مع ش���خص من 
خارج السجن عبر وسطاء ال يعرفهم وذلك ليقوم 
ببيع الكمية داخل الس���جن لصاحلهم ثم يلتقي 
به���م مرة اخرى عبر الوس���طاء لتحصيل اموال 

بيع املخدرات.

أمير زكي ـ محمد الدشيش
العامة ملكافحة  اإلدارة  متكن رج���ال 
املخدرات من توقيف شاب من غير محددي 
اجلنسية الجتاره في احلبوب املخدرة وأمر 
مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة بإحالة املتهم 
إلى نيابة املخدرات بتهمة حيازة مؤثرات 
عقلية بقصد االجت���ار، وأرفق في ملف 
القضية 1000 حبة مخدرة ضبطت معه. 
وأكد مصدر امني ان املتهم ابدى مقاومة 
عنيفة حال اقتحام رجال املباحث للغرفة 
التي كان يقي���م فيها في منطقة اجلليب 
مش���يرا الى ان املتهم كان يس���تغل خط 
هاتف مسجل باسم مواطن للتمويه على 
اجتاره في املواد املخدرة. وقال مصدر امني 
ان معلومات وردت الى مدير عام اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات اللواء اخلليفة 
عن أن شابا »بدون« يتخفى في مساكن 
العزاب ف���ي اجلليب ويقوم باالجتار في 
املواد املخدرة وعليه أوعز اللواء اخلليفة 
ال���ى إدارة املعلومات وهي إحدى إدارات 
العامة للمكافح���ة والذين قاموا  اإلدارة 
بعمل املزيد م���ن التحريات والتي اكدت 
حيازة املتهم لكمية من املواد املخدرة ليتم 
استصدار اذن نيابي ومداهمة منزل املتهم 
من قبل فريق إدارة املعلومات وبعد مقاومة 
عنيفة متكن رجال املعلومات من ضبط 
املهم وعث���ر معه على ألف حبة وأكياس 
صغيرة لتجزئة احلبوب تلك، واعترف 
بأنه يشتري احلبوب ويتاجر فيها ألنه 

عاطل وال مصدر رزق له.

استدعاء واسع لمستخدمي الهواتف في منطقة مسرح الجريمة

الطيران العمودي
يدخل خط البحث عن لصوص الصرافة

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
الطيران العمودي دخل على خط البحث عن مرتكبي جرمية السطو 
املسلح على صرافة في اجلليب هذا ما كشف عنه مصدر امني مشيرا 
الى ان الطيران العمودي طلب منه متش���يط املناطق البرية للبحث 
عن املركبة التي نفذت بها عملية الس���طو املسلح ومتكن 2 أو 3 من 
اللصوص من س���رقة ما يفوق ال� 44 ألف دينار وفي شأن ذي صلة 
اشار مصدر امني الى ان املركبة التي نفذت بها اجلرمية وسرقت من 
مواطن في منطقة القرين وان املواطن ابلغ عن س���رقة املركبة وهي 

مدرجة على قوائم السيارات املطلوب ضبطها.
واش���ار املصدر االمني الى ان رجال املباح���ث ينتظرون تقريرا 
متكامال من االدلة اجلنائية بشأن معلومات تساعد في توقيف اجلناة 
مش���يرا الى ان بعضا من أرباب السوابق ومن املتورطني في قضايا 

تعاط وسرقة باالكراه مت استدعاؤهم.
وكش���ف املصدر ان وزارة الداخلية وبعد موافقة النيابة العامة 
بصدد طلب كشف بأسماء وأرقام الهواتف التي استخدمت في نطاق 
اجلرمية في الفترة من التاس���عة مساء التاسع من اغسطس وحتى 
احلادية عشرة مساء حتى يتم اس���تدعاء مستخدمي تلك الهواتف 

ملعرفة عالقتهم باجلرمية.

هاني الظفيري
تقدمت مواطنة )66 عاما( متتلك عقارا في منطقة 
العي����ون باجلهراء ببالغ الى رج����ال مخفر النعيم 
تتهم فيه أحد املستأجرين لديها )سوري � 33 عاما( 
بتحريضها على الفسق والفجور ومحاولة االعتداء 
عليها. وفي التفاصيل كما يوردها مصدر امني ان 
املواطنة املس����نة تقدمت ببالغها الى رئيس مخفر 
النعيم املقدم فالح محسن والنقيب غنيم الظفيري 
وأوضحت لهما انها جاءت لتطالب الوافد السوري 
بااليجار املستحق عليه غير انه دعاها للدخول كونها 
سيدة كبيرة واجلو كان حارا للغاية، وأضافت انه 
ما ان دخلت الى الش����قة حتى طلب مني أن أجلس 
فاعتذرت اليه، غير انه اصر وأمام رفضي قام مبحاولة 
امساك يدي لسحبي إلى الداخل فصرخت به،، غير 
انه قال لي كالما ال استطيع ذكره ومنه رغبته في 
االعتداء علي، وهنا سحبت يدي منه وغادرت الشقة 

وجئت ألقدم بالغي هذا.
وقال املصدر انه مت ارسال دورية شرطة بقيادة 

الوكيلني محمد اخلال����د وطالل العنزي الى عنوان 
شقة املتهم السوري كما قدمته املواطنة، وقاما بإلقاء 

القبض عليه وإحالته إلى املخفر للتحقيق.
من جهة اخرى اضطرت مواطنة لالستغاثة برجال 
أمن مخفر اجلهراء بعد ان قام شاب مبالحقتها بسيارته 
األميركية وأمطرها بعبارات الغزل ثم أوقفها رغما 
عنها مدعيا انه رجل مباحث غير انها عندما صرخت 

بوجهه وسط الشارع الذ بالفرار.
وبحسب افادات املواطنة انها خرجت من مقر عملها 
صباحا وفوجئت بسيارة أميركية سوداء يقودها 
شاب في العشرينات من عمره وتوقف بجانبها أكثر 
من مرة وحاول ايقافها، وعندما رفضت التوقف قام 
بايقاف سيارته أمامها قاطعا الطريق عليها وترجل 
من سيارته صارخا بوجهها »أنا رجل مباحث حلظة 
ممكن أكلمك« وأوضحت املواطنة انها وإزاء تصرفاته 
صرخت بوجه فعاد الى سيارته بعد ان انتبه املارة 
الى صراخها وانطلق هاربا، وقدمت الفتاة رقم لوحة 

سيارة املباحث املزيف وجار ضبطه.

هاني الظفيري
نقلت مراهقة كويتية )15 عاما( في حالة حرجة 
للغاية الى مستشفى اجلهراء بعد محاولتها االنتحار 
بابتالعها 16 حبة صداع. وبحسب مصدر أمني فان 
ذوي الفت���اة عثروا عليها مغمى عليها في غرفتها 
وبجانبها شريطان مفتوحان من أدوية حبوب الصداع 

)16 حبة( وتبني انها قامت بابتالعها لينقلها والدها 
الى مستشفى اجلهراء، حيث أودعت غرفة العناية 
املركزة بعد ان قام األطباء بإجراء عملية غسيل معدة 
وتقدمي االسعافات الالزمة لها لتستقر حالتها. وقال 
املصدر ان حتقيقا أمنيا سيفتح مع الفتاة ملعرفة 

سبب إقدامها على محاولة االنتحار.

24 ضابطًا حصلوا
على دبلوم كامبريدج

اختتمت اكادميية سعد العبداهلل 
للعل��وم االمنية ام��س االول دورة 
دبل��وم كامبريدج الدول��ي ملهارات 
تقنية املعلومات والتي التحق بها 24 
ضابطا من مختلف القطاعات االمنية 
بوزارة الداخلية وأقيم حفل اخلتام 
ف��ي االكادميية حت��ت رعاية مدير 
عام اكادميية س��عد العبداهلل للعلوم 
االمنية اللواء فهد يوسف الشرقاوي 
وبحضور مساعد مدير عام االكادميية 
لشؤون اخلدمات املساندة العميد محمد 
راشد الدريعي، ومساعد مدير معهد 
تدريب الضباط الرائد بدر الكندري. 
وجتدر االشارة الى ان الدورة تهدف 
الى تزويد املتدربني بأحدث التقنيات 
واملفاهيم املتعلقة بأس��س ومبادئ 
انظمة احلاسب النظرية والتطبيقية 
وادخال البيانات واالستعالم وعمل 
اجلداول واعداد الضباط فنيا للقيام 

بأعمال احلاسب اآللي.

»المرور« تعّدل أوقات 
منع مرور الشاحنات

خالل شهر رمضان
أعلنت االدارة العامة للمرور عن 
مواقيت العمل الرسمية واوقات منع 
مرور الشاحنات خالل شهر رمضان 
املباك حيث تقرر تعديل اوقات منع 
مرور الش��احنات خالل االيام من 
االحد حتى اخلميس، حيث ستكون 
من الساعة السابعة والنصف صباحا 
حتى الس��اعة التاس��عة والنصف 
صباحا خالل فترة دخول املوظفني، 
ومن الساعة الثانية عشرة والنصف 
ظهرا حتى الساعة الثالثة عصرا خالل 
فترة خروج املوظفني. اما بالنسبة 
ملواقيت العمل الرسمية باالدارة العامة 
للمرور خالل شهر رمضان فستكون 

على النحو التالي:
الفترة الصباحية »جميع االدارات 
من الساعة التاسعة صباحا وحتى 

الساعة الواحدة والنصف ظهرا«.
الفترة املس��ائية »جميع اقسام 
رخص السوق وتراخيص املركبات 
بادارات املرور باحملافظات من الساعة 
الواحدة ظهرا وحتى الساعة اخلامسة 
عصرا«. جميع اقسام ادارة حتقيق 
امل��رور باحملافظات )من  مخالفات 
الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة 
الفحص  ادارة  اخلامس��ة عصرا(. 
الفني � اقسام )العاصمة – حولي – 
الفروانية – مبارك الكبير – اجلهراء 
– املعلومات واملقاييس الدولية( من 
الساعة الواحدة والنصف ظهرا وحتى 
اخلامسة عصرا. ادارة التعليم )قسم 
اختبار محافظة الفروانية فقط( من 
الساعة الثالثة عصرا وحتى اخلامسة 

والنصف عصرا.


