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االمنية
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قالت وزارة الداخلية ان حركة املسافرين 
عبر املنافذ البرية خالل فترة اجازة عيد 
الفطر التي امتدت من 9 حتى 13 من الشهر 
اجلاري ش���هدت دخول 99507 مواطنني 

ومقيمني وخروج 71343.
وذكر مدير ادارة االعالم االمني الناطق 
الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد محمد 
هاش���م الصبر في بيان ان االحصائيات 
الصادرة ع���ن االدارة العامة المن املنافذ 
البرية اظهرت ان منفذ الساملي شهد دخول 
41322 منهم 13118 مواطنا و16498 شخصا 
من مجلس التعاون و11706 من جنسيات 
اخرى في حني شهد خروج 25608 منهم 
12390 مواطنا و10968 من مجلس التعاون 

اضافة الى 2250 من جنسيات اخرى.
واضاف الصب���ر ان منفذ النويصيب 
شهد دخول 56562 منهم 21608 مواطنني 

و26451 من دول مجلس التعاون اضافة الى 8503 من جنس���يات اخرى في حني شهد 
خ���روج 43222 منهم 23391 مواطنا و17626 من دول مجلس التعاون اضافة الى 2205 

من جنسيات اخرى.
وقال ان منفذ العبدلي شهد دخول 1623 منهم 45 مواطنا و8 من دول مجلس التعاون 
اضافة الى 1570 من جنس���يات اخرى في حني شهد خروج 2513 منهم 516 مواطنا و52 

من دول مجلس التعاون اضافة الى 1945 من جنسيات اخرى.
واوضح ان اجمالي عدد املواطنني الداخلني من املنافذ الثالثة بلغ 34771 في حني بلغ 
عدد املغادرين 36297 ودخل 42957 من دول مجلس التعاون وخرج 28646 اضافة الى 

دخول 21779 من جنسيات اخرى وخروج 6400.
واض���اف ان رجال امن املنافذ في االدارة العام���ة المن املنافذ البرية ضاعفوا اجلهد 
وواصل���وا الليل والنهار للعمل على راحة املس���افرين )مغادرين وقادمني( قبل العيد 

وبعده.
وقال ان وزير الداخلية الفريق الركن.م الشيخ جابر اخلالد ووكيل وزارة الداخلية 
الفريق احمد الرجيب تابعا كل االجراءات االمنية املتخذة مبناسبة عيد الفطر السعيد وكانا 

على تواصل دائم مع قادة القطاعات االمنية للعمل على راحة املواطنني واملقيمني.

أمير زكي
ألقى رجال مباحث محافظة الفروانية القبض على وافد س���وري اجلنس���ية يقوم بالتحرش في ردهات 
مجمع ش���هير في احملافظة، وجاء ضبط املتهم بعد ورود عدة بالغات ليتم تش���كيل قوة من رجال املباحث 
قاموا بعمليات البحث والتحري من خالل نشر قوة من رجال املباحث على كل مستوى املجمع وتوصل رجال 
املباحث الى احد االشخاص الذي خضع ملراقبة دقيقة ومت ضبطه وهو يتحرش باحدى الفتيات حيث متت 
احالته الى مبنى املباحث واتضح انه وافد سوري اجلنسية وبعد استدعاء بعض املبلغات مت التعرف على 

الوافد، وبناء عليه مت تسجيل قضية ضده واحالته الى اجلهات املختصة.

متحرش سقط في مجمع تجاري

منفذ النويصيب سجل أكبر معدل للتنقل و99 ألفًا عادوا في 4 أيام

العميد محمد الصبر

املنافذ البرية شهدت حركة غير اعتيادية خالل فترة عطلة العيد

اللواء خليل الشمالي

عبدالعزيز حميد

أمير زكي
الب���الد وحتديدا  ش���هدت 
مناط���ق الفروانية والواجهة 
البحري���ة والرحاب 3 حرائق 
اسفرت عن اصابة 3 اشخاص 
منهم ش���اب اصيب بحروق 
بليغة للغاية ووصلت نسبة 
احلروق به الى 70%. ووفق ما 
نقل مسؤول العالقات العامة 
عبدالعزيز حمي���د وكان اول 
بالغات احلريق تلقته عمليات 
الداخلية في منطقة الفروانية، 
وكان احلريق في شقة، وأصيب 
سوري )51 عاما( مت نقله الى 
الفروانية بواسطة  مستشفى 
تيسير الشيخ وعصام احمد.

البحرية  الواجه���ة  وعلى 

بليغة. وق���ام رجال الطوارئ 
عبداللطيف مس���عود واحمد 
موس���ى بنق���ل املص���اب الى 

مستشفى حروق البابطني.
وإلى منطقة الرحاب حيث 
اندلع حريق في منزل واسفر 
احلريق ع���ن اصابة مواطنة 
)47 عام���ا( باختناق ونقلت 
للعالج في مستشفى الفروانية 
بواسطة رجلي الطوارئ محمد 

فراج وجاسم القطان.
على صعيد آخر، اصيب 3 
وافدين من اجلنسية املصرية 
في حادث انقالب مركبة على 
الدائ���ري اخلام���س، وجاءت 
اصاب���ة وافدتني بكس���ر في 

العامود الفقري.

اسفر اصطدام بني دراجة نارية 
الدراجة  ومركبة عن احتراق 
النارية واصابة قائدها بحروق 

أحدهم تجاوزت نسبة حروقه %70

3 مصابين في 3 حرائق .. وكسر العمود 
الفقري لمصريتين على »الخامس«

3 سكارى ضربوا رجل أمن في تيماء

سوري خطف أبناءه و»انحاش«
قبل بدء العام الدراسي

انتحار مسن في السالمية
ومصرع خليجي في حادث سير

هاني الظفيري
إدارة بحث  متك���ن رج���ال 
وحتري محافظ���ة اجلهراء من 
توقيف 3 شباب اعتدوا بالضرب 
على أحد رجال األمن، وتبني من 
فحص الدم للشباب الثالثة انهم 
واقعون حتت تأثير املشروبات 
الروحية، فيما أمر محقق مخفر 

اجلهراء بتسجيل عدة تهم توجه 
الثالثة وجميعهم  إلى الشباب 
يقطن���ون منطق���ة تيماء وهي 
االعتداء بالضرب على موظف عام 
واهانة موظف عام والسكر البني 
واقالق الراحة. وقال مصدر امني 
ان رجل  األمن وفيما هو يتجول 
في منطقة تيماء رصد 3 شباب 

يتوقفون وتصدر عنهم أصوات 
عالية فاقترب منهم وس���ألهم 
عن اس���باب توقفه���م في هذا 
التوقيت املتقدم ليقوم الشباب 
بضرب رجل االمن، الذي طلب 
اس���ناد امنيا اسفر عن توقيف 
املتهم���ني الثالثة واحالتهم إلى 

االختصاص.

هاني الظفيري
تقدمت وافدة سورية الى مخفر اجلهراء متهمة 
زوجه����ا وهو من نفس جنس����يتها باالعتداء عليها 

بالضرب وخطف أبنائها واخراجهم من البالد.
وقالت الوافدة في قضية سجلت وحملت عنوان 
اعتداء بالضرب وخطف أبناء انها تشاجرت مع زوجها 

اثناء متضية اجازة س����نوية ومن ثم قررت العودة 
الى الكويت حتى تلحق ببدء العام الدراسي السيما 
ان زوجها كان يريد االستقرار في سورية وفوجئت 
لدى عودتها الى الكويت وحتديدا بعد وصولها ب� 48 
ساعة بزوجها يحضر ويقوم بضربها ويخطف األبناء 

ويغادر األراضي الكويتية متجها الى موطنه.

أمير زكي
أقدم مسن آسيوي اجلنسية على االنتحار شنقا 

داخل مسكنه في منطقة الساملية.
وقال املنسق االعالمي في ادارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان بالغا بوجود جثة آسيوي 
في مس���كنه تلقته عمليات االطفاء في السابعة 
من صباح امس وسارع الى موقع البالغ شعيب 

الكندري وعقيل البلوشي وتبني ان اآلسيوي يبلغ 
من العمر 64 عاما وقد شنق نفسه. على صعيد 
آخ���ر، لقي خليجي )34 عاما( مصرعه في حادث 
مروري في منطقة اجلهراء، وقال مصدر أمني ان 
احلادث عبارة عن تصادم بني مركبتني، مشيرا الى 
ان رجلي الطوارئ صابر الديب وثامر أحمد أكدا 

وفاة اخلليجي ليتم ترك اجلثة للطب الشرعي.

مشاجرة أحداث
 في الجهراء وحطين

هاني الظفيري
نق��ل ح��دث كويت��ي ال��ى 
مستشفى اجلهراء في حالة حرجة 
اثر مش��اجرة دامية بينه وبني 
ش��ابني آخرين بسبب »اخلز«، 
فيما متكن رجال مباحث اجلهراء 
من ضبط احد املتهمني في قضية 

االعتداء على احلدث.
م��ن جه��ة اخ��رى، تعامل 
رجال الط��وارئ الطبية ومنهم 
عبداللطي��ف املس��عود واحمد 
موسى مع مش��اجرة بني عدد 
من الشباب على مقربة من احد 
محالت الوجبات الس��ريعة في 
منطق��ة حطني، وقال املنس��ق 
االعالم��ي ف��ي ادارة الطوارئ 
الطبي��ة عبدالعزيز بوحيمد ان 
املصاب يبلغ من العمر 16 عاما 
وان اصابته كانت عبارة عن جرح 

قطعي في الرأس.

التحقيق مع 3  من أرباب 
سوابق لتحديد هوية مطلق 

النار في خيطان
أمير زكي

ف��ي متابعة لقضي��ة الوافد 
املصري الذي اصيب بعيار ناري 
في البطن والذي يرقد في العناية 
املركزة مبستش��فى الفروانية، 
يعكف رجال املباحث على عمليات 
البحث والتحري عن مطلق النار، 
حي��ث مت التحفظ على عدد من 
املشتبه بهم من بينهم 3 مواطنني 
ارباب سوابق في عمليات اطالق 
النار و4 وافدي��ن من مختلف 
اجلنسيات من املمكن ان يكون 
لهم صلة بتل��ك العملية، حيث 
اشارت مصادر امنية الى املتابعة 
دقيقة من رج��ال املباحث لفك 
طالسم تلك القضية التي تزداد 
تقعيدا كون ان الوافد مازال في 
غيبوبة ويرقد في العناية املركزة، 
السيما ان االشخاص الذين مت 
التحفظ عليهم من املمكن اال يكون 
لهم عالقة بتلك العملية كون ان 
العيار الناري يعود لسالح من 
نوع كالش��ينكوف، في الوقت 
الذي تقدم في��ه بعض اصدقاء 
الوافد املصاب القاطنني معه في 
العمل نفسه حيث افادوا بأن ابن 
جلدتهم ليس له عداوات مع اي 
شخص وانه حسن السمعة حتى 
في مقر عملة مبنطقة الفروانية، 
هذا وم��ازال رجال املباحث في 
انتظ��ار ان يفي��ق الواف��د من 
الغيبوبة لكي يتم التعرف على 
مطلق النار عليه وان كانت تلك 

العملية مقصودة ام ال.

.. ورجال مباحث حولي يلقون القبض على حارس األمن
المتهم بمهاجمة 3 أحداث في مجمع تجاري

15 كرتون خمر  تكشف عصابة آسيوية لترويج الخمور
أمير زكي

متكن رج����ال إدارة بحث محافظة 
حول����ي من احب����اط محاولة ضخ 15 
كرتون خمر مستورد وذلك بتوقيف 
وافد آسيوي اعترف بأنه يعمل حلساب 
آسيوي آخر وتبني من خالل االستعالم 
عن املتهم الثاني انه غادر البالد قبل 
عطلة عيد الفطر بيوم واحد وقام رجال 
مباحث حولي بإدراج اسم املتهم الثاني 
على قوائم املطل����وب القبض عليهم 
للتحقق من االعترافات التي أدلى بها 
املتهم االول بشأن كونه يعمل حلساب 

اآلسيوي الهارب.
وقال مصدر امني ان معلومات وردت 

الى مدير إدارة مباحث حولي عن ان آسيويا اعتقد أن رجال املباحث هددوا 
مبالحقة مروجي اخلمور بعد انتهاء العيد فبدأ في عرض اخلمور املستوردة 
وعليه مت االيعاز الى مالزم اول خالد االنصاري والذي بدوره استطاع ابرام 
صفة مع املتهم لش����راء كرتون خمر بسعر 480 دينارا ولدى حضور املتهم 
في منطقة جنوب السرة وحتديدا على مقربة من أحد أفرع البنوك احمللية 
قام االنصاري بالقبض عليه وباالنتقال الى مسكنه في منطقة اجلليب عثر 
بداخله على 14 كرتون خمر مستورد. واضاف املصدر ان املتهم يعمل مندوبا 
في احدى الشركات اكد انه يعمل حلساب آسيوي آخر وانه ميارس االجتار 
في املش����روبات الكحولية مثله مثل العشرات من االسيويني والذين يرون 
في هذه التجارة أنها ليس����ت خطرة مثلها مثل املواد املخدرة وهي نوع من 
انواع زيادة الدخل ونفى املتهم علمه بكيفية تهريب هذه اخلمور، مش����يرا 

الى ان هذه اجلزئية يساءل فيها املتهم عن الذي يعمل حلسابه.

محمد الدشيش
اغلق مدي����ر ادارة بحث وحتري محافظ����ة حولي العقيد 
عبدالرحمن الصهيل قضية االعتداء على 3 شبان ومنهم حدث 
والتي اش����ارت اليها »األنباء« في عددها امس وذلك بتوقيف 
املتهم الرئيسي في مسكنه في االحمدي واعترف املتهم وهو 
شاب من غير محددي اجلنسية ويعمل حارس أمن باقدامه على 
طعن الشاب كما ارشد عن السكني التي استخدمت في اجلرمية، 
مبررا ما اقدم عليه بانه كان في حالة دفاع عن النفس، خاصة 
بعد جتمع عشرات الش����باب حوله »فزعة للمجني عليهم«. 
وكانت قضية االعتداء على 3 شباب في مجمع ترفيهي حظيت 
باهتمام خاص من قبل العقيد عبدالرحمن الصهيل والذي شكل 
فريقا ملالحقة املتورط الرئيسي في القضية والذي كان يحمل 
سكينا استخدمها في االعتداء على املتهمني، وانتهت حتريات 
رجال املباحث الى حتديد مسكن املتهم ومن ثم ضبط املتهم 
في مس����كنه واعترف بارتكابه جرمية االعتداء ومتت احالته 
الى نيابة االحداث حيث يتم التحقيق في القضية لكون احد 

أحد املصابني في املستشفياطرافها حدثا.

االسيوي وأمامه كمية اخلمور املضبوطة

)محمد ماهر(

العقيد عبدالرحمن الصهيل

»الداخلية«: جاهزية تامة لتطبيق الخطة 
األمنية الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد

الداخلية  أكد وكيل وزارة 
املساعد لش���ؤون األمن العام 
الل���واء خليل الش���مالي على 
التام���ة للقطاعات  اجلاهزية 
املعنية بتنفيذ خطة االجراءات 
العام  األمنية اخلاص���ة ببدء 

الدراسي اجلديد.
الشمالي وهو  اللواء  وقال 
العام على  امليداني  املش���رف 
تنفيذ اخلطة في بيان امس ان 
»األهداف الرئيسية لتلك اخلطة 
من شأنها ضمان السالمة األمنية 
واملرورية والتعامل مع مختلف 
احلاالت والظواهر األمنية التي 

تشهدها الطرقات قرب املدارس وحركة الطالب والطالبات من والى 
مدارسهم في مستهل عامهم الدراسي اجلديد«.

وأض���اف أن اخلطة تتضمن تدابير ووس���ائل لتأمني التغطية 
األمنية واملرورية الش���املة من مختلف مديريات أمن احملافظات 
بتعاون وتنس���يق مع اإلدارة العامة للمرور وغيرها من األجهزة 
األمنية واملدنية فضال عن تضافر جهود القطاعات امليدانية املشاركة 

من اجل إجناح اخلطة.
وأشار الى حرص القائمني على اخلطة التخاذ مختلف االجراءات 
الوقائية الالزمة للحفاظ على األرواح والتعامل مع املخاطر واحملاذير 
جراء االختناقات املرورية احملتملة ووقوع احلوادث أو املخالفات 
املرورية في املناطق الداخلية والتجارية حول املدارس والطرقات 
الرئيسية والدائرية الى جانب التعامل اجلاد والسريع مع البالغات 

األمنية واملرورية الطارئة.
وناشد اللواء الشمالي اجلميع التعاون مع أجهزة األمن واملرور 
وكذلك التعرف املسبق على أماكن املدارس بالنسبة للطالب اجلدد 
واللجوء الى أقصر الطرق للوصول إليها واستخدام وسائل النقل 
اجلماعي���ة و»ضبط النفس« لدى وقوع االزدحامات واالختناقات 
املرورية وإعط���اء األولوية للمرور واحترام املش���اة في العبور 

اآلمن.
كما ناش���د أولياء األمور توعية أبنائهم في توخي احلذر لدى 
الن���زول من احلافالت ومراعاة الس���لوك العام ف���ي االمتناع عن 
املعاكسات ومالحقة احلافالت أو التسكع أمام املدارس، مشددا على 

أنه سيتم التعامل مع املخالفني بكل حزم.

الصبر: 170 ألف مسافر استخدموا المنافذ البرية خالل عطلة عيد الفطر


