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 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 محمد الدشيش
  أحال رجال جندة مبارك الكبيـــر الى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات ٤ أشـــخاص ضبطوا في حالـــة تعاط في عدة حمالت 

منفصلة.
  وقال مصدر امني ان األشـــخاص املتعاطني وهم ٣ كويتيني 
وآخر خليجي عثر بحوزتهم على مواد مخدرة وأدوات تعاط وجاء 

ضبطتهم خالل حمالت مفاجئة في محافظة مبارك الكبير. 

 ٤ متعاطين إلى «المكافحة»

 اليوسف: أمن الحدود درع الوطن وعيونه الساهرة.. والمهنا: «الداخلية» حريصة على معالجة سلبيات المطار 
 خالل جولتين لوكيلي الحدود والمنافذ في الحدود ومطار الكويت 

 في اطــــار اجلوالت التفقدية 
املستمرة لقيادات وزارة الداخلية، 
وجتســــيدا للتواصل الدائم مع 
رجــــال األمن ومــــا يحظون به 
من رعاية واهتمام،، قام وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
امن احلدود اللواء الشيخ محمد 
اليوسف ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون امن املنافذ اللواء 
عبداهللا املهنا بزيارتني منفصلتني 
الى املراكز احلدودية اجلنوبية 
الكويت  والشــــمالية ومطــــار 
الدولي، وكان اللواء اليوســــف 
امليدانية لليوم  واصل جوالته 
الثاني على التوالي مبناســــبة 
عيد االضحى املبارك في القطاع 

احلدودي.
فــــي اســــتقباله لدى    وكان 
وصوله مدير ادارة االمن البري 
العقيد زياد طارق اليوسف وقد 
نقل اللواء الشيخ محمد اليوسف 
الصباح حتيات وتهاني معالي 
الركن  الفريق  الداخليــــة  وزير 
م. الشــــيخ جابر خالد الصباح 
املبارك  مبناسبة عيد االضحى 
الى رجال أمن احلدود مشــــيدا 
بتواجدهــــم علــــى رأس عملهم 

بعيدين عن اهلهم وذويهم.
  واكد ارتياحه ملا شاهده من 
يقظــــة وجاهزية بــــني قيادات 
وضبــــاط وافــــراد قطــــاع امن 
احلدود واستعدادهم ملواجهة أي 
طارئ، وسعيهم الدائب لتطوير 
اساليب عملهم مبا يواكب احدث 
اكثر دول  التقنيات األمنية في 

العالم تقدما.
  واوضح ان رجال أمن احلدود 
هم درع الوطن وعيونه الساهرة، 
وانهم يعملون في اطار منظومة 
امنية متكاملــــة واعتمادا على 

املعلومــــات املتعلقة باملواطنني 
واملقيمني ضمن اجراءات تسهيل 
اجلوانــــب املتعلقــــة باملغادرة 
والوصول بالنظر الى موســــم 

احلج.
املهنا على  اللــــواء    واطلــــع 
جاهزية ادارة حماية امن املطار 
للتعامــــل مع الظروف املختلفة 
واحلــــاالت الطارئــــة ومواجهة 
الزيادة في اعداد املسافرين في 
املواســــم املختلفة وتوجه بعد 
ذلك الى جوازات املغادرين حيث 
اســــتمع الى موجز عن طبيعة 
العمل بقسم اجلوازات وانتقل 
املغادرين للتعرف  الى صالــــة 
على طبيعة العمل هناك وشاهد 
آلية العمل وفــــق احدث النظم 
واالســــاليب املتطــــورة في هذا 
املجال ومدى قدرتها ضمن خطة 

متكاملة في هذا االطار.
  كمــــا اطلع علــــى اإلجراءات 
والنظم األمنية املتبعة بالتفتيش 

تقنيات بالغة التطور.
  وشــــدد اللواء الشيخ محمد 
الوطن  امن  ان  اليوســــف على 
امانة في اعناقنا جميعا وان له 

االولوية األولى.
  بعد ذلك توجه اللواء الشيخ 
محمــــد اليوســــف الصباح الى 
احلدود الشمالية واستقبله مدير 
ادارة احلدود الشــــمالية املقدم 
مجبل فهد الرشيدي حيث اطلع 
خالل الزيــــارة على آلية العمل 
وجاهزيــــة رجال أمــــن احلدود 

الشمالية.
  واعرب عن اعجابه مبا ملسه 
من اجنازات حتققت على ارض 
الكويت  أبناء  الواقع بســــواعد 

املخلصني األوفياء.
  واختتم وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون أمن احلدود اللواء 
الشيخ محمد اليوسف الصباح 
متوجها بالتحية والتقدير ملعالي 
الركن  الفريق  الداخليــــة  وزير 

م. الشــــيخ جابر خالد الصباح 
ملا يقدمــــه من دعم ومســــاندة 
ألبنائه رجال األمن في مختلف 

القطاعات.
  وقام بتغطية اجلولة إعالميا 
املالزم أول شجاع املهان من إدارة 

اإلعالم األمني.
  وعلى صعيد اخر قام وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
امن املنافذ اللواء عبداهللا يوسف 

من مدير ادارة حماية امن املطار 
العقيد ايــــاد احلداد عن طبيعة 
عمل االدارة واالقســــام التابعة 
لهــــا والواجبــــات املنوطة بها، 
والــــى ايجاز متكامــــل عن عمل 
القوة العاملة باملطار واالجراءات 
املتبعة بإنهاء اجراءات  األمنية 
الســــفر بالنســــبة للمغادرين 
والقادمني وكيفية االستعالم من 
خالل اجهزة احلاسب اآللي عن 

أمن املطــــار، وعدد من القيادات 
األمنية.

  وقــــد نقل اللــــواء املهنا الى 
اخوانــــه وابنائه رجــــال االمن 
الداخلية  حتيات وتهاني وزير 
الفريق الركن م. الشــــيخ جابر 
خالــــد الصباح مبناســــبة عيد 

االضحى املبارك.
  وفي بداية اجلولة اســــتمع 
اللواء املهنا الى شرح تفصيلي 

املهنا صباح امس بجولة تفقدية 
زار خاللها األجهزة األمنية العاملة 
في مطار الكويت الدولي للوقوف 
على مدى جاهزيتها وكفاءتها في 
التعامل مع الظروف واملعطيات 

املختلفة.
  وكان فــــي اســــتقبال اللواء 
عبداهللا املهنا لدى وصوله الى 
منفذ مطار الكويت الدولي العقيد 
اياد احلداد مديــــر ادارة حماية 

والتدقيق على جميع احلقائب 
واألمتعة وكيفية الكشــــف عن 
املمنوعات وأســــاليب التهريب 
املختلفة، مبديا اعجابه باألجهزة 
املتطــــورة التي تعمــــل في هذا 
العاملني عليها  املجال وبكفاءة 
الى جانب املرونة والسرعة في 
انهاء إجراءات التفتيش املتبعة 

حاليا.
  واكد اللواء املهنا حرصه على 
تلمس األوضاع املوجودة وعلى 
ايجاد حلول امنية الي سلبيات 
معربا عن تقديره جلهود رجال 
االمن العاملني في مطار الكويت 
الدولي وكفاءتهم وقدرتهم على 
تنفيذ املهام والواجبات املنوطة 
بهم ضمــــن اخلطط االحترازية 
املتبعة من قبل وزارة الداخلية 

في هذا االطار.
  واشار الى انه يجب التنسيق 
بــــني جميع اجلهات  والتعاون 
العاملة باملطار موضحا اهمية 
دعم هذا التنسيق بصفة دائمة 
اللواء عددا  ومستمرة. واصدر 
من التعليمات واملالحظات التي 
من شأنها االرتقاء بالعمل مشددا 
على اهمية التوفيق بني اليقظة 
التعامل مع  واملرونة وحســــن 
املواطنني واملقيمني مبا يجسد 
الكويــــت احلضاري بهذا  وجه 
املرفق احليوي، وتقدمي جميع 
العــــون واملســــاعدة  اشــــكال 
حتى يتمكنــــوا من انهاء جميع 
املتعلقة بالسفر في  اإلجراءات 
املغادرة والوصول بســــهولة، 
والتعامل مع املسافرين عن طريق 
املوظفني واملوظفات. مشددا على 
ضرورة احلرص على االنضباط 
وااللتزام وإيجاد حلول لبعض 

املشكالت. 

 العميد غلوم حبيب

 اللواء املهنا متوسطا عددا من ضباط امن مطار الكويت الدولي  اللواء اليوسف متوسطا قوة مركز شرطة ضليعات السور 

 اللواء الشيخ محمد اليوسف خالل جولته على احلدود الشمالية واجلنوبية  اللواء املهنا والعقيد احلداد خالل جولة لهما في املطار  اللواء الشيخ محمد اليوسف مصافحا عددا من رجال امن احلدود 

 من الجولتين 
حرص اللواء الشيخ محمد اليوسف على معايدة ومصافحة   
رجال أمن احلــــدود وكان للزيارة صــــدى مؤثر وطيب لدى 

الضباط واألفراد.
بذل املقدم طالل املؤنس جهدا واضحا خالل اجلولة.   

رافــــق اللواء املهنا في جولته فريــــق من اإلعالم األمني    

بقيادة النقيب فيصل الديحاني. 
الشكر موصول لكل من العقيد منصور القطان مدير مناوب    
العمليات مبطار الكويت الدولي والرائد عبدالعزيز احلسيني مدير 
ادارة الرقابة األمنية بالوكالة والنقيب سليمان احلمدان رئيس قسم 

االمن في املطار والنقيب عبداهللا دشتي ضابط النوبة.

 ١٥ وافدًا ووافدة في أوكار دعارة ٣ بنغاليين سكروا حتى الثمالة فقطعوا أذن زميلهم 
  وقمار واتصاالت دولية

 ٤٨ مصاباً في حوادث سير خالل أول أيام العيد 

 سطو مسلح على مخيم في ميناء عبداهللا
  وإصابة مركبة مواطن بطلق ناري

 مواطن إلى «الفائقة» بعد طعنتين في الظهر
  وإصابة بنغالي وباكستاني في مشاجرتين

 هاني الظفيري
  أجريت لوافد بنغالي في مستشفى ابن سينا 
عملية جراحية متثلت في تخييط األذن ووضعها 
في مكانها الطبيعي وذلك بعد ان اقدم ٣ بنغاليني 
جميعهم في حالة ســـكر مبن فيهم املجني عليه 

على قطع اذنه اثر مشادة بينهم.
  وقال مصـــدر امني ان مواطنا اصطحب وافدا 
بنغاليا وفي يده اذنه الى مستشفى اجلهراء وقال 

املواطن انه شاهد الدماء تسيل من رأس البنغالي 
ولدى توقفه شاهد اذنه مفصولة عن مكانها ولدى 
االستماع الى إفادات الوافد قال ان زمالءه قطعوا 
اذنه حيث كانوا يجلســـون بعضهم مع البعض 
ويحتسون اخلمر، وأضاف املصدر االمني ان اطباء 
مستشفى اجلهراء استدعوا سيارة اسعاف لنقل 
املصاب الى مستشـــفى ابن سينا إلجراء العملية 

فيما مت اخطار املقدم صالح الدعاس بالواقعة. 

 محمد الدشيش
  شن مدير أمن محافظة الفروانية العميد غلوم حبيب يوم امس 
االول حملة مباغتة على عدد من االوكار املشبوهة في منطقة اجلليب 
واسفرت احلملة والتي شارك فيها ٢٠ رجل أمن عن اغالق ٣ أوكار 
لالعمال املنافية لآلداب ووكر للقمار ووكرين لسرقة املكاملات الدولية، 

وبلغ عدد املوقوفني في حملة اجلليب ١٥ وافدا ووافدة.
  وقـــال مصدر أمني ان حملة العميـــد غلوم جاءت اثر حتريات 
مسبقة تضمنت معلومات عن هذه املمارسات املشبوهة خالل  عطلة 
العيد، حيث مت جتهيز قوة ومداهمة تلك االوكار في وقت متقارب 
خشية معرفة خبر شن مديرية أمن الفروانية حلملة في املنطقة، 
وأكد املصدر ان جميع املوقوفني في حملة اجلليب سيتم ابعادهم 
من البالد باستثناء الذين ضبطوا في وكر القمار خاصة ان هناك 
مبالغ ماليـــة ضبطت بحوزة مدير الوكر والالعبني، وهذه املبالغ 

يستلزم تسليمها إلى النيابة العامة للتصرف فيها. 

 أمير زكي
  حــــذر املنســــق اإلعالمي في 
ادارة الطوارئ الطبية عبدالعزيز 
بوحيمد اولياء االمور من مغبة 
البر  فــــي  أبنائهم يلهون  تــــرك 
باستخدام «الباقيات» والدراجات 
النارية، مؤكدا على ان االصابات 
التي تلحق باألطفال تكون خطرة 
انهم ال يرتدون «خوذ»،  خاصة 
مشيرا الى ان ٥ اطفال أصيبوا في 
حوادث ذات صلة خالل الساعات 

األولى من يوم أمس.
  وكشف بوحيمد في تصريح 
خاص لـ «األنباء» ان عدد املصابني 

في حوادث سير خالل اول ايام عيد األضحى املبارك 
بلغ ٤٨ اصابة وكان عدد كبير من هذه االصابات وقع 

جراء اللهو بـ «الباقيات» او بالدراجات النارية.
  وأضاف ان اجمالي احلــــاالت التي تعامل معها 
رجــــال الطوارئ الطبية خالل أول أيام العيد بلغت 

١٨٣ حالة من خالل ١٦٧ بالغا تلقته 
عمليات الطوارئ.

  وتطــــرق بوحيمــــد الى أهم 
احلوادث، مشــــيرا الى ان حادث 
الســــادس  الدائري  انقالب على 
أسفر عن اصابة طفل (٩ سنوات)، 
ومواطن (٤٠ عاما)، وحدث (١٥ 
عاما)، وان املصابني الثالثة نقلوا 
الى مستشفى اجلهراء بواسطة 
رجال الطــــوارئ احمد الظفيري 
وحسني مســــلم وحسام النجار 

وتامر أحمد.
  وأشار بوحيمد الى حادثا آخر 
وقع على طريق الوفرة عند الكيلو 
٨ أسفر عن اصابة حدثني ومت نقلهما الى مستشفى 
العدان بواســــطة عبداهللا العيدان وناصر العازمي 
ومخلــــف العنزي. وفي الوفرة أيضا عند الكيلو ٣١ 
وقع حادث تصادم أسفر عن اصابة صيني ومصري 

ونقال الى مستشفى العدان. 

 أمير زكي
  فتح رجال إدارة بحث وحتري 
محافظة األحمدي بقيادة العقيد 
عـــادل احلمدان حتقيقا موســـعا 
للوقوف على هوية لصوص سطوا 
على مخيم في منطقة ميناء عبداهللا 
وأطلقوا أعيرة نارية على صاحب 
املخيم الذي استيقظ بشكل مفاجئ 
بعد شعوره باللصوص يعبثون 

مبحتويات مخيمه، هذا ولم يصب 
صاحب املخيم بأذى وإمنا حلقت 
مبركبته أضرار جراء إطالق النار 
الذي أطلقه اللصوص. واستنادا الى 
مصدر امني فإن بالغا تلقته عمليات 
وزارة الداخلية في الساعات األولى 
من فجر امس، حيث قال املبلغ ان 
هناك ٣ لصوص اقتحموا مخيمه 
أثناء نومه واســـتيقظ ليشـــاهد 

اللصـــوص الذين أطلقـــوا عليه 
األعيرة النارية. وأضاف املصدر: ما 
ان تلقت عمليات الداخلية هذا البالغ 
حتى سارع الى موقع احلادث مدير 
عام مديريـــة امن االحمدي اللواء 
عبدالفتـــاح العلي ومدير مباحث 
األحمدي العقيد عادل احلمدان الى 
جانب رجال األدلة اجلنائية الذين 

رفعوا آثار إطالق النار. 

 أمير زكي
  نقل شاب كويتي (٢١ عاما) في حالة حرجة إلى 
مستشفى مبارك اثر تلقيه طعنتني في الظهر خالل 
مشاجرة شبابية وقعت في احد املجمعات التجارية 
الشهيرة في منطقة الساملية، وقام بنقل الشاب الى 
غرفة العناية الفائقة مــــن الطوارئ الطبية كل من 

رجلي الطوارئ محمد الشيحه وحسني البلوشي.

  على صعيــــد آخر، أصيب وافــــد بنغالي بجرح 
قطعي في اليد اثر مشــــاجرة بينــــه وبني عدد من 
أبناء جاليته جراء اخلالف على موقف سيارة، كما 
أصيب وافد باكستاني بجرح قطعي في الرأس اثر 
مشاجرة اســــتخدمت فيها العجرات ونقل املصاب 
الى مستشفى الفروانية ايضا بواسطة نواف جابر 

وعبداملطلب األستاذ. 

 ١٠ وافدين يتهمون مواطنهم: خالل حملة مباغتة بقيادة العميد غلوم حبيب المجني عليه حمل أذنه في يده إلى مستشفى ابن سينا
  خان األمانة في أموال األيتام

 محاولة انتحار هندية بسقوط من علو

 ٣ صوماليين للتحقيق في تهمة سرقة وحرق مركبة

 محمد الدشيش
  اتهم وافدون من اجلنســـية املصرية وافدا من نفس جنســـيتهم 
بخيانة االمانة وعدم تســـليم مبلغ ٨ آالف جنيه مصري الى احدى 
اجلمعيات التـــي تنفق على األيتام خالل العيد وقال الوافدون انهم 
اعتادوا كل عيد اضحـــى ان يجمعوا بعضهم من بعض مبلغا ماليا 
ويقوموا بإرســـال املبلغ الى جمعية خيرية فـــي مصر تنفق على 

األيتام في بلدهم.
  وقالوا قمنـــا بتجميع ٤٠٠ دينار (نحـــو ٨ آالف جنيه مصري) 
وسلمناها الى آخر (املدعى عليه) حتى يسلمها الى اجلمعية اخليرية 
اال انهم تأكدوا وبعد االتصال بجمعية االيتام ان زميلهم لم يسلمهم 
اي مبلغ، وســـجلت قضية خيانة امانة وجار توقيف املدعى عليه 

حال حضوره الى البالد للتأكد من حقيقة الدعوى. 

 أمير زكي
  أقدمت وافدة هندية على الهرب من منزل كفيلها قفزا من الطابق 
الثاني وقد اصيبت بكسور متفرقة، وقال املنسق اإلعالمي في إدارة 
الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان بالغا ورد الى عمليات الطوارئ 
بإصابة هندية (٣٦ عاما) بكسور، ولدى انتقال رجل الطوارئ مبارك 
علي تبني ان الوافدة حاولت الهرب من منزل كفيلها في منطقة العدان 
بالقفز من الطابق الثاني فاصيب بكسور، الفتا الى ان الوافدة وضعت 
حتت التحفظ في مستشـــفى العدان إلعادة التحقيق معها ومعرفة 

دوافع انتحارها او الشروع في االنتحار. 

 محمد الدشيش
  أخضع ٣ وافدين من اجلنســـية الصومالية للتحقيقات من قبل 
رجال مباحث خيطان وذلك اثر العثور على ســـيارة وافد محروقة 

بعد سرقتها في منطقة اجلليب.
  وكان وافد مصري أبلغ عن سرقة مركبته قبل ٣ أيام، ويوم أمس 
مت العثور على مركبته محروقة، وما ان أبلغ عن العثور على مركبته 
محروقة حتى أشار بأصابع االتهام الى ٣ صوماليني سبق ان هددوه 

بحرق مركبته إذا ما أوقفها مقابل مسكن يقيمون فيه.
  هذا ونفى الصوماليون الثالثة ان يكونوا قد حرقوا سيارة الوافد 
او ان يكونوا قد ســـرقوها، مشيرين الى ان تهديداتهم باحلرق هي 

مجرد كالم غير قابل للتنفيذ. 

 عبدالعزيز بوحيمد


