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 محمد الدشيش
  متكن رجال امن الفروانية من اغالق اربعة اوكار لسرقة املكاملات الدولية في منطقة جليب 

الشيوخ واحالة ٦ وافدين كانوا يديرون االوكار الى جهات االختصاص وسجلت قضية.
  وفـــي التفاصيل التي يرويها املصدر ان معلومات وردت الى مدير امن الفروانية العميد 
غلوم حبيب الذي اوعز لرجاله بضبط املخالفني، وعليه مت توجيه قوة من رجال االمن الى 
االوكار التي كان قد وضعها الوافدون فوق اسطح احدى البنايات في منطقة جليب الشيوخ 

ليتم ضبط الوافدين متهيدا الحالتهم الى االبعاد. 

 ضبط ٦ وافدين بسرقة المكالمات الدولية في الجليب

 غريب: مكافحة المخدرات من أولويات «الداخلية»
 

 معهد القادة ينظم «دورة اإلسعافات» لموظفي «الكهرباء» 
 نظم معهد القادة 
االمني للدراســـات 
والتدريـــب االهلي 
برنامج «االسعافات 
االوليـــة» برعايـــة 
الفريق  مدير املعهد 
م.مســـاعد الغوينم 
وبحضور م.عواطف 
الشـــاهني مديـــرة 
التــــطويـــر  ادارة 
االداري والتدريـــب 
الكهرباء  في وزارة 
واملاء وحاضر فيها 
د.عدنان ابوحشمة 
ود.عادل عطا وشارك 
الدورة عدد من  في 
اداريـــي وموظفـــي 
الوزارة وفي اخلتام 
مت توزيع الشهادات 
والهدايـــا التذكارية 

على املتدربني. 
 بالتنســـيق مع اللجنة الوطنيـــة للوقاية من 
املخدرات واملشـــروع التوعـــوي الوطني للوقاية 
من املخـــدرات «غراس» ألقى املـــالزم أول عثمان 
غريب واملالزم مشاري السمحان من إدارة اإلعالم 
األمني بـــوزارة الداخلية محاضـــرة توعوية عن 
املخدرات، وكيفية الوقاية منها وعدم اإلدمان عليها، 
في ثانوية دعيج السلمان الصباح مبنطقة مبارك 
الكبير التعليمية ، مؤكدين على أهمية دور وسائل 

اإلعالم في الوقاية منها.
  وتناول احملاضران احملورين السلبي واإليجابي 
للمخدرات وأكد املـــالزم أول عثمان ان املخدرات 
أصبحت مكافحتها من أولويات األجهزة األمنية، 
مشيرا بذلك الى جهود رجال مكافحة املخدرات بصفة 
خاصة ورجال األمن بصفة عامة في ضبط العديد 
من القضايا مســـتدال بذلك على ما نشر بالصحف 
اليومية وحجم الكميات واألنواع املضبوطة منها، 
مؤكدا أهمية دور املجتمع املدني في القضاء على 
هذه اآلفة املدمرة والتي تـــأكل األخضر واليابس 

وتدمر مكتسبات الشعوب.
  كما أشاد باجلهود املبذولة على جميع املستويات 
الرسمية والشعبية للوقاية منها، مؤكدا ضرورة 
دعم هذه اجلهود حتى يتحقق الهدف منها وتأتي 

ثمارها في القريب العاجل.

  من جانبه، اعتبر املالزم السمحان ان املخدرات 
قضية مجتمعية في املقام األول والبد من غرس القيم 
النبيلة في نفوس الصغار حتى ال يكونوا فريسة 
ســـهلة ألصحاب النفوس الضعيفة من املروجني 

والتجار وكذلك أصدقاء السوء.
  وقال إن املخدرات أخذت أشكاال عديدة ومؤثرات 
كثيرة وأصبحت تعرف بأسماء خادعة تذهب بالعقل 

وحتط من قدر متعاطيها بني الناس.
  وحذر احملاضران من اآلثار السلبية للمخدرات 
على الفرد واملجتمع والعالقات األسرية وما ينتج 
عنهـــا من حاالت الضياع لـــألوالد وارتفاع معدل 
الطالق نتيجة للســـلوكيات اخلاطئة التي يعتاد 
عليهـــا املتعاطي أو املدمن، داعـــني احلضور الى 
االلتـــزام بالعادات والتقاليـــد احلميدة التي جبل 
عليها أهل الكويت منذ القدم وقبل ذلك متمسكني 
بتعاليم اإلسالم التي حتث على االبتعاد عن مثل 
هذه اآلفة املدمرة، متمنني لهم حياة سعيدة بعيدة 

عن املخدرات.
  وعقب ذلك مت توزيع العديد من البروشورات 
التوعوية على احلضور، والذين أشادوا باحملاضرة 
ومحوريهـــا، مؤكدين جتاوبهم مـــع ما أثير حول 
القضية واستعدادهم للتعاون الدائم للقضاء على 

هذه الظاهرة. 

 املالزمان أوالن عثمان غريب ومشاري السمحان خالل احملاضرة

 الفريق متقاعد مساعد الغوينم خالل تكرمي املشاركني في الدورة 

 التدريب على االسعافات األولية  فتاة جتري تدريبا لعملية انقاذ 

 مسّن تزوج من عربية فانتقم منه
  ابنه ببيع بيته وسرقة ٥٠٠٠ دينار

  
  محمد الدشيش

  حاول ابن مواطن االنتقام من والده بعد اكتشافه زواجه من عربية خارج 
البالد وذلك ببيعه ملنزل والده في منطقة الظهر واالستيالء على مبلغ ٥٠٠٠ 
دينار ليتم تسجيل قضية بحق االبن االكبر حملت مسمى التزوير في محررات 
رسمية. وفي التفاصيل ان االسرة اكتشفت زواج والدهم من وافدة عربية، 
فاجته االبن االكبر الى سحب مبلغ من حساب والده (٥٠٠٠ دينار) عن طريق 
التوكيــــل الذي كان بحوزته. ولم يكتف بذلك، حيث اجته لبيع منزل والده 
فــــي منطقة الظهر إال ان احد االبناء أبلغ والده بالذي فعله شــــقيقه االكبر، 

ليتجه االب الى مخفر الفروانية مسجال قضية في حق ابنه.

 ٣ لصوص سلبوا هاتف مواطن
  وشخصان يرتديان زيًا رياضيًا سرقا عاملين

  
  هاني الظفيري

  شرع رجال بحث وحتري محافظة حولي بقيادة العقيد عبدالرحمن 
الصهيل في البحث عن ثالثة مجهولني قاموا باالعتداء على مواطن في 
منطقة الساملية بالضرب وسلبه، ليتجه املواطن الى مخفر املنطقة 

مسجال قضية سلب بالقوة.
  وفي التفاصيل ان مركبـــة اعترضت طريق املواطن بجانب احد 
املجمعات التجارية في منطقة الساملية وترجل منها ثالثة اشخاص 
دون ان يعرف املواطن األسباب لينهالوا عليه بالضرب، ثم سلبوه 
هاتفـــه النقال ومفتاح مركبته ومحفظـــة نقوده ليفروا هاربني مما 
جعل املواطن يتجه الى مخفر الســـاملية مسجال قضية احيل ملفها 

لرجال املباحث.
  من جانب آخر، أقدم شخصان مجهوالن في محافظة اجلهراء على 
سلب وافدين يعمالن في جمعية منطقة النسيم ليتجه الوافدان الى 
مخفر تيماء وسجال قضية، وقد أشار املصدر الى ان الوافدين وهما 
عامالن باجلمعية فوجئا بشخصني يرتديان الزي الرياضي يتربصان 
لهما خلف جـــدران اجلمعية ليقوما بســـلب الوافدين محفظتيهما 
حتت تهديد الســـالح األبيض، حيث استوليا على مبلغ ١٥٠ دينارا 
وهاتفيهما النقالني اللذين ال يتعدى ســـعر الواحد منهما ٦ دنانير 

وعليه مت تسجيل قضية في مخفر تيماء. 

 سكر حتى الثمالة فرقص في الشارع العام
  

  هاني الظفيري
  لم يســـتطع مواطن االنتظار لالحتفال برأس الســـنة على طريقته 
اخلاصة فاحتسى اخلمر دون مشاكل، حتى ضبطه رجال االمن في منطقة 
اجلابرية وهو يرقص على نغمات موســـيقى سيارته في الطريق العام 

لتتم احالته الى مخفر الساملية وسجلت قضية سكر في مكان عام.

 مجهول خطف فتاة من إسطبالت الجهراء
   واألم تستغيث بأجهزة الداخلية

 حريق مركبتين في الظهر وتيماء

 سيدة تتحدث اللهجة الخليجية تركت
  رضيعتها في حضانة وذهبت إلى غير رجعة! 

 مصرع شابين في تصادم وجهًا لوجه على طريق السالمي
  أمير زكي ـ محمد الدشيش

  لقي شــــابان مصرعهما اثر تصادم مركبتيهما 
وجها لوجه صباح امس على طريق الساملي ليتم 

نقل اجلثتني الى الطب الشرعي.
  وقال مصدر أمني ان بالغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية عن وجود حادث تصادم وقع على طريق 
الســــاملي عند كيلو ٣٠، ليهرع علــــى الفور مدير 
امن اجلهراء العميد محمد طنا ليجد ان الشــــابني 
قد فارقا احلياة جــــراء حادث التصادم الذي كان 
وجها لوجه، الشابني في العقد الثاني من العمر، 
ليتم عمل طوق امني حول موقع احلادث حتى قام 
رجال الطب الشرعي بنقل جثتي الشابني وسجلت 
قضية وحضــــر الى املوقع ضابط االرتباط ماجد 

الصليلي.
  من جانب آخر، نقــــل مواطن ووافد عربي الى 
مستشفى العدان جراء االصابات التي حلقت بهما 
من وقوع حادث تصادم مساء اول من امس على 
طريق امللك فهد ليتم تسجيل قضية، وقام رجال 
املــــرور بنقل املركبات على جانــــب الطريق ملنع 

االزدحامات املرورية. 

 هاني الظفيري
  شـــرع رجال إدارة بحث 
الفروانية  وحتري محافظة 
بقيـــادة العقيـــد منصـــور 
الهاجري فـــي فتح حتقيق 
موســـع وجمـــع املعلومات 
لتحديد هوية سيدة تتحدث 
اللهجة الكويتية تركت طفلة 
يقل عمرها عـــن عام داخل 
حضانة خاصـــة في منطقة 
خيطـــان ومن ثم هربت إلى 
جهـــة غير معلومـــة. وجاء 
فتح التحقيق من قبل رجال 
مباحث الفروانية في أعقاب 

سماع مدير امن الفروانية العميد غلوم حبيب 
وقائد منطقة الفروانية العقيد وليد الشـــهاب 
إلفادات مالكة احلضانة وهي كويتية اجلنسية، 
إذ قالت انها تلقت اتصاال من مشرفات احلضانة 

ابلغنها فيه ان سيدة حضرت 
الى احلضانة وطلبت ان تتم 
استضافة الطفلة خالل الدوام 
الرسمي احلكومي، وعندما 
طلبت املشرفات على احلضانة 
من السيدة تزويدهن ببيانات 
وأوراق ثبوتية للطفلة، قالت 
السيدة والتي يفترض  لهن 
انها والـــدة الطفلة ان كامل 
أوراق الطفلة متواجدة معها 
داخل السيارة وانها ستتجه 
للمركبة إلحضار األوراق اال ان 
ذلك لم يحدث، حيث خرجت 
السيدة والذت بالفرار. وأبلغ 
املصدر األمني ان العقيد الشهاب طلب من صاحبة 
احلضانة ان تستضيف الطفلة حلني نقل الطفل 
الى الرعاية حتى يتم الكشف عن هوية السيدة 

املجهولة. 

 هاني الظفيري
  اندلعت النيران مساء أول من أمس في مركبة مواطن 
مبنطقة الظهــــر، حيث قام رجال مركــــز إطفاء مبارك 
الكبير بقيادة املــــالزم أول غامن الهاجري باالجتاه الى 
موقع احلريق وإخماد ألسنة اللهب دون الوصول الى 
أجزاء كبيرة من املركبة. من جانب آخر، أضرم مجموعة 
مجهولني النار مساء أمس مبركبة قاموا بسرقتها إلخفاء 
آثار بصماتهم من على املركبة التي أحرقها املجهولون 
في منطقة تيماء. وفي التفاصيل ان بالغات عدة وردت 
الى عمليات الداخلية مســــاء اول من امس عن حريق 
مركبــــة، ليتوجه رجال مركز إطفــــاء اجلهراء احلرفي 
ورجال األمن، وباالستعالم عن طريق شاصي املركبة 
تبني انه مسجل بحقها قضية سرقة منذ أسابيع ليتم 

تسجيل قضية وجار ضبط املتهمني. 

 هاني الظفيري
  أمر مدير امن محافظة اجلهراء العميد محمد 
طنـــا عموم دوريات االمـــن وعموم دوريات 
املباحث بعمل متشيط دقيق على كل املخيمات 
الواقعـــة في نطاق محافظـــة اجلهراء وذلك 
للبحث عـــن فتاة في العقد الثاني من العمر 
ابلغ ذووها عن تعرضهـــا لالختطاف اثناء 
تنزهها على مقربة من مخيم اسرتها مبنطقة 

اسطبالت اجلهراء.
  وقـــال مصدر امني ان والدة الفتاة ابلغت 
عمليات الداخلية في ساعة متأخرة من مساء 
اول مـــن امس ان ابنتها خرجت للتنزه على 

مقربة من املخيم.
   وقد شـــعرت االم بتأخر الفتاة وسمعت 

صـــوت صراخ ابنتها، حيث هرولت الـــى خارج املخيم، واذ 
بها جتد ســـيارة يابانية جتلس بداخلها الفتاة وهي تصرخ 

وان املـــركبة تســـير بســـرعة كبيرة، وقال 
املصدر: امـــر مــــدير امن اجلـــهراء العميد 
طنا بارسال دورية الم الفتاة املختطفة لرمبا 
تزودهم مبعلومات تعجل بايقاف الشخص 
الذي ادعت انه مجهول وقام باختطاف ابنتها، 
وحتـــى عصر امس لم تســـفر اجلهود التي 
بذلها رجال امن ومباحث اجلهراء عن توقيف 

الشخص اخلاط.
  ومضى املصـــدر االمني بالقول ان جميع 
االحتماالت واردة في هذه القضية، فرمبا تكون 
قد اختطفت ورمبا لم تختطف وخرجت في 
نزهه مع صديق لها. يذكر ان منطقة غرناطة 
شهدت قبل ايام بسيطة واقعة مشابهة حينما 
ابلغت سيدة كويتية ان ابنتها اختطفت من 
داخـــل منزلها وقد متكن رجـــال املباحث من ضبط اخلاطف 

واملخطوفة واحالتهم الى النيابة. 

 العميد محمد طنا 

 اللواء عبدالفتاح العلي 

 صورة للطفلة حصلت عليها «األنباء» 

 النيران وقد التهمت مركبة تيماء 

 السيارة تبدو مهشمة 

 إحدى السيارات املضبوطة في حملة العلي 

 ١٢٠ مخالفة وحجز ٩ مركبات
  في حملة جديدة ألمن األحمدي

 عبداهللا قنيص
  واصل رجال امــــن محافظة االحمدي بقيادة اللواء عبدالفتاح العلي 
حمالتهم االسبوعية على املستهترين في نطاق محافظة االحمدي خاصة 
مع هطول االمطار فجر امس واســــتغالل بعض الشبان لهذه املناسبة 
في التشــــفيط واالستهتار والرعونة.  وأســــفرت احلملة التي انطلقت 
فجــــر امس عن حترير ١٢٠ مخالفة مروريــــة واحتجاز ٩ مركبات متت 
احالتها الى حجز املرور وأشــــار املصدر الى ان هذه احلمالت ستستمر 
للحد من إيقاف املستهترين وتعريض حياة اآلخرين للخطر منوها الى 
ان اجلهــــود الكبيرة التي يبذلها رجــــال امن محافظة االحمدي ادت الى 
انخفاض كبير في ظاهرة االستهتار والرعونة خاصة ان امن االحمدي 
رفع شعار خالل املرحلة املاضية وهو ال للواسطة والكل سواسية امام 

تطبيق القانون. 


