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 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 قال مدير العالقات العامة واالعالم باالنابة املقدم ناصر 
االنصاري ان عدد احلوادث التي تعاملت معها االدارة العامة 
لالطفاء حتى نهاية عام ٢٠١٠ كان ١٣٣٢١ حادثا تنوعت بني 
حريق وانقاذ وخدمات عامة، واشار الى ان الرقم هذا العام 
جاء بأقل من ٦٪ من العام السابق ٢٠٠٩ وان رقم احلوادث 
يتناقص من عام الى عـــام، ويرجع ذلك الى خطة االدارة 
التي اعدتها من قبل والتي من ابرزها توسيع دائرة التوعية 

االعالمية والتي شملت كثيرا من اجلهات احلكومية واالهلية 
بكيفية التعامل مع احلريق وسبل الوقاية منها وكان ذلك 
باحملاضرات والبروشورات التوعوية، كما كان دور ادارة 
الوقاية من احلريق له االثر الكبير في تقليل هذه احلوادث 
وخاصة بعد تطوير االشـــتراطات السالمة والوقاية في 
املباني اجلديدة، ومتنى االنصاري ان يكون عام ٢٠١١ عاما 

جديدا وآمنا وخاليا احلوادث على اجلميع. 

 األنصاري: «اإلطفاء» تعاملت مع ١٣٣٢١ حادثًا وحريقًا في ٢٠١٠

 اللواء الشيخ أحمد اخلليفة 

 اللواء عبدالفتاح العلي 

 العميد محمد طنا 

 العقيد عادل احلمدان 

 اللواء ابراهيم الطراح 

 موقوفون في حمالت األحمدي  

 العميد حسني الشيرازي 

 سيارة أحد املستهترين في طريقها إلى كراج حجز البلدية 

 عام ٢٠١١ بدأ بحوادث مرورية مفجعة 
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 هرب من األمن وترك كلبه في السيارة أو

 سلب ١٩٠ دينارًا حملت قضية رقم واحد بالفروانية

 رسالة تهديد.. أول قضية بالعاصمة

 قضية رقم ١ في الجهراء سرقة مركبة

 هاني الظفيري
  تقـــدم مواطن الى مخفـر الفـــردوس مبلغا عن 
تعرضـــه للضرب والســـلب بالقـوة مـــن قبل ٣ 
اشـــخاص كانوا داخــــل مركبتني، مشيرا الى انه 

فوجئ مبركبتني قام من بداخلهما باعتراض سيارته 
واجباره على التوقف وسلبه ١٩٠ دينارا واتـــالف 
مركبـــته، وزود رجـــال االمــن ببيانات املركبتني 

وسجلت قضية.

 هاني الظفيري
  ســـجلت محافظة العاصمة أول قضية حملت 
عنـــوان تهديد باحلـــاق األذى، إذ تقدمت مواطنة 
ببالغ إلى مخفر الصليبخات وقالت فيه ان شخصا 
وضع رســـالة على مركبتها أكد فيها انه سيقتلها، 

ألنها رفضت الزواج منه، مشـــيرة الى ان الشاب 
تقدم للزواج منها ولكن اســـرتها رفضته لتباعد 
املستوى االجتماعي وسجلت قضية تهديد ووصلت 
الى جهات االختصاص حيث اشـــرف على متابعة 

القضية العقيد عبدالرحمن الشراح. 

 محمد الجالهمة
  قدم مواطن الى مخفر النعيم مبلغا عن تعرض 
مركبته للسرقة عن طريق حتطيم الزجاج اجلانبي 

واالستيالء على هاتف نقال ونظارة شمسية وحافظة 
فيها ٣٠ دينارا وســـجلت قضية سرقة عن طريق 

حتطيم حرز وحملت رقم ١. 

 أول لص في ٢٠١١ سقط في مبارك الكبير بالجرم المشهود

 ضبط أربعة خليجيين سرقوا «تجوري»
  وشرعوا في كسره ببر الصناعية

 فيما تقترب الساعة من الثانية عشرة والنصف مت 
توقيـــف أول لص في منطقة صباح الســـالم وقد عثر 
بحوزة اللص على مسروقات كان قد سرقها قبل دقائق 
من منزلني، وقال مصدر امني ان عمليات الداخلية تلقت 
بالغا بشأن تعرض منزل مواطن للسرقة ومتكن مارة من 
توقيف شاب من فئة غير محددي اجلنسية. وقال مصدر 
امني قام مساعد مدير امن محافظة مبارك الكبير اللواء 
ابراهيم الطراح باالنتقال الى موقع اجلرمية وبالتحقيق 
مع الشـــاب اعترف بأنه دخل الى منزل املواطن بقصد 
الســـرقة واســـتولى على مصوغات ذهبية وأرشد عن 
ســـيارة مهملة قام بوضع املسروقات بداخلها وكشف 
عن مفاجأة للواء حينما ابلغه بأنه ســـرق قبل ان ينفذ 
جرمية سرقة املواطن والذي كان سببا في توقيفه منزلني 
آخرين وأرشد عن املســـروقات وجار اتخاذ االجراءات 

القانونية بحقه. 

 شهدت منطقة الدعية حادثة غريبة مع 
بدء العام اجلديد، اذ مت الطلب من مواطن 
التوقف لالشـــتباه به اال ان الشخص قام 
بالهرب من رجال األمن لتتم مطاردته داخل 
منطقة الدعية، وقال مصدر امني ان رجال 
األمن عثروا على املركبـــة الى جوار احد 
احملـــوالت دون قائدها، حيث وجدوا كلبا 
داخل املركبة وقد احكم صاحبها اغالقها وفر 
الى جهة غير معلومة، وعليه أمر مدير أمن 
العاصمة باالنابة العميد حسني الشيرازي 
بتسجيل قضية هروب ومت استدعاء ونش 
لنقل الســـيارة الى املخفر متهيدا الخراج 
الكلب واحتجاز املركبة متهيدا للقبض على 

صاحبها. 

 هاني الظفيري
  أفسد رجال مباحث تيماء مشروع سرقة 
جتوري من أحد املنازل في منطقة ســـعد 
العبداهللا حينمـــا ألقي القبض على أربعة 
خليجيني كانوا بصدد كســـر التجوري في 
بر صناعية اجلهراء واالســـتيالء على ما 

في داخله.
  وفي التفاصيل التي يرويها مصدر امني ان 
معلومـــات وردت الى العقـــيد سعد العدواني 
عن قيــام مجموعة مــن الشـــبان بوضع 
جتوري في منطقة بـــر صناعية اجلهراء، 
العـــدوانـــي معــلومـــته من  وفور تلقي 
املصدر، أمر بانطالق قـــوة من رجاله الى 
موقع الشـــبان الذين كانوا يحاولون كسر 
التجوري العمـــالق ليتم ضبطهم باجلرم 

املشهو.
   وأضاف املصدر: وبعـــد التدقيق على 
بيانـــات الشـــبان االربعة، تبـــني انهم من 
اجلنسية السعودية وهم في العقد الثاني 

مـــن العمر احيلوا للتحقيـــق ملعرفة مالك 
التجوري وكمية املبلغ املوجود في داخله 

وسجلت قضية.
  وفي ذات الســـــياق، متـــكن رجـــــال 
مباحث مخـــفر النعــيم مـــن رصد شــــاب 
من فئة البدون وبحـــوزته مســـروقـــات 
تقـــدر قيمتهـــا بـ ٥٠٠ دينــــــــار قـــــام 
بوضــعهـــا داخل مخيمـــه الكائـــن خلف 
اســـطبالت اجلهراء لتتم احالته الى جهة 

االختصاص.
  وفي التفاصيل: ان معلومات وردت الى 
رجـــال املباحــث عن دور شـــخص يقوم 
بـــســـرقة املـــنازل فـــي منطقــتي النعيم 
وجنـــوب اجلهراء، ليـــتـــم ضبطه، حيث 
اعترف بـ ٧ سرقات، وأرشد عن مكان وضعه 
للمسروقات ليتم حصر املضبوطات وإرفاقها 
بتقريـــر مت رفعه الـــى االدارة العامة ليتم 
تســـجيل قضية وأحالت املتهم الى النيابة 

العامة. 

 أمير زكي ـ محمد الجالهمة
  شهدت البالد مع انطالقة العام اجلديد سلسلة من 
احلوادث املرورية، اسفرت عن مصرع مواطن ومواطنة 

واصابة عدد آخر من املواطنني والوافدين.
  وقال املنســـق االعالمي في ادارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد: ان بالغا ورد الى غرفة الطوارئ 
الطبية كان نتيجة انقالب مركبة على طريق الدائري 
السادس السريع راح ضحيته مواطنة تركت جثتها 

للطب الشرعي.
  واشار بوحيمد الى ان طريق الدائري السادس شهد ايضا حادثا 
آخر نتيجة تصادم مركبتني تسبب بوفاة مواطن (٣٤ عاما)، ومت 

نقله للطب الشرعي.
  والى منطقة العيون، تعرض شـــاب لكدمات متفرقة وجرح 
قطعي بالرأس جراء اصطدام مســـن بدراجته النارية ليتم نقله 
عن طريق رجلي االســـعاف خالد الرشـــيدي وعماد االبيض الى 
مستشفى اجلهراء، واشـــرف على دخوله ضابط االرتباط ماجد 

الصليلي.
  والى طريق امللـــك فهد فقد ادى انقالب مركبـــة اميركية الى 
انحشار مواطن بداخلها ومت االستعانة برجال فرقة انقاذ ميناء 
عبداهللا بقيادة النقيب مبارك الدوســـري واملالزم ناصر الدهام، 

ومت نقل املصاب الى مستشفى العدان. 

 حوادث بالجملة ومصرع مواطن 
ومواطنة في ٢٠١١/١/١ 

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
  رفعت أجهزة وزارة الداخلية ممثلة في قطاع األمن 
اجلنائي واألمـــن العام والنجدة واملـــرور من درجة 
االستعداد تزامنا مع بدء العام اجلديد ٢٠١١ اذ انتشرت 
جميـــع قطاعات وزارة الداخلية فـــي مختلف أرجاء 
الكويت وأسفرت احلمالت األمنية عن ضبط عشرات 
الســـكارى ومداهمة عدة أوكار مشبوهة بها وافدات 
من اجلنســـيات العربية وأخرى لوافدات آسيويات، 
كما مت شـــن حملة وصفت باألكبـــر على اإلطالق في 
محافظة األحمدي، شارك فيها نحو ٥٠٠ ضابط وضابط 
صف حتت إشـــراف مدير عام أمـــن األحمدي اللواء 
عبدالفتاح العلي وأســـفرت هذه احلملة التي شملت 
الوفرة واملزارع واالســـطبالت عن احتجاز ٥٥ شابا 
منهـــم ٥٣ حدثا ووجهت جلميع املوقوفني تهم إتالف 
مال الدولة ومقاومة السلطات، خاصة بعد ان رشقوا 
نحو ٨ دوريات أمنية باحلجارة وأتلفوا زجاجها، كما 

جرى حترير ٢٠٠ مخالفة مرورية.

  األمن الجنائي وترجمة تعليمات الخليفة

  وحول احلمـــالت األمنية التـــي انطلقت مع قرب 
انتهـــاء العام ٢٠١٠ وانطالقة عـــام ٢٠١١ يقول مصدر 
امني ان رجال اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية قاموا 
بتنفيذ خطة وكيل وزارة الداخلية املســـاعد لشؤون 
األمن اجلنائي باإلنابة اللواء الشـــيخ احمد اخلليفة 
والتي تضمنت إخضاع عدد من االسطبالت والشقق 
املشبوهة والڤيالت للمراقبة ومداهمتها في حال إقامة 

حفالت مشبوهة فيها.
  وأضاف املصدر األمني ان حمالت قطاع األمن اجلنائي 

التي أشـــرف عليها مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية اللواء الشـــيخ علي اليوســـف أسفرت عن 
ضبط ٢٣ امرأة من مختلف اجلنسيات و٤١ رجال في 
منطقة اجلابرية وداخل مناطق املخيمات وحتديدا في 
مخيمات الصليبية واسطبالت منطقة كبد وجرى عمل 
مداهمات لعدد من هذه املرافق وأسفرت حملة املخيمات 
واالسطبالت عن ضبط ٢١ امرأة و٣٣ رجال، كما استهدف 
رجال اللواء الشيخ احمد اخلليفة شقتني في منطقة 

الفروانية ومت توقيف ٦ سيدات و١٠ رجال.
  وأكـــد املصدر األمني ان مدير عـــام اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية امر باحتجاز جميع املوقوفني بحيث 
متت ترجمة تعليمات وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشـــؤون األمن اجلنائي بإبعـــاد الوافدين والوافدات 
املوقوفني في تلك احلمالت اما بالنســـبة للمواطنني 
واملواطنات فســـيتم إلزامهم بالتوقيع على تعهدات 

بعدم ارتياد األماكن املشبوهة.

  قيود أمنية على البدون

  وفيما يتعلـــق بالبدون املوقوفني في هذه األماكن 
املشبوهة فسيتم إرسال تقارير بهم مع ادراج أسماءهم 
في ملف اصحاب القيود األمنية بحيث يكون تواجدهم 
في هذه األماكن عائقا امام حصولهم على اجلنســـية 
الكويتية اذا ما انطبقت عليهم اشـــتراطات احلصول 

على شرف اجلنسية الكويتية.

  إتالف دوريات في حملة األحمدي

  وإلى منطقة محافظة األحمدي التي تعد ثاني أكبر 
محافظات الكويت من ناحية املســـاحة وعدد السكان 

فقــــد اســـتـــعدت مديـــرية امن األحمـــدي ملناسبة 
إطـــالق العـــام اجلـــديد وقام مدير عـــام مــــديرية 
امن األحمـــدي اللواء عبدالفتـــاح العــــــــلي بوضع 
خطة لهذه املناسبة وانطلق رجال األمن لتنفيذ خطة 

االنتشار تلك.
  وقال مصدر امني ان حملة محافظة األحمدي التي 
كانت بإشـــراف ومتابعة ميدانيـــة من قبل مدير أمن 
األحمدي اللواء عبدالفتاح العلي ومســـاعده العميد 
معتوق العســـالوي ومدير أمن الطرق العقيد فيصل 
عناد ومدير ادارة بحث وحتري محافظة األحمدي العقيد 
عادل احلمدان ومدير العمليات املقدم غازي املطيري 
وأنشط ضباط األمن العام الرائد فالح الهزيلي، اسفرت 
عن حتريـــر ٢٢٠ مخالفة مرورية، كما جرى احتجاز 
٥٥ شـــابا منهم ٥٣ حدثا بتهم االســـتهتار والرعونة 
وإتالف مال الدولة حيث قاموا برشق ٨ دوريات وأتلفوا 

زجاجها.

  واسطات رفضها اللواء العلي

  وأكد املصدر األمني ان توقيف الشـــباب الـ ٥٥ لم 
يكن باألمر الســـهل، ولكن مت مـــن خالل وضع نقاط 
تفتيشـــية ومالحقة البعض منهم جريا على األقدام، 
مؤكدا ان هناك واسطات وردت الى مدير عام مديرية 
امن األحمدي وبعض من هذه الواســـطات وردت الى 
العلي من متنفذين، اال ان اللواء العلي أكد ان القانون 
يجـــب ان يطبق على اجلميع، وال مجال للوســـاطة، 
خاصة ان اجلهود األمنية التي يبذلها منتسبو وزارة 
الداخلية الهدف منها في املقام األول حماية مستخدمي 
الطريـــق وحماية األحداث من التصرفات الطائشـــة 

التي ميكن ان حتولهم الى وفيات جراء اســـتهتارهم 
خاصة انهم ميارسون ألعاب خطرة للعامة مثل الديك 
والدجاجة وإجراء مســـابقات بسرعة تتجاوز أحيانا 

الـ ٢٠٠كلم/س.

  ٦ أوكار مشبوهة و٢٨ ساقطة

  وكـــشـــف املصــدر األمنـــي عن ان هـــناك فرقة 
أخرى طبقت جانبا من خـــطـــة مدير عام مديـــرية 
امن األحمدي اذ مت عـــمل نقـــاط تفتــيش في مناطق 
منـــتقاة وجـــرى ضـــبط ٣ آســـيويني من ســـائقي 
تاكــــســـي جـــــوال بحـــوزتهم ٨٣ زجــــاجة خمر 
محلية كاــنوا بـصدد بيعـــها داخــل منــاطق ســــكن 
العزاب، كما مت ايضــــا شــــــن حملـــة على ٦ أوكار 

مشبوهة.
  وجرى توقيف ٢٨ وافدة ووافدا داخل أوكار مشبوهة 

في املنقف واملهبولة.
  وأشـــار املصدر األمنـــي الى ان حملـــة محافظة 
األحمدي شارك فيها ٥٠٠ ضابط وضابط صف وكانت 
بتواجد ميداني من قائدي املناطق ورؤســـاء املخافر 

والضباط.

  الجهراء و٦ مستهترين

  وإلى محافظــة اجلــهراء فـــقد جــــرى شن حملة 
على املستهترين تزامنا مع انطالقة العام ٢٠١١ وجرى 
توقيف ٦ مســـتهترين وحتريـــر ٧٥ مخالفة وحجز 
٩ مركبات وأشـــرف على احلملـــة مدير امن اجلهراء 
العميد محمد طنا والرائد مطر سبيل والنقيب غنيم 

الظفيري.

 «الداخلية» رفعت من درجة االستعداد مع انطالقة عام ٢٠١١

 «األمن الجنائي» ترجم تعليمات الخليفة وداهم إسطبالت وشققًا مشبوهة
  وحصد ٤٤ امرأة و٧٤ رجًال و«البدون» الموقوفون إلى قوائم القيد األمني

 «أمن األحمدي» نفذ خطة العلي وضبط ٥٥ شابًا منهم ٥٣ حدثًا لرشقهم الدوريات بالحجارة وإتالفهم 
٨ مركبات شرطية وأوقف سائقي تاكسي جوالة بخمور محلية وداهم شققًا آلسيويين في المنقف والمهبولة


