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 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 املتهمان وامامهما املضبوطات 

 هاني الظفيري
  لقي اميركي مصرعه صباح أمس على طريق اجلديليات 
بعد تعرضه للدهس حتت عجالت تنكر مياه كان يقوده 
وافــــد بنغالي. وقال مصدر امني ان بالغا ورد الى غرفة 
عمليات الداخلية من مواطن يفيد بوجود حادث دهس 
ليهرع علــــى الفور رجال مخفــــر الصليبيخات بقيادة 
املالزم اول عبداحملسن الزامل والوكيلني احمد العنزي 

وحمود الرشــــيد حيث وجدت جثة الشخص املجهول 
الذي كان يقود دراجة هوائية وقد تقطعت أشــــالؤه في 
أنحاء الطريق ليتم إخطار رجال الطب الشــــرعي ونقل 
اجلثة للطب الشرعي. ومن جانب آخر ادى انفجار احد 
اطــــارات مركبة يابانية الى انقالبها ودخول ٦ افراد من 
عائلة خليجية غرفة عناية مستشفى اجلهراء ووصفت 

حالة طفل ٥٠ يوما باحلرجة وسجلت قضية. 

 مصرع أميركي دهسًا في الجديليات  وإصابة ٦ من عائلة في انقالب 

 طالب من ثانوية فاطمة بنت أسد
   في ضيافة «الطوارئ الطبية»

 السيطرة على حريق اندلع في حوطة 
للخشب على مساحة ٢٠٠٠ متر

 اســــتقبلت ادارة الطوارئ الطبية فريقا من 
ثانوية فاطمة بنت اسد ـ بنات ـ التابعة ملنطقة 
االحمدي التعليمية، وكان الفريق من املرشدات 
وترأســــت الفريق رحاب بسيوني ومت تنظيم 
جولــــة للفريق في اقســــام االدارة وقام املدرب 
عبداهللا احلداد باعطائهن محاضرة عن االسعافات 

االولية.
  كما قام الفريق بالتعرف على سيارة االسعاف 
وما حتتويه من معدات وتعرف على إســــعاف 
الدفع الرباعي (البقي) باشــــراف فني الطوارئ 

الطبية عمار االحمد ومصعب اجليران.

  وتعرف الفريق على ســــير العمل في قسم 
العمليات غير العاجلة باشراف مسؤول النوبة 
خلف النجار، وتعرف الفريق ايضا على سير 
العمل في قسم العمليات العاجلة باشراف مسؤول 

النوبة خالد احلسن.
  كما قام فني اول الطوارئ الطبية عبدالعزيز 
بوحيمد بالتنظيم لهذه الزيارة وقام فني اول 
الطوارئ الطبية طارق مال اهللا بتصوير وتوثيق 

الزيارة.
  وابدى الفريق سعادته بالزيارة واستفادته 

من املعلومات التي اكتسبها من الزيارة. 

 محمد الجالهمة
  متكن رجال اطفاء 
منطقتـــي اجلهـــراء 
واجلليـــب من اخماد 
ألســـنة لهب اندلعت 

في حوطة بسكراب اخلشب مبنطقة امغرة، وقال 
مدير ادارة العالقات العامة في االطفاء املقدم خليل 
األمير ان بالغا ورد ملركـــز العمليات ظهر امس 
االول عن نشوب حريق بسكراب اخلشب مبنطقة 
أمغرة في قسيمة مساحتها ما يقارب الـ ٢٠٠٠ متر 

مربع ومساحة احلريق 
الـ٣٠٠ متر  ما يقارب 
مربع حيث أخمد رجال 
االطفاء احلريق، وأشار 
املقـــدم األمير الى ان 
احلريق أتى على أخشـــاب، مشيرا الى ان خطة 
التعامـــل مع هذا احلريـــق متثلت في محاصرته 
والســـيطرة عليه في وقت قياسي دون انتشاره 
ألماكن أخرى، أشـــار املقدم األمير الى ان أيا من 

رجال االطفاء لم يصب بأذى. 

 عثر معهما على ٥٠ غرامًا جلبت من موطنهما في الشحن البريدي

 آسيويان إلى نيابة المخدرات لالتجار
   في سجائر ملغمة بـ «ماريغوانا»

 أمير زكي - محمد الجالهمة
  أحال وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون االمن اجلنائي 
مدير عام االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات اللواء الشيخ احمد 
اخلليفة، وافدين من اجلنسية 
اآلسيوية بتهمة حيازة مواد 
مخدرة بقصد االجتار وارفق 
في ملف القضية نحو ٥٠ غراما 

من مادة املاريغوانا.
  وقـــال مصـــدر امنـــي ان 
معلومات وردت الى مدير عام 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اللواء الشـــيخ احمد اخلليفة 

عن اجتار آسيويني في سجائر ملغمة مبادة املاريغوانا وعليه 
مت االيعاز الى ادارة املعلومات لتتبع املعلومات والتنسيق مع 

النيابة العامة.
  ومضى املصدر األمني بقوله: اســـتطاع فريـــق عمل ادارة 
املعلومات استدراج احد اآلسيويني لبيع عدد ٢ سيجارة ماريغوانا 
بقيمة ١٠ دنانير وما أن تسلم املتهم املبلغ املرقم وسلم السجائر 
امللغمة باملاريغوانا حتـــى ألقي القبض عليه وبالتحقيق معه 
اعترف بأنه يتاجر هو وزميل له في مادة املاريغوانا وارشد عن 
غرفة يقطنان بها في منطقة اجلليب ليتم االنتقال الى الغرفة 
وتوقيف شريكه في االجتار وعثر بحوزتهما على ٥٠ غراما من 

مادة املاريغوانا.
  وأشـــار املصدر الى ان املتهم وشريكه اعترفا بأن املخدرات 
ترد إليهما من موطنهما عن طريق الشحن اجلوي وأنهما اعتادا 

على االجتار في املخدرات منذ اشهر. 

 اللواء الشيخ احمد اخلليفة 

 أمير زكي- محمد الجالهمة 
  أحيلت جثــــة مواطن في العقد الثالث من عمره 
الى ادارة الطب الشــــرعي ملعرفــــة حقيقة مصرعه 
ومــــا اذا كانت الوفاة مجرد انتحار أم ان وراء األمر 

شبهة جنائية.
  وقال مصدر أمني ان بالغا ورد الى عمليات وزارة 
الداخليــــة صباح امس وتضمــــن العثور على جثة 
شخص في العقد الثالث من عمره ملقاة أسفل بناية 
في منطقة الســــاملية. وأضاف املصــــدر: فور تلقي 
البالغ سارع رجال األمن يتقدمهم العميد عبداللطيف 
الوهيب ومدير ادارة بحث وحتري محافظة حولي 
العقيد عبدالرحمن الصهيــــل الى موقع البالغ الى 
جانب رجال األدلة اجلنائية، ومبعاينة اجلثة تبني ان 
الوفاة ناجتة عن سقوط من علو وان الوفاة نتيجة 
تهشم في عظام اجلمجمة، الفتا الى ان رجال األمن 
قاموا بتحديد شقة اعتاد املواطن االقامة بها فوجدت 

مغلقة من الداخل.

  ومضى املصدر بالقول: متت احالة اجلثمان الى 
الطب الشرعي وفتح رجال املباحث حتقيقا في الواقعة، 
مشيرا الى ان التحقيقات األولية ترجح ان الوفاة هي 

انتحار وليس هناك مبدئيا شبهة جنائية.
  وقــــال املصدر ان رجال مباحث حولي ســــجلوا 
القضية مبدئيا باعتبارها انتحارا على ان يحســــم 
مسمى القضية بعد ورود التقرير النهائي الصادر 
عن الطب الشــــرعي. واشــــار املصدر األمني الى ان 
رجال املباحث استطاعوا حتديد عدد من الذين كانوا 
متواجدين مع املواطن وهم وافدين من اجلنســــية 
االثيوبية ومواطن. وقال املصدر ان املوقوفني قالوا 
إنهم احتسوا اخلمور وان املواطن املتوفى كانت حالته 
النفسية سيئة قبل ان يقدم على إلقاء نفسه، مؤكدين 
ان ايا منهم لم يدخل في شجار مع املنتحر وانه فعل 
ذلك السباب غير معروفة. هذا وتقرر استمرار حجز 
األثيوبيني واملواطن حلني االنتهاء من تقرير الطب 

الشرعي بشأن وفاة املواطن. 

 مباحث حوالي اوقفت اثيوبيتين ومواطناً كان برفقتهما 

 مصرع مواطن في ظروف غامضة
  بعد سقوطه من علو في السالمية

 إندونيسية سقطت من الرابع وأول اختناق بـ«الدوة » 
 أمير زكي

اندونيســـية    نقلت وافدة 
الفائقة في  العناية  الى غرفة 
العدان ووضعت  مستشـــفي 
حتت احلراسة حلني التحقيق 
معها ومعرفة ظروف سقوطها 
من الطابق الرابع الحدى بنايات 

منطقة املهبولة. 
  وقـــال املنســـق االعالمي 

فـــي ادارة الطـــوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان بالغا 
ورد الى عمليات الداخلية في 
التاسعة من صباح امس عن 
سقوط وافدة من الطابق الرابع 
حيث انتقل رجل الطوارئ علي 
رمضان الى موقع البالغ وتبني 
ان الوافـــدة مصابة بغيبوبة 

جراء السقوط. 

  من جهة اخرى شـــهد احد 
املخيمـــات اول حالة اختناق 
بواسطة الدوة وقال بوحيمد 
ان بالغا ورد عن اختناق هندي 
فـــي مخيم كبد حيـــث انتقل 
الطوارئ بدر حســـنني  رجل 
ان االختناف ناجت عن  وتبني 
استنشاق غازات سامة منبعثة 

من الدوة. 

 باعا ٣ زجاجات «ريد» بـ ١٨٠ دينارًا

 تاجرا تجزئة بـ ٥ كراتين خمر
   سقطا  في قبضة  مباحث األحمدي  

 «ڤيال األنس» أغلقت في العقيلة بعد كتاب تعهّد 

 عبداهللا قنيص
  احال مدير ادارة بحث وحتري محافظة 
األحمدي العقيد عادل احلمدان ومساعده املقدم 
مشعل العدواني مواطنا و«بدون» الى نيابة 
املخدرات بتهمة حيازة مواد مسكرة بقصد 
االجتار، وكشفت التحقيقات مع املتهمني انهما 
تاجران للتجزئة وانها يشتريان اخلمور، من 
شخص جار ضبطه، للتربح وانهما يتعاطيان 

املواد املسكرة.
  وقال مصدر امني ان معلومات وردت الى 
مدير مباحث االحمدي العقيد عادل احلمدان 
عن اجتار شـــاب كويتي في اخلمور، فاوعز 
الى رجال مباحـــث الظهر بتتبع املعلومات 
وعليه مت استدراج املتهم بشراء ٣ زجاجات 
خمر مقابل ١٨٠ دينارا ولدى حضور املتهم 
تسلم املبلغ املرقم وعند تسليمه اخلمور مت 

القبض عليه حيث اعترف على شخص من 
البدون يشاركه في االجتار.

  واضاف املصدر: اخضع املواطن والبدون 
للتحقيق وارشدا عن شقة في الساملية يقومان 
باستخدامها كشقة لالنس واحتساء اخلمور 
وتخزينها وعثر فيها على ٣ كراتني من اخلمر 
واعترفا بانهما يشتريان اخلمور للتعاطي 

واالجتار بها من شخص جار ضبطه. 

 عبداهللا قنيص
  استدعى رجال مباحث األحمدي مستأجرا لڤيال في منطقة العقيلة 
حيث مت الزامـــه بالتوقيع على تعهد بعـــدم اقامة حفالت صاخبة 

داخل الڤيال.
  وقال مصدر أمني ان املستأجر – وهو مواطن - راوغ في التوقيع 
على التعهد اال انه أبدى موافقة بعد تهديده بعمل مواجهة بينه وبني 

عدد من اجليران.

  وقال مصدر أمني ان عددا من جيران ڤيال في منطقة العقيلة تقدموا 
ببالغـــات أكدوا فيها ان الڤيال تصدر منها أصوات صاخبة نهاية كل 
اسبوع، مشـــيرا الى ان رجال األمن قاموا باالتصال بصاحب الڤيال 
وتبني انه مســـتأجر، فتم ابالغه بأن هناك شكاوى متعددة ترد الى 
الداخلية بشـــأن األصوات الصاخبة، وأبدى استعدادا للتوقيع على 
التعهد، مؤكدا ان الڤيال ال تستغل في احلفالت احلمراء وكل ما هنالك 

ان أصدقاءه يحضرون اليه للسهر ولعب اجلنجفة. 

 مباحث الجهراء أغلقت ٧ قضايا 
سلب وأوقفت «بدون» ومواطنين

 خمسيني أبلغ عن تعرضه للسلب 
فكشف عن ابتزاز وافدين  

 هاني الظفيري
  أغلـــق رجـــال مباحـــث 
اجلهراء ٧ قضايا سلب بالقوة 
انحصرت في منطقة ســـعد 
العبداهللا حينما مت ضبط بدون 
ومواطنني باجلرم املشـــهود 
مساء امس لتتم احالتهم الى 

النيابة العامة.
  وفي التفاصيل ان معلومات 
وردت الى اللواء الشيخ علي 
اليوســـف عن تعدد قضايا 
السلب حيث أوعز إلى العقيد 
العدواني والذي شكل  سعد 
فريق عمل حيث قادت  الصدفة 

رجال مباحث تيماء ملشاهدة شاب كان يركض مبنطقة سعد 
العبداهللا وبتتبعه وجدت مركبة كانت بانتظاره، وبتوقيف 
املركبة وسؤال الشبان الثالثة اعترفوا بان احدهم قام بضرب 
خادمة وسلبها البتوب، االمر الذي جعله يفر هاربا ويلجأ الى 
معاونيه حيث تعرفت اخلادمة على الشاب البدون واملواطنني 

اللذين كانا برفقته.
  من جانب آخر القى رجال مباحث تيماء القبض على اصغر 
لـــص اغنام في تاريخ الكويت (١٢ عاما) ومعاونه (١٩ عاما) 
حيث ضبطا وبحوزتهما ثالثة خراف ال تتجاوز اعمارها الـ ٦ 
شهور ليتم احتجازها، هذا واشار املصدر الى ان رجال األمن 
بانتظار صاحب االغنام املســـروقة النه لم تسجل اي قضية 
سرقة اغنام في الفترة املاضية ورجح املصدر ان يكون صاحب 

االغنام مطلوبا امنيا ما جعله ال يلجأ لتسجيل قضية. 

 محمد الدشيش
  كشــــف بالغ مواطن عن تعرضه للسلب باالكراه من قبل شخص 
تبني الحقا انه مواطن عن ان املواطن املبلغ اعتاد على ابتزاز آسيويني 

وبدون وسائقي تاكسي جوالة ببالغات مماثلة.
  وقال مصدر امني ان مواطنا تقدم الى احد مخافر حولي وقال انه 
استقل سيارة خاصة وطلب من قائدها توصيله من منطقة الساملية 
حتى القيروان، مشــــيرا الى ان الشــــخص الذي اوصله توقف به في 

منطقة غير مأهولة وسلبه هاتف نقال ومبلغا ماليا.
  ومضى املصدر االمني بالقول، قام املدعي بتزويد رجال االمن برقم 
ســــيارة املدعى عليه ليتم توقيفه وتبني انه مواطن وبالتحقيق معه 

كشف عن حقيقة زيف ما ادعاه املبلغ.
  وقال املدعى عليه انه توقف بسيارته لشخص في الساملية حيث 
طلب منه هذا الشــــخص ان يوصله الى منطقة القيروان مقابل دفعه 
٥ دنانير، الفتا الى انه ولدى توصيله املبلغ فوجى بأنه يقول له انه 
ال مال معه، وعليه ان يأخذ مقابل التوصيلة هاتف نقال قدميا والنه 

اوصل املبلغ مبوجب اتفاق مسبق اخذ منه الهاتف النقال.
  ومضى املصدر االمني بالقول: متت مواجهة بني املبلغ واملدعى عليه 
حيث الحظ رجال االمن ثقة املدعى عليه، وتذبذب اقوال املبلغ ولدى 
االستعالم عن سجل املبلغ تبني انه قد تقدم بـ ٦  قضايا الى عدة مخافر 
جميعها تضمن نفس السيناريو. وقال املصدر: متت اعادة التحقيق 
مع املبلغ واذا به يعترف بأنه اعتاد على انذار آسيويني وعرب بنفس 
الطريقة، مؤكدا ان الوافدين يقومون بتسوية القضايا مقابل اخذ مبالغ 
منهم تتراوح بني ٣٠٠ و ٥٠٠ دينار مقابل عدم تســــجيل قضايا سلب 
باالكراه بحقهم. هذا، ومتت احالة املبلغ الى النيابة بتهمة االبتزاز فيما 
مت حترير مخالفة مرورية على املواطن املدعى عليه بعنوان «حتميل 
ركاب» واحالته ايضا الى النيابة العادة االســــتماع الى اقواله بشأن 

ابتزاز املواطن وهو في العقد اخلامس من عمره. 

 اللواء الشيخ علي اليوسف 

 املنسق اإلعالمي عبدالعزيز بوحيمد والطالبات 

 املتهمان وخلفهما السيارة التي حتوي املسروقات 

 لص الكابالت سقط
   عند مدخل أمغرة

  هاني الظفيري
  أغلق رجال أمن محافظة اجلهراء العديد من قضايا ســـرقة 

أمالك الدولة بتوقيف وافدين من جنسية عربية.
  وقال مصدر أمني ان حملة أمنية اقيمت عند مدخل ســـكراب 

أمغرة اوقفت سيارة هاف لوري محملة بكمية من النحاس.
  ومضى املصدر األمني بالقول: متت اعادة التحقيق مع الوافدين 
حيث اعترفا بأنهما اعتاد على سرقة احلديد والنحاس من مرافق 
حكومية واعادة بيعها في السكراب ومتت احالتهما الى مباحث 

اجلهراء ملعرفة عدد القضايا التي ارتكبها الوافدان. 


