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 أمير زكي ـ محمد الدشيش
  أحال وكيل وزارة 
الداخليـــة املســـاعد 
لشؤون األمن اجلنائي 
بالوكالة اللواء الشيخ 
أحمد اخلليفة وافدا 
إيرانيـــا يـــوم امس 
إلـــى نيابة املخدرات 
بتهمة حيـــازة مواد 
مخدرة بقصد االجتار 
والتعاطي وأرفق في 
القضية نحو  ملـــف 
كيلـــو مـــن األفيون 
أو ما  النقاء  شـــديد 
يعرف بني أوســـاط 
بـ «شـــير  املتعاطني 

األفيون» إلى جانب ميزان حساس وموقد يستخدمهما اإليراني 
في التعاطي.

  واســـتنادا إلى مصدر أمني فإن معلومات وصلت إلى اللواء 
اخلليفة عن اجتـــار وافد إيراني في األفيـــون، وعليه أوعز إلى 
مســـاعد مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد صالح 
الغنام مبتابعة ملف القضية والتنسيق مع إدارة املكافحة احمللية 

لضبط املتهم.
  واضاف املصـــدر ان مدير إدارة املكافحة احمللية العقيد أحمد 
الشرقاوي ومساعده املقدم عبداحملســـن العباس قاما بتشكيل 
فريق عمل مؤلف من املالزم أول عبداهللا حبيب واملالزم مصعب 
العنجري، ومتكن الفريق من استدراج املتهم إلى صفقة مبوجبها 
يبيع كميـــة من االفيون بـ ٢٠٠ دينار ملصدر في املباحث، وحدد 
مكان تســـليم املخدرات قبالة منزله في اليرموك. وما ان ســـلم 
االيراني املخدرات وتسلم املبلغ املرقم حتى قبض عليه، وأرشد 
رجـــال املكافحة عن بقية املخدرات داخل مســـكنه واعترف بأنه 

يتاجر في املواد املخدرة حلساب نزيل في «املركزي».
  واشـــار املصدر الى ان االيراني الذي يعمل في شركة نقليات 
يتاجر فـــي املخدرات منذ أكثر من عـــام وان النزيل الذي يعمل 

حلسابه هو من يزوده باملخدرات عبر وسطاء ال يعرفهم. 

 محمد الدشيش
  أصيب وافد هندي بجروح وكسور متفرقة اثر مشاجرة نشبت 

بيه وبني وافد من نفس جنسيته ومت نقله إلى «الفائقة».
  وقال املجني عليه ان زميله اجلاني استدان منه قبل شهر 
٤٠٠ دينار ورفض ارجاعها رغم كثرة املطالبات، مشـــيرا الى 
انه ذهب اليه امس األول وأصر على اســـترداد املبلغ، فما كان 

من املدين اال ان اعتدى عليه الضرب املبرح. 

 ٤٠٠ دينار أدخلت آسيويًا «الفائقة»

 العجران: «الداخلية» تكّرس جهودها 
للمشاركة بفاعلية في االحتفاالت الوطنية

 حلقة نقاشية حول دور اإلعالم األمني
  في التصدي لظاهرة «اإلرهاب»

 شاركت ادارة االعالم االمني في وزارة الداخلية 
في احللقة النقاشـــية عن دور االعالم االمني في 
التصدي لظاهرة االرهـــاب، والتي اقامتها ادارة 
االمانة الفنية ملجلـــس وزراء االعالم العرب في 
جامعة الدول العربية بالتعاون مع جامعة نايف 
العربية للعلوم األمنية والتي عقدت في الرياض 
مؤخرا. وتأتي اهمية هذه احللقة النقاشـــية من 
اهمية محوريها وهما االعالم واثره في تنمية احلس 
االمني للمواطنني، اذ اصبح االعالم في هذا العصر 
احد الدعائم األساسية في حياة األم والشعوب، 
وواحدا من اهم املؤثرات الرئيســـية في توجيه 
سلوك األفراد واهتماماتهم، وظاهرة االرهاب وما 

تشكله من خطورة على التنمية الوطنية.
  وقد برزت اهمية تكامل اجلهود االعالمية العربية 
للتصدي لظاهرة االرهـــاب من خالل وضع آلية 
وأسس التعاون والتكامل االمني واالعالمي العربي 
ملواجهة ظاهرة االرهـــاب والتصدي له، وهذا ما 
سعت إلى حتقيقه هذه احللقة النقاشية، وتناولت 
احللقة موقف االسالم من ظاهرة االرهاب كما مت 
االطالع املشاركني على أسس التخطيط في مجال 
اعداد البرامج االعالمية للتصدي لالرهاب، وكذلك 
ابرز التقنيات والوسائل االعالمية والتعرف على 
مستوى تأثيرها باإلضافة الى الوقوف على الكيفية 

التي يتم من خاللها عـــرض قضايا االرهاب في 
االعالم العربي، ووضع آليات التعاون والتكامل 
االمني العربي في مواجهة االرهاب والتصدي له 
والتعرف على جرائم النشـــر في وسائل االعالم 
وعالقتـــه بظاهرة االرهاب، فضال عن ذلك تبادل 

اخلبرات ونقل املعلومات بني املشاركني.
  وقد تضمنت احللقة سبع جلسات دارت حول 
العديد مـــن احملاور من بينهـــا معوقات تغطية 
وسائل االعالم العربية لألحداث االرهابية، ودور 
االعـــالم في املجتمع منوذج تطبيقي على قضية 
االرهاب ونحو مواجهة اعالمية شاملة، للمواقع 
االلكترونية االرهابية باإلضافة الى مواجهة االعالم 
العربي لظاهرة االرهاب ومفاهيم حول االرهاب 
ودور االعالم العربي فـــي التصدي له باإلضافة 
الى اخلطة االعالمية ملجابهـــة االرهاب وتقارير 

الوفود املشاركة.
  كما شـــهدت احللقة مناقشات عامة في جميع 
اجللســـات دارت بني احلضور مما اثرى احللقة، 
وكانت هناك مساهمات ايجابية من اللجنة العلمية 
حيث تنوعت املعلومات واكتسب املشاركون خبرات 

جديدة.
  وقد شارك من الكويت ضابط قسم االعالم االمني 

بوزارة الداخلية املالزم أول عثمان غريب. 

 فريق اإلطفاء
  

 ٭  نقيب ماجد العتيبي
 ٭  نقيب عمار احلبيل

 ٭  مالزم أول أحمد حمزاوي
 ٭  مالزم علي جعفر

  

  نصائح وإرشادات السالمة في المخيم
  

  ـ نصب اخليام بعكس اجتـــاه الريح لتفادي 
املخلفات املتطايرة، وترك مســـافة ال تقل عن ١٠ 
أمتار بني اخليام لتجنب انتقال احلريق، والتأكد 
من سالمة األسالك الكهربائية بحيث ال تكون عارية 
جتنبا حلدوث التماس الكهربائي، ويفضل وضع 
اسطوانة الغاز خارج خيمة الطباخ وإحكام غلقها 

عند االنتهاء من الطبخ، وإطفاء مولد الكهرباء عند 
تزويده بالوقود وإبعاد أي مصدر حراري عنه ومسح 

الوقود املنسكب على املولد قبل تشغيله.
  

  السالمة أثناء النوم
  

  إخراج مدفأة الفحم خارج اخليمة وإطفائها 
قبل النوم، وإطفاء مولد الكهرباء وجميع األجهزة 

الكهربائية.
  

  احتياطات السالمة العامة
  

  توفيـــر مطفأة حريق لكل مخيـــم نوع ماء، 
ووتوفير حقيبة إسعافات أولوية لكل مخيم. 

 قام قسم التوعية والعالقات العامة باإلدارة العامة لإلطفاء 
بزيارة توعوية الى منطقة بر اجلليعة وإقامة العديد من الندوات 
والزيارات للمخيمات بهدف توعيــــة اجلمهور الكرمي بنوعية 
املخاطر التي يتعرضون لها وســــبل الوقاية منها. وقال رئيس 
قسم التوعية النقيب ماجد العتيبي ان هذه الزيارة وغيرها من 
الزيــــارات تأتي دائما للتواصل مع اجلمهور الكرمي في مختلف 
املواقع وإيصال الرسالة التوعوية جلميع شرائح املجتمع بهدف 
احلد من نزيف اخلسائر في األرواح واملمتلكات، مؤكدا ان اإلدارة 
العامة لإلطفاء تولي اهتماما كبيرا بالتوعية للمواطنني واملقيمني 
لرفع مستوى الوعي بإجراءات السالمة وكيفية التصرف السليم 
عند حدوث احلريق، الفتا الى ان هذه اجلهود ال تقل أهمية عن 
جهود مكافحة احلريق ورفع مستوى قدرة رجل اإلطفاء للتعامل 
مــــع احلوادث. وقال العتيبي ان املناطق البرية في البالد خالل 
موسم التخييم تشهد إقباال كبيرا من قبل املواطنني لالستمتاع 
والترفيه وان الدولة حرصت على سالمة املواطنني وتأمني املواقع 
التي يتواجدون فيها من خالل النقاط األمنية التي وضعت في 
املناطق البرية السيما نقطة اجلليعة املشتركة بني اإلدارة العامة 
لإلطفاء وإدارة الطوارئ الطبية ووزارة الداخلية للتعامل مع كل 

احلاالت الطارئة من حريق وإسعاف وغيرها من احلوادث.
  وذكر ان اإلحصائيات تؤكد وجود الكثير من احلوادث التي 
تفسد على الناس فرحتهم وتكلفهم الكثير من اإلصابات واخلسائر، 
وتأتي حوادث الدراجات النارية في املقام األول بالعدد ثم حوادث 
السيارات ثم حوادث احلريق واالختناق، مؤكدا ان اإلحصائية 
تبني ان تراجع حوادث احلرائق في املخيمات لهذا العام مقارنة 
مع الفترة نفســــها من العام املاضي وذلــــك بفضل الوعي لدى 

املواطنني والتعامل احلذر مع مسببات احلريق في املخيم.
  واضاف ان ســــبب احلريق الشــــائع في املخيم هو التماس 
الكهربائي نظــــرا لقيام أصحاب املخيمات بتوصيل األســــالك 
الكهربائية بشــــكل بدائي ومن تلقاء أنفســــهم دون االستعانة 
مبختص كهربائي لعمــــل هذه التوصيــــالت، اضافة الى فحم 
التدفئــــة وخطورتــــه الدائمة ليس ســــببا للحريق فقط ولكن 

لالختناق ايضا.
  وقام فريق اإلطفاء بزيارة عدد من املخيمات ومقابلة اجلمهور 
وإعطاء النصائح التي تكفل السالمة للجميع كما قاموا بتوزيع 
البروشورات واملطويات التي حتتوي على النصائح اإلرشادية 

للسالمة في املخيم. 

اللجنة األمنية اإلعـــداد والتحضير   واصلت 
لالحتفال بالذكرى الـ ٥٠ الستقالل الكويت والذكرى 
الـ ٢٠ لعيد التحرير ومرور خمس سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

مقاليد احلكم اجتماعاتها أمس.
  وكانت اللجنة عقدت اجتماعا لها أمس برئاسة 
وكيل وزارة الداخلية املســـاعد للشؤون املالية 
واإلدارية عجيل العجران، وبحضور وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون العمليات اللواء د.مصطفى 
الزعابي، ووكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
اخلدمات املساندة اللواء عيد أبوصليب، ومدير 
عام مديرية أمن محافظة االحمدي اللواء عبدالفتاح 

العلي، ومدير عام مديريـــة أمن محافظة مبارك 
الكبير اللـــواء دليهي الهاجري، مدير عام االدارة 
العامة للتدريب اللواء حميد السماك، ومدير عام 
االدارة العامـــة املركزية للعمليـــات اللواء جمال 

الصايغ وآمري الوحدات األمنية املشاركة.
  ورحـــب العجران باحلضور ومتـــت متابعة 
استعراض جدول االعمال وما مت تنفيذه من قبل 

من حيث االنشطة التي متت مناقشتها.
  وأكد العجران ان وزارة الداخلية كرســـت كل 
إمكاناتها للمشاركة بفاعلية في هذا االحتفال الغالي 
على نفس كل مواطن، وحتى تخرج باملظهر الذي 

يليق بالوجه احلضاري للكويت. 

 اللجنة األمنية استعرضت أنشطتها

 اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

 املتهم وأمامه املضبوطات

 سائق اجلوال ومرافقه وأمامهما اخلمور املصنعة في احلمامات 

 .. وآخر سقط بـ ٣ زجاجات خمر محلي  اآلسيوي وأمامه األفالم اخلالعية 

 رجال اإلطفاء خالل جولتهم في املخيمات 

 املالزم أول عثمان غريب خالل مشاركته في احللقة النقاشية 

 موظف النقليات سقط في اليرموك وأرشد عن كيلو «شير أفيون»
 بعد أن باع «الصفقة» وتسلّم األموال المرقمة 

 عبداهللا قنيص ـ محمد الجالهمة
  واصـــل مدير عـــام مديرية 
اللواء  أمن محافظة األحمـــدي 
عبدالفتـــاح العلي ومســـاعده 
العســـالوي  العميـــد معتوق 
حمالته لتطهيـــر احملافظة من 
جتار املواد املسكرة، خاصة في 
ظل تزايد أعداد العمالة اآلسيوية 
وإقبال شريحة كبيرة من العمال 
على احتساء اخلمور في عطل 
نهاية األسبوع، وقد مت ضبط ٤ 
آسيويني في ٣ ضبطيات منفصلة 
وعثر بحوزتهم على كمية من 

اخلمور.
  وكشف مصدر أمني ان رجال 
املباحـــث انتقلوا الى مســـاكن 
املوقوفني وتبني انهم يصنعون 
هذه اخلمور في ظروف سيئة 
غير مناسبة نهائيا، حيث يعمد 
الى تصنيع  هؤالء اآلسيويون 
اخلمور داخـــل احلمامات حتى 
تختلـــط بالروائح الكريهة وال 

يكشف أمرهم في التصنيع.
ان أول  أمنـــي    وقال مصدر 
املوقوفني هو سائق تاكسي جوال 
ضبط في منطقة ميناء عبداهللا 
بالقرب مـــن مناطق مخصصة 
للتصنيع وضبط بحوزته ١٢٠ 
زجاجة خمر محلي، وكان برفقته 

شخص آخر.
  وأضـــاف ان ثاني املوقوفني 
ضبـــط في املنقـــف وعثر معه 
على ٣ زجاجـــات خمر محلي، 
اما االخيـــر فضبط في منطقة 
الفحيحيل وعثر معه على ١٢٠٠ 
C.D خالعـــي، وبالتحقيق معه 
اعترف بأنه ينسخ هذه األفالم 
من مواقع اباحية ومن ثم يعيد 

بيعها على املراهقني. 

 حملة تطهير األحمدي حصدت خمورًا و١٢٠٠ C.D خالعي

 اللواء عبدالفتاح العلي  العميد معتوق العسالوي 

 «اإلطفاء» تنظم جولة في البر للحدّ من نزيف األرواح وتجنب الحرائق واالختناقات  
 أكدت رصدها لحوادث تعكر صفو حياة المواطنين في المخيمات 

 عجيل العجران مترئسا االجتماع التحضيري 


