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  لقي شـــاب كويتي (١٩ عامـــا) مصرعه اثر حادث 

تصادم على مقربة من منطقة الزور.
  وقال مصدر امني ان التصادم وقع بني سيارة وانيت 
وبانشي، وأسفر عن وفاة شاب كان يستقل البانشي 

وحلقت اصابات بقائد الوانيت. 

 مصرع شاب وإصابة ٢
  في تصادم وانيت وبانشي 

 نزهة في البر كلفت
  مواطنًا ٢٣ ألف دينار

 «بدون» إلى «االنفرادي» بعد اتصاله بقناة 
فضائية وحملة على عنبر المخدرات  

 «اإلطفاء» تنّظم ٣ دورات للمواد 
الخطرة في بريطانيا

 عقد نائب املدير العام لشؤون 
املكافحة وتنمية املوارد البشرية 
العميد يوسف األنصاري ممثال 
العامـــة لالطفاء  االدارة  عـــن 
اجتماعا مع سكرتير اول الدفاع 
واألمن في السفارة البريطانية 
أليك جبريبل حيث مت توقيع عقد 
تدريبي مع كلية «النغ شاير» من 
اململكة املتحدة ينص على اقامة 
ثالث دورات تدريبية تخصصية 
بعنوان «املواد اخلطرة واإلنقاذ 
الفني واملطارات»، وستقام هذه 
الدورات في كلية االطفاء واالنقاذ 
«النغ شاير» في اململكة املتحدة 

في الفترة من ٢٠١١/٢/٢١ الى ٢٠١١/٣/١١. وسيتم تدريب رجال االطفاء 
من قطاع املكافحة خالل هذه الدورات التخصصية التي تهدف الى رفع 
مســـتوى كفاءة رجال االطفاء في العمل وتطوير قدراتهم الفنية مبا 
يتناسب مع طبيعة عملهم التي حتتم عليهم مواجهة اخلطر في سبيل

انقاذ األرواح وحماية املمتلكات. 

 ٤ متسوالت منتقبات
  بكروت زيارة في الفحيحيل

 وصلة «رقص» مختلطة انتهت بإخراج
  ٩ بنات و٢٠ شاباً من صالة التزلج 

 أمن العاصمة تدخّل بعد بالغات مواطنيه 

 «الداخلية» تتجه إلى إبعاده ومعاقبة الكفالء 

 المجني عليه رفض اتهام أحد بالسرقة 

 هاني الظفيري
  تقدم مواطن الى مخفر العيون بتسجيل قضية بعنوان سرقة 
عن طريق الكســـر واختفاء مصوغات ذهبية بقيمة ١٥ ألف دينار 
الـــى جانب ٨ آالف دينار، وقال املواطـــن انه ذهب الى مخيمه في 
البر وعاد صباح الســـبت ولدى دخوله الى املنزل فوجئ ببعثرة 
جميع محتويات املنزل وسارع الى خزينة داخل غرفة نومه ليجد 
اخلزينة قد كسرت وسرق ما في داخلها وهو عبارة عن مصوغات 
ومبلغ نقدي، هذا وقام رجال األدلة اجلنائية برفع البصمات، ورفض 

املبلغ اتهام احد بعينه بارتكاب واقعة السرقة. 

الى ان رجال مباحث السجن 
استطاعوا حتديد هوية النزيل 
وتبني انه «بدون»، حيث جرى 
اخضاع أمتعته للتفتيش وعثر 
معه على هاتف نقال وتبني ان 
هذا الهاتف هو الذي أجرى منه 
املكاملـــة، واعترف بأنه أجرى 
املكاملة، وعليه متت احالته الى 
النيابة بتهمة حيازة ممنوعات 
ومن ثم جرى احتجازه في عنبر 

انفرادي.  

 عبداهللا قنيص
  شـــن رجال أمن الســـجن 
املركزي فجر اول من امس حملة 
مفاجئة على عنبر املخدرات ومت 
ضبط ٣٥ هاتفا نقاال، وقد مت 
التحفظ على جميع الهواتف.

  وقال مصدر أمني ان حملة 
الســـجن املركزي جاءت بناء 
على تعليمـــات من مدير عام 
الســـجن املركزي اللواء خالد 
الديني وأشـــرف على احلملة 
مدير الســـجن املقدم شريدة 

الشمري.
  وأشار املصدر الى ان اللواء 
الديني طلب اجراء حتقيق مع 
النزالء الذين ضبطت بحوزتهم 
الهواتـــف النقالة في محاولة 
للتعرف على هوية من أدخل 

هذه املمنوعات.
  على صعيد آخر، متكن رجال 
أمن السجن املركزي من حتديد 
هوية نزيل أجرى اتصاال مع 
قناة تلفزيونية وطلب ان يدرج 
في قوائم العفو عن جتار املواد 
املخدرة، وأشار املصدر األمني 

 محمد الجالهمة
  شن رجال أمن األحمدي يوم امس حملة على عدد من األسواق 
بعد شكاوى وردت الى مدير أمن األحمدي اللواء عبدالفتاح العلي 
بتزايد املتسوالت، وقال مصدر أمني ان احلملة أسفرت عن ضبط 
٤ وافدات كن منتقبات وبالتدقيق على هوياتهن تبني انهن حضرن 

الى البالد بسمات زيارة عائلية.
  وأضاف مصدر أمني ان مديـــر أمن األحمدي اللواء عبدالفتاح 
العلي أمر بإحالة املتسوالت األربع الى اإلبعاد مع رفع تقرير الى 
اإلدارة العامة للهجرة بشأن كفالء السيدات األربع متهيدا التخاذ 
إجراءات قانونية متتد الى منع السماح للكفالء باستخراج سمات 

زيارة لفترة تصل الى عامني. 

 هاني الظفيري
  اضطر رجال أمن محافظة العاصمة بقيادة العقيد عبدالرحمن 
الشـــراح للتدخل لوقف ما وصفه البعض باملهزلة، وذلك بعد ان 

أجرى عدد من الشباب والفتيات رقصة مختلطة.
  وقال مصدر أمني ان عددا من رواد صالة التزلج أبلغوا رجال 
أمن الصالة بهذه الرقصة والتي كانت مثار استياء، ليتدخل العقيد 
الشراح ويأمر بفض الرقصة وتوقيف املشاركني وعددهم ٩ فتيات 

و٢٠ شابا ومن ثم مت اخراجهم من الصالة. 

 اللواء خالد الديني 

 البصيري: تكنولوجيا المعلومات عامل مهم
  في تواصل بين الجهات الحكومية األمنية 

 في حملة مرورية خالل عطلة نهاية األسبوع شملت جميع المحافظات 

 تحرير ٧٠٦٦ مخالفة وحجز قائدي مركبات و٤٣١ مركبة 
حترير ٢٦٨ مركبة، وفي محافظة 
مبارك الكبير مت حترير ٧٥ مخالفة 
وحجز ٥ مركبات، وقد شهد املطار 

حترير ٩٨٠ مخالفة.
  وتأتـــي هـــذه احلملة ضمن 
حمـــالت متواصلة يقـــوم بها 
قطاع املرور للحد من املخالفات 
املرورية والقضاء على الظواهر 
السلبية لبعض قائدي املركبات 
التي تعرض مستخدمي الطريق 
حلوادث مرورية قد تكون سببا 

في اإلعاقة او الوفاة.
  وأكد قطاع املـــرور في بيان 
صادر عن اإلعالم األمني انه يعمل 
دوما على تعزيز األمن املروري 
وحمايـــة مســـتخدمي الطريق 
والعمل على تطبيق القانون على 
اجلميع لتكون جميع الطرق آمنة 

باستمرار. 

مركبة، وفي محافظة األحمدي 
مت حترير ٥١٨ مخالفة وحجز ٥٨ 
مركبة وفـــي محافظة حولي مت 
حترير ١٤٦٤ مخالفة وحجز ٥٣ 
مركبة وفي محافظة اجلهراء مت 

باالضافة الـــى حجز ٢٠ دراجة 
الفروانية  نارية، وفي محافظة 
مت حترير ٨٤٠ مخالفة وحجز ٨٠ 
مركبة، وفي محافظة العاصمة مت 
حترير ١٧٩٩ مخالفة وحجز ٧٠ 

 قام رجال اإلدارة العامة للمرور 
بتحرير ٧٠٦٦ مخالفة وحجز ٤٣١ 
مركبة و٢٠ دراجة نارية وعدد 
من قائدي املركبات. وذلك خالل 
حملة في عطلة نهاية االسبوع 

شملت جميع احملافظات.
  وتأتـــي احلملة بنـــاء على 
تعليمات وتوجيهات وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون املرور 
اللواء محمود الدوسري ومبتابعة 
ميدانية من مســـاعد مدير عام 
اإلدارة العامة للمرور لشـــؤون 
الســـير والتراخيص  تنظيـــم 
العميد إحسان العويش للحمالت 

املرورية.
  وذكر تقرير صادر من إدارة 
اإلعالم األمني بوزارة الداخلية أن 
إدارة عمليات املرور قامت بتحرير 
١١٢٢ مخالفة وحجز ١٤٥ مركبة، 

 شاركت اإلدارة العامة لإلطفاء ممثلة مبركز 
نظم املعلومات في معرض «انفوكونكت» الذي مت 
افتتاحه في أرض املعارض مبشرف، وكان حتت 
رعاية وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة د.محمــــد البصيري، ومن خالل 
اجلولــــة التي قام بها الوزير قام بزيارة موقع 
مركز نظم املعلومات التابع لإلدارة العامة لإلطفاء 

في املعرض، وكان في استقباله مدير عام اإلدارة 
العامة لإلطفاء اللواء جاسم املنصوري ومت من 
خاللها عرض األنظمة اجلديدة واخلدمات اخلاصة 
التي تقدمها اإلدارة. هذا، وقد أشاد د.البصيري 
بالتطورات واخلدمات املعلوماتية املوجودة في 
اإلدارة، مؤكدا أهمية هذه التكنولوجيا في عصرنا 
هذا الذي يشهد تطورا سريعا، واعتبرها عامال 

مهما لتسهيل العمل بني اجلهات احلكومية األمنية 
في خدمة أسرع وأفضل من أجل حماية أرواح 
املواطنني واملقيمني واحلفاظ على ممتلكاتهم. 
حضر من اإلدارة العامــــة لإلطفاء مدير مركز 
نظم املعلومات املقدم محمد القحطاني ومدير 
إدارة العالقــــات العامة واإلعالم باإلنابة املقدم 

ناصر األنصاري. 

 خالل تفقده ركن «اإلطفاء» في معرض «إنفوكونكت» 

 الوزير محمد البصيري واللواء جاسم املنصوري متوسطا ضباطا في «اإلطفاء»  الوزير خالل تفقده معرض اإلطفاء 

 العميد إحسان العويش اللواء محمود الدوسري

 خمور ومستهترون ومطلوبون في حملتين باألحمدي والجهراء 

 مواطن يالحق قياديًا في «الداخلية» طلب منه إخالء منزله دون حكم قضائي
 مؤمن المصري

  تقدم مواطن من سكان منطقة األحمدي 
املتضررين من الغاز بشكوى للنائب العام 
ضـــد أحد قياديي مديريـــة أمن محافظة 
األحمدي وذلك بسبب تهديد األخير بصفته 
ضابطا كبيرا بإلزامه بإخالء منزله وتسليمه 

دون سبب ومن دون حكم قضائي. 
  وقال وكيل الشاكي ورئيس جلنة أهالي 
األحمدي املتضررين مـــن الغاز احملامي 

عيدان اخلالـــدي ان القيادي في مديرية 
امـــن محافظة األحمدي هدد موكله إن لم 
يخرج من املنزل ويسلمه بأنه سوف يقطع 
عنه الكهرباء واملاء، باإلضافة إلى حتويل 
حياته إلى جحيم مع عدم اطابة العيش 

له داخل املنزل.
  وأضاف في صحيفة الشكوى أن الشاكي 
فوجئ في تاريخ ٣١ يناير املاضي بتعليق 
منشورات على منزله من قبل املشكو عليه 

يخبره فيها بضرورة إخالء املنزل خالل 
٢٤ ساعة، وإال سيتم إخراجه بالقوة دون 
سبب أو سند قانوني يبيح له ذلك دون ذكر 
السبب في هذا اإلخالء والسند القانوني 

والقضائي الذي يبيح ذلك.
  وذكر اخلالدي أن صحيفة الشكوى التي 
مت تقدميهـــا للنائب العام تضمنت أيضا 
أن املادة (١٨) من الدستور تنص على أن 
امللكية اخلاصة مصونة فال مينع أحد من 

التصرف في ملكه إال في حدود القانون وال 
ينزع أحد من ملكه إال في حدود املنفعة 
العامة في األحـــوال املبينة في القانون 
وبالكيفية املنصوص عليها فيه ويشترط 

تعويضه عنه تعويضا عادال.
  وتابع: أن املادة (١٩) من الدستور نصت 
على أن املصادرة العامة لألموال محظورة 
وال تكون عقوبة املصادرة اخلاصة إال بحكم 

قضائي في األحوال املبينة في القانون. 

الدعاس  العقيد صالح  اجلهراء 
حملـــة على الدراجـــات النارية 
وأســـفرت عن ضبط ٣ شـــباب 
وتوقيف ٧ مطلوبني وضبط ١٦ 

مخالفا لقانون اإلقامة. 

يطلب ان ميارس الشباب حريتهم 
املفاجأة  التشـــفيط وكانت  في 
ان الســـكران مطلوب على ذمة 
قضايا متعلقـــة باملواد ملخدرة، 
وإلى اجلهراء فقد شن قائد منطقة 

الوفرة شنت حملة على االستهتار 
ايضا بعـــد اتصاالت وردت إلى 
عمليات الداخلية وجرى ضبط 
١٨ مركبـــة وحترير ١٢٠ مخالفة  
وضبط ٧ مطلوبني وسكران كان 

كما مت ضبط عدد ١٢ بطل بحوزة 
آسيوي ثان في الفحيحيل وإلى 
منطقة الرقة مت حجز ١٣ مركبة 
نظرا الرتكاب مخالفة االستهتار 
والرعونة وإلى منطقة جواخير 

 عبداهللا قنيص ـ هاني الظفيري
   محمد الجالهمة

  شنت مديرتا امن محافظتي 
األحمدي واجلهراء حمالت امنية 
اســـفرت عن ضبط مستهترين 
الى جانب  وجتار مواد مسكرة 
حترير مخالفات مرورية واحتجاز 
مركبات ومطلوبني وقال مصدر 
امني ان حملة لرجال امن االحمدي 
العلي  اللواء عبدالفتاح  بقيادة 
وبإشراف مســـاعد مدير االمن 
العميد معتوق العسالوي قامت 
مبتابعة ميدانية من الرائد فالح 
الهزيلي عن ضبط ١١٠ بطل خمر 
محلي كانت بحوزة آسيوي في 
منطقـــة الفحيحيل حيث يبيع 
اخلمور في ساحة ترابية خلف 
املخفر وأحيل واملضبوطات الى 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 

 اللواء عبدالفتاح العلي  العميد معتوق العسالوي  العقيد صالح الدعاس  الرائد فالح الهزيلي  

 أحد املتهمني وأمامه ١٢ بطل خمر  اآلسيوي املوقوف خلف املخفر وبحوزته ١١٠ زجاجات خمر 

 تجمع ألهالي السجناء للمطالبة
  بأن يشمل العفو جميع النزالء 

 العميد يوسف األنصاري 

 الفتات تطالب بإستفادة السجناء من املكرمة 

 أهالي السجناء يتحدثون إلى وسائل االعالم  مواطنة ترفع مذكرة بشأن شمول السجناء بالعفو 

 محمد الجالهمة
  جتمع عدد من أهالي الســـجناء في ساحة 
اإلرادة عصر أمس، حيث ناشدوا صاحب السمو 
األمير أن تشـــمل املكرمة النـــزالء جميعا لهذا 
العام بال اســـتثناء، مؤكدين على ان املناسبة 
التي متر بها البالد ينتظرها أهالي الســـجناء 
بشغف، معربني عن أملهم في ان تكتمل فرحتهم 
بإخراج أبنائهـــم احملتجزين، هذا وتوافد عدد 
من رجال األمن الذين سمحوا ألهالي السجناء 

بالتعبير عن آرائهم. 


