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اللواء محمود الدوسري يستمع الى توصيات ورشة العمل

احلقيقة الغائبة في عهدة النيابة

مواطن: دورية املباحث دهستني عمدًا
..و»الداخلية« ترد: الشاب ألقى بنفسه أمام السيارة

كان يسير بدراجته النارية في 
شارع بغداد حينما مت توقيفه 
من قبل س����يارة مدنية تابعة 
ملباحث امل����رور، وقال القريب 
ان قائ����د الدراجة اعترض على 
توقيفه باعتباره غير مخالف، 
مش����يرا إل����ى ان قريبه فوجئ 
برجال مباحث املرور يسحبون 
مركبته عنوة ويدهسونه عمدا 
ويتصرف����ون وكأن ش����يئا لم 

يحدث، أما املصدر األمني فقال 
ان الشاب كان يسير برعونة وهو 
ما دعا رجال مباحث املرور إلى 
مالحقته وما ان توقف قام رجال 
الدراجة  املرور بسحب مفتاح 
وحينما قاموا باالنصراف ألقى 
الشاب بنفسه بطريقة غريبة 
أمام الس����يارة وهو ما أدى إلى 

إصابته بكسور.
محمد الدشيش  ٭

أحيلت إلى نيابة حولي قضية 
غريبة متثلت في ادعاء ش����اب 
كويتي بدهس����ه عمدا من قبل 
دورية مباحث، إال ان »الداخلية« 
ووفقا ملا أكده مصدر أمني فإن 
الش����اب ألقى بنفسه عمدا أمام 
انتقاما منهم لتوقيفه  الدورية 
وسحب دراجته النارية، واستنادا 
إل����ى احد أق����ارب املجني عليه 
وهو ش����اب كويتي فان الشاب 

املواطن املدهوس يرقد لتلقي العالج في مستشفى مبارك

بعد أن شّفط على مرأى من رجال األمن في حادث تفّحم الندكروزر

العلي ردًا على واسطات إلطالق سراح مستهتر:
القانون ال يفرق بني »ولد احلمولة« وعامل نظافة

ابالغ مدير  ث���م  ضبطه ومن 
اللواء  امن محافظة االحمدي 
عبدالفتاح العلي والذي تعامل 
بح���زم وأمر بإحالة الش���اب 
املس���تهتر إلى نيابة االحداث 
واحتجاز سيارته الالندكروزر 3 
اشهر الفتا الى ان جهودا بذلت 
إلثناء اللواء العلي عن موقفه اال 
انه كان حازما جدا في التعامل 
الشاب  ان  مع الوضع خاصة 
املس���تهتر لم يعط اي اهتمام 
لرجال االمن بل اس���تعرض 
امامهم معرضا إياهم للخطر.

من جهة اخرى، واصل رجال 
امن االحمدي انتشارهم املنظم 
في مناطق االحمدي والتي تعج 
بالوافدين حيث شن رجال امن 
االحمدي وبإشراف مباشر من 

الل���واء العلي حملة على عدد 
من االوكار املشبوهة واسفرت 
احلمل���ة عن اغ���الق 8 اوكار 
ملمارسة املتعة احلرام وضبط 
43 آسيوية وآسيويا الى جانب 
اغ���الق 3 اوكار لالتص���االت 
الدولية وضبط آسيوي عثر 

معه على 20 زجاجة خمر.
واضاف املصدر: ان حملة امن 
االحمدي لم تقتصر على الفترة 
الصباحية وإمنا امتدت ملا بعد 
منتصف الليل، حيث مت شن 
حملة على املستهترين في مزارع 
الوفرة ومنطقة اجلواخير ومت 
حترير 46 مخالفة استهتار الفتا 
الى ان جميع هذه املخالفات مت 

تسجيلها بواسطة الڤيديو.
عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة  ٭

القانون ال يفرق بني »ولد 
النظافة  احلمول���ة« وعام���ل 
حدودي تنتهي عندما يتعلق 
األمر بتطبيق القانون والذي 
يعد الفيصل في التعامل، بهذه 
العبارات التي تنم عن تطبيق 
القان���ون بصرامة قطع مدير 
اللواء  أمن محافظة االحمدي 
عبدالفتاح العلي الطريق على 
توسطات للتصالح مع شاب 
مس���تهتر جترأ على مخالفة 
القانون على مرأى من رجال 
االمن وقام باالستهتار معرضا 

حياة اآلخرين للخطر.
وعن التفاصيل قال مصدر 
امني ان بالغا ورد الى عمليات 
وزارة الداخلية عن ان حادثا 
مروريا وقع على شارع الغوص 
ومتثل في اصطدام حدث بعمود 
إنارة بسيارته نوع الندكروزر 
ما ادى الى اش���تعال النار في 
املركبة وجناة احلدث بأعجوبة 

من احلادث.
واضاف املص���در االمني: 
انتقل رج���ال االمن الى موقع 
احلادث ومت تخطيط احلادث 
واسعاف احلدث الى املستشفى، 
مشيرا الى انه وخالل تواجد 
رجال االمن في موقع احلادث 
فوجئوا بشاب آخر يقود مركبة 
الندكروزر بال لوحات ويقوم 
باالستعراض امام رجال االمن، 
وهذا ما دع���ا رجال االمن الى 

آسيوي ضبط بخمور محلية في حملة األحمدي اللواء عبدالفتاح العلي

الوفد اإلماراتي األمني اطلع على منظومة عمل
وزارة الداخلية في األدلة اجلنائية 

اجلنائي. كم���ا زار الوفد مطار 
الدول���ي لالطالع على  الكويت 

نظام ربط املبعدين.
وف���ي نهاية الزي���ارة تبادل 

اللواء د.الدوسري ورئيس الوفد 
االمارات���ي ال���دروع التذكارية، 
ومت تس���جيل كلمة في س���جل 

التشريف���ات به��ذه املناسب��ة.

اس���تقبل مدير ع���ام اإلدارة 
اللواء  العامة لألدل���ة اجلنائية 
د.فهد الدوس���ري وفدا امنيا من 
الداخلية بدولة اإلمارات  وزارة 
العربية الشقيقة بحضور مساعد 
مدير ع���ام اإلدارة العامة لألدلة 
االدارات  اجلنائي���ة، ومدي���ري 

ومساعديهم.
وقد رحب اللواء د.الدوسري 
بالوفد الزائر وقدم شرحا مفصال 
عن االدارة العامة لألدلة اجلنائي��ة 
ودوره���ا في املنظومة االمني���ة 

ب��وزارة الداخلي��ة.
وقام الوفد اإلماراتي بعد ذلك 
بجولة في إدارة حتقيق الشخصية 
والبح���ث اآللي حيث اطلع على 
نظام أرشفة البصمات االلكترونية 
وعل���ى امكانياته���ا والتعام���ل 
باالساليب التكنولوجية احلديثة 

حلفظ السجالت اجلنائية.
حيث حترص االدارة العامة 
لالدلة اجلنائية دائما على األخذ 
بكل م���ا هو جديد في هذا العلم 
ووفق تصنيفات فنية لتطوير 
البحث  العمل ومساعدة اجهزة 

درع تذكارية يقدمه اللواء د. فهد الدوسري إلى اعضاء الوفد األمني االماراتي 

أميركية مبخفر الشويخ: اللصوص 
سرقوا فيلماً خاصاً يجمعني بزوجي

دوريات جندة مبارك الكبير
تداهم وصلة استعراض في صبحان

اخلالدي: املؤمتر الدولي لإلطفاء 
يغطي جميع حتديات املهنة

مصرع آسيوي في انقالب
وحدث يصطدم مبركبة مواطن

البحث عن عسكري واقع قاصرًا 
في شقة باإليجار اليومي

النيابة تكّلف مباحث األحمدي 
بضبط 3 ذئاب اعتدوا على سيالنية

مواطن يتهم أطباء مستشفى 
حكومي بالتسبب في شلل ابنه

شبهة جنائية وراء وفاة مصري

العمر في »أمن الكويت أمننا«

تقدمت وافدة أميركية الى مخفر الشويخ الصناعي صباح 
امس باكية لتبلغ عن سرقة الب توب يحوي فيلما خالعيا 
يجمعها مع زوجه���ا، وقالت الوافدة األميركية وهي متأثرة 
للغاية ليس لسرقة الالب توب وإمنا لكون جهاز احلاسوب 
احتفظت عليه بفيلم خاص جدا جدا يجمعها بزوجها، وقالت 
انها كانت لديها مراجعة في مستشفى الصباح وألنها تنتظر 
داخل املستشفى ألكثر من 3 ساعات قامت باصطحاب جهاز 
الب توب حتى تتس���لى خالل تواجدها، مش���يرة الى انها 
دخلت الى حمام املستش���فى ألقل من دقيقتني وتركت الالب 
توب على مقعد داخل املستشفى وحينما عادت لم جتد الالب 
توب، مؤكدة ان ما دفعها الى االطمئنان كون هناك مراجعون 
كثيرون يش���اهدونها وهي تتصفح مواقع على الكمبيوتر 

اخلاص، وسجلت قضية سرقة.
هاني الظفيري  ٭

حتت وطأة اتصاالت املسافرين إلى خارج البالد اضطر 
رجال جندة وأمن مبارك الكبير إلى انهاء وصلة استعراض 
وضبط صاحب سيارة موستنج قام وزمالؤه بإغالق كامل 
لطريق صبحان باجتاه املطار إلجراء سباق على رهان قيمته 

250 دينارا.
وقال مص���در ان عددا من املواطنني واملقيمني س���ارعوا 
إلى إبالغ عمليات الداخلية عن اغالق كامل لطريق صبحان 
باجتاه الكويت حيث قامت العمليات باالس���تعالم حول ما 
إذا كان هناك موكب وبعد التأكد من عدم مرور موكب توجه 
عدد من دوريات جندة مبارك الكبير وتبني ان اغالق الطريق 
بسبب قيام نحو 40 شابا بإجراء مسابقات ليقوم رجال األمن 
بتحرير مخالفات وضبط 3 س���يارات منها سيارة موستنج 
واعترف املستهترون باغالقهم الطريق إلجراء سباق برهان 

قيمته 250 دينارا.

فتح رجال إدارة بحث وحت����ري محافظة األحمدي حتقيقا 
للوصول إلى هوية شاب يدعى )ع.ع( ويعمل في جهة عسكرية 
وذلك على حس����ب ما زعمت فتاة قاصر، وقال مصدر امني ان 
فتاة تبلغ من العمر 17 عاما كانت قد تغيبت عن منزل والدها 
ملدة 48 ساعة وحينما عادت إلى منزل أسرتها اعترفت لوالدتها 
بأنها كانت برفقة عس����كري حس����بما زعمت، مشيرة إلى انها 
تعرفت على الشاب ووعدها بالزواج منها وطلب منها ان ترافقه 
إلى منزله حتى تتعرف على والدته حيث اصطحبها الش����اب 
إلى شقة باإليجار اليومي واعتدى عليها. هذا وسجلت قضية 
مواقعة قاصر وجار البحث ع����ن اجلاني والذي زودت الفتاة 

اجهزة األمن ببيانات عنه قد تعجل بسرعة ضبطه.
عبداهلل قنيص  ٭

أمر وكيل نياب���ة األحمدي بتصنيف قضية االعتداء على 
فتاة سيالنية على انها جناية برقم 2011/137 وبعنوان مواقعة 
باإلكراه وكلف رجال املباحث بضبط 3 أشخاص اعتدوا على 
املجني عليها داخل منطقة برية وقال مصدر أمني ان سيالنية 
ابلغت رجال مخفر الفحيحيل عن تعرضها للخطف من قبل 3 
أشخاص مجهولني، مشيرا إلى أن رجال األمن كانوا يعتقدون 
ان اآلسيوية تبالغ في روايتها السيما انها تعرضت للخطف 
في منطقة غير مأهولة، مش���يرا الى ان رجال املباحث وبعد 
عم���ل التحريات تأكد لهم أن املجني عليها صادقة في رواية 
خطفها واالعتداء عليها وعززت اقوالها افادات الطب الشرعي 
بعد فحص املجني عليها ليتم اخطار وكيل النيابة الذي اعاد 
تسمية القضية وطلب سرعة ضبط 3 متهمني اختطفوا اآلسيوية 

من منطقة الفحيحيل واعتدوا عليها في منطقة برية.
عبداهلل قنيص  ٭

اتهم مواطن أطباء في مستشفى الصباح يوم أمس بإحلاق 
ضرر بالغ بابنه الشاب، مشيرا الى ان االهمال في رعاية ابنه 

الشاب أدى إلى اصابته بشلل.
وقال مصدر امني ان والد الش���اب ق���ال ان ابنه أصيب 
مبرض عادي وعلى اثره أوصله إلى املستشفى وبعد بقائه 
في املستش���فى بدأ يتدهور في صحته وفوجئ بأن األطباء 
يبلغونه بأن ابنه أصيب بشلل، وأكد املواطن ان االطباء اهملوا 
في أداء واجبهم وهو ما أدى إلى إصابة ابنه الشاب بعاهة.
هاني الظفيري  ٭

ش���رع رجال مباحث اجلهراء في التحقيق مع عمال احد 
املش���اريع في منطقة الصبية بعد س���قوط وافد مصري من 
علو ووفاته على الفور وس���جلت قضية. وقال مصدر امني 
ان بالغ���ا ورد الى عمليات الداخلية يفيد بس���قوط من علو 
ليتجه رج���ال األمن الى موقع البالغ حي���ث ظهرت آثار قد 
تشير الى ان السقوط كان بفعل فاعل وفتح حتقيق ملعرفة 

أسباب الوفاة.
هاني الظفيري  ٭

برنام����ج أمن الكويت أمننا يتناول في حلقة هذا االس����بوع 
استعدادات اكادميية سعد العبداهلل للعلوم االمنية حلفل تخريج 
الدفعة 37 من الطلب����ة الضباط والدفعة 22 من الطلبة ضباط 
االختصاص والدفعة 3 من طالبات معهد الهيئة املساندة والذي 
س����يكون برعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البالد 
املفدى القائد األعلى للقوات املسلحة 
الشيخ صباح األحمد حفظه اهلل 
ورعاه وذلك يوم الثالثاء املوافق 
2011/3/29 على مي����دان اكادميية 
العبداهلل للعلوم االمنية  س����عد 
ويس����تضيف البرنام����ج في هذه 
احللقة العقيد حمد العمر مدير كلية 
الشرطة والبرنامج من اعداد وتقدمي 
مساعد مدير إدارة العالقات العامة 
والتوجي����ه املعنوي العقيد عماد 
املال، وتبث احللقة اليوم اخلميس 

الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

ضبط »بدون« حاول التسلل برًا
أحيل شاب من غير محددي اجلنسية الى النيابة العامة 
بتهمة محاولة اخلروج من البالد بصورة غير قانونية، وقال 
مصدر أمني ان دورية تابعة ألمن احلدود رصدت شابا يقترب 
سيرا على األقدام في طريقه الى األراضي السعودية، مشيرا 
الى ان البدون ملا شاهد الدورية حاول االنبطاح أرضا، إال ان 
رجال األمن استعانوا بكشافات وحددوا موقع اختفاء البدون، 

وتبني انه مطلوب وممنوع من السفر.
هاني الظفيري  ٭

املشاركون  في ورشة 
»اإلستراتيجية املرورية« شددوا على 

رصد النقاط السوداء في الطرقات

اختتمت الورشة التدريبية للتعامل مع مشروع االستراتيجية 
الوطنية للمرور وقطاع النقل اعمالها امس.

وأكد وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون املرور اللواء 
محمود الدوسري على اهمية مشروع االستراتيجية الوطنية 
وايجاد هيئة عامة للنقل والتي س���تتبنى حل جميع املشاكل 

املرورية ملا لديها من خبراء ومختصني في هذا الشأن.
وخلصت الورشة الى ضرورة تطوير خدمات النقل اجلماعي 
وادارة مركبات النقل الثقيل وتطوير شبكات الطرق وادارة احلركة 
املرورية ونظم املعلومات والبحوث والدراسات ونظام الكلفة 
االقتصادية واالجتماعية وتطوير نظام التحقيق في حوادث 
الطرق ونظام النقاط الس���وداء )الطرق الداخلية والسريعة( 

وتبني نظام ادارة الطلب على النقل وتدريب الكوادر.

قال مدير إدارة التطوير اإلداري والتدريب باإلدارة العامة 
لإلطف���اء املقدم غازي عابر اخلالدي ان املؤمتر الدولي الثاني 
لإلطفاء سيتواصل ل� 3 أيام ويشتمل على 3 محاور رئيسية األول 
منها سيكون عن أهمية استخدام التكنولوجيا وحتليل املخاطر 
في االستجابة للحوادث وسيتحدث عنه ديريك لوف واحملور 

الثاني عن البيئة وتأثيرها على 
االستجابة للطوارئ وسيتحدث 
عنها ستيفن كوبلي واحملور الثالث 
عن مواجهة حتديات العالم املتغير 
ويتح���دث عنه العميد يوس���ف 
األنصاري. واش���ار اخلالدي الى 
ان اليوم الثاني للمؤمتر ستقام 
على هامشه 9 محاضرات موزعة 
على 3 محاضرات تقام في فترة 

واحدة.
وأكد اخلالدي أن احملاضرين 
ميثلون جهات عاملية ومنظمات 
ذات خب���رة في مج���ال مكافحة 

احلرائق واإلنقاذ والوقاية وحتليل املخاطر وسرعة االستجابة 
حلاالت الطوارئ، مؤكدا على ان املؤمتر يغطي جميع التحديات 
التي تواجه رجال اإلطفاء وكل من يس���تجيب أو يتعامل مع 
حاالت الطوارئ وأهمها التلوث البيئي وتأثيرها على االستجابة 
للطوارئ وحتدياتها لعمل رجال اإلطفاء من خالل تقييم املخاطر 
البيئية وبالتالي معرفة التخطيط املسبق لإلجراءات العملية 

التي ينبغي القيام بها.
أما فيما يتعلق باملعرض املق���ام على هامش املؤمتر قال 
اخلالدي إن املعرض يقام ملدة ثالثة ايام ويضم عدة شركات 
ذات اختصاص في مجال االطفاء واالنقاذ والوقاية منها شركات 
محلية وأخرى عاملية حيث س���تعرض آخر ما توصلت إليه 
التكنولوجيا في مجال معدات واجهزة االنقاذ واملكافحة والوقاية 

وفرصة للجمهور واملهتمني بزيارة املعرض واالطالع عليه.
ويضم املعرض الش���ركات والهيئات التي تعمل في مجال 
االطفاء واالتصاالت واالنظمة املتط���ورة املرتبطة باحلريق 
وش���ركات التدريب والتأمني والدور االستش���ارية واملكاتب 
الهندس���ية باإلضافة للش���ركات التي تعمل في مجال البيئة 
والس���المة البيئية ومؤسس���ات وهيئات القط���اع النفطي 

والصناعي.

لقي وافد من اجلنسية اآلسيوية مصرعه في ساعة متأخرة 
من مساء امس األول وأصيب مرافقاه بجروح خطيرة نقلوا على 
أثرها في حالة حرجة الى مستش���فى اجلهراء اثر حادث انقالب 
مركبتهم على طريق العبدلي وقال مصدر امني ان السيارة التي 
تقل اآلس���يويني الثالثة انفجر اطارها األمامي وهو ما أدى إلى  

انقالبها عدة مرات.
من جهة أخرى تقدم مواطن وابلغ مخفر صباح الس���الم عن 
اصطدام حدث يقود مركبة سوبر بان مبركبته داخل مواقف مدرسة 
وفور تلقي البالغ انتقل مساعد  مدير أمن محافظة مبارك الكبير 
اللواء ابراهيم الط���راح وتبني ان املركبة تعود الى والد احلدث 

والذي تبني ان عمره 16 عاما وليس بحوزته رخصة قيادة.
واش���ار املصدر الى ان والد احلدث حضر الى موقع احلادث 
فور علمه وحاول تس���وية ملف القضي���ة اال ان اللواء ابراهيم 
الطراح رف���ض جزئية احلق العام وحتديدا جزئية عدم حيازة 

احلدث لرخصة قيادة.
هاني الظفيري  ٭

املقدم غازي اخلالدي

العقيد عماد املال

أمن األحمدي داهم 
8 أوكار متعة و3 

اتصاالت وأوقف 43 

آسيوية وآسيوياً


