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في 3 قرارات وزارية وتوجه إلى دمج قطاعات وتعيين وكالء جدد قريباً

اليوسف لـ»أمن احلدود« واملهنا لـ»اإلصالحية« 
والديني لـ»األمن اجلنائي«و العوضي إلى التقاعد

أحمد خميس 

أصــدر نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الشــيخ خالــد  الداخليــة 
اجلراح عدة قرارات وزارية 
نصـت على تعيني اللـواء 
الشــيخ محمــد يوســف 
الصبــاح وكيــا مســاعدا 

لشؤون أمن احلدود »والذي 
كان قد نقل منها قبل أشهر 
محــدودة«، وتعيني اللواء 
عبداهلل يوسف املهنا وكيا 
مساعدا لشؤون املؤسسات 
اإلصاحية وتنفيذ األحكام 
وذلــك نقــا مــن وظيفته 
اللواء  احلاليــة، وتعيــني 
خالد عبداهلل الديني وكيا 

مســاعدا لشــئون األمــن 
اجلنائي وذلـــك نقـا مــن 

وظيفته احلالية.
كما أصدراجلراح قرارا 
وزاريا بإحالة وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون 
اللــواء  اجلنائــي  األمــن 
عبداحلميــد العوضي إلى 
التقاعد اعتبارا من تاريخ 

٢٠١٧/5/١8 ومينــح رتبــة 
فريــق. الــى ذلــك، أبلغت 
مصادر أمنية »األنباء« بأن 
وزارة الداخلية تدرس دمج 
بعض القطاعات، مشــيرة 
الى ان اجلراح بصدد رفع 
أسماء ضباط برتبة لواء إلى 
مجلس الوزراء لتسميتهم 

وكاء مساعدين جددا.

اللواء عبداحلميد العوضياللواء خالد الديني الشيخ خالد اجلراح

ترقية العوضي 
إلى رتبة فريق 

متقاعد

»الجنايات« رفضت إطالق سراح العائد من الفلبين وشركائه

إرجاء محاكمة املتهمني باالنتماء إلى »داعش« والشروع 
في تفجير مسجد وكنيسة ومضايف إلى 13 يوليو املقبل

عبدالكريم أحمد

عقــدت محكمــة اجلنايات 
اول من امس جلســاتها لنظر 
الدعــوى املقامة من إدارة أمن 
الدولة ضد املواطن الذي ضبط 
في الفلبني وأحيل الى احملاكمة 
مع ثاثة آخرين وسوري بتهمة 
االنتمــاء الى تنظيــم داعش، 
وقررت إرجاءها الى ١3 يوليو 

املقبل.
واستجابت هيئة احملكمة 
لطلب دفاع املتهمني بإحضار 
ضابــط الواقعة الســتجوابه 
بتقرير اتهاماته وبندب خبير 
من إدارة االدلة اجلنائية لبيان 
إصابات ادعــوا تعرضهم لها 
بغية انتــزاع اعترافات منهم 

حتــت التعذيــب، حيث أمرت 
احملكمــة باســتدعاء الضابط 
وبورود تقرير الطب الشرعي 

خال اجللسة املقبلة.
والتفتت احملكمة عن طلب 
دفاع املتهمني بإطاق سراحهم، 
ما يعني استمرار حجزهم حتى 

موعد اجللسة املقبلة.
وتخللــت جلســة االمس 
مثول املتهمني، حيث سألتهم 
احملكمة عــن صحة االتهامات 
املســندة اليهــم، غيــر انهــم 
أنكروهــا، مؤكديــن انهــم لم 
ينضموا الى التنظيم املشــار 

اليه وال يتبنون تفكيره.
وكانت النيابــة العامة قد 
أحالت املتهمــني الى احملاكمة 
بعد ان اتهمت االول الى الرابع 

باالنتمــاء الــى تنظيم داعش 
االرهابــي، واالول الى الثالث 
بتهــم تتعلــق باالتفــاق على 
تصنيع مواد متفجرة ورصد 
وتصوير مسجد جعفر بن أبي 
طالب في منطقة الصليبخات 
باالضافة الى كنيسة ومضايف 
في منطقة العبدلي، وشرعوا 
في تصنيــع مفرقعات بقصد 
التي أوقفت  ارتكاب اجلرمية 
بســبب ال دخل لهم فيه وهو 
ضبطهم، كما اسندت الى االول 
انه شــرع في تدريــب املتهم 
الثاني علــى صنع املفرقعات 
وقامــا بنشــر معلومــات عن 
كيفيــة صناعتها عــن طريق 
تواصلهما في برنامج تلليغرام.
كما اسندت النيابة العامة 

الى املتهم االول انه قام بتزوير 
جواز سفر سوري باالشتراك 
مع املتهم الرابع )سوري( الذي 
أمد مجهوال مببلغ ١5٠٠ دوالر 
لتزوير جوازه بإزالة صورته 
الشخصية ووضع صورة املتهم 
االول محلها الســتخدامه في 
التنقــل، واســندت الى املتهم 
اخلامس انه يحوز ساحا ناريا 
»كاشينكوف« و٧ طلقات نارية 

دون ترخيص.
يذكر ان ضبط هؤالء مت بعد 
إلقاء القبض على املتهم االول 
في الفلبني، والذي مت من خال 
استجوابه والتحريات التوصل 
الى بقية املتهمني، حيث ضبطوا 
في مدينة سعد العبداهلل اوائل 

شهر ابريل املاضي.

املتهم األول

..وضرب عسكري في املهام اخلاصة لتحريره مخالفة مرورية!

كسر »زند« نزيل في »املركزي« وهق عريفاً في »جناية«

مجهوالن سطوا على وانيت 2015 بصفة مباحث عند الكيلو 43

مشتبه في سكره قاوم وضرب وكيل عريف وشرطياً في »النجدة«

أحمد خميس

سجل عســكري يعمل في 
إدارة املــرور »املهام اخلاصة 
واملواكب« كويتي اجلنســية 
قضية حملت عنوان »التعدي 
على موظف عام« متهما مواطنا 

باالعتداء عليه وضربه أثناء 
أدائه مهــام عمله. وبحســب 
مصدر امني، فإن املدعى عليه 
ويدعى )ع.ح( من مواليد ١٩٩٧ 
تقدم الى مخفر شــرطة بيان 
مسجا قضية بتصنيف جنحة، 
وقال املبلغ انه كان يسير على 

طريــق الفحيحيــل الســريع 
باجتاه الكويت مقابل منطقة 
بيان حينما شــاهد شــخصا 
يرتكب مخالفة مرورية جسيمة 
عبــارة عن الســير في أقصى 
احلارة اليمني وبسرعة كبيرة، 
وعليه قام بتشــغيل فاشــر 

الدورية واالنطاق وراءه ومن 
ثم مت توقيفه وتبني انه مواطن 
وإباغه بأنــه مخالف. ولدى 
طلب العســكري من املخالف 
اإلجازة والدفتر رفض، ليقوم 
رجل األمن بالطلب منه الدخول 
الــى الدوريــة، اال ان املدعــى 

عليه، بحسب زعم املدعي، قام 
بضربه، وأحضر املجني عليه 
تقريرا طبيا يفيد بوجود كدمة 
على الشفة السفلى مع جرح 
سطحي في الشفة، مشيرا الى 
ان اإلصابة نتيجة تلقيه لكمة 

في الفك السفلي.

هاني الظفيري

احتجز عريف في السجن 
املركزي داخل نظارة مخفر 
الصليبية بعــد الطلب منه 

نزع مابسه العسكرية وذلك 
بعــد ان امــر وكيــل النائب 
العام االستاذ عيسى احلاظر 
بتســجيل قضية بتصنيف 

جنايات ضد العريف.

وحول تفاصيل القضية 
التي انتهت بحبس عسكري، 
حيــث احــال رئيس قســم 
التحقيق من ادارة الســجن 
املركزي مقدم حقوقي محمود 

الطراروة الى مخفر الصليبية 
كتابا مفاده ان السجني )ف. 
ج- مواطن( طلب تسجيل 
قضية ضد العريف )ع.س(، 
وعليه متت احالة الســجني 

الــى مستشــفى الفروانية، 
وتبني وجود كســر بعظمة 
الزند كما هو مبني بالتقرير 
الطبــي اثر تعــدي العريف 

عليه بالضرب.

عبداهلل قنيص

بأمــر مــن محقــق مخفــر 
القشعانية مت تعميم أوصاف 
مركبــة وانيت موديــل ٢٠١5 

على عمــوم الدوريــات، وأمر 
بضبط وإحضار املركبة ألنها 
مسروقة، فيما أمر وكيل نيابة 
اجلهراء بتسجيل القضية حتت 
عنوان سرقة مركبة، وطلب من 

املباحث التحري عن الواقعة، 
وبحسب مصدر امني فإن وافدا 
هنديا قال في باغه انه يعمل 
لدى شــركة جتارة عامة وانه 
وحينما كان على طريق الشيخ 

جابــر األحمد عنــد الكيلو 43 
شاهد مركبة بها شخصان حيث 
مت الطلــب منه التوقف، وقال 
املبلغ ان املركبة التي كان بها 
اللصان سارت الى جواره ومتت 

املناداة عليه بأنهما رجا أمن، 
وهذا ما دعاه الى التوقف ليقوم 
احد اللصني بالطلب منه النزول 
من املركبة لتفتيشها، ومن ثم 

صعد الى داخلها وهرب بها.

محمد الجالهمة

وجه وكيل النائب العام 
الى مواطن من مواليد ١٩84 
قضيتني وهما االشتباه في 
حالة غير طبيعية واالعتداء 
بالضرب علــى رجال االمن 
واالصابة. جاء ذلك بعد ان 

قال رجا امن ان املتهم اعتدى 
عليهما على طريق الصبية 
كيلو ١٠٧ وكان في حالة غير 
طبيعية. وبحســب مصدر 
امنــي، فإن دوريات النجدة 
)تأمني الطــرق اخلارجية( 
وحتديــدا وكيــل عريــف 
وشــرطي قاال انهما شاهدا 

مركبة تترجن ما يوحي بأن 
قائدها في حالة غير طبيعية، 
وعليه مت الطلب منه التوقف 
لينزل من مركبته ويعتدي 
على رجلي االمن بالضرب، 
وقدم وكيل العريف تقريرا 
طبيــا جاء فيــه: اعتداء من 
آخرين وبفحص االنف تبني 

جرح قطعي صغير باالنف 
مع نزيف مــن فتحة االنف 
اليســرى مع اشــتباه كسر 
بعظمــة االنف، كما ذكر في 
تقرير طبيب االشــعة، كما 
مت عــرض املتهم ـ مواطن ـ 
على الطبيب وجاء بالتقرير 
الطبي ادعاء اعتداء بالضرب 

من اآلخريــن ويوجد جرح 
ســطحي ٢ ســم فــي فروة 
الرأس وال توجد اي اصابات 
اخرى، وعليــه مت االتصال 
علــى وكيــل النائــب العام 
فرج الصغير وامر بتسجيل 
قضية واحالتها الى النيابة.

»السواحل« حتبط محاولة طراد عراقي 
مسلح انتهك املياه اإلقليمية

مشاري المطيري

ذكرت اإلدارة العامة للعاقات واإلعام 
األمنــي بــوزارة الداخليــة أن املنظومــة 
الراداريــة التابعــة لــإدارة العامة خلفر 
السواحل رصدت فجر امس طرادا عراقيا 
داخل املياه اإلقليمية الكويتية وعند انتقال 
دورية تابعة خلفر السواحل تبني أن الطراد 
على متنه أربعة اشخاص عراقيني مسلحون 
قاموا بتهديد الدورية ومحاولة السيطرة 

عليها حتت تهديد الساح.

وذكرت اإلدارة أن رجال خفر السواحل 
تعاملــوا علــى الفور معهــم ومتكنوا من 
السيطرة على الطراد والقبض على كافة 
األشــخاص على متنه وقد أصيب نتيجة 
هذا التعامل أحد رجال األمن بإصابة طفيفة 

وكذلك أحد األشخاص العراقيني.
وأكدت اإلدارة العامة للعاقات واالعام 
األمنــي أن رجــال اإلدارة العامــة خلفــر 
السواحل سيواصلون جهودهم في تأمني 
امليــاه اإلقليميــة الكويتيــة وأنهم العني 

الساهرة على أمن وأمان وطننا الغالي.

النيابة تتحفظ على الفحم املهرب 
وحصيلة بيعه إلى احلكومة الصومالية

هاني الظفيري

اعتبر مصدر رفيع في خفر السواحل 
ان ما قامت به دوريات خفر السواحل من 
ضبط السفينتني احململتني بالفحم ما هو إال 
ترجمة واستمرار لتنفيذ قرارات الشرعية 
الدولية في ماحقة كافة عمليات التهريب 

وغســل األموال التي تقوم بهــا جماعات 
ماحقة دوليا. وقال املصدر ان املضبوطات 
من الفحــم مت التحفظ عليها مبوجب امر 
من النيابة العامة على ان يتم طرحها في 
مــزاد علني ومن ثم التحفظ على االموال 
املتحصلــة إلعادة إرســالها الى احلكومة 

الشرعية الصومالية.

الفحم املصادر قيد التحفظ

أوقفت ٤ كانوا على متنه وصادرت السالح

عالقة محرمة فضحها الغثيان والدوار

ابتالع قطعة معدنية كاد يصرع طفلة

احلكم على قاتل شقيقه 25 اجلاري
اختتام دورة »لغة اجلسد«

محمد دشيش

كشفت حالة غثيان ودوار وتعب شديد 
عن تســتر خادمة سيرالنكية على حملها 
السفاح. وقال مصدر أمني: كانت اخلادمة 
تعاني بشــكل دوري ويومي وبني حلظة 
وأخرى حالة الــدوار فتصبح غير قادرة 

علــى بذل مجهــود ما دفــع كفيلها إلى ان 
يصطحبها إلى مستشفى العدان وبعد اجراء 
الفحوصات تبني أنها حامل حما سفاح. 
تقرير االطباء كان قد وصل إلى محقق 
مستشــفى مبارك الذي اســتجوب بدوره 
اخلادمة فأدلت بأن سائق توصيل طلبات 
املصبغة هو من فعل فعلته بها وبرضاها.

محمد دشيش

أنقذ رجال الطوارئ الطبية طفلة كويتية 
تبلغ من العمر ثاث سنوات ونصف السنة، 
وذلك بعــد إصابتها بضيق فــي التنفس 
وأدخلت وهي بحالة إغماء نتيجة ابتاعها 

قطعة معدنية من لعبة.

وكانت اخلادمة استنجدت بـ »معزبتها« 
التــي ابلغــت غرفــة العمليــات بالواقعة 
فتوجهت إلى املكان ســيارة إسعاف وقام 
رجال الطوارئ الطبية بتقدمي اإلسعافات 
األولية للطفلة وإخراج القطعة املعدنية، 
ومت إدخالها بوقت قياسي مستشفى مبارك 

للعاج حتى فاقت واستعادت وعيها.

عبدالكريم أحمد

قــررت محكمة اجلنايــات أمس حجز 
الدعوى املتهم بها شاب غير كويتي بقتل 
شقيقه األكبر في منطقة األندلس، للحكم 

يوم ٢5 اجلاري.

وكانت النيابة العامة قد أحالت املتهم 
إلــى احملاكمة بعــد أن اتهمته أنه في يوم 
١3 من شــهر يناير املاضي ارتكب جرمية 
القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد بأن 
دهس شقيقه مبركبته ثم ضربه مبطرقة 

على رأسه، وذلك بسبب مشاكل عائلية.

اختتمت وزارة الداخلية أمس دورة لغة اجلسد التي شارك 
فيها ٢٧ ضابطا من مختلف الرتب بقطاعات وزارة الداخلية، 

وفي اخلتام مت توزيع الشهادات على مجتازي الدورة.
أقيــم حفل اخلتام حتــت رعاية مدير عــام اإلدارة العامة 
للتدريــب اللواء أنور عبد اللطيف البرجس، وبحضور مدير 
إدارة التنســيق واملتابعــة بــاإلدارة العامــة للتدريب العقيد 
مشعل الفودري ورئيس قسم تقييم البرامج التدريبية املقدم 

من تكرمي املشاركات في دورة »لغة اجلسد«ثامر الصويلح.

اللواء عبداهلل املهنااللواء الشيخ محمد اليوسف

أدوات تعاط ومخدرات من مضبوطات األمن العام

اللواء إبراهيم الطراح

»األمن العام« ضبط 12 مطلوبًا ومدمنًا 
وأحال 17 مركبة للحجز في 4٨ ساعة

محمد الجالهمة

واصل قطاع االمن العام 
اداءه املتميز عبر انتشاره 
الافــت واحلمات االمنية 
التي ينفذها في عموم الباد 
وعلى مدار الساعة، وقالت 
وزارة الداخلية في بيان لها 
انه وضمــن اجلهود التي 
الداخليــة  تبذلهــا وزارة 
األمــن وماحقــة  حلفــظ 
واملخالفــني  املطلوبــني 
وبتعليمــات مــن وكيــل 
وزارة الداخليــة املســاعد 
لشؤون األمن العام باإلنابة 
الطراح،  إبراهيــم  اللــواء 
نفذت عــدة حمات أمنية 
فــي نطاق محافظة حولي 
الفتــرة مــن ١4/5  خــال 
حتى 5/١6 بإشــراف مدير 
عــام مديرية أمن محافظة 
حولي العميد عابدين علي 
العابديــن، وتنفيذ رئيس 
قسم الدوريات املقدم حمد 

راجح الزوير.
وأسفرت احلمات عن 
ضبط ١٢ مطلوبا ومتعاطيا، 
كمــا حــررت ٢33 مخالفة 

مرورية، وحجز ١٧ مركبة 
اإلدارة  مخالفــة. وأكــدت 
العامة للعاقات واالعام 
احلمــات  أن  األمنــي 
األمنيــة تأتــي ضمن نهج 
عملــي وميدانــي مدروس 
وتشــمل جميع محافظات 
البــاد لضبــط احلالــة 
األمنية ورصــد املخالفني 
واملتجاوزيــن وذلــك في 
ظل خطة شاملة تنتهجها 
وزارة الداخليــة خلفــض 
نسبة اجلرمية في الباد. 


