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في حفل تخريج دورة إعداد المدربين في قطاع أمن المنافذ »أمن المطار«

الدوسري: »الداخلية« تسعى إلى تكامل املنظومة األمنية في جميع قطاعاتها

نيابــة عن نائــب رئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح 
شــهد وكيل وزارة الداخلية 
الفريــق محمود الدوســري 
امــس حفــل تخريــج دورة 
إعــداد املدربني في قطاع أمن 
املنافذ )أمن املطار( بحضور 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون اجلنسية واجلوازات 
اللواء الشــيخ مازن اجلراح 
ووكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشــؤون أمن املنافــذ اللواء 

منصور العوضي.
وأكد الفريق الدوسري في 
كلمته أن الهدف األساسي من 
هذه الدورات إيجاد العنصر 

البشــري الوطنــي املختص 
على أعلى مســتوى ملواكبة 
التي  التطــورات املتالحقــة 
يشهدها العالم، مشيرا بذلك 
إلى أن هناك توسعا في املنافذ 
واملطارات والبــد من العمل 
على توفير جميع احتياجاتها 
من العناصر البشرية املدربة 
تدريبا على أعلى أسس علمية 
منهجية حتى تتميز املنظومة 
األمنية في جميع القطاعات 

العاملة.
وأعرب الفريق الدوسري 
عن شكره وتقديره ملركز دبي 
ألمن الطيران املدني والذي قدم 
التدريبات النظرية والعملية 
للمتدربــني، كما أعــرب عن 

حيث إن املنافذ تعتبر الواجهة 
احلضارية للبالد، ومشــددا 
على إقامة العديد من الدورات 
أثنــاء اخلدمة  املتخصصــة 
إلكســاب اخلبــرات وتبادل 
املعلومــات بــني منتســبي 

القطاعات.
وكان وكيل وزارة الداخلية 
املســاعد لشؤون أمن املنافذ 
اللــواء منصــور العوضــي 
ألقــى كلمة أكد فيها أن نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح 
يؤكد دوما على أهمية العنصر 
البشــري وضــرورة تطوير 
األداء علميــا وعمليــا حتى 
يكون العمل األمني متميزا، 

تطــورات العمل فــي املنافذ 
احلدوديــة، مشــيرا إلى أننا 
نحتفــل اليوم بختــام دورة 
»إعداد مدربني ألمن الطيران 
املدني« والذي شارك فيها ٢٠ 
متدربا، ومن اجتازها أصبح 
مدربا معتمدا من قبل منظمة 

اإلكاو العاملية.
من جانبها، قامت اإلدارة 
العامــة للعالقــات واإلعالم 
وجتهيــز  بإعــداد  األمنــي 
فيلــم وثائقــي عــن نشــأة 
مركز التدريــب التخصصي 
وتطور مبناه وامللحقات به 
من تقنيــات حديثة وأجهزة 
تدريب مت عرضه في احلفل.
الفريــق  وقــام  وهــذا 

سعادته ملا شاهده من تطور 
ملحوظ وإقبال املتدربني على 
العلمي الكتساب  التحصيل 
املعلومــات واخلبــرات ممــا 
يسهم في إجناح العمل، وأشار 
إلى أن جميع القيادات األمنية 
تعمل على متيز العمل واألداء 
شكال ومضمونا حتى يكون 
رجل األمن مثاليا ويشهد له 

املواطن واملقيم.
كما أشــار إلى أن تدشني 
العمل في املركز التخصصي 
بقطــاع املنافذ نقلــة نوعية 
نفخر بها، مشيرا إلى ضرورة 
تقــدمي أعلــى مســتوى من 
التدريب في مجال امن املنافذ 
ومنفذ مطار الكويت الدولي، 

مشــيرا إلــى أن هــذا املركز 
سيلبي جميع االحتياجات في 
التدريب في قطاع أمن املنافذ 
حيث ســيكون هناك تعاون 
وثيق ومســتمر مــع جميع 
اجلهــات املعنية فــي املراكز 
احلدودية، وذلك بغية إعداد 
البشــري وتأهيله  العنصر 
للعمل حتت أي ضغوط في 
العمل، وانطالقا من االستعداد 
إلنشاء املطار اجلديد واحلاجة 
املاســة إلى عناصر بشــرية 
مدربة، ستكون هناك دورات 
متخصصة في شتى مجاالت 
التفتيش األمني، والتعامل مع 
أي أحــداث طارئة من خالل 
املتميــز ومواكبة  التدريــب 

الدوســري نيابة عن الشيخ 
اجلراح بتكــرمي احملاضرين 
واملتدربني معربا عن شكره 
العربيــة  لدولــة اإلمــارات 
الشــقيقة لدورها فــي إعداد 
الكــوادر الوطنيــة للتدريب 
والذين يتم اعتمادهم من قبل 

منظمة اإلكاو العاملية.
حضر التخريج مدير عام 
اإلدارة العامــة ألمــن املطار 
اللواء وليد الصالح، ومدير 
عام اإلدارة العامة للعالقات 
واالعالم األمني العميد عادل 
احلشاش، ومدير عام اإلدارة 
العامة ألمن املوانئ بالوكالة 
العقيد عاطف احلبشي، وعدد 

من القيادات األمنية.

اللواء الشيخ مازن اجلراح يسلم أحد اخلريجني شهادة تقدير ويبدو الفريق محمود الدوسري واللواء منصور العوضي وكيل الداخلية يسلم ضابطة شهادة تخرج الفريق محمود الدوسري يقدم هدية تذكارية إلى أحد املدربني في دورة إعداد املدربني

اللواء العوضي: 
تطوير العنصر 

البشري حتى يكون 
األداء متميزاً شكاًل 

ومضموناً

حترير مخالفة عدم 
حيازة رخصة قيادة 
ألحد املتهمني في 

القضية

مصادرة 640 ليتراً بيعت بـ 45 ديناراً

املصادفة تقود »الداخلية« لضبط عصابة ثالثية
لسرقة الديزل في مصفاة ميناء عبداهلل

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

أحيل الى مخفر شــرطة 
مينــاء عبداهلل يوم امس ٣ 
وافدين مصريني وباكستاني 
بتهمة السرقة، ومت التحفظ 
علــى 64٠ ليتــرا مــن مادة 
الديــزل و45 دينارا متهيدا 
إلحالة املتهمني واملتحفظات 
الــى النيابة، وجاءت إحالة 
الوافدين الثالثة بعد ضبطهم 

بسرقة مشهودة اذ ضبطوا 
خالل قيامهم بسرقة الديزل 
وبيعه مقابل السياج االمني 
مليناء عبداهلل وحتديدا خارج 
املصفاة، وبحســب مصدر 
امنــي فــإن دوريــة امنيــة 
رصدت اشخاصا يتوقفون 
بشــكل مريــب فجــر امس 
خارج مصفاة ميناء عبداهلل، 
ولدى اقتراب الدورية حاول 
االشــخاص الثالثة الهرب، 

ولكن مت ضبطهم وضبط ٣ 
صهاريج كانوا على متنها، 
وتبني ان االشخاص الثالثة 
هم باكســتاني ويدعى )و. 
صديــق( والثانــي مصري 
ويدعــى )ع. جمــال( مــن 
مواليــد ١984 والثالــث )م. 
مصطفى( من مواليد ١99٠ 
وبالتحقيق معهــم اعترف 
املتهم الثاني بأنه قام ببيع 
64٠ ليتــرا من مادة الديزل 

مقابل 45 دينارا على الوافد 
الباكستاني وانه اي املتهم 
الثاني اشــترى الديزل من 
املتهــم الثالث، كما كشــفت 
قضية الســرقة تلك عن ان 
املتهم االول )الباكســتاني( 
ال يحمــل رخصــة قيــادة 
حسب جهاز احلاسب اآللي 
للمــرور، وال يوجــد دفتــر 
ملكية للصهريج الذي كان 

يحمل بداخله املسروقات.

.. والسرقة بالعداد صهريج أحد اللصوص

وفاة مواطنة وإصابة زوجها وابنها في حريق بـ »الظهر« 
محمد الجالهمة

فتحــت اإلدارة العامــة 
لإلطفاء بالتنسيق مع األدلة 
اجلنائية حتقيقا للوقوف 
على مالبسات حريق الظهر 
الذي أدى الى وفاة مواطنة 
وإصابة زوجها وابنها، ومت 
رفع اآلثار لكشف األسباب 

التي أدت الى احلريق.
وبحســب مصدر أمني، 
فإن غرفــة عمليات اإلدارة 
العامة لإلطفاء تلقت بالغا 
فجر امــس يفيــد باندالع 
حريق بأحد املنازل الواقعة 
في منطقة الظهر وتضمن 
البــالغ وجــود أشــخاص 
محتجزيــن، وعلــى الفور 
توجهت فــرق اإلطفاء من 

مركزي مبارك الكبير للمواد 
اخلطرة والقرين. ومتكنت 
فرق اإلطفاء من السيطرة 

وإطفــاء  احلريــق  علــى 
النيران.

وتبني لرجال اإلطفاء ان 

املنــزل الذي شــهد احلريق 
املأساوي مكون من طابقني 
وتبني من املعاينة ان احلريق 
نشــب في الصالــة الكائنة 
بالطابق األرضــي وقد أتى 
احلريق على جزء كبير من 
الطابق نفســه والذي أسفر 
عن وفــاة مواطنة وإصابة 
زوجها وابنهما، ومت تسليم 
املصابني إلى فنيي الطوارئ 
الطبية ووصفــت حالتهما 

باملستقرة.
هذا وأكد بيان صادر عن 
اإلطفاء ان فريق من مراقبة 
حتقيــق حــوادث احلريق 
حضــر الــى املوقــع وقــام 
مبعاينــة احلــادث معاينة 
أوليــة للبحث في أســباب 

احلريق ومالبساته.

فريق من مراقبة حتقيق حوادث احلريق حضر الى املوقع للمعاينة

قذيفتان صاروخيتان ظهرتا
بعد ترميم جاخور مواطن

أحمد خميس

أبلغ مواطــن صاحب جاخور 
مبنطقة كبــد عمليــات الداخلية 
بوجود أجسام غريبة وجدها أثناء 
قيامه بعمليات حفر وترميم داخل 

جاخوره.
وقــال مصــدر امنــي ان بالغا 

ورد يفيــد بوجود جســم غريب 
في منطقة كبد داخل جاخورأحد 
املواطنــني، وعليــه انتقــل رجال 
األمن الى موقع البالغ فاكتشفوا 
ان األجســام الغريبــة مــا هي اال 
قذيفتان صاروخيتان، فتم إبالغ 
اجلهات املختصة ومت التعامل مع 

األجسام.

مغردون يردون على ڤيديو التسمم
بهاشتاق »أوقفوا قتل الكالب«

أحمد خميس

#أوقفوا_قتل_الكالب، هاشتاق 
غاضب أطلقه مواطنون بعد أن قام 
مواطــن في منطقــة جابر األحمد 
بوضع الســـم في طعـــام عدد من 
الكالب وإغرائها ألكله، ومت تصوير 
املقطع وجرى تداوله على وسائل 

التواصل.
مصادر قالت ان املواطن عمد الى 
تسميم هذه احليوانات املسعورة 
بســبب هجـــومها املســتمر على 
األطـــفال واملــــارة فــي املنـــطقة 
وبسبب عدم اســتجابة واجلهات 
املختصة لهم، حيـث هناك شكاوى 
عديدة من أهالي املنـطقة ومناطق 

لقطة من املقطع املتداولأخرى.

»مدرس« يكسر كعب طالب في مدرسة

»الداخلية«: ترجيحات باعتماد
هيكل الوزارة اجلديد ديسمبر املقبل

حتريض موظفة في »الداخلية« على الفسق

أحمد خميس

تقدم مواطن ملخـــفر الواحة ويعمل بوزارة 
الدفــــاع وأبلغ عن تعرض ابنه من مواليد 
٢٠٠6 لالعتداء بالضرب على حســب ادعاء 
األب من قبل معلمه مدرس العلوم في املدرسة 

مبنطقة الواحـــة وأحضر تقريرا طبيا من 
مستشـفى اجلــهراء جــاء فيــه ادعـاء اعتــداء 
بالضــرب من آخــرين، باالضافة الى وجـود 

كـسر »بالكعب األيسر«.
فتم تسجيل قضــية وإحـــالتها للنــيابة 

واستدعاء املدرس.

أحمد خميس

قالت مصادر امنيــة مطلعة ان هيكل وزارة 
الداخلية سوف يتضح في شهر ديسمبر القادم 

والذي يحتوي على تسكني املناصب القيادية.
كمــا أشــارت املصادر الــى ان تنظيم الهيكل 
يضم ايضا التعيينات بالنسبة ملناصب الوكالء 

واملناقــالت بني عــدد منهم. كما سيشــمل ايضا 
تســكني املديرين العامني ومساعديهم ومديري 
اإلدارات وحركة التدوير بني العديد من الضباط 

واألفراد بالقطاعات االمنية املختلفة.
كمــا بينت املصادر ايضا انــه ال ترقيات في 
الوقت احلالــي للرتب العســكرية الرفيعة عدا 

الترقيات االعتيادية السنوية.

أحمد خميس

تقدمت مواطنة عشــرينية ملخفر الســرة 
وتعمل في الداخلية ببالغ مت تصنيفه »حتريض 
على الفسق والفجور«، وقالت ان صاحب سيارة 
رباعية الدفع الحقها من احدى مناطق العاصمة 

الى منطقــة منوذجية بنفس احملافظة، حيث 
قام مبطاردتها و»التسكير« عليها، وبعد ذلك 
حــاول ان يكلمها وعمل حــركات ال أخالقية، 
وعليــه قامت الفتاة بتزويد رجال األمن برقم 
لوحات الشــاب املســتهتر »اللي ما يستحي« 

ومت تسجيل قضية.

إلزام شركة بأداء نصف مليون دينار
هاني الظفيري 

قضت الدائــرة التجارية 
األولى برئاســة املستشــار 
عيسى بوغيث برفض تظلم 
احـدى الشركات وإلزامها بأداء 
مبلــغ نصف مليــون دينار 
باإلضافــة إلــى املصروفات 

الى شركة دائنة لها.
وكان احملامي سعد اللميع 
دفع بأن الشركة الدائنة املوكل 
عنها سبق أن استصدرت أمر 

أداء ضد الشركة املدينة مببلغ 
نصف مليون دينار، إال أنها 
رفضت السداد واجتهت الى 
املماطلــة باتخاذهــا للعديد 
مــن االجــراءات القانونيــة 
بهدف إلغاء ما مت استصداره 
ضدها وآخرهــا هذا التظلم 
الذي قضي برفضه، ونحن 
اآلن بصدد اتخاذ اإلجراءات 
القانونية للمطالبة بالفوائد 
القانونيــة عــن هــذا املبلغ 

احملامي سعد اللميعوالبالغة ٧%.


