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 عبدالعزيز بوحيمد 

 سيارة اجليب التي استخدمها أفراد عصابة الثمانية كمية من املسروقات عثر عليها بحوزة أفراد العصابة

 سرعة االستجابة لبالغات الطوارئ تصل إلى ٨٫٩ دقائق فقط

 بوحيمد: ٣٥٣٠ إصابة نتيجة الحوادث المرورية
  في النصف األول من العام الحالي

 ضبط مواطن وشريكه المصري وإغالق ١٨ شركة وهمية
 أمير زكي

  اوقفت االدارة العامة ملباحث الهجرة اول من امس 
مواطنا وشريكه (مصري اجلنسية) لتورطهما في 

االجتار بالعمالة الوافدة.
  وقال مصدر امني ان رجال مباحث الهجرة ابلغوا 
عــــن قيام املواطن بإحضار عدد كبير من الوافدين، 
خاصة من اجلنسيات العربية، وتركهم عمالة سائبة 

ليتم ضبطه، وتبني امتالكه لـ ١٨ شركة جميعها على 
الورق فقط، فألقي القبض عليه واعترف بأن وافدا 
مصريا يساعده على احضار هذه العمالة مببالغ مالية 
تتراوح بني ١٢٠٠ و١٥٠٠ دينار بالنسبة للجنسيات 
العربية و٤٠٠ الى ٨٠٠ دينار بالنســــبة للجنسيات 
اآلسيوية، وجار ادراج املسجلني على شركات املواطن 

الوهمية على قائمة املطلوبني. 

 أمير زكي
  اعلن رئيس قسم العالقات العامة والتنسيق باالنابة في ادارة الطوارئ 
الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان عدد املصابني جراء احلوادث املرورية في النصف 
االول من العام احلالي يصل الى ٣٥٣٠ حالة اي اقل بـ ٤٥٠ حالة احصائية 
النصف االول من العام املاضي ٢٠٠٨ حيث سجلت ٤٠٠٩ حاالت، مشيرا الى ان 
سرعة االستجابة للبالغات التي تصل الى العمليات ٨٫٩ دقائق فقط من وقت 
تسلم البالغ. وتبني من خالل االحصائية ان اجمالي احلاالت التي مت التعامل 
معها ملنتصف عام ٢٠٠٩ بلغ ٤٢٤٦٥ حالة ومنتصف عام ٢٠٠٨ بلغ ٤٠٨٤٨ 
حالة كما بلغ عدد احلاالت من حوادث الطرق مبنتصف عام ٢٠٠٩ (٣٥٣٠) 
حالة ومبنتصف عام ٢٠٠٨ بلغ ٤٠٠٩ حاالت، واشــــار عبدالعزيز بوحيمد 
الى ان نســــبة حوادث الطرق مبنتصف ٢٠٠٩ قد انخفضت وهذا يشير الى 
وعي اجلمهور عن مدى خطر احلوادث بصفة عامة وكذلك مساهمة وسائل 
االعالم املختلفة بوعي اجلمهور بالتعاون مع ادارة الطوارئ الطبية، واشار 
الى ان االحصائية اظهرت ان الوصول ملكان الطلب او للحدث مبنتصف عام 

٢٠٠٩ بلغ مدته ٨٫٩ دقائق وفي منتصف ٢٠٠٨ بلغت ٩٫٣ دقائق. 

 ضبط ٦ مصانع خمور 
في الفروانية

 إندونيسية حاولت
  قتل طفلين

 محمد الدشيش
  متكن رجال أمن الفروانية من 
إغالق ٦ أوكار لتصنيع اخلمور 
إلى جانـــب توقيف ١٧  احمللية 
وافدا منهم شخصان مطلوبان 

إلى مباحث الهجرة.
  من جهـــة أخرى، أســـفرت 
حملـــة لرجال أمن األحمدي عن 
توقيف ١٤ شابا يقومون بسكب 
الديزل على طريق كبد وممارسة 
ان  االستهتار والرعونة، وتبني 
مـــن بني املضبوطني ٤ احداث ال 
يحوزون رخصة قيادة، ومع ذلك 

يقودون مركبات ذويهم.
  

 أمير زكي
  احتجزت وافدة اندونيسية في 
مخفر العدان ووجهت إليها تهمة 
القتل. وقال مصدر  الشروع في 
امني ان الوافدة احتجزت طفلني 
كويتيني، عام، وعامان ونصف، 
داخل غرفتهما وحاولت خنق الطفل 
الرضيع ذي العام، حيث سارع الى 
موقع البالغ عدد من رجال األمن 
الطبية ومنهم  الطوارئ  ورجال 
رضوان املصري، وجرى إحكام 
السيطرة على الوافدة االندونيسية 

واحالتها إلى املخفر.
 

 القبض على مواطنين تخصصا في سلب حراس الجواخير
  وتوقيف أفراد عصابة سرقوا ١٠ منازل في الجهراء

 هاني الظفيري
  متكن رجال أمن اجلهراء الفرقــــة الليلية من توقيف مواطنني 
اعترفا بارتكابهما عدة جرائم سلب بالقوة واستهدفا في سرقاتهما 

حراس جواخير ورعاة غنم من اجلنسية اآلسيوية.
  وقال مصدر امني ان دورية ألمن اجلهراء رصدت مركبة سوبر 
بان تتجه الى الشارع العام من منطقة تكثر فيها اجلواخير وتبني ان 
بداخل السيارة كمية من األغنام، وبالتحقيق مع الشخصني اللذين 
كانا يستقالنها اعترفا بأنهما سرقا األغنام من احد اجلواخير، كما 
اعترفا على عدة جرائم مماثلة وأحيال الى االدارة العامة للمباحث 

اجلنائية.
  من جهة اخرى، متكن رجال امن اجلهراء من توقيف ٨ أشخاص 

منهم ٦ من غير محددي اجلنســــية، واثنان من جنسية خليجية 
اعترفا بارتكاب سلسلة من جرائم سرقة املركبات واملنازل وعثر 
بحوزتهم على نحو ٩٠٠ دينار، كما ارشدا عن سيارة رباعية الدفع 
استخدموها في ارتكاب جرائمهم، وقال مصدر امني ان رجال امن 
اجلهراء أوقفوا مركبة بها شــــخص ومت التحقيق معه بعد العثور 
معــــه على ٤٠٠ دينار ليعترف على زمالئــــه واعترف ايضا بأنهم 
وراء ســــرقة نحو ١٠ منازل في مناطق مختلفة، هذا وقام النقيب 
متعب حمد برفع اسماء رجال األمن املشاركني في ضبط العصابة 
الــــى مدير امن اجلهراء العميد عايــــض العتيبي متهيدا لتكرميهم 
وهم وكالء ضابط: نواف القمالس وســــعد عاشق وسعد محذاف 

وحمد الرحيلي. 

 محمد الدشيش
  أعلن مصدر أمني ان مدير عام االدارة 
العامة للهجرة العميد كامل العوضي 
بصدد تشكيل فرقة من رجال الهجرة 
وبالتنسيق مع مباحث الهجرة ملالحقة 
ظاهرة التسول الرمضاني، مشيرا الى 
ان الفرقة ستكون بلباس مدني وسيتم 

ابعاد جميـــع املوقوفني عن البالد مع 
منـــع دخولهم الى الكويت مرة أخرى 
مع اســـقاط اقامات املتســـولني الذين 
لديهم اقامات. واشـــار املصدر الى ان 
هذا االجراء يتزامن مع اجراءات مشددة 
بشأن استصدار أذونات الزيارة لبعض 

اجلنسيات. 

 «الهجرة» تشكل فرقة خاصة لمالحقة متسّولي «رمضان»


