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املالبس العسكرية املضبوطة تعود لضباط من اجليش والشرطة واالطفاء وضبط أجهزة السلكي أيضا   )قاسم باشا(اللواء عبدالفتاح العلي على رأس رجال األمن خالل احلملة التفتيشية في سوق اجلمعة امس العلي يعاين مجموعة من املالبس العسكرية ضبطت مع باعة في سوق اجلمعة

انتحار نزيل في السجن املركزي
هاني الظفيري

أنهى نزيل آسيوي حياته شنقا في احدى 
دورات السجن املركزي صباح امس. ووفق 
مصدر امني فإن ع���ددا من نزالء العنبر 3 
بدأوا بالصراخ وطلب النجدة من رجال أمن 
الس���جن بعد اكتشاف زميلهم معلقا بحبل 
بالستيكي داخل دورة املياه التابعة للعنبر، 

وعليه سارع رجال أمن السجن وقاموا بإنزال 
السجني ليتضح انه فارق احلياة. وعليه مت 
استدعاء رجال األدلة اجلنائية وأقر الطبيب 
الشرعي بأن اآلسيوي فارق احلياة فجرا قبل 
اكتشاف جثته املعلقة بنحو 4 ساعات. هذا، 
ونقلت اجلثة الى الطب الش���رعي من أجل 
التقرير النهائي وس���جلت القضية بشكل 

مؤقت »انتحار ووفاة«.

حملة سوق اجلمعة تكشف مالبس ضباط وأفراد معروضة للبيع
األمن العام يطلق أكبر حمالته األمنية لهذا العام مبشاركة رجال الشرطة من عموم محافظات البالد بقيادة اللواء العلي

أمير زكي ـ هاني الظفيري

أعل���ن مصدر امني مس���ؤول 
عن ب���دء باكورة اول���ى حمالت 
االمن العام الس���تهداف مخالفي 
قانون االقامة واملطلوبني جنائيا 
واملركبات املس���روقة في حمالت 
امنية انطلقت منذ مساء اول من 
امس واستمرت حتى عصر امس 

في عموم محافظات البالد.
وق���ال املص���در ان احلمالت 
انطلقت باشراف مباشر من الوكيل 
املساعد لشؤون االمن العام اللواء 
اولى  العل���ي، وبدأت  عبدالفتاح 
واكبر احلمالت في منطقة اجلهراء 

مساء اخلميس املاضي.
كما شملت حمالت االمن العام 
قيام رجال االم���ن امس بحملة 

ش���املة على س���وق اجلمعة، 
واختلفت حملة س���وق اجلمعة 
ع���ن احلمالت االمني���ة االخرى 
ب���دأت بدخ���ول ضباط  كونها 
وضباط ص���ف مبالبس مدنية 
وذلك لرصد املخالفني واملشتبه 
بهم قبل دخول رجال القوة، وقال 
املصدر انه وبعد ان قامت فرقة 
االس���تطالع )الضباط وضباط 
الص���ف باللباس املدني( برصد 
املخالفني، قام رجال الفرقة البالغ 
عددهم 160 ضابطا وضابط صف 
بإغالق مداخل ومخارج السوق، 
باالضافة الى 50 سيارة، وبعدها 
مت اقتحام السوق وضبط عدد من 
املخالفني وحتريز اغراض يشتبه 
في أنها مسروقة واحالة جميع 

املضبوطني الى مديرية االمن.

هذا، وكش���فت حملة س���وق 
اجلمعة عن وجود عدد هائل من 
مالبس رجال الشرطة واجليش 
واإلطفاء تباع في البسطات ومت 
حتريزها بالكامل والقبض على 

الباعة.
ومع بدء انط����الق احلمالت قام 
العلي ليلة امس  اللواء عبدالفتاح 
االول بجولة على جميع املخافر في 
الكويت لالطالع على عمل رجال االمن 
الى اشرافه ميدانيا على  باالضافة 
احلمالت االمنية التي يقيمها رجال 
االمن العام في عموم مناطق الكويت 

بهدف حتقيق االنضباط االمني.
وكشفت مصادر أمنية أن اللواء 
عبدالفت���اح العلي خ���الل جولته 
االمنية أعطى توجيهاته لرجال االمن 
بضرورة حتقيق االمن في جميع 

املناطق باالضافة الى دعوة رجال 
االمن إلى التع���اون مع املواطنني 
واملقيمني في حتقيق األمن خالل 
اجلانب التوعوي بضرورة التقيد 

بالقواعد والقوانني االمنية. 
اللواء  ان  واوضحت املصادر 
العلي اكد لرجال االمن في املخافر 
التي قام بزيارته���ا في محافظة 
اجلهراء ان املخفر هو املالذ اآلمن 
للمواطن���ني واملقيمني واحلفاظ 
على حقوق الن���اس داعيا رجال 
االمن لتحقيق تطلعات ورغبات 
املواطن���ني واملقيمني في حتقيق 
االمن واالنضباط االمني والتعامل 

الراقي مع اجلمهور.
وبينت املصادر ان اللواء العلي 
وخالل جولته على النقاط االمنية 
ش���اهد فرض هيبة القانون من 

خالل االنتشار االمني في جميع 
مناطق الكويت، مش���يدا بالوقت 
نفسه مبا حققه رجال االمن العام 
في ضبط العشرات من املطلوبني 
واالشخاص الذين يحوزون مواد 
مخدرة ومس���كرة واحالتهم الى 

العدالة. 
الى ان قطاع  ولفتت املصادر 
االمن العام يقيم أكثر من 80 نقطة 
تفتيشية مختلفة في جميع انحاء 
البالد من اجل حتقيق االنضباط 

االمني.
وبينت املصادر ان رجال امن 
اجله���راء متكنوا خ���الل النقاط 
التفتيشية من ضبط 8 اشخاص 
بحوزتهم مواد مخدرة ومسكرة 
الى ضبط آس���يوي  باالضاف���ة 
بحوزته خمور محلية، الفتة الى أن 

املتعاطني بدأ عددهم في االنخفاض 
من خالل ضبطهم وضبط املخدرات 

التي بحوزتهم. 
واشاد اللواء العلي بدور رجال 
مديرية امن اجلهراء بقيادة مديرهم 
اللواء ابراهيم الطراح وقائد منطقة 
اجلهراء العقي���د صالح الدعاس 
وقائد منطقة تيماء باالنابة املقدم 

غنيم الظفيري.
وفي محافظة االحمدي استطاع 
ام���ن االحم���دي ضبط  رج���ال 

17 شخصا مطلوبني على ذمة قضايا 
مدنية وجنائية وبينهم اشخاص 

مخالفون لقانون االقامة. 
وفي محافظة مب���ارك الكبير 
متكن رجال امن مب���ارك الكبير 
 من ضبط 16 مس���تهترا وضبط

5 مركبات مطلوبة على ذمة قضايا 

مدنية وجنائية.
الفروانية جال  وفي محافظة 
اللواء عبدالفتاح العلي على مخافر 
احملافظة واطل���ع على االوضاع 
االمنية في تلك املخافر واش���رف 
ميدانيا على نقاط تفتيشية في 
منطقة كبد حيث اسفرت احلمالت 
االمني���ة عن ضب���ط 20 مطلوبا 
ومخالفا لقانون االقامة باالضافة 
الى ضبط آسيويني يقومان ببيع 

اخلمور احمللية.
وفي محافظة حولي جال اللواء 
عبدالفتاح العلي في جولته املكوكية 
وضبط 8 مخالفني لقانون االقامة 
 و7 بدون اثب���ات واردني بحوزته

48 زجاجة خمر محلية الصنع وجرى 
احالة املتهم واملضبوطات الى االدارة 

العامة ملكافحة املخدرات.

عبداهلل قنيص

كشف مصدر امني ان املشاجرة التي شهدها 
مطار الكويت الدولي مس���اء اول من امس 
وانتشرت عدة مقاطع ڤيديو لها سببها قيام 
شاب بتصوير فتيات بواسطة الهاتف النقال 
ومحاولة التحرش بهن، وكن قد قدمن من 
اخلارج بصحبة أسرتهن، وهو ما أدى الى 
تدخل أشقاء الفتيات وعدد آخر من املتواجدين 
الذين شهدوا ما فعله الشاب، وبعدها اندلعت 

املش���اجرة التي تدخل فيها أيضا أصدقاء 
الشاب، ويبلغ عددهم 4، والذين تعرضوا 
معه للضرب على أيدي أشقاء الفتيات وعدد 

من اجلمهور.
وقال املص���در: ان رجال األمن واملباحث 
متكنوا من احتواء املشاجرة والسيطرة على 
املتش���اجرين والقبض على الش���باب ال� 5 
بالفتيات وتصويرهن،  املتهمني بالتحرش 
وكذلك القبض على شابني من الطرف اآلخر، 

متت إحالتهم الى مخفر املنطقة.

هاني الظفيري

تسبب حريق محول مبنطقة اجلابرية في 
حدوث انفجارين باحملول قبل ان يتمكن رجال 
اإلطفاء من إخماده والسيطرة عليه بعد قطع 
التيار الكهربائي عنه. وقال مصدر امني ان بالغا 
ورد عن احلريق صباح امس ومت اخماد احلريق 
في وقت قياسي، موضحا ان هذا احلريق هو 
أول حرائق الصيف، ومرجحا ان يكون السبب 

هو احلمل الزائد.

أمير زكي

اس����تجاب رجال مركز إطفاء الساملية لنداء 
اإلنسانية واقتحموا منزال يحترق إلجالء 10 قطط 
كانت بداخله بعد ان حاصرتها النيران واألدخنة 
وتعذر عليها اخلروج بعد خروج اصحاب املنزل 
اثر اولى اشارات احلريق. وقال مصدر اطفائي ان 
رجال اطفاء الساملية استجابوا لبالغ حريق منزل 
في اجلابرية وتبني ان النيران نشبت في غرفة 
بأحد ادوار املن����زل وأن اصحابه خرجوا جميعا 
وال يوجد محتجزون، غير ان احد اصحاب املنزل 
افاد رجال االطفاء بوجود 10 قطط بداخل املنزل 
ولم يتردد رجال االطفاء حلظة في اقتحام الغرفة 
وإخراج القطط العشر اغلبها كانت مصابة بإعياء 
شديد ولكنها على قيد احلياة. هذا، ومتت السيطرة 

على احلريق وإخماده وسجلت قضية.

عبدالعزيز فرحان

تسبب حريق مبخزن مخالف الى إخالء البناية 
من كامل س���كانها دون ان يسفر احلريق عن اي 
اصابات، وتبني لرجال اإلطفاء ان املخزن املخالف 
يتخذه وافد آسيوي كمحل للخياطة وأن جزءا منه 
يتخذه كمخزن لألثاث املستعمل في الدور األرضي 
من البناية الواقعة مبنطقة الفروانية. ووفق مصدر 
إطفاء فإن بالغا ورد عن احلريق فجر امس وعلى 
الفور توجه رجال مركز إطفاء الفروانية بقيادة 
املقدم ناص���ر الكندري ووصلت اول عربة إطفاء 
خالل 5 دقائق، وقام رجال اإلطفاء بإخالء البناية 
احترازيا خاصة ان احلريق في الدور األول ومتت 
السيطرة على احلريق وإخماده في أقل من ربع 
ساعة، واتضح ان احلريق سببه متاس كهربائي 
في مخزن مخالف بالدور األرضي نصفه مشغل 

ونصفه مخزن ومتت كتابة تقرير بالواقعة.

رجال االطفاء بعد إنقاذ القطط العشرة

جانب من االرتباك الذي شهدته صالة الوصول في مطار الكويت امس االول بسبب املشاجرة

لقطة ڤيديو جلانب من املشاجرة

»هوشة املطار« سببها تصوير فتيات

أول حرائق الصيف.. 
محول باجلابرية

..وإنقاذ 10 قطط
 من حريق في اجلابرية

حريق يتسبب في إخالء 
بناية من كامل سكانها

مواطنة تكشف عن طريق الصدفة
عملية اختطاف طفلة على يد إثيوبية

هاني الظفيري ـ عبدالعزيز فرحان

الصدفة وحس���ن تص���رف مواطنة قادا 
الى انقاذ طفلة كويتية )3 سنوات( من يد 
خادمتها االثيوبية التي اختطفتها من منزل 
اسرتها في مدينة جابر األحمد قبل ان يلقى 
القبض عليها في الشارع العام بالقرب من 

منطقة الصليبية.
وفي تفاصيل القضية ان مواطنة اتصلت 
على عملي���ات الداخلية امس وهي تصرخ: 
بسرعة ارس���لوا دورية الى الطريق العام 
امام منطقة الصليبية، فهناك خادمة تقوم 
بضرب طفلة في الثالثة من عمرها وتسحبها 

وراءها.

وقال مصدر أمني: ان دورية توجهت الى 
موقع البالغ الذي قدمته املواطنة، ومت رصد 
اخلادمة ومعها الطفلة ذات السنوات الثالث. 
وقام رجال األمن بالقبض عليها واصطحاب 
الطفلة معها، ليتبني ان اخلادمة االثيوبية 
البالغة من العمر 35 عاما اختطفتها من منزل 
اس���رتها التي تعمل معهم في منطقة جابر 
األحمد، وقدمت رقم كفيلها والد الطفلة الذي 
حضر ال���ى مخفر الصليبية حيث مت ايداع 
اخلادمة النظارة وسجلت قضية، ومت تسليم 

الطفلة الى والدها وسجلت قضية خطف.
هذا، وحضر الوكيل املساعد لشؤون األمن 
العام اللواء عبدالفتاح العلي عملية تس���ليم 

الطفلة املخطوفة إلى والدها.

أخذتها من مدينة جابر األحمد ومت رصدها في منطقة الصليبية

البيانو قبل البدء بتفتيشه

أحد املخابئ السرية حيث مت إخفاء احلبوب املخدرة

270 ألف حبة مخدرة في »بيانو«!

 هاني الظفيري - عبدالعزيز فرحان

محاولة تهريب »موس����يقية« فاشلة حاول 
عزفها وافد س����وري عبر اخفاء حبوب مخدرة 
داخل »بيانو« كان ينوي ادخالها عبر منفذ املطار. 
ويقول مصدر جمركي ان رجال جمارك املطار 
في منطقة الشحن اجلوي وصلتهم معلومة 
من رجال االدارة العامة ملكافحة املخدرات بأن 
شحنة مخدرات س���تتم محاولة ادخالها عبر 
الشحن اجلوي بواسطة بيانو، وطلب رجال 
املخدرات من رجال اجلمارك ابالغهم حال وصول 

الشخص القادم لتسلم البيانو.

وقال املصدر: ان صاحب الطرد الذي يحوي 
البيانو قدم مساء اول من امس من اجل اجراءات 
التخلي���ص اجلمركي اخلاص بالطرد، وعليه 
قام رجال اجلمارك بالبدء باجراءات اجلمارك 
املتعلقة بالطرد وقاموا باالتصال برجال املكافحة 
الذين حضروا فورا وقاموا بإلقاء القبض على 
الوافد السوري، وعليه شرع رجال اجلمارك 
في تفتيش البيانو تفتيش���ا دقيقا اسفر عن 
وجود مخابئ سرية متعددة، واتضح ان كل 
مخبأ يحوي على االقل كيسني معبأين بحبوب 
الكبتاغون املخدرة، وقدرت احلبوب املضبوطة 

بنحو 270 الف حبة مخدرة.


