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بطريقة محترفة 
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محمد اجلالهمة - عبداهلل قنيص

امرأة تبلّغ عن زوجها »كلما زعلت عليه«!

مصري ينفي االعتداء 
على فلبينية في خيطان

هاني الظفيري

يعاني رجل من زوجته إلبالغها غرفة عمليات الداخلية 
عنه كلما وقعت مش���كلة بينهما، األمر الذي دفعه الى 
ان يقوم بإبالغ رجال األمن بأن زوجته مريضة نفسيا 

ولديها ملف في الطب النفسي.
وحول تفاصيل الواقعة التي حصلت مس���اء امس 
االول، قال مصدر امني ان بالغا ورد من امرأة تفيد بأن 
زوجها يريد ان يفجر احد املس���اجد، وعلى أثر البالغ 
توج���ه رجال األمن ملوقع الب���الغ وتبني ان الرجل ال 
يعاني من اي مش���اكل وأفاد بأن زوجته كلما تغضب 
تقوم بإبالغ العمليات كونه���ا تعاني من اضطرابات 
نفس���ية، وعليه مت اعطاء رجال األمن واملباحث كشفا 

مبلفها في مستشفى الطب النفسي.

محمد الدشيش

قدمت فلبينية بالغا الى مخفر خيطان اتهمت فيه 
وافدا مصريا مبواقعتها باالكراه.

وذكر مصدر امن���ي ان املبلغة ذكرت في بالغها ان 
املشكو في حقه اتصل بها هاتفيا طالبا لقاءها لتسوية 
خالف بينهما، وانه اصطحبها الى شقة مبنطقة خيطان 

وقام مبواقعتها باالكراه حسب قولها.
واضاف املصدر انه مت االتصال باملبلغ في حقه، فحضر 
الى املخفر وانكر ادعاءات الفلبينية جملة وتفصيال، 
وذكر انه يطالبها مببلغ 970 دينارا مبوجب اقرار من 
وزارة العدل وقدمه للمحقق ومتت احالة القضية الى 

جهات االختصاص.

مجهولون سلبوا آسيويًا علب 
مكياج بقيمة 2000 دينار 

محمد الدشيش

أقدم اربعة اش���خاص يرتدون الزي الرياضي على 
سلب وافد من اجلنسية البنغالية علب مكياج وادوات 
جتميل بعد االعتداء عليه بالضرب في منطقة الرقعي، 
وقدرت قيمة املس���روقات ب� 2000 دينار ومت تسجيل 

قضية.
وقال مصدر امني ان بالغا ورد الى غرفة عمليات وزارة 
الداخلية من وافد يفيد بأن اربعة اشخاص اعترضوا 
طريقه وبعد ترجله من املركبة قاموا بإعادته اليها بعد 
ضربه وتهديده بسكني ما اجبره على االستسالم لهم، 
فقاموا باالستيالء على عطورات وادوات جتميل، وبعد 
وصول رجال االمن تبني اصابة اآلس���يوي بكسر في 

االنف جراء االعتداء عليه واحضر تقريرا طبيا.

وافد يتهم آخر باالعتداء عليه 
وإكراهه على توقيع شيكات

سيطر عليه  النوم فانقلب على »الصبية«

1700 دينار  طارت من سيارة 
امرأة في حولي

هاني الظفيري

ابلغ وافد مصري مخفر خيطان بتعرضه لالعتداء 
بالضرب واالجبار على توقيع مستندات وشيكات من 

قبل وافد من جنسيته حدد اسمه وبياناته.
وقال مصدر امني ان املبلغ ارفق ببالغه تقريرا طبيا 
يفيد وقوع االعتداء بالضرب وآالم متفرقة باجلس���م 
والذراع اليمنى والرقبة واس���فل الظهر واحيل البالغ 
الى النيابة للتحقيق، وجار ضبط املبلغ بحقه للتحقيق 

معه.

هاني الظفيري

كتبت النجاة لشاب بعد انقالب سيارته التي سقطت 
في »حفرة« على طريق الصبية ومت نقلة إلى مستشفى 
اجلهراء كإجراء احترازي وفحصه، وقال مصدر امني ان 
بالغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية مساء امس االول 
يفيد بوجود انقالب مركبة رباعية الدفع فتوجه على 
الفور رجال االمن واإلس���عاف، حيث افاد قائد املركبة 
بأنه فقد السيطرة على سيارته الن النوم سيطر عليه، 
وأش���ار املصدر إلى ان الشاب تبني عدم تعرضه ألي 

إصابات ومت نقله إلى مستشفى اجلهراء.

محمد الدشيش

أبلغت مواطنة مخف���ر اجلابري���ة بس���رق��ة مبلغ 
1700 دينار من مركبتها رباعية الدفع التي كانت متوقفة 

بالقرب من مستشفى خاص في حولي.
وقال���ت املواطنة في بالغها ان مجهوال كس���ر باب 
املركبة وس���لب املبلغ والذ بالفرار، وأحيل البالغ الى 
جهة االختصاص التي أمرت بتس���جيل قضية سرقة 

عن طريق الكسر.

رجال النجدة يعيدون »مسروقة« 
بعد 3 ساعات

هاني الظفيري

أع���اد رج���ال جندة اجله���راء مركب���ة مواطن قام 
اللصوص بس���رقتها من أمام منزله الكائن في منطقة 
سعد العبداهلل بعد س���اعات قليلة، حيث عثر عليها 

في منطقة الصبية.
وق���ال مصدر امني ان بالغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية مس���اء امس االول من مواطن يفيد باختفاء 
سيارته من امام منزله، حيث تركها في وضعية التشغيل 
ولم يعثر عليها، وبع���د تزويد رجال االمن ببياناتها 
قام رجال النجدة برصد املركبة املبلغ عنها بعد نحو 

3 ساعات ومتت إعادتها للمبلغ.

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
اللواء متقاعد حمد السريع

دعوة غداء
تلقيت دعوة كرمية من وزير الداخلية الش��يخ محمد 
اخلالد لتناول وجبة الغ��داء في مخيم وزارة الداخلية 
الواقع في الساملي بالقرب من مركز احلدود الكويتي. 
الدع��وة كانت في يوم األربعاء املاضي وقد رافقت كل 
م��ن الفريق متقاعد مس��اعد الغوينم والفريق متقاعد 
علي الدحملي والعميد متقاعد عبداللطيف الظاهر حيث 
استغرقت الرحلة ما يقارب الساعة والنصف الساعة. 
الوصول للمخيم عند الساعة الثانية عشرة ظهرا وترتيبات 
االس��تقبال من قبل املسؤولني باإلدارة العامة للحدود 

واإلدارة العامة لإلعالم األمني اكثر من رائعة. 
املخي��م يقع في منطقة حباه��ا اهلل بأمطار غزيرة هذا 
العام وكستها األعشاب والزهور البرية فشاهدت منظرا 
جميال لم أره من مدة ليست بالقصيرة، الدعوة وجهت 
الى س��مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
والقيادات العس��كرية في الشرطة واجليش واحلرس 
الوطني وضباط اإلطفاء للغداء الفاخر املميز واملمزوج 
بني االطباق الكويتية واألطباق األخرى مع تشكيلة رائعة 
م��ن احللويات وكان الكرم بارزا م��ن صاحب الدعوة 

الكرمية.
سمو الشيخ جابر املبارك ألقى كلمة اشاد فيها بجهود 
املؤسسات العسكرية في خدمة هذا البلد، كما اشار الى ان 
الدولة ستكون داعمة للمؤسسات العسكرية بكل اجلوانب، 
شكرا وزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد على الدعوة 
الكرمية وشكرا للفريق سليمان الفهد على االستقبال 
الرائع وركن احللويات الفاخر الذي احضره مبعرفته، 
دعوات الغداء والعشاء تشعر الزمالء الضباط املتقاعدين 

بأن الوزارة لم تنساهم وهي مهتمة بأمرهم. 
آخر الكالم: تلقيت دعوة من اإلدارة العامة لإلعالم األمني 
حلضور افتتاح مركز إدارة خدمة الضباط املتقاعدين 
في منطقة الس��الم حتت رعاية وزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلالد واعتذرت الرتباطي بأشغال كثيرة، املركز 
قد زرته س��ابقا وحصلت على خدمات مميزة من قبل 

العاملني مع معاملة راقية واستقبال باسم.
الشكر املوفور لوزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد على 
رعايته وحرصه الشديد على زمالئه الضباط املتقاعدين 
وتقدمي كل اخلدمات املميزة لهم. والشكر اجلزيل للفريق 
سليمان الفهد وكيل وزارة الداخلية واللواء مازن اجلراح 
الوكيل املساعد لشؤون اجلنسية واإلقامة واللواء أديب 
السويدان مدير عام اإلدارة العامة خلدمة املواطن على 
سعيهم احلثيث الى خدمة زمالئهم الضباط املتقاعدين. 
والشكر اجلزيل ملدير إدارة املركز ومساعده والضباط 
العامل��ني باملركز جلهودهم الواضحة في تقدمي أفضل 

خدمة للزمالء املتقاعدين. 
وأمتنى ان يوافق وزير الداخلية على قيام املركز بتقدمي 
اخلدمات لضباط اجلي��ش واحلرس الوطني واإلطفاء 

املتقاعدين أسوة بزمالئهم من الشرطة.

أصيب مواطن شاب في مشاجرة نشبت بينه 
وبني شاب آخر من غير محددي اجلنسية، وذكر 
مصدر أمني ان بالغا ورد إلى مخفر منطقة سعد 

العبداهلل عن وقوع »هوشة« بني شابني، ومت 
توجيه دورية إلى موقع البالغ ومتكني أفرادها 

من فصل املشاجرة التي أصيب فيها املواطن ومت 
اسعافه إلى املستشفى، فيما ضبط اآلخر وأحيل 

الى التحقيق للكشف عن أسباب الشجار.

إصابة مواطن في »هوشة« مع بدون

موجز أمني

مجهول سلب فتاة حقيبتها 

سرقة محتويات مركبة 
بجوار ممشى النسيم

ضبط شاب  بـ 25 حبة مخدرة  في حولي

أبلغت مواطنة شابة مخفر الساملية عن سرقة 
حقيبتها خالل سيرها بشارع سالم املبارك، 

وقالت الفتاة ان احلقيبة كان بها مبلغ من 
املال، ولم تتهم احدا، وأحيل البالغ الى جهة 

االختصاص للتحري.

تقدم مواطن ببالغ إلى مخفر اجلهراء قال فيه 
ان محتويات مركبته سرقت خالل توقفها بجوار 

ممشى النسيم، ولم يحدد املواطن املسروقات 
ولم يتهم احدا.

خالل جولة لها في منطقة حولي، اشتبهت احدى 
دوريات النجدة في شاب، ومت توقيفه، وبتفتيشه 

احترازيا عثر معه على 25 حبة يشتبه أنها 
مخدرة، وأحيل إلى املكافحة.

التحقيق مع مواطن حاول إدخال زوجته وابنه  بطريقة غير شرعية
هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

أحيل مواطن من قبل ادارة 
االدارة  الى  الساملي  املنافذ في 
العامة ملباحث شؤون اإلقامة 
للتحقي����ق معه في االس����باب 
التي دعته الى تسجيل حركة 

دخول لزوجته اخلليجية وابنه 
الكويتي عل����ى ان يقوم رجال 
املباح����ث بالتأكد مما اذا كانت 
زوجة املواطن وابنه في الكويت 
أم ال. وم����ن املقرر ان تس����جل 
املواطن قضية  مبدئيا بح����ق 
تزوير في محررات رس����مية 

وسط مخاوف من ان يكون قد 
ارتكب جرمية مجهولة ويريد 

بتصرفه هذا طمس معاملها.
امني فان  وبحسب مصدر 
مس����افرا قادما م����ن األراضي 
الس����عودية وعند طلب رجل 
أمن املناف����ذ ان يقوم بتبصيم 

زوجته أف����اد بأنها عاجزة عن 
احلرك����ة، وبالطلب منه إنزال 
الزجاج كونه »مظلال« تبني عدم 
وجود الزوجة واالبن الذي قام 
بختم خروجهما من األراضي 
السعودية لتتم إحالة املواطن 

الى اجلهات املختصة.

املركبة بعد انقالبها

املركبة التي نام قائدها فانقلبت به 

إصابة مواطن و3 آسيويني في حوادث تصادم 

رجال اإلطفاء أنقذوا مواطناً حاصرته النيران في الواحة
هاني الظفيري

أنقذ رج����ال اطفاء اجله����راء احلرفي 
بالتعاون مع رجال اإلسعاف الذين لعبوا 
دورا بارزا في عملية انقاذ شخص حاصرته 
النيران في غرفة مبنطقة النعيم وتعامل مع 
احلريق كل من النقيب عبدالوهاب العريفان 
واملالزم اول محمد الشمري والرقيب طالل 

العنزي ووكيل عريف حزام الدوسري.
وقال مصدر امني ان بالغا ورد الى غرفة 
عمليات الداخلية مس����اء امس األول يفيد 
بوجود حريق في منزل مبنطقة الواحة، 
وعليه توجه رجال األمن واإلطفاء ملوقع 
البالغ، حي����ث مت اخراج مواطن حاصرته 
النيران كما مت اخماد ألس����نة اللهب التي 
اندلعت باملنزل. ومن جانب آخر، ابتلعت 

النيران مخيما في منطقة كبد ولم يسفر 
احلريق عن وقوع اصابات، ورجح املصدر 

ان يكون احلريق ناجتا عن دوة فحم.
ومن جان����ب آخر، فقد ابتلعت النيران 
احد احملالت الواقعة في منطقة الش����ويخ 
الصناعية ومت اخماد احلريق من قبل رجال 
اإلطفاء الذين قاموا بصد ألسنة اللهب ومنعها 

من الوصول إلى احملالت املجاورة

املتهم وأمامه املضبوطات

أميركي يسقط بـ 20 كغم كيميكال
هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

أوقف رجال املباحث اجلنائية 
بتعليمات من الوكيل املس���اعد 
لألمن اجلنائي اللواء عبداحلميد 
العوض���ي وافدا من اجلنس���ية 
األميركية وبحوزته 20 كغم من 

مادة الكيميكال.
وذكر مصدر أمني ان معلومات 
وردت الى اللواء العوضي عن وافد 
اميركي يعمل بإحدى الشركات 
اخلاصة يقوم باس���تيراد املواد 

املخدرة واالجتار بها، ومت تشكيل 
فريق بحثي جلمع التحريات حول 
التأكد من صحة  املذكور، وبعد 
املعلومات، مت استخراج إذن نيابي 
ومداهمة منزل املشتبه به وعثر 
على الكمي���ة املذكورة، التي قام 
بوضعها ف���ي اكثر من 150 ألف 

كيس صغير معدة للتوزيع.
وأش���ار املصدر الى ان قيمة 
الكمية املضبوطة تصل الى 350 
ألف دينار، وأحيل مع املضبوطات 

الى »املكافحة«.

محمد الدشيش

أصي����ب ثالث����ة وافدي����ن 
آسيويني في حادث تصادم على 
طريق امللك فهد ومت نقلهم الى 
مستش����فى العدان عن طريق 
رجال االسعاف ووصف حالتهم 
باملستقرة. وقال مصدر امني 
ان دوريات االحم����دي بقيادة 
النقيب خالد الفيلكاوي قامت 
بدور فعال بسحب املركبات الى 
جانب الطريق. وأضاف املصدر 
ان بالغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية مساء امس األول عن 
وقوع حادث تصادم وانقالب  
مركبة على طري����ق امللك فهد 

الفور توجهت دوريات  وعلى 
االمن العام ورجال االسعاف ومت 
نقل ثالثة مصابني الى املستشفى 
بعد تعرضهم إلصابات متفرقة 
بأنحاء من اجسادهم.من جانب 
آخر، شهد طريق الصبية حادث 
تصادم بني مركبتني اسفر عن 
اصابة مواطن بإصابات متفرقة 
ونقل الى املستشفى ووصفت 

حالته باملستقرة.
وعلى طريق الدائري السادس 
السريع وقع حادث تصادم بني 
ثالث مركبات ولم يسفر احلادث 
عن وقوع اصابات بينما كانت 
اخلسائر مادية واقتصرت على 

اتالف املركبات.

املواطن الكويتي محسن العجمي بعد حتريره من خاطفيه

وزير الداخلية شكر نظيره اللبناني: تعاون أمنى متميز بني البلدين

»األمن اللبناني« يكشف تفاصيل عملية حترير املواطن 
الكويتي محسن العجمي بعد 3 أسابيع من خطفه

بيروت - يوسف دياب

أجرى نائ���ب رئيس 
ال���وزراء ووزير  مجلس 
الش���يخ محمد  الداخلية 
اخلالد أمس اتصاال هاتفيا 
اللبناني وزير  بنظي���ره 
الداخلية والبلديات نهاد 
املشنوق، أكد فيه تقديره 
الثنائي  التع���اون  لروح 
على املستوى االمني وأثر 
اجلهود االمنية اللبنانية 
في حترير املواطن الكويتي 
محسن براك فالح العجمي 
املختطف ف���ي لبنان منذ 

يناير املاضي.
وقال���ت االدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني 
في وزارة الداخلية في بيان 
صحافي أمس ان اخلالد عبر 
لنظيره املشنوق في هذا 
االتصال عن متانة العالقات 
اللبناني���ة   � الكويتي���ة 
ومستوى التعاون الثنائي 
الش���قيقني،  البلدين  بني 
مؤكدا ان حترير املواطن 
من االختطاف هو صورة 
التعاون  من صور ه���ذا 
االمني واالخوي املتميز 
بني الكويت واجلمهورية 

اللبنانية الشقيقة.
وفي السياق ذاته وبعد 
نحو 3 أسابيع من خطف 
الكويتي محسن  املواطن 
العجمي في  ف���الح  براك 
لبنان، استطاعت األجهزة 
األمنية اللبنانية، حترير 
العجم���ي م���ن خاطفيه 
او  تن���ازالت  أي  دون 
شروط، ومتكنت شعبة 
املعلومات في قوى األمن 
اللبنان���ي من  الداخل���ي 
الكشف عن هوية اخلاطفني 
وهم سوريان ولبنانيان 
وفلس���طيني، وأصدرت 

بيانا جاء فيه:
في إطار متابعة حادثة 
خط���ف املواطن الكويتي 
محس���ن العجم���ي، التي 

حدثت في الس���اعة 9.30 
من صباح يوم 17 يناير 
املاضي، من داخل مزرعته 
الكائن���ة ف���ي محلة قب 
الياس بالبقاع، حيث أطلق 
اخلاطفون النار على ناطور 
املزرعة، وأرسلوا تسجيل 
ڤيديو عبر »الواتساب« 
ال���ى ذويه ف���ي الكويت، 
يظهر فيه املخطوف وهو 
يطالب السلطات الكويتية 
بدفع فدي���ة مالية قدرها 
مليون ونص���ف املليون 
دوالر لقاء اطالق سراحه. 
البيان: ونتيجة  وأضاف 
للمتابعة والرصد الدقيقني 
متكنت شعبة املعلومات 
من التوصل الى كش���ف 
هوية أفراد العصابة التي 
نفذت عملية اخلطف، ففي 
مت���ام الس���اعة 7.00 من 
صباح أمس وبعد اكتمال 
املعطي���ات ح���ول هوية 
وم���كان الفاعلني واملكان 
احملتمل احتجاز املخطوف 
فيه في محلة تعنايل، قامت 

قوة مش���تركة من فروع 
الش���عبة بتنفيذ عملية 
أمنية دقيقة وسريعة مت 
بنتيجتها حترير املخطوف 
وتوقيف اخلاطفني وهم كل 
من: األشقاء: م. ل. مواليد 
ع���ام 1981، ه�. ل. مواليد 
عام 1982 مكتومي القيد، 
س. ل. مواليد عام 1988، 
ح. خ. فلسطيني مواليد 
ع���ام 1979، بالتزامن مع 
العملية الت���ي نفذت في 
البقاع، أوقف ش���ريكهم 
في محل���ة العاقبية وهو 
ن. ط. سوري مواليد عام 

.1988
البي�������ان:  وت��اب���ع 
وبالتحقيق معهم تبني انهم 
قاموا بتنفيذ عملية اخلطف 
بهدف احلصول على فدية 
مالية مستخدمني خطوطا 
هاتفية غير لبنانية بطريقة 
محترفة بهدف عدم التمكن 
من كشفهم، وباستماعهم 
اعترفوا بقيامهم بتنفيذ 
عملية اخلطف واحتجاز 
املواطن الكويتي في غرفة 
منعزلة على سطح منزل 
الثالثة في  ذوي األشقاء 
محل���ة تعناي���ل. وجار 
التحقيق بإشراف القضاء 

املختص.
اللواء  الى ذل���ك، زار 
ابراهيم بصبوص شعبة 
التقى  املعلومات حي���ث 
العمي���د عم���اد عثم���ان 
واملواطن الكويتي وهنأه 
بالسالمة، وقال بصبوص 
ان حتري���ره جاء نتيجة 
عملية أمني���ة نوعية لم 
يحقق فيها اخلاطفون أيا 
من أهدافهم املادية، مشيرا 
الى اجلهد املميز الذي بذلته 
شعبة املعلومات في هذا 
املوضوع، مؤكدا أن قوى 
الداخلي ستواصل  األمن 
عملها على جميع الصعد 
ملا فيه مصلحة اللبنانيني 
واملقيمني على حد سواء.


