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اللواء م.إبراهيم النغيمش
محطات أمنية

اإلشاعة واإلعالم األمني
حسنا ما تقوم به االدارة العامة لالعالم 

والعالقات بالرد الفوري على اي خبر او 
اشاعة كاذبة او اي مقطع ڤيديو يخص 

االمن الداخلي، فهذا الرد السريع من قبل 
االدارة ومديرها العام يعطي الطمأنينة 

للمواطن واملقيم خصوصا اننا نعيش في 
عالم سريع في نقل األخبار خالل شبكات 

التواصل.
ضاعت هيبة فلشر الدورية بعد استالم 
املخافر الدوريات اجلديدة، ضاعت هيبة 

الفلشر وآلة  التنبيه التي تستخدمها آليات 
الوزارة في حاالت الطوارئ القصوى 

بدوريات النجدة واملرور، فبعد ان كان 
املواطن يحترم فلشر وآلة تنبيه الدوريات 
ويفتح لهم الطريق، بدأ يتم يتجاهلهم من 

كثرة استعمالها من دون سبب من قبل 
دوريات املخافر، إما للخروج على االشارة 
أو لنقل مخالف لالبعاد او للذهاب حلادث 

بسيط، لذا يجب ان يصدر قرار ينظم عملية 
االستعمال ويعاقب كل من يخالف ذلك.

فصل قيادة المدني والعسكري

كثرت في اآلونة االخيرة حاالت عدم االحترام 
املتبادل بني العسكريني واملدنيني في الوزارة، 
فهناك رئيس مدني للعسكريني وهناك رئيس 
عسكري للمدنيني، وهناك شد بني االثنني من 
ناحية الطاعة وخصوصا املدنيني املرؤوسني 
من قبل العسكري، يجب وضع رئيس مدني 

للمدنيني وعسكري للعسكريني حتى ال 
تضيع هيبة القائد العسكري.

سرقات ونصب واحتيال في اجلهراء وحولي 
بأكثر من 40 ألف دينار

أحمد خميس

تقدم شخص غير كويتي الى مخفر الصليبية 
ببالغ عن مجهول دخل منزله وسرق أغراضه 

وأمواله.
وذكر مصدر امني ان املجهول دخل املنزل 
عن طريق ديوانية البيت وسرق جهاز ايفون 
ومبلغا ماليا قدره 200 دينار وسجلت قضية 
ومتت إحالته���ا الى جهات االختصاص. وفي 
نفس املنطقة تعرض أربعيني للسرقة على 
يد ش���اب أشار اليه وطلب توصيله الى جهة 
معينة. وقال األربعيني ان الشاب بعدما نزل 
من سيارته اكتش���ف ان امواله اختفت وهي 
10 دنانير و250 رياال سعوديا وعليه سجلت 

قضية. 
وفي اجلهراء تعرضت وافدة مصرية للنصب 
واالحتيال حيث قام شاب بدون ب�»لطش« 1000 
دينار منها. وقال املصدر ان الوافدة أعطت البدون 
املبلغ املذكور »حتويشة« لشراء سيارة ومنذ 
ان تسلم البدون الفلوس »فركله وانحاش«. 
وفي نفس املنطق���ة تقدم الى  مخفر اجلهراء 
بدون من مواليد 1989ببالغ قال فيه ان مجهوال 
كسر دوالب غرفته وسرق »سيديهات« بقيمة 
3000 دينار وعليه مت تسجيل قضية بالواقعة. 
وفي منطقة النقرة قدم مواطنان شكوى ضد 
لبناني حرر لهما شيكني بدون رصيد، االول 
بقيمة 5000 دينار والثاني ثقيل بقيمة 36 ألف 

دينار، ومت تسجيل قضية بالواقعة.

القبض على عاشقني داخل حمام مسجد!
أحمد خميس

ألقى رجال األمن القب���ض على مواطن 
ومواطن���ة بفعل فاضح داخ���ل دورة مياه 
أحد املساجد.  وذكر مصدر أمني انه وردت 
اشارة من قبل عسكري يطلب فيها االسناد، 
حيث افاد بوجود فعل فاضح مبس���جد في 

محافظة األحمدي ومت ارس���ال دورية الى 
موقع الب���الغ. وقال املبلغ لرجال األمن انه 
اكتشف ان مواطنا ومواطنة وهما من مواليد 
1991 و1994 كانا موجودين داخل دورة مياه 
املسجد، وانه عند فضح أمرهما قاما بسب 
املواطن الذي أبلغ عنهما وعليه مت تسجيل 

قضية بالواقعة.

مسروقة عثر عليها أمن اجلهراء في بر الساملي
محمد الدشيش ـ محمد الجالهمة

أسفر االنتشار األمني لرجال أمن اجلهراء 
عن وجود مركبة يابانية »وانيت« في إحدى 
الساحات الواقعة على طريق الساملي، وبعد 

االستعالم عنها تبني أنها مسروقة.
من جانب آخر، عثر أيضا رجال األمن على 

مركبة في منطقة العيون مسجل عنها قضية 
سرقة في منطقة الفروانية.

وعلى صعيد متصل، انتقل رجال النجدة إلى 
بالغ عن خالف بني قائد دورية طلب اإلسناد 
و3 مواطنني في منطقة اشبيلية ومتت إحالة 
أطراف اخلالف قبل أن يتطور إلى التش���ابك 

باليد إلى مخفر املنطقة.

قطاع أمن احلدود البحرية يحتفل 
 بتخريج 47 منتسباً لدورة »سجال 6«

الدوسري يكرّم عدداً من منتسبي »التحقيقات«

التدريب العسكري.
ب���كل املدربني  وأش���اد 
واملشرفني واملتدربني على 
ما بذلوها خالل هذه الدورة 
من جهود ومتابعة وحتمل 
مسؤولية كل في مجال عمله، 
واملستوى املتميز الذي أبداه 
منتسبو الدورة، حيث اجتاز 
الدورة 47 متدربا من أصل 
54 مش���اركا م���ن مختلف 
قطاعات الداخلية واحلرس 
الوطني، مشددا على ضرورة 
مواصلة اجلهد والعمل من 
أجل التعامل مع كل حاالت 

الطوارئ.
من جانبه، ب���ني العقيد 
بحري الن���زال أن اإلدارة ال 
الدورات  تدخر جهدا إلقامة 
املتقدمة وتوفير كل اإلمكانيات 
لعناصرها بهدف إكس���ابهم 
خب���رات متقدمة ومتطورة 

أمن الوطن وسالمة املواطنني 
واملقيمني، وتقديرا وعرفانا 
للمكرم����ني وحاف����زا ودافعا 
لآلخرين ال����ى بذل مزيد من 

اجلهد والعطاء.
من جانبهم، عبر املكرمون 
عن تقديرهم له����ذه البادرة 

ملواكب���ة كل ما ه���و جديد، 
مؤكدا استمرار إقامة الدورات 
التدريبية لزيادة خبراتهم 
امليدانية واالستفادة من هذه 
اخلبرات على أرض الواقع.

وشرح رئيس قسم تنفيذ 
البرامج التدريبية املقدم غنام 
الديكان أبرز احلركات خالل 
قيام اخلريجني باستعراض 
جانب من التدريبات القتالية 
الت���ي تلقوه���ا وتبني مدى 
االستفادة التي حصلوا عليها 
واخلبرة التي اكتسبوها من 
الدورة، حيث اشتملت على: 
رفع اللياقة البدنية، وحركات 
القتال باألي���دي، وحركات 
األسلحة اخلفيفة والعصي 
وح���ركات  البوليس���ية، 
النفس واإلبداع  الدفاع عن 
الذاتي باس���تخدام األدوات 

املتوافرة.

الطيبة، معاهدي����ن اهلل ان 
يكونوا دائما في خدمة الكويت 

وأهلها في أي مكان وزمان.
حضر التكرمي مدير إدارة 
العقيد  اخلدمات املس����اندة 
حقوقي احمد سعود العازمي 

ورؤساء األقسام باإلدارة.

التدريبية للدفاع عن النفس 
»سجال 6« في مركز التدريب 
التخصص���ي لقط���اع أمن 
احلدود البحرية الكائن في 
قاعدة صباح األحمد خلفر 

السواحل.
الل���واء زهي���ر  وق���ال 
النصراهلل إن »س���جال 6« 
املتدربني  إلى تعليم  تهدف 
كيفية التعامل مع املعاضل 
املختلف���ة وكيفي���ة تفعيل 
الفع���ل ورد  القواع���د من 
الفعل ومنطق االس���تجابة 

والتحركات االستباقية.
وأوضح أن »س���جال 6« 
تعد من اهم الدورات امليدانية 
التي من ش���أنها رفع كفاءة 
وجاهزية عناص���ر وزارة 
الداخلية، حيث بنيت على 
أح���دث الفنون القتالية مبا 
يتوافق مع أفضل أساليب 

اإلدارة.
الدوسري  اللواء د.  وأكد 
ان هذا التكرمي يأتي في إطار 
سياسة وزارة الداخلية بتقدير 
اجله����د والعطاء وإعالء قيم 
العم����ل وتكري����س مب����ادئ 
اإلخالص والبذل من أجل دعم 

ضم���ن جه���ود وزارة 
الداخلي���ة في رف���ع كفاءة 
العامل���ني ف���ي قطاعاته���ا 
املختلف���ة وحت���ت رعاية 
وزارة  وكي���ل  وحض���ور 
الداخلية املساعد لشؤون أمن 
احلدود البحرية اللواء زهير 
جاسم النصراهلل ومدير عام 
مديرية أمن محافظة حولي 
اللواء شهاب الشمري ومدير 
عام اإلدارة العامة للتدريب 
اللواء أنور البرجس ومساعد 
مدير عام اإلدارة العامة خلفر 
السواحل العقيد بحري صالح 
الفودري وعدد من القيادات 
األمني���ة، أقامت إدارة مركز 
التدريب التخصصي التابعة 
لقطاع أمن احلدود البحرية 
بإشراف مديرها العقيد بحري 
خالد النزال اليوم اخلميس 
حفل ختام وتخريج الدورة 

ك����رم مدير ع����ام اإلدارة 
العام����ة للتحقيق����ات اللواء 
د. فهد الدوس����ري عددا من 
منتسبي االدارة )عسكريني 
ومدني����ني(، وذل����ك تقديرا 
جلهوده����م ومتيزه����م في 
االرتقاء مبستوى العمل في 

لقطة تذكارية للمشاركني في الدورة التدريبية للدفاع عن النفس »سجال 6«

اللواء د.فهد الدوسري يتوسط املكرمني 

النصراهلل: 
»سجال 6« 
تهدف إلى 

تعليم املتدربني 
كيفية التعامل 
مع املعاضل 

املختلفة

في ورشة عمل برعاية الشيخ مشعل األحمد نظمها احلرس الوطني حول إدارة األزمات والكوارث

اللواء البليهيص: إستراتيجيتنا تستهدف حتويل 
مركز إعداد رجال اإلطفاء إلى أكادميية دولية

الذي تناول حوادث الطرق 
وشامل 2 الذي تناول حوادث 

سيول األمطار.
 وق���ال ان خطط اإلدارة 
تتضمن توقيع بروتوكوالت 
مع جهات مختلفة مثل احلرس 
الوطن���ي وش���ركات نفط 
الكويت والبترول الوطنية 
وايكويت للبتروكيماويات 
ووزارة الكهرباء واملاء،  إضافة 
الى االنضمام الى املنظمات 
العاملية مثل املنظمة الدولية 
 NFPA للوقاية من احلريق
الدولية للحماية   واملنظمة 
 icdo املدنية والدفاع املدني
لتبادل اخلب���رات وتطوير 

العنصر البشري.

مراكز متخصصة

وق���ال البليهيص: ان ما 
مييز اإلدارة العامة لإلطفاء 
تعدد إداراته���ا، األمر الذي 

يفتح املج���ال للتخصص 
ادارة اإلطفاء  البحري  مثل 
التي تختص بالتعامل مع 
البحرية  جميع احل���وادث 
سواء كانت عمليات إطفاء 
إدارة  ان  إنقاذ، موضحا  أو 
البح���ري متتلك  اإلطف���اء 
أس���طوال يضم عددا كبيرا 
البحرية اضافة  القطع  من 
الى انه���ا تضم اكبر زورق 
في الشرق األوسط  والثاني 
على مستوى العالم، وذلك 
لتأمني سالمة املالحة البحرية 
لتنفيذ رؤية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
لتكون الكويت مركزا ماليا 
عامليا وجتاريا.  وأضاف ان 
اإلدارة العامة لإلطفاء تضم 
مراكز متخصصة أخرى مثل 
الكبير للمواد  مركز مبارك 
اخلطرة الذي افتتح في سنة 
2008 ملواكب���ة التطور في 
جميع املجاالت ومنها صناعة 
ونقل املواد اخلطرة  ليصبح 
قادرا على االستجابة جلميع 
حوادث املواد اخلطرة ويعمل 
على مدار الساعة وهو مزود 
بجميع األجه���زة واملعدات 

املعتمدة عامليا.
 وأكد البليهيص ان مركز 
اإلنق���اذ الفني يدعم جميع 
مراكز اإلطفاء أثناء تعاملهم 
الطرق املعقدة  مع حوادث 
وحوادث االنهيارات واملباني 
العالية، وأنشئ في عام 2007 
وهو مزود بجميع املعدات 
للتعامل مع جميع احلوادث 
واإلنق���اذ ويعمل على مدار 

الساعة.

احلوادث والكوارث مبختلف 
أنواعها سواء كانت برية او 
بحرية او منطقة املطارات. 
 وقال ان االستراتيجية تركز 
على اخلطط عب���ر توفير 
إج���راءات العم���ل وتفادي 
األخطاء بإع���داد إجراءات 
التي  مكتوب���ة للح���وادث 
تستجيب لها فرق اإلطفاء 
وتتكون من  إجراءات قيادة 
احلوادث و قيادة احلوادث 
احلضرية والبرية و قيادة 
احل���وادث البحرية و قيادة 

حوادث منطقة املطارات.
وأشار الى ان هناك تنظيما 
للتدريب���ات والتماري���ن، 
وهناك مشاركة مع اجلهات 
األخرى بالتمارين املشتركة 
مثل حسم العقبان والبرق 
احلارق. وق���ال ان اإلدارة 
العامة لإلطفاء تقيم مترينها 
املشترك سنويا مثل شامل 1 

 حتت رعاية نائب رئيس 
احل���رس الوطني الش���يخ 
مشعل األحمد،  نظم احلرس 
الوطني بالتعاون والتنسيق 
مع اجلامعة العربية املفتوحة 
في الكويت ندوة إدارة األزمات 
والكوارث في الكويت ودور 
الوطني، وشاركت  احلرس 
 اإلدارة العامة لإلطفاء بورقة 
ألقاها  الن���دوة  عمل خالل 
نائب املدير العام لش���ؤون 
قطاع املكافحة اللواء جمال 

البليهيص.
تناولت الورقة موضوع 
 دور اإلدارة العامة لإلطفاء 
الكوارث  التعامل م���ع  في 
اثناء االستجابة  واألزمات 
للحوادث وفقا للمرس���وم 
األميري اخلاص بإنش���اء 
اإلدارة العامة لإلطفاء لتوفير 
الالزم���ة لألرواح  احلماية 
واملمتل���كات م���ن احلرائق 
واالنهي���ارات واحل���وادث 
والكوارث الطبيعية والوقاية 

منها.

متطلبات الحوادث

البليهي���ص  وع���رض 
العامة  اإلدارة  استراتيجية 
لإلطفاء في حتقيق أهدافها 
بدءا من العنصر البش���ري 
وتطوي���ره  عب���ر حتويل 
مركز إع���داد رجال اإلطفاء 
الى أكادميية دولية وصقل 
مهارات العنصر البش���ري 
بالدورات التدريبية املطورة، 
موضحا انها تتضمن  تطوير 
اآللي���ات واملعدات بش���كل 
يتناس���ب م���ع متطلبات 

اللواء جمال البليهيص وضباط احلرس في الورشة 

صقل مهارات 
العنصر البشري 

بالدورات التدريبية 
املتطورة 

وحتديث اآلليات 
ملواكبة متطلبات 

احلوادث

بنغالي من الفروانية إلى »اإلبعاد«
بـ 6 أكياس هيروين

هاني الظفيري

أحال العقيد نايف احلجرف 
وافدا من اجلنس���ية البنغالية 
الى احلجز متهيدا إلبعاده عن 
البالد بعد العثور على 6 أكياس 
من مادة الهيروين داخل علبة 
دخان كان يضعها في مالبسه. 
وقال مصدر أمني إن دوريات أمن 
الفروانية وأثناء حملة تفتيشية 
متت مشاهدة باص يقوم بإنزال 
وافدين، وعند استطالع األمر 
والتدقيق على االثباتات متت 
مشاهدة وافد عليه آثار االرتباك 
وعندما طلب منه اثباته أخرج 
علبة سجائر تالفة وبفحصها 
عثر بداخلها على أكياس حتتوي 
على مادة الهيروين املخدر، فتمت 
التحفظ على املضبوطات وأحيل 
املتهم إلى النظارة متهيدا إلبعاده 

عن البالد.

تغرمي مواطن 10 آالف دينار 
الزدرائه األديان

محمد الدشيش

أيدت محكمة االستئناف حكم أول درجة بتغرمي مواطن 
10 آالف دينار بع����د إدانته بازدراء األديان. وكان موظفا 
ب� »الداخلية« قد أقام دعوى قضائية ضد املواطن املدعى 
عليه، متهما إياه بازدراء األديان وصدر حكم باإلدانة من 
محكمة أول درجة، فطعن املدعى عليه. وترافع عن املدعي 
احملامي هيثم السويط أمام محكمة االستئناف التي أيدت 

احلكم السابق.

احملامي هيثم السويط


