
األمنية
السبت 11 يونيو 2016

34

 أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

وإلى سمو ولي عهده األمني سمو الشيخ نواف 
األحمد والى الشعب الكويتي واألمة اإلسالمية 

مبناسبة شهر رمضان املبارك، وأمتنى أن 
يبلغهم صيامه وقيامه وأن يكون شهر خير 

وبركة ترفع فيه األكف إلى اهلل عز وجل تضرعا 
ودعاء بأن يعجل بالشفاء لكل مريض ويسعد 
كل مسلم ويعينه على طاعته، واما بعد ال شك 

في أن شهر رمضان الكرمي شهر اخلير واحملبة 
يتقرب العبد إلى ربه بعمله في هذا الشهر 

الفضيل ونسأل اهلل العفو والعافية.

شكر وتقدير

إن الدور األمني الذي يقوم به رجال 

الشرطة في األمن العام ممثلني بالوكيل 
املساعد لشؤون األمن العام باإلنابة اللواء 
إبراهيم الطراح ومديري أمن احملافظات 
اللواء فراج الزعبي والعميد ركن صالح 

العنزي والعميد عابدين العابدين والعميد 
عبداهلل سفاح والعميد علي املري كبير 

جدا من خالل احلمالت األمـنية اليومية 
التي أسفرت عن ضبط عدد من املجرمني 

واملتسولني واملستهترين واحلد بشكل 
كـبير من اجلرائم من خالل ضبط األمن 

لهم منا الشكر والتقدير وال ننسى اإلعالم 
األمني ممثل بالعميد عادل احلشاش من 

خالل دورهم التوعوي للمواطنني واملقيمني 
من خالل اإلعالم األمني لهم الشكر 

والتقدير أيضا.

m.alaloush@alanba.com.kwبالغات
مشاري محمد المطيري

الدور األمني

تزور الكويت للمرة األولى و»الداخلية« حددت موقعها باألقمار االصطناعية

هولندية لـ 112: مجهولون خطفوني
وأرغموني على شرب كحول وسرقوني

.. ووافدة حسناء جنت بالصراخ من محاولة خطف في املهبولة

محمد الجالهمة

متكن رجال االمن عصر 
امس من حتديد موقع وافدة 
استنجدت بعمليات الداخلية 
وابلغت عن تعرضها للخطف 

واالجبار على شرب اخلمر 
على حسب زعمها وسرقتها، 
وتبني بعد االستعانة باالقمار 
الواف���دة  ان  االصطناعي���ة 
متواجدة في شارع شرحبيل 
بن حسنة بحولي مقابل سوق 

مالبس شعبي.
وبحس���ب مصدر امني 
فإن عمليات وزارة الداخلية 
تلقت اتصاالت من سيدة قالت 
انها هولندي���ة ومن اصول 
الكويت  عراقية وانها تزور 

للمرة االولى وهناك اشخاص 
خطفوها وادخلوها الى شقة 
وسرقوا اموالها. واضافت انها 
متواجدة على مقربة من مكان 
اختطافها ولكن ال تعرف اين 
هي. ومض���ى املصدر: متت 

االس���تعانة بتقنية االقمار 
االصطناعية من خالل الهاتف 
الذي تتحدث منه، ومن ثم مت 
العثور عليها وفتح حتقيق 
للوقوف على حقيقة االدعاءات 

ومدى صدق روايتها.

محمد الجالهمة

ش���رع رج���ال مباحث 
األحم���دي ف���ي البحث عن 
مجهول كان على منت مركبة 

رباعية الدفع سوداء بعد أن 
أكدت وافدة عربية حسناء 
أن قائد املركبة حاول خطفها 
بعد التغزل بها، إال أن الوافدة 
جنت من اخلطف بالصراخ، 

وبحسب إفادات الوافدة فإنها 
كانت تتسوق مبفردها في 
منطق���ة املهبولة وفوجئت 
بشخص ميطرها بعبارات 
الغزل والهيام، ويردد على 

مس���امعها أن  لديه  ش���قة 
فارهة، ومضت املجني عليها 
بالقول انها جتاهلت عبارات 
الغزل ودخلت أحد االسواق، 
فانتظره���ا وعند خروجها 

من السوق فوجئت به يلح 
عليها في مرافقته، وعندما 
رفضت حاول االعتداء عليها، 
فصرخت تستغيث باملارة، 

لكنه الذ بالفرار.

تتقاضيان 50 ديناراً مقابل اخلدمتني داخل شقة استوديو في اجلابرية

وافدتان تقدمان املتعة احملرمة واملخدرات إلى النيابة
جاسم التنيب

أحال مدير ع���ام االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات العقيد وليد الدريعي الى النيابة 
العامة وافدتني من اجلنسية الفلبينية على 
خلفية اجتارهما في املواد املخدرة وتقدمي 
املتعة احملرمة وربط األمرين معا حسب ما 
انتهت إليه التحقيقات، وأرفق الدريعي في 
ملف إحالة الوافدت���ني 4 غرامات من مادة 

الشبو ضبطت في غرفة نوم إحداهما.
وذكر مصدر أمني أن  معلومات وردت 
الى أحد ضباط مكافحة املخدرات عن وافدتني 

تتخذان من ش���قة اس���توديو ف���ي منطقة 
اجلابرية مكانا لتعاطي املواد املخدرة وبيعها 
وتقدمي اخلدمات احملرمة، وعليه مت إصدار 
إذن نيابي مبداهمة مح���ل إقامة الوافدتني 
وعثر بحوزتهما عل���ى املخدرات واعترفتا 
بأنهما تقدمان لزبائنهما »املتعة وجرعة من 
املخدرات« مقابل 50 دينارا، وانه في حالة 
عدم رغبة راغب املتعة في تعاطي املخدرات، 

فهذا هو شأنه.
وتبني ان احدى الوافدتني مسجل بحقها 
قضية تغيب حيث كانت تعمل في صالون 

الوافدتان وامامهما الشبو الذي يباع للمترددين عليهمانسائي وهربت قبل 5 اشهر.

األول وقع في نهار رمضان وينطبق عليه املجاهرة

اصطدام في الدوحة يكشف عن سكران
ٍ نائم ومركبة بوضع تشغيل لساعتني تكشف عن متعاط

ٍ وحدثني في مسجد تستنفر أمن الدولة شنطة مع ملتح

محمد الجالهمة ـ احمد خميس

كشفت مركبة في وضعية 
تشغيل عن مواطن متعاط في 
نهار رمضان وهو ما ميكن ان 

يطبق عليه قانون املجاهرة 
باالفطار. وبحس���ب مصدر 
الداخلية  امني فإن عمليات 
تلقت بالغا من حراس مجمع 
جتاري ف���ي الفحيحيل عن 

وجود ش���خص نائم داخل 
سيارة في وضعية تشغيل 
قبل س���اعتني من االفطار، 
وتوجه رجال االمن الى مكان 
البالغ الذي تبني انه مواطن 

متع���اط. من جه���ة اخرى 
احتجز مواط���ن في مخفر 
الدوحة على خلفية قضية 
السكر البني وقيادة مركبة في 
حالة سكر واتالف مال الدولة، 

وق���ال مصدر امني ان بالغا 
ورد عن تصادم وهروب في 
منطقة الدوحة ومت مطاردة 
املركبة وتبني ان من بداخلها 

في حالة سكر بني.

محمد الجالهمة

اس����تنفرت أجهزة وزارة 
الداخلية جانبا من قطاعات 

أمن الدولة واملباحث اجلنائية 
العام عقب  والنجدة واألمن 
بالغ ورد إلى عمليات الداخلية 
عن أمر غريب داخل مسجد 

العسعوس����ي ف����ي منطقة 
أمني  الساملية، وقال مصدر 
إن مواطنا قال إنه اشتبه في 
3 أش����خاص دخلوا املسجد 

وهم شخص ملتح وشابان. 
وأض����اف املصدر على الفور 
توجهت أجهزة الداخلية إلى 
موقع البالغ وتبني أن البالغ 

التي  الش����نطة  سلبي، وان 
امللتحي بها البتوب  يحملها 
وبعض املال وال يوجد بها أي 
شيء يثير اخلوف والريبة.

كلفته وزارة الهجرة املصرية للدفاع عن املجني عليه

الراشد: تهم جنائية بانتظار املتهم
بتعرية عامل الهواتف وضربه

املواطن املصري وكذلك من قام 
بارتكاب تلك األفعال، وهناك 
عدة تهم جنائية ستكون محل 
التحقيقات وفي انتظار إحالة 
الواقع����ة برمتها إلى القضاء 

التخاذ الالزم بشأنها.
وأع����رب احملامي س����عد 
الراش����د كمواط����ن كويت����ي 
عن رفض����ه ورفض املجتمع 

الكويتي ملثل هذه التصرفات، 
ووجه الشكر لوزارة الداخلية 
لسرعة القبض على مرتكبي 
إلى رجال  الواقعة وإحالتها 
التحقي����ق كما وجه الش����كر 
الفاضلة نبيلة  الوزيرة  إلى 
مكرم على حرصها الش����ديد 
في رعاية املواطنني املصريني 

في اخلارج.

الذي مت نشر الڤيديو والذي 
ظهر فيه بقيام أحد األشخاص 

باحتجازه وتعذيبه.
وصرح احملامي سعد الراشد 
بأن حق املواطن املصري في 
أيد أمينة سواء من قبل مكتبه 
أو من القضاء الكويتي النزيه، 
مضيف����ا أن القضية مازالت 
رهن التحقيق ومت استجواب 

مؤمن المصري

أبلغ����ت مص����ادر مطلعة 
»األنب����اء« أن وزارة الهجرة 
والعاملني باخلارج املصرية 
الوزيرة نبيلة  واملتمثلة في 
مك����رم كلفت احملامي س����عد 
أحمد الراشد للدفاع واالدعاء 
مدنيا ع����ن املواطن املصري 

من واقعة االعتداء احملامي سعد الراشداملجني عليه متوسطا اجلاني ومواطنه الذي التقط املقطع

أفقدتها الضوابط االجتماعية

جرمية أخالقية تسقط حضانة أُم البنها
بعدم صالحية أي منهما، 
حيث ان األم صادر بحقها 
حكم نهائي بات في جناية 
أخالقية وعلى هذا األساس 
تكون المدعية غير صالحة 

للحضانة.
ودفع���ت أيض���ا بأن 
المتدخلة هجوميا والدتها 
وال تتوافر فيها الشروط، 
حيث ان البيئة المحيطة في 
األسرة غير صالحة لتربية 

الصغير لفقدانهم الضوابط 
االجتماعية، ويشترط في 
العقل  مستحق الحضانة 
واألمانة والقدرة على تربية 
المحضون وصيانته صحيا 
المحكمة  وخلقيا، فقضت 
بإثبات الحضانة ألم الزوج 
ورفضت النفقات والطلبات 
المقدمة م���ن المدعية من 
استقدام س���يارة وخادمة 

وأجرة سائق.

لالب���ن بنوعيه���ا، لكن أم 
الزوج���ة تدخلت وطلبت 
إثب���ات الحضانة  أيض���ا 
المحامية  له���ا، فقام���ت 
ماجدة الخمي���س بإقامة 
دعوى إس���قاط الحضانة 
الزوج، حيث  وضمها ألم 
ان المدعي���ة أصلي���ا األم 
ووالدتها المتدخلة هجوميا 
لم تتوافر فيهما الشروط 
الواجبة للحضانة ودفعت 

مشاري المطيري

قضت دائرة العاش���رة 
لألحوال الشخصية برئاسة 
المستشار فيصل الياسين 
بإسقاط حضانة أم ورفض 
دعوى النفقات، وتتلخص 
الواقعة في أن المدعية األم 
أقامت دعواها وطلبت إثبات 
الحضان���ة البنها وطلبت 
احملامية ماجدة اخلميسإلزام ال���زوج بأداء نفقات 

أردنية وابنتها الكويتية تهينان
مالزماً وشرطياً ويتوعدانهما باألذى

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري

اتهم مالزم اول وشرطي من مرور االحمدي 
س���يدة اردنية وابنتها الكويتية بإهانتهما 

وتهديدهما بإحلاق األذى.
وبحسب مصدر امني، فإن دورية تتبع 
مرور االحمدي اوقفت مركبة بها س���يدتان 

الرتكاب مخالفة مرورية، ولدى طلب دفتر 
القيادة التخاذ االجراءات  املركبة ورخصة 
قامت قائدة املركبة وهي مواطنة ألم اردنية 
بإهانة الضابط ومرافقه ومش���اركتها امها 
التي كانت جتلس بجوارها واكدتا ان لديهما 
عالقات متشعبة ستستخدمانها للرد على 

املخالفة.

مندوب باق »تعاونية« 5000 دينار
وغادر بسالم إلى موطنه

مباحث الفروانية تداهم
منزل أقارب سوري خالل اإلفطار

عبداهلل قنيص

ادرج اسم وافد مصري على قوائم الترقب 
بع����د اتهامه من قبل مجل����س ادارة جمعية 
تعاونية بالنصب عليهم والهرب ب��5000 دينار 
الى موطنه، وقال ممثل اجلمعية في قضية 

س����جلت في مخفر الرابية وحملت القضية 
تزوير وس����رقة ان الوافد يعمل مندوبا قام 
بش����راء هواتف بقي����ة 5000 دينار ومن ثم 
باع الهواتف وغادر الى موطنه، وقدم املمثل 
القانونية للجمعية ما يثبت تورط الوافد في 

النصب والتزوير.

عبداهلل قنيص

داهمت قوة من مباحث الفروانية خالل إفطار 
أمس األول منزل وافد سوري كان متواريا عن 
األنظار خالل أشهر ومت اقتياده للتنفيذ اجلنائي 
لقضاء 4 أش���هر سجن الى جانب إحالته الى 

احملاكمة كونه مطلوبا للمثول أمام القضاء على 
خلفية 3 قضايا شيك بدون رصيد، وقال مصدر 
أمني إن السوري وصلت بشأنه معلومات عن 
تواجده على مائ���دة اإلفطار لدى أحد أقاربه 
ليت���م ضبطه. وأكد املصدر أن الوافد وأقاربه 

لم  تبدرمنهم أي مقاومة تذكر.

»اإلطفاء« تشارك في الدورة الـ  68
ملؤمتر قادة اإلطفاء في اليابان

تشارك اإلدارة العامة لإلطفاء في الدورة 
68 لمؤتمر قادة اإلطفاء بقارة آسيا والذي 
تختتم أعماله اليوم في مدينة أوساكا باليابان، 
مثل اإلدارة العامة لإلطفاء وفد ترأسه اللواء 
صالح األنصاري نائب المدير العام لشؤون 
قطاع اإلدارية والمالية وضم في عضويته 
العميد طارق السبتي مدير إدارة العمليات 

المركزية.
تزام���ن مع انعق���اد المؤتم���ر الذي بدأ 
أعمال���ه األربعاء الماضي معرض اوس���اكا 
الدولي للسالمة والوقاية من الحريق الذي 
دارت فعاليات���ه حول )الوقاية من الحريق 
والتدريبات العملية المشتركة لفرق اإلنقاذ 

الدولية(.
ناقشت الدورة الحالية للمؤتمر تعزيز 

سبل التعاون بين الدول المشاركة لمعالجة 
القضايا المهمة وف���ي مقدمتها الوقاية من 
الخسائر في األرواح والممتلكات مع تقليل 
األضرار الناتجة من الحريق عبر استخدام 
التقنيات الحديثة والتكنولوجيا والبحوث 
في هذا المجال وتعزيز عملية الوقاية من 

الحرائق.
يذكر أن منظمة قادة اإلطفاء بقارة آسيا 
أنشئت في سنة 1960 وتضم في عضويتها 
22 دولة، وتحرص اإلدارة العامة لإلطفاء في 
الكويت على المشاركة في هذا المؤتمر لتقديم 
ورقة عم���ل تبين اإلنجازات التي قامت بها 
على الصعيدين المحلي واإلقليمي من حيث 
تطوير العنصر البشري وكذلك استحداث 

اآلليات والمعدات.

اللواء األنصاري والعميد السبتي يقدمان هدية رمزية إلى مسؤول ياباني 

مثّل وفد الكويت اللواء األنصاري والعميد طارق السبتي

احملامي شكر 
»الداخلية« لسرعة 

ضبط اجلناة


