
األمنية
االربعاء ١٩ يوليو ٢٠١٧

PDF 11ملشاهدة الصفحة
في ترجمة لتعليمات الوزير الجراح والوكيل الدوسري والوكيل المساعد الطراح

»األمن العام« يحصد أسلحة وذخيرة و٢٣٠٠ زجاجة خمر
محمد الجالهمة - أحمد خميس

الــوزارة  ضمــن جهــود 
للتصدي للجرمية ومواجهة أي 
انتهاكات للقانون بأي شكل من 
األشكال واستمرارا حلفظ األمن 
واألمان وفي ترجمة لتعليمات 
نائب رئيــس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ خالد 
اجلراح ووكيل وزارة الداخلية 
الدوســري،  الفريــق محمود 
قام قطاع شــؤون األمن العام 
بإشراف وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشــؤون األمن العام 
باإلنابة اللواء إبراهيم الطراح، 
بضبط العديــد من املطلوبني 
من خالل اجلهــود املتواصلة 

لقطاع األمن العام،
ففــي الفروانيــة متكنــت 
مديرية أمن احملافظة من ضبط 
مقيــم من اجلنســية العربية 
عثر معه على ٢6 كيسا يوجد 
به مادة بيضاء اللون يشتبه 
بأنها مخدر الشبو و١٠٧ حبات 
حمراء اللون يشتبه بانها مخدر 
الترامــادول و3 أكياس توجد 

بها مادة عشبية اللون يشتبه 
بانها مخدر الكيميكال.

امــن  ومتكنــت مديريــة 
محافظــة حولــي مــن ضبط 
مواطن في حالة غير طبيعية 
ويعرقل حركة السير وبتفتيشه 
عثر معه علــى ورقة بداخلها 
مادة عشــبية اللون يشــتبه 
بأنها مخدرة ومتت مشاهدة 4 
سجائر ملفوفة مستخدمة داخل 
طفاية سجائر متنقلة يشتبه 
بانهــا مواد مخــدرة كيميكال 
وقطرتي عني وورقتي رشيد، 

للتوزيع ومت ضبط 5٠ برميال 
توجد بها مادة سائلة يشتبه 

بانها مواد مسكرة.
وفي األحمدي متكن رجال 
أمن مديرية أمن احملافظة من 
ضبط مواطن فــي حالة غير 
طبيعية وعثر معه على كيس 

مواد مخدرة، وبالتدقيق على 
بياناته تبني انه مطلوب أيضا 

على ذمة قضايا دين.
وفــي العاصمــة متكنــت 
مديرية أمن احملافظة من ضبط 
مواطن في حالة غير طبيعية 
وبحوزتــه 8 حبــات بيضاء 

وكذلك مت ضبط 3 وافدين من 
اجلنســية اآلسيوية يقومون 
بتصنيــع اخلمور وبيعها في 
منطقة الساملية وعثر بحوزتهم 
على ٢3٠٠ قنينــة ماء صحة 
مملوءة مبادة ســائلة شفافة 
يشــتبه بانها مســكرة معدة 

به بقايا مادة عشبية يشتبه 
بانها مخدرة وبتفتيش املركبة 
التي كان يستقلها عثر على 4 
اعقاب سجائر، كذلك سيجارتان 
مســتعملتان، باالضافــة الى 
ورقــة يوجــد بداخلهــا بقايا 
مــادة عشــبية يشــتبه بانها 

اللون يشتبه بانها الريكا، كما 
مت توقيــف مواطن وبفحص 
بياناته تبني انه مطلوب القاء 
قبــض إلدارة تنفيــذ االحكام 
وصــادر بحقه حكم باحلبس 
5 ســنوات وقضيتــي جتارة 

مخدرات وتعاط.
وفي مبارك الكبير متكنت 
مديريــة األمــن مــن ضبط 6 
مدنيــني و6 قضايــا تغيــب 
و6 مركبــات مطلوبــة وبائع 
متجول، كما متكنت من فض 
مشاجرة وحررت ٧ مخالفات 
مرورية ومت حجز 3 مركبات 
ومساعدة ٢٠ حالة إنسانية، 
كما مت ضبط سالحني وذخيرة 

وادوات تعاط.
واقامت إدارة عمليات األمن 
العام عدة نقاط تفتيش أسفرت 
عن ضبط ١3 شخصا بينهم ٧ 
مواطنني، و6 مقيمني بحوزتهم 
مواد مخــدرة وضبط مواطن 
مطلــوب علــى ذمــة قضايــا 
دين، وأحيــل جميع املتهمني 
جهــة  الــى  واملضبوطــات 

االختصاص.

اللواء إبراهيم الطراحالفريق محمود الدوسري

براميل تقطير املخدراتمخدرات وأدوات تعاط

إحالة متعاطني 
إلى »املكافحة« 
ومدنيني للتنفيذ 

املدني

أحالت ١٤ متهماً وأنقذت ١٧ ضحية منذ ٢٠١٥

الفزيع لـ»األنباء«: احلكم يفتح الباب لعودة ١3 شخصاً تظلموا من القرار

»اجلنائية« حتيل ٦ قضايا اجتار بالبشر إلى النيابة

»التمييز« تلغي قرار إحالة السهلي إلى التقاعد 
وتعيده مديراً لـ»األحمدي الصحية«

هاني الظفيري

العامــة  اإلدارة  كشــفت 
للمباحــث اجلنائيــة أن عدد 
املتعلقــة باالجتار  القضايــا 
بالبشــر التــي احالتهــا الى 
النيابــة العامة خالل األعوام 
الثالثة املاضية 6 قضايا بواقع 
قضيتني في ٢٠١5 و3 قضايا 
في ٢٠١6 وقضية واحدة خالل 
العام احلالي، مشيرا الى انه 
متت احالة ١4 متهما على خلفية 
تلك القضايا الى النيابة فيما 
بلغ عدد ضحايا هذه اجلرائم 
١٧ ضحيــة. ودعــت االدارة 
العامــة للمباحــث اجلنائية 
وعبــر كتاب وجهــه مديرها 
العام اللواء محمد الشرهان الى 
مدير ادارة العالقات العامة في 
الداخلية العميد عادل احلشاش 
إلــى وضع لوحــات توعوية 
باللغات االجنليزية والعربية 
والفلبينيــة  والفرنســية 
واالوردو للتعريف بالقانون 

عبدالكريم أحمد

اإلداريــة  الدائــرة  ألغــت 
مبحكمــة التمييز قــرار وزارة 
الصحة الصادر في شهر ديسمبر 
العام املاضي بإحالة مدير منطقة 
األحمدي الصحية د.عبداللطيف 
السهلي إلى التقاعد مع ما يترتب 
علــى ذلك مــن آثــار وحكمت 
باعتبــار القــرار كأن لم يكن، 
وبذلك يعود السهلي إلى منصبه 

السابق.
وذكر وكيل السهلي احملامي 
نــواف الفزيــع فــي تصريــح 
لـ»األنباء« أن احلكم أكد صحة 
دفعه بشــأن انطباق الشروط 
على موكلــه باســتثناء فئات 
عدة من قــرار اإلحالة للتقاعد 

مكافحــة  بشــأن   ٢٠١3/٩١
االجتار باالشخاص وتهريب 
املهاجرين، وذلــك لتوضيح 
حقــوق وواجبــات املواطــن 
والوافد واحملاذير التي يجب 

اتخاذها.
وأوصى كتاب الشرهان بأن 
توضع تلك اللوحات التوعوية 
في األماكــن العامة، مقترحة 
صالة الوصول باملطار ومراكز 
خدمة املواطنني واالدارة العامة 

ملن جتــاوزوا الثالثني عاما في 
اخلدمة.

وأشار الفزيع إلى أن احلكم 
مبنزلة بشرى خير لـ ١3 شخصا 
تظلموا وأقامــوا دعاوى لديه 

الشــؤون  للهجــرة، ووزارة 
باإلضافــة الى املستشــفيات 
التجارية،  العامة، واالسواق 
التي تشهد اقباال من املواطنني 

واملقيمني.

ضد قرار اإلحالة للتقاعد والذي 
شمل ما يقارب الـ ٧5 شخصا.

 اللواء محمد الشرهان

احملامي نواف الفزيع

العميد عادل احلشاش

د. عبد اللطيف السهلي

 استدعاء ضابط قضية 
قتل مواطن لزوجته

عبدالكريم أحمد

أجلت محكمة اجلنايات قضية املواطن املتهم 
بقتــل زوجته ضربا مبطرقة على رأســها أواخر 
شــهر مارس املاضي في منطقــة تيماء إلى يوم 
٢6 من شــهر ســبتمبر املقبل. وتخللت جلســة 
األمس مثول محامي املتهم، حيث طلب من هيئة 
احملكمة استدعاء ضابط الواقعة الستجوابه بتقرير 
اتهامه ملوكله بتهمة القتل العمد مع سبق اإلصرار 

والترصد، وهو ما استجابت له احملكمة.

alsraeaa@gmail.com
اللواء متقاعد حمد السريع 

لعبة
احلوت األزرق

ظهرت لعبة احلوت األزرق منذ ســنوات عدة وانتشــرت بشكل سريع في 
شتى أنحاء العالم، خاصة بني الصغار من الشباب واألطفال، وقد بدأت تظهر 

عواقبها بعد وقت من انتشارها. 
لعبة احلوت األزرق تعتمد علــى مجموعة من املعطيات واألوامر تتمثل في 
عرض حياة احلوت األزرق الهادئة القوية، حيث تســتمر هذه اللعبة ملدة 50 

يوما، بعدها تنتهي اللعبة بضحية جديدة. 
اللعبة تستخدم أساليب نفسية مقعدة للتأثير على نفسية الالعب، حيث تبدأ 

باعطاء الالعب مجموعة من األوامر لتجعله في حتد مع اللعبة.
تبدو اللعبة في بدايتها بســيطة وغير ضارة، لكــن مع مرور الوقت تكون 

األوامر التي تصدرها غريبة مثل: 
االســتيقاظ في منتصف الليل، مشاهدة أفالم الرعب، ثم تزيد تلك األوامر 
والطلبات وتكون أكثر غرابة، مثل: جرح اجلسم في مواضع مختلفة، ورسم 
صورة احلوت األزرق على اجلسم بشفرة موس حادة، وحث الالعبني على 
التخلص من اخلوف والتمسك بالشجاعة وعدم التحدث مع أحد ملدة 24 ساعة. 
وبعد أن تقارب مدة اخلمسني يوما من االكتمال، تتقدم اللعبة بطلبات جديدة 
إلــى الالعب والذي هــو اإلجناز األخير، حيث تنتهــي اللعبة بفوزهم وهو 
حتريضهم على االنتحار شــنقا كما يفعــل احلوت األزرق عندما يتجه الى 
الشــاطئ مع مجموعة كبيرة لالنتحار، وحتى اآلن لم يعرف العلماء سبب 
انتحار احلوت بتلك الصورة. ولقد تبني أن بعض الالعبني يتلقون رســائل 
ممن يديرون اللعبة يوجهونهم إلى طرق جديدة لالنتحار، وقد حدثت حاالت 

انتحار غريبة تبني أن سببها لعبة احلوت األزرق.
الســلطات الروسية ألقت القبض على طالب روسي يدرس علم النفس تبني 
انه مخترع اللعبة، وبعد التحقيق معه اعترف بأهدافه التي وضعها من وراء 

تلك اللعة:
تقليل البشر، وتنظيف املجتمع من األغبياء حسب اعتقاده، واستغالل األطفال 
فكريا ونفسيا. ظاهرة احلوت األزرق غريبة على كل مجتمعات العالم، لكن 
وقوع حاالت انتحار عدة في الكويت بسبب تلك اللعبة يستدعي من السلطات 
احلكومية الكويتية التحرك للتصدي لهــذه اللعبة وفرض قيود واجراءات 
ملنع استخدامها. األسرة تتعرض لضغوط شديدة لتلبية رغبة ابنائها وبناتها 
لتزويدهم باالجهزة احلديثة، لكن على األسرة مراقبة ابنائها، خاصة من هم 
في ســن املراهقة، والتدقيق في تصرفاتهم وسلوكياتهم وأي ظواهر سلبية 

تعرضهم للخطر قبل ان يقع الفأس بالرأس. 

وفاة مصري خالل وضوئهسوالف أمنية
 في مسجد املال صالح

حتطيم وسرقة ٣ مركبات 
بحولي والصليبية والوفرة

سعود يوسف

شهدت مناطق حولي والصليبية والوفرة خالل 
اليومني املاضيني 3 قضايا حتطيم مركبات وسرقة 
محتوياتها.ففــي القضية االولى تقدمت مواطنة  
الى مخفر النقرة وأبلغت عن قيام مجهول بإتالف 
مركبتهــا خالل توقفها في مواقف مجمع جتاري 
شهير وسرق منها مبلغا ماليا وحقيبة املبلغة، 
وافــادت املواطنة بأنــه مت حتطيم زجاج املركبة 
وإحداث خدوش بها. وفي منطقة الصليبية، أبلغ 
مواطن مخفر شرطة القيروان بأن مركبته الفارهة 
حتطم زجاجها من قبل مجهول وسرق محتوياتها 
وسجلت قضية وأحيلت الى جهة االختصاص.

اما فــي الوفرة فقد ابلغ وافد آســيوي مخفر 
املنطقة بسرقة مركبته وهي متوقفة امام منزله من 
قبل مجهول، وأحيل البالغ الى جهة االختصاص.

محمد الدشيش

توفي وافد مصــري )6٢ عاما( خالل ادائه 
لصالة الظهر في مسجد املال صالح.

وبحسب مصدر امني، فإن »الداخلية« ابلغت 
باغماء وافد خالل وضوئه داخل املسجد، حيث 
مت ارســال ســيارة اســعاف، ونقل الوافد الى 
املستشفى ولكن تبني انه لفظ انفاسه االخيرة.

املصلون حاولوا اسعاف الوافد

بقعة زيت تتسبب في انزالق 
وانقالب مركبتني على الوفرة

عبدالهادي العجمي

تســببت بقعة زيت على طريق الوفرة باجتاه 
مدينة الكويت في انزالق وانقالب مركبة وإصابة 
قائدها، كما انزلقت مركبة أخرى لكن قائدها استطاع 
السيطرة عليها. كما توفي مواطن من مواليد ١٩88 
في حــادث تصادم ثالثي على طريــق الفحيحيل 
باجتــاه النويصيــب.  وكان بــالغ ورد من غرفة 
العمليات الى مخفر الرقة بوقوع حادث تصادم بني 
رباعية يقودها مواطن وشاحنة انشاءات يقودها 
وافد هندي وثالثة صالــون بقيادة وافد مصري، 
فانتقلت الى موقع البالغ دوريات املخفر واملرور، 
حيث شوهدت جثة املواطن التي مت تسليمها الى 
الطب الشرعي، فيما أصيب الوافدان ومت عالجهما 

بواسطة الطوارئ الطبية. 

إخماد حريق شب في زورق مقابل ميناء الشويخ
عبدالعزيز المطيري

اخمد رجال االنقاذ البحري حريقا شــب في 
زورق مقابل ميناء الشــويخ وكان بالغ قد ورد 
الــى مركز العمليات صباح اليــوم يفيد بوقوع 
حريق زورق على متنه اشخاص فتم توجيه مركز 

الشويخ لالنقاذ البحري الى املوقع حيث تبني ان 
احلريــق اندلع في غرفة احملركات فتمت عملية 
املكافحة وتأمني الطاقم ولم يســفر احلريق عن 
اي اصابات بشــرية. كانت الفرقة بقيادة رئيس 
قسم ب املقدم خالد جعفر وبإشراف مدير االنقاذ 

البحري باالنابة املقدم احمد االنصاري.

تغرمي مواطنة إلساءتها إلى »فاشينيستا« في »تويتر«
عبدالكريم أحمد

أصــدرت دائــرة جنــح 
التجارة واجلمركية الرابعة 
باحملكمة الكلية حكما بتغرمي 
مواطنــة 5٠٠ دينار لقيامها 
بسب وقذف »فاشينيستا« 
واملســاس بكرامتهــا عبــر 
موقــع التواصل االجتماعي 

»تويتر«.
وتتلخص وقائع الدعوى 
فيما أبلغت به وكيلة املجني 

عليها احملامية بشاير جعفر 
بأن املتهمة صاحبة احلساب 
في موقع التواصل االجتماعي 
»تويتر« قامت بكتابة ونشر 
التغريدات املبينة باألوراق 
على احلساب سالف الذكر، 
وهو ما من شــأنه املساس 
بسمعتها وكرامتها، وكان ذلك 
على مرأى عدد من متابعي 
ذلك احلساب املتاح الدخول 
إليــه لآلخريــن، ما ســبب 

ملوكلتها أضرارا نفسية. احملامية بشاير جعفر

إلزام شركة جتارية بأداء مديونية
7٠ ألف دينار ملواطن

ألزمت الدائرة التجارية باحملكمة الكلية برئاسة املستشار زيد السمار 
شركة جتارية بأن تؤدي مبلغ 70 ألف دينار مديونية ملواطن مبوجب 
مستندات رسمية والزمتها ايضا دفع مئتي دينار أتعاب محاماة فعلية.

واثبت احملامي محمد القطان في دفاعه مديونية الشركة املدعى عليها 
لصالح املدعي مببلغ وقدره 70 ألف دينار. وأضاف في مرافعته بأن 

املدعي وفقا لنص املادة األولى من قانون االثبات. احملامي محمد القطان

»اإلدارية« تقضي بتحويل طالب إلى »التربية«
آالء خليفة

اإلداريــة  قضــت احملكمــة 
بإلغاء القرار الصادر من عميد 
كلية التربية بإغالق التحويل 
اخلارجي لبعض التخصصات 
في كلية التربية ومايترتب على 
ذلك من آثار، والزامه بتحويل 
اطالب الى الكلية وشملت حكمها 

بالنفاذ املعجل بال كفالة.
وتلخص الوقائع بأن الطالب 
كان مقيدا بكلية اآلداب في جامعة 
الكويــت لعــام ٢٠١5 وحاصال 
على معــدل عام 3.55، واجتاز 
33 وحــدة دراســية ما يجعله 

مجتازا لشــروط التحويل من 
اآلداب إلى التربية في اجلامعة، 
لكنــه فوجئ بقــرار صادر من 
عميــد كليــة التربيــة يقضي 
بإغــالق التحويــل اخلارجــي 
لبعــض التخصصات في كلية 
التربية، وهو قرارمخالف لقواعد 
التحويــل بني الكليــات. وأقام 
الكندري  الكــرمي  احملامي عبد 
دعوى قضائية موكال عن ولى 
أمر الطالــب ضد كل من وكيل 
وزارة التعليــم العالي ومدير 
جامعة الكويت وعميد القبول 
والتســجيل بجامعــة الكويت 
وعميد كلية التربية بصفتهم. احملامي عبدالكرمي الكندري 

ضبط »بدون« هارب من العدالة في الفروانية
محمد الجالهمة

ألقت السلطات األمنية ملديرية أمن الفروانية 
القبض على شخص تبني انه من فئة غير محددي 
اجلنسية وعند االستعالم عنه اتضح بأنه مسجل 
عليه عدة قضايا ومطلوب ملكتب البحث والتحري 
مبخفر العارضية باإلضافة إلى تهمة حريق عمد، 

كمــا تبني وجود أمــر حبس واجب النفاذ ملدة 6 
شــهور. وكانت إحــدى الدوريات تقــوم بجولة 
أمنية في محافظة الفروانية واشتبهت في مركبة 
يقودها الشــخص وعند ايقافــه للتأكد منه عن 
طريق االســتعالم االمني تبــني لهم انه مطلوب 
للمباحث بتهم وقضايا سجلت ضده ومتت إحالته 

إلى السلطات األمنية املختصة.

مريض نفسي يقتل أمه بعدة طعنات في »الزهراء«
هاني الظفيري

شــهدت منطقة الزهراء جرمية قتل راحت 
ضحيتهــا مواطنة على يــد ابنها الذي يعاني 
من امراض نفسية، ومت نقل اجلثة الى الطب 
الشرعي.  وقال مصدر أمني إن بالغا ورد إلى 

غرفة عمليات الداخلية عن وجود جرمية قتل، 
وعلى الفور انطلق رجال االمن الى املوقع فتبني 
أن شابا من مواليد ١٩٩٩ أقدم على توجيه عدد 

من الطعنات إلى والدته. 
وتابع املصدر أن الشاب يعاني من مشاكل 

نفسية دفعته إلى اإلقدام على قتل والدته.


