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قطاع األمن العام

العوضي يكّرم ضباطًا وأفرادًا 
من إدارات أمن املنافذ

باكستاني إلى املستشفى بعد دهسه
و مواطن يتهم ابن مالك املنزل

 بسرقة املنقوالت 
محمد الدشيش

نقل وافد باكستاني الى مستشفى الفروانية مصابا بكسور 
نتيجة دهسه من قبل مواطن كان يقود مركبته بسرعة جنونية، 

والذ بالفرار بعد دهس الوافد الباكستاني.
من جانب أخر، اتهم مواطن ابن مالك املنزل الذي يستأجر 
فيه شــقة بسرقة منقوالت سكنه. وأوضح في بالغ الى مخفر 
االحمدي بأن السرقة وقعت خالل سفره حيث كان البيت خاليا.

..وباكستاني وأردنية دهسا آسيويني

محمد الجالهمة

بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ خالد الجراح ومتابعة وكيل وزارة الداخلية 
الفريق محمود الدوسري وفي إطار حرص وزارة الداخلية على 
تكريم المتميزين من منتسبيها، كّرم وكيل وزارة الداخلية 
المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي عددا 
مــن الضباط وضبــاط الصف واألفــراد التابعين لعدد من 
اإلدارات العامــة التابعة للقطــاع وذلك لجهودهم المتميزة 

التي بذلوها، ونشاطهم الملحوظ في أداء عملهم.
وفي كلمة بهذه المناسبة اكد اللواء العوضي ان المكرمين 
قامــوا بما وكل إليهم مــن أعمال بكل اخــالص وأمانة وأن 
تكريمهم ما هو إال عرفان وتقدير لجهودهم المتميزة وحرصهم 

الدؤوب على إتقان العمل.
من جانبهم، أعرب المكرمون عن تقديرهم لحرص القيادات 
على تكريمهم وتأكيدا علــى المبادئ التي تنتهجها لتكون 
حافزا لهم ولبقية منتسبي وزارة الداخلية وفي الختام تم 

توزيع الشهادات على المكرمين بهذه المناسبة.
حضــر التكريــم مدير عــام اإلدارة العامة ألمــن المطار 
اللــواء وليد الصالح ومدير عام اإلدارة العامة ألمن المنافذ 
البريــة باإلنابة العقيد علي البناي، وعدد من قيادات قطاع 

امن المنافذ.

أحمد خميس

أحال محقق مستشــفى مبارك تقريرا طبيا خاصا بوافد 
آسيوي إلى السلطات األمنية في مخفر النقرة بعد خضوعه 
إلى العالج حيث تبني أنه تعرض لعملية دهس من قبل وافدة 
من اجلنسية األردنية والتي نقلت اآلسيوي إلى املستشفى 
وأفــادت بأنهــا دون قصد دهســت العامل اآلســيوي اثناء 
رجوعها إلى اخللف مبركبتها اليابانية، وأصيب اآلسيوي 
بإصابــات مختلفة منها إصابة فــي فروة الرأس عبارة عن 
جرح قطعي وكســور بالرجل بســبب الدهس ومتت احالة 

القضية إلى مخفر النقرة للتحقيق بالواقعة.
مــن جهة أخــرى، أبلــغ وافد باكســتاني مخفــر النقرة 
بقيامه بدهس وافد هندي مبركبته اليابانية وانه نقله الى 
املستشــفى حيث ادخل احد االجنحة وأحيلت القضية إلى 

جهة االختصاص.

تحريات المباحث ضبطت المتهمين وجارٍ التحقيق في الواقعة
أفريقية جاءت إلى الكويت  للدراسة اجلامعية 

فبيعت بـ ٢٠ ديناراً ملمارسة الرذيلة

مطاردة هوليوودية من »الساملي« إلى »العيون« 
تنتهي  بضبط بدون  بـ ١١ ألف حبة  كابتي

قاتل طفلة القصور عذّبها ملدة شهرين  مبشاركة أمها

هاني الظفيري

متكــن رجــال قطــاع 
جندة الطرق الشمالية من 
إلقاء القبض على شــاب 
من فئة البدون وبحوزته 
كوكتيل مخدرات حاول 
الهرب بها عكس الســير 
من الطرق الشمالية للبالد 
الى منطقة العيون ومتت 
إحالة املتهــم الى االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات.
وقــال مصــدر امنــي 
ان رجــال جنــدة الطرق 
الشمالية اشتبهوا مبركبة 
فارهة على طريق الساملي 

هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص

دلت حتريات رجال مباحث مبارك 
الكبير على أن وفاة طفلة في منطقة 
القصور على  يد صديق والدتها جاء 
بعد اعتداء مستمر تعرضت له على 
مــدى 60 يوما، وأمر وكيل النيابة 
املتهم وشــريكته والدة  باحتجاز 
املجني عليها الستكمال التحقيقات 

في الواقعة التي هزت املجتمع.
وقال مصدر أمنــي إن تفاصيل 
التي شــهدتها منطقة  الواقعــة 
القصور مســاء أمس االول بأن 

بالغــا ورد من مواطنة تفيد بأن 
ابنتها التي لم تتجاوز الـ 5 سنوات 
»طاحت« ولم تعد تتحرك، وعند 
وصول رجال االسعاف الى املوقع 
تبني بأن الطفلة متوفاة، فتم اخطار 
رجال األمــن الذين حضروا إلى 
املوقع، وتبني وجود كدمات وحرق 
في انحاء متفرقة من جسد الطفلة، 
وعليه مت نقل اجلثــة إلى الطب 

الشرعي.
وبالتحقيقــات من قبــل رجال 
املباحث اعترفــت املواطنة بأنها 
كانت في جولة مع صديقها الذي 

كان مســتأجرا مركبــة فارهة، 
وقام باالعتداء على الطفلة حتى 
اعتقــدت األم أنها فقدت الوعي، 
فقامت بنقلها إلى سيارتها اليابانية 
والتوجه بها الى منزلها في منطقة 
القصور لتقوم بإبالغ العمليات التي 
اكتشفت وفاة الطفلة. وباستدعاء 
املتهم والتحقيق معه اعترف بأنه 
اقدم على االعتــداء على الطفلة 
منذ نحو شهرين مبشاركة األم 
دون ان يقصــد قتلها، وعليه مت 
تسجيل قضية ورفعها إلى اجلهات 

املختصة.

اثنــاء توقفهــم، وعندما 
الدوريــات من  اقتربــت 
املركبة الذ قائدها بالفرار 
بسرعة جنونية، وعليه 
مت طلب االسناد اال ان قائد 
الفارهة لم ميتثل للقوة 
وقــام بقيــادة ســيارته 
عكس السير في منطقة 
العيــون واصطــدم بـ 3 
مركبــات كانــت متوقفة 
ليأمــر اللواء عبدالعزيز 
الهاجري رجاله بضرورة 
املركبــة  توقيــف قائــد 
وتضييــق اخلناق عليه 
كي ال يتسبب في كارثة، 
وبالفعل مت توقيفه ومتت 

الســيطرة عليه قبل ان 
يحــاول مهاجمــة رجال 
الدوريات وبتفتيشه عثر 
معه على كمية كبيرة من 
احلبــوب املخدرة والتي 
وصــل عددهــا الى نحو 
١١ ألــف حبــة كبتاغون، 
باالضافــة الــى اســلحة 
بيضاء وادوات تعاط ومت 
التحفــظ عليها وإرفاقها 
مع إحالة املتهم الى جهة 

االختصاص.
وفي ســياق متصل، 
ألقى رجال االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات القبض 
علــى وافــد وبحوزته ٧ 

كغم من مادة املاريغوانا 
املخدرة، وكانت معلومات 
قد وردت بشأن شخص 
فــي  باالجتــار  يقــوم 
املخــدرات فتــم اجــراء 
التحريات الالزمة للتأكد 
مــن املعلومــات وبعــد 
اســتصدار اذن قانونــي 
متــت مداهمــة مســكنه 
وعثــر  االحمــدي  فــي 
بحوزته على ٧ كغم من 
مــادة املاريغوانــا، وأقر 
بأنهــا تخصــه بقصــد 
االجتــار، وأحيــل املتهم 
الى جهة  واملضبوطــات 

االختصاص.

حقيبة مبستوصف الرقة استنفرت األمن
محمد الدشيش 

عبداهلل قنيص

تعامل رجال هندســة 
املتفجرات فجر امس مع 
حقيبــة فارغة أبلغ عنها 
مواطن عثر عليها بجانب 
حائط مستوصف الرقة، 
ومت رفع تقريــر بالبالغ 
الــذي قــام رجــال األمن 

بالتعامل معه.
وقــال مصدر أمني ان 
بالغــا ورد فجر امس من 
مواطن إلى غرفة عمليات 
الداخلية بوجود حقيبة، 
وعليــه مت توجيه رجال 
الدوريات الى املوقع حيث 
اتضــح بــأن احلقيبة ال 
حتتوي على أي نوع من 
احدى الدوريات في موقع البالغاملتفجرات وكانت فارغة.

4 مستهترين يواجهون دوريات األمن 
بحركات استفزازية وإشارات غير الئقة

محمد الجالهمة

عمليــــات  تلقــــت 
االدارة العامــة للمــرور 
بالغــا يفيــد بــأن أربعة 
أشخــــاص يســتقلون 
ويقـــــومون  سيــــارة 
باالســتهتار والرعونــة 
فــي محافظــة االحمدي، 
وعلــى الفــور توجهــت 
الى  املرورية  الدوريــات 
مــكان البــالغ لفض هذا 
التجمهر الشبابي، وعند 

وصــول الدوريــات الى 
موقــع البالغ، قــام عدد 
من االشخاص وهم أربعة 
يستقلون إحدى املركبات 
بحركات استفزازية وغير 
الئقة لرجال األمن أثناء 
الدوريات  فرارهــم مــن 
املرورية، حيث مت تسجيل 
التــي  املركبــة  بيانــات 
فــروا بها الــى جهة غير 
معلومة وقام رجال املرور 
بتســجيل قضية مبخفر 
االحمدي عن أمر العميد 

عبــداهلل ســفاح، وجار 
ضبط املركبة واالشخاص 
األربعــة من قبــل مكتب 
البحث والتحري للتحقيق 

معهم بالواقعة.
من جهة أخرى، أبلغ 
مواطن مخفر الصباحية 
بأنه تعرض للسب من قبل 
مواطن آخر قدم بياناته، 
وأفاد بأن الواقعة حدثت 
على طريــق الفحيحيل، 
وسجلت قضية وأحيلت 

الى جهة االختصاص.
العميد عبد اهلل سفاح

»اإلطفاء« تنفي استخدام إحدى 
مركباتها في تصوير ڤيديو تهديد

 من »داعش«

»الداخلية«: ال مراقبة أو تسجيل للمكاملات

مواطنة جتهد عملية سرقة الكيبالت

هندي شنق نفسه في خيطان

حجز ألف مركبة و3٢ ألف مخالفة 
مرورية في أسبوع

»بدون« تعرض لطعنتني
 في»املركزي« على يد نزيل

محمد الدشيش

نفت ادارة العالقات العامة واإلعالم في اإلدارة العامة لإلطفاء 
قطعيــا ما يتم تداوله عبر وســائل التواصــل االجتماعي عن 
اســتخدام احدى املركبات التابعة لــإلدارة في تصوير مقطع 
ڤيديو نشــر على شــبكات التواصل االجتماعي الفئة الضالة 
املعروفــة باســم »تنظيم داعش اإلرهابــي«، مؤكدة ان املقطع 
غير صحيح وعار من الصحة متاما ال من قريب وال من بعيد، 
وأوضحــت اإلدارة أن جميع املركبات التابعــة لإلدارة العامة 
لإلطفاء تخضع لرقابة تامة وخطوط سيرها معروفة ومسجلة 

في دفاتر األحوال.
وأوضحت ان اإلدارة العامة لإلطفاء اتخذت إجراءاتها القانونية 
بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضبط من قام بنشر هذا املقطع 
الذي أراد من خالله زج اسم اإلدارة العامة لإلطفاء بهذا العمل 

اإلرهابي الدنيء.

نفــى مصدر أمني مطلع مــا مت تداوله على الهواتف النقالة 
ومواقع التواصل االجتماعي بشأن اقرار وتفعيل قانون اجلرائم 
اإللكترونية وما سوف يستتبعه من فرض الرقابة على املكاملات 
ورســائل الواتســاب والفايبــر وتغريدات تويتر وفيســبوك 
وتسجيلها. وأوضح املصدر ان مثل هذه الرسائل والتغريدات 
فضال عن كونها عارية عن الصحة متاما، يتم تداولها كل فترة 
على نطاق واسع باعتبارها حقائق وهي كاذبة متاما. وأكد املصدر 
ان القانون يحمي سرية مكاملات الهواتف بكل انواعها وبرامجها 
ويحترم خصوصية اصحابها، مهيبا باملواطنني واملقيمني الى 

عدم االستجابة ملثل هذه الشائعات املغرضة.

أحمد خميس

حتفظ رجال أمن منطقة جابر العلي على كمية من الكيبالت 
النحاسية التي مت العثور عليها قرب أحد املناهيل، وأحيل ملف 

القضية الى رجال املباحث.
وقــال مصدر أمنــي ان بالغا ورد إلى غرفــة العمليات من 
مواطن أفاد بأن خالته شاهدت لصوصا تركوا كيبالت نحاسية 
قرب أحد مناهيل منطقة جابر العلي، ومت تسجيل قضية حتت 

مسمى سرقة عن طريق حتطيم حرز.

أحمد خميس

تلقــى رجال امن مخفر شــرطة خيطان بالغــا يفيد بإقدام 
هنــدي على االنتحار، وهــو عامل نظافة يبلغ مــن العمر 33 
سنة، فتوجهت احدى الدوريات االمنية الى مكان البالغ، وتبني 
أن العامل قام بشــنق نفســه في غرفة الكيربي املوجودة على 
سطح املبنى في منطقة خيطان، وهو سكن عزاب، ومت استدعاء 
االدلة اجلنائية ومكتب البحث والتحري للتحقيق في مالبسات 
االنتحار، ومن ثم مت رفع اجلثة وإحالتها الى الطب الشرعي.

محمد الجالهمة

نفذ قطاع املرور عدة حمالت مرورية على جميع محافظات 
دولــة الكويت خالل )االســبوع املاضي( أســفرت عن حترير 
3٢.555 مخالفة مرورية متنوعة وحجز ١٠5٢ مركبة و٢ دراجة 
ودخول 64 شــخصا لنظارة املرور، وإحالة 5 وافدين لإلبعاد 

لقيادة مركبة دون احلصول على رخصة سوق.
تأتــي هذه احلمالت في إطار جهــود اإلدارة العامة للمرور 
للحفاظ على ســالمة مستخدمي الطريق والعمل على تطبيق 

القانون.
وتهيب اإلدارة العامة للعالقــات واإلعالم األمني بضرورة 
التزام مســتخدمي الطريق بقانون املرور الذي وضع لسالمة 
اجلميع، وتؤكد اإلدارة استمرارية حمالتها التوعوية بالتعاون 
مع جميع وسائل االعالم املختلفة ووسائل التواصل االجتماعي 

من أجل حتقيق الهدف املنشود.

أحمد خميس

شهد السجن املركزي مشاجرة دامية نتج عنها تعرض أحد 
النــزالء للطعــن من قبل آخر ومت نقل املصاب الى مستشــفى 

الفروانية عن طريق رجال االمن واسعاف السجن املركزي.
وقال مصدر امني ان بالغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية 
مســاء امــس االول يفيد بتعرض نزيــل للطعن وعند وصول 
الدوريــات اتضــح أن املجني عليــه ال يزال علــى قيد احلياة 
وتعرض لطعنتني في الكتف والرقبة وعلى يد نزيل آخر زود 
رجال االمن ببياناته وتبني ان املجني عليه بدون وان الواقعة 

حصلت في عنبر ١ ومت رفع تقرير بالواقعة.

الشيخ محمد الخالد وزير الداخلية السابق والفريق 
سليمان الفهد وكيل الوزارة حينما كانا على رأس جهاز 
وزارة الداخلية قررا االستفادة من القيادات األمنية من 

ضباط القوات الخاصة المميزين، وتعيينهم كمدراء 
عامين في مديرية األمن العام حيث تم تعيين اللواء علي 

ماضي مدير عام أمن الجهراء، واللواء صالح العنزي مدير 
عام أمن الفروانية، واللواء عابدين العابدين مدير عام أمن 

حولي، والعميد عبداهلل سفاح مدير عام أمن األحمدي، 
وكذلك اللواء فراج الزعبي مدير عام أمن مبارك الكبير 

الذي كان له باع طويل في المباحث الجنائية قبل ان يتم 
تعيينه مديرا عاما لتنفيذ األحكام بعد ذلك. ولقد اثبت 

الجميع كفاءته رغم ما اثير حولهم في بداية التعيين من 
انهم ال يملكون الخبرة العملية لقيادة مديريات األمن 
العام، ولكن توجيهات وتعليمات اللواء إبراهيم الطراح 

الوكيل المساعد لشؤون األمن العام ومساهمتهم ساعدت 
في بسط السيطرة األمنية والحد من الكثير من القضايا. 

مدراء األمن بدأوا في تنفيذ خطة جديدة وهي تكوين 
قوة أمنية من المخافر تستطيع مواجهة األحداث األمنية 

والبالغات اليومية دون االستعانة بالقوات الخاصة اال في 
األحداث الكبيرة، ولهذا فإنهم قاموا بتشكيل فرق أمنية 

مصغرة تم تدريبهم على أعمال االقتحام والسيطرة وتم 
تنفيذ بعض العمليات التدريبية قبل فترة زمنية.
التوجه لدى مدراء األمن ان تقوم الوزارة بتزويد 

تلك الفرق بمعدات السيطرة والدفاع عن النفس مثل 
»الصاعق الكهربائي- بخاخ الفلفل- العصا المطاطية- 

الكلبشات البالستيكية« وهي معدات تخدمهم كثيرا بل 
وفي الكثير من القضايا تكون فائدة تلك المعدات اكثر 

من حمل السالح واستخدامه بطلقات تحذيرية. 
مديريات األمن العام تعاني بشكل واضح من: 

٭ نقص الدوريات كما ان مديريات األمن ال تملك 
سيارات سحب »ونشات« الستخدامها في إزالة السيارات 

في حاالت الطوارئ. 
٭ نقص في اعداد القوة ولهذا يناشدون وزير الداخلية 
باستقطاب اكبر عدد من غير محددي الجنسية والقبول 

بهم في كلية الشرطة.
٭ توفير معدات السيطرة والدفاع عن النفس. 

الفريق محمود الدوسري وكيل وزارة الداخلية انت قبل 
ان تتبوأ منصب وكيل الوزارة كنت وكيل وزارة مساعدا 
لشؤون األمن العام، وكنت الوكيل المساعد لشؤون األمن 
الخاص والمسؤول عن القوات الخاصة، ودعم ومساندة 

مدراء األمن من خالل تزويدهم باحتياجاتهم من سيارات 
واآلليات ومعدات سيطرة ودفاع عن النفس سيكون 
حافزا لهم لبذل المزيد من الجهود لفرض السيطرة 

األمنية على كل مناطق الكويت.

هاني الظفيري

أمر وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون االمن اجلنائي اللواء خالد 
الديني بتكثيف التحريات حول واقعة 
اقــدام مجموعة من الوافدين على 
استغالل وافدة افريقية من مواليد 
1993 والنصب عليهــا وإجبارها 
على العمل بائعة هوى وخادمة بعد 
قدومها للكويت من اجل الدراســة 
ومت جمــع حتريات من قبل رجال 
املباحث اجلنائية الذين استطاعوا ان 
يقوموا بضبط الكفيل الذي اتضح 
أنه خليجي اجلنســية استغل احد 
البرامــج اخلاصة بالهواتف النقالة 
الوافدة وبيعها بـ20 دينارا  جللب 
بعد محاولة فاشلة منه بالتحرش بها.

وقال مصدر امني ان بالغا تقدمت به 
وافدة من جنسية افريقية الى االدارة 
العامة للمباحث اجلنائية مساء امس 

االول برفقة مندوب سفارة بلدها، 
وأفادت في شكواها بتعرضها الى 
النصب واالحتيال واجبارها على 
ممارسة الرذيلة. واضاف املصدر أن 
الوافدة قالت في شكواها إنها قامت 
بدفع مبلغ 2500 دوالر ألشخاص 
من بلدها من اجل استكمال دراستها 
اجلامعية في البالد وعند وصولها الى 
ارض املطار قام شخص باصطحابها 
الى منزله وارغامها على العمل خادمة، 
كما قام أيضا بالتحرش بها ومحاولة 

االعتداء عليها.
وتبني ان الشخص هو الكفيل وهو 
من اجلنسية اخلليجية وبعد مرور 
الوقت قام احد االشخاص االفارقة 
بنقل املجني عليها الى شــقة في 
احدى مناطق محافظة االحمدي وعند 
التالســن معه رفضت العمل لديه 
فابلغها بأنه قام بشرائها مقابل 20 
دينارا من الكفيل ملمارسة الرذيلة، 

االمر الــذي دفع املجني عليها الى 
الهــرب وااللتجاء الى الســفارة، 
التي جاءت  التحريــات  وبتكثيف 
بتكليف من وكيل وزارة الداخلية 
الفريق محمود الدوسري الى اللواء 
الديــني مت حتديد هويــة الكفيل 
اخلليجي الذي اتضح أنه قام بجلب 
4 وافدات من اجلنسية االفريقية 
عن طريق احد البرامج دون اللجوء 
الى مكاتب اخلدم املصرح لها مببلغ 
400 دينار. وأردف املصدر ان رجال 
املباحث متكنــوا من ضبط الوافد 
االفريقي الذي قــام بنقل الوافدة 
وساوم  السفارة السترجاع جواز 
سفرها مقابل 2000 دوالر ومت ضبطه 
واعترف بأنه قام بنقل املجني عليها 
الى شــقة مبنطقة الفحيحيل وان 
املجني عليها مت استقدامها بطريقة 
غير مشروعة وإيهامها باستكمال 

دراستها.

القبض على وافد حترش باألطفال
 في الفروانية

هاني الظفيري

متكن رجال األمــن في محافظة الفروانية من إلقاء القبض 
على وافد من اجلنســية املصرية مسجل بحقه قضيتا اعتداء 

على أطفال في منطقة الفروانية ومتت إحالته إلى التحقيق.
وقــال مصدر أمني ان دوريــة كانت في جولة اعتيادية في 
منطقة الفروانية ومت االشــتباه فــي وافد وعند التدقيق عليه 
اتضح أنه مطلوب على ذمة قضيتني وعند  التحقيق معه اعترف 
بأنه قام بالتحرش بعدد من األطفال وعليه متت احالة الوافد 

إلى التحقيق ملعرفة عدد القضايا التي ارتكبها.


