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الدوسري ناب عن اجلراح في افتتاح املبنى اجلديد ملركز تدريب »املنافذ«:
توفير الكوادر البشرية في أمن املطار وتقليل الدورات اخلارجية

نيابــة عن نائــب رئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح، 
افتتح وكيل وزارة الداخلية 
الفريق محمود الدوسري امس 
املبنى اجلديد ملركز التدريب 
التخصصي لقطاع أمن املنافذ 
وذلك بحضور رئيس اإلدارة 
العامة للطيران املدني الشيخ 
سلمان احلمود، ووكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون امن 
احلدود الفريق الشيخ محمد 
اليوسف الصباح، ومدير عام 
اجلمــارك املستشــار جمال 
وزارة  اجلــاوي، ووكيــل 
الداخلية املســاعد لشــؤون 
اللواء  اجلنسية واجلوازات 
الشيخ مازن اجلراح، ووكيل 
املســاعد  الداخليــة  وزارة 
لشــؤون امن املنافــذ اللواء 

منصور العوضي.
وقــد اســتهل الدوســري 
اجلولة بافتتاح املبنى اجلديد 
)مركز التدريب التخصصي(، 
واستمع إلى شرح من الوكيل 
املســاعد لشؤون أمن املنافذ 
اللــواء منصــور العوضــي 
بإعطــاء تصــور شــامل عن 
املركــز ومرافقــه ومنشــآته 

ورؤيته ومهمته وأهدافه. 
وقــال الدوســري إلى أن 
تشــييد املركــز يســاهم في 
تنميــة قــدرات املشــاركني 
واملتخصصني في هذا املجال 
املتســارع  التقدم  ومواكبــة 
املنافــذ  والتطــورات بأمــن 

الدولــي  الكويــت  ومطــار 
واإلملــام بأســاليبها وطــرق 
تطبيقها،موجها شكره ملركز 
دبــي للطيــران املدنــي على 

هذه الدورات توفير الكوادر 
املؤهلة لتقدمي أعلى مستوى 
من الكفاءات فــي مجال امن 
املطــار متســلحة بأحــدث 

الواضحة التي تكللت بتدشني 
العمل فــي هذا املركز األمني 

املتكامل.
وأكد الشيخ سلمان الصباح 
التدريــب  مركــز  أهميــة  أن 
التخصصي التابع لقطاع أمن 
املنافذ في وزارة الداخلية لرفع 
كفاءة العاملني في مطار الكويت 
الدولي في كل ما يخص أعمال 
التدقيــق والتفتيــش األمني، 
مشــيرا إلــى أن هــذه اخلطوة 
ســتحقق املنظومــة األمنيــة 
املتكاملة من أجل تأمني الطائرات 
واملسافرين واألمتعة في املطار 
الذي يعتبــر واجهة حضارية 

للكويت.
اللواء  أكــد  مــن جانبــه، 
منصور العوضــي أن مراكز 

التعاون البناء وتوفيره كادرا 
تدريبيا يقوم بتقدمي التدريب 

ملنتسبي القطاع.
وأضــاف أن الهــدف مــن 

التقنيات ألداء املهام املنوطة 
بها على أكمل وجه.

واختتم الفريق الدوســري 
بأن مثل هذا املراكز التخصصية 
ستقلل من الدورات التي تعقد 
في اخلارج وتكلف الدولة مبالغ 
طائلة، فاملركز وطني وبسواعد 

وجهود وطنية.
مــن جانبه، أعرب رئيس 
اإلدارة العامة للطيران املدني 
الشيخ ســلمان احلمود عن 
اعتزازه بافتتاح مركز التدريب 
التخصصي في مطار الكويت 
الدولي، مشيدا بجهود نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح 
ووكيل الوزارة الفريق محمود 
الدوســري علــى جهودهما 

التخصصــي فــي  التدريــب 
قطاع امــن املنافــذ حريصة 
على رفــع كفاءة العاملني في 
مطار الكويت وكل ما يخص 
أعمــال التدقيــق والتفتيش، 
مشــيرا إلى ان هذه اخلطوة 
الرائــدة ســتحقق املنظومة 
األمنية املتكاملة من أجل تأمني 
الطائرات واملسافرين، حيث إن 
الدورات التي ستقام في املركز 
ستساعد املتدربني على كسب 
اخلبرات والتوعية باملخاطر 

وكيفية التعامل معها.
هذا، وقد مت افتتاح دورة 
إعــداد املدربني في قطاع امن 
املنافذ التي تقام حتت إشراف 
منظمة االيكاو تضم ٢٠ متدربا 
اغلبهم ضباط ومدة الدورة 
5 أيــام ويحاضر في الدورة 
مــدرب من مركــز دبي ألمن 
اإلمــارات  املطــارات بدولــة 
العربية املتحدة ومن يجتاز 
الدورة يصبح مدربا معتمدا 
مــن قبــل منظمــة االيــكاو 

العاملية.
مديــر  االفتتــاح  حضــر 
عــام أمــن املطار اللــواء وليد 
الصالــح، ومدير عــام اإلدارة 
العامــة ألمــن املنافــذ البرية 
العميــد إيــاد احلــداد، ومدير 
عام اإلدارة العامــة للعاقات 
واالعام األمنــي العميد عادل 
احلشــاش، ومدير عام اإلدارة 
العامة ألمــن املوانئ بالوكالة 
العقيد عاطف احلبشي، وعدد 

من القيادات األمنية.

اللواء منصور العوضي يشرح طبيعة عمل املركزالشيخ سلمان احلمود والفريق محمود الدوسري والفريق الشيخ محمد يوسف يتوسطان قيادات املركز

ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوســري 
امس اجتماعا للجنة العامة لشؤون الشرطة بحضور وكاء 

وزارة الداخلية املساعدين.
وناقش االجتماع املوضوعات املدرجة على جدول األعمال 
وما اســتجد عليها، وقــد اتخذت اإلجــراءات والتوصيات 

الفريق محمود الدوسري متوسطا أعضاء اللجنة العامة لشؤون الشرطةالازمة بشأنها.

اللواء معرفي باشر عمله 
بعد رحلة عالج ناجحة

مشاري المطيري

عاد مدير عام اإلدارة العامة لشؤون االقامة اللواء طال 
معرفي الى مباشرة مهام عمله، والتقى اللواء معرفي امس 
عددا كبيرا من املواطنني الذين انتظروا عودته للمباركة له 
على العودة ســاملا، الى جانب اســتقبال معامات الوافدين 

واعتمادها بصدر رحب كما هي عادة ابوحسني.
وكان اللواء معرفي وصل الى الباد يوم الثاثاء املاضي 
وكان في اســتقباله وكيل وزارة الداخليــة الفريق محمود 
الفريق محمود الدوسري في مقدمة مستقبلي اللواء طالل معرفيالدوسري وعدد من االهل واالصدقاء في مطار الكويت الدولي.

النوم في مواقف الجمعية يكشف مادة الكيميكال مع مواطنين

580 ديناراً حصيلة بيع شبو ضبطت مع تاجر جتزئة
هاني الظفيري - مسعود الدعيج

حمل وافد آســيوي كمية 
من املخدرات )الشــبو( ألجل 
املتاجرة بها وبيعها ملن يريد 
هذا النوع من املخدرات، إال أن 
إحدى الدوريات األمنية التابعة 
ملديرية أمن الفروانية ضبطته 
اثناء سيره مســتقا مركبة 
يابانية داخل املنطقة، حيث مت 
استيقافه من قبل رجال األمن 
الذين يقومون بجوالت أمنية، 
وأثناء طلب أوراقه الثبوتية 
شوهد كيس متوسط احلجم 
بالعني املجردة وبه مادة بيضاء 
يشتبه في أنها مادة »الشبو«، 
وعند تفتيشه احترازيا عثر 
على كيــس آخر يحمل نفس 
املادة املخــدرة كما عثر على 
مبلغ 58٠ دينارا، وعلى ذلك 
مت حتويل اآلسيوي إلى اإلدارة 

العامة ملكافحة املخدرات.
مــن جهــة أخــرى، النوم 
ســلطان وخاصة إذا كان هذا 
النــوم غير طبيعي بســبب 

تنــاول املخــدرات، فقــد قام 
مواطنان بالتوقف عند مواقف 
جمعية عبداهلل املبارك بعد أن 
شعرا بالنعاس أثناء سيرهما 
باملركبة التي يستقانها، حيث 
شــاهد عدد من املارة املركبة 
وبها شخصان نائمان وعلى 
الفور مت إباغ عمليات وزارة 

الداخليــة، حيــث توجهــت 
الدوريات األمنيــة الى مكان 
الباغ وعند استيقافهما تبني 
أن املواطنــني في حالة تعاط 
وبجانبهما كيس يحمل مادة 
»الكيميكال« وعند التأكد من 
بطاقتيهما تبــني أن أحدهما 
من مواليــد ١٩٩4 واآلخر من 

مواليــد ١٩٩6، وقــام رجــال 
الدورية بتفتيشهما احترازيا 
قبل صعودهمــا الى الدورية 
ولــم يعثــر معهمــا إال على 
املضبوطات التي مت ضبطها، 
وعليه مت حتويلهما الى االدارة 
العامــة ملكافحــة املخــدرات 

للتحقيق معهما.

من املواد املخدرة املضبوطة في الفروانية

ضبط 108 قناني خمر محلية جاهزة للترويج في الفروانية

ً »تظليل« يكشف عن 126 »بطل« مستوردا
هاني الظفيري

أمر مدير عام مديرية امن 
الفروانية اللواء صالح العنزي 
بإحالــة مواطن الــى االدارة 
العامــة ملكافحــة املخــدرات 
حليازتــه خمــورا بقصــد 
االجتــار. وبحســب مصدر 
امني، فإن إحدى دوريات األمن 
وخال جولة لها في منطقة 
األندلس اشتبهت في مركبة 
رباعية الدفع مظللة، حيث مت 
الطلب من قائدها التوقف إال 
أن قائد املركبة حاول الفرار 
بالتظاهر بأنه ال يرى الدورية، 
ليتم إجبــاره على التوقف، 
وبتفتيش املركبة عثر فيها 
علــى اخلمــور وعددها ١٢6 
بطــل خمــر مســتوردا، هذا 
واعتــرف قائــد املركبة بأن 

اخلمــور املضبوطة تخصه 
وهي لاستخدام الشخصي.

من جهة أخــرى، -أثناء 
جتوال احدى دوريات محافظة 
الفروانية اشــتبهوا مبركبة 

يقودها وافد هندي في املنطقة 
نفسها من مواليد ١٩6٩، وبعد 
تفتيشه احترازيا تبني وجود 
١٠8 قنانــي خمــر محليــة، 
وبعــد التحقيق معه اعترف 

بانهــا بقصد االجتار وكانت 
جاهــزة للترويــج، وأحيــل 
مع املضبوطات الى مكافحة 
املخدرات الستكمال االجراءات 

القانونية.

.. واحمللية املضبوطة في خيطاناخلمور املستوردة املضبوطة في األندلس 

حبس بويابس 21 يوماً وإحالته إلى »املركزي«

ضبط هندي مبعد حاول الدخول إلى البالد

وفاة 14 مواطنًا و20 وافدًا في حوادث
مرورية متنوعة خالل سبتمبر املاضي

احلبس 5 سنوات للمحامي املختلق واقعة 
الطبيب البنغالي.. وبراءته من إثارة الفتنة

عبدالكريم أحمد

قررت النيابة العامة حبس اإلعامي حامد 
تركي بويابس ٢١ يوميا مع إحالته إلى السجن 
املركزي. وكانت األجهزة األمنية قد ألقت القبض 

علــى بويابس نهاية األســبوع املاضي بتهمة 
تدوين عبارات مسيئة إلى مسند اإلمارة بحسابه 

في موقع التدوين االجتماعي تويتر.
ويتوقع أن يطعن املتهم على القرار وميثل 
أمام محكمة اجلنايات خال األيام القليلة املقبلة.

محمد الدشيش

متكن رجال مطار الكويت الدولي من ضبط 
وافــد هندي حاول الدخول إلى الباد بصورة 
غير شرعية أمس األول. وقال مصدر في منفذ 

مطــار الكويت إن وافدا هنديا قدم من موطنه 
ولدى تقدميه جواز ســفر بانت عليه عامات 
التوتر واالرتباك وبعد االستعام عنه تبني أنه 
سبق إبعاده عن الكويت منذ أكثر من ٢٠ عاما، 

ومتت إحالته الى اجلهة املختصة.

هاني الظفيري

في الوقت الذي تعاني منه عدة طرقات نتجة 
االختناقات املرورية خاصة في ساعات الذروة 
اال ان عددا من الطرق السريعة شهدت حوادث 
مرورية موسعة ادت الى وفاة 43 حالة خال 

سبتمبر، وبحسب مصدر امني فإن عدد املتوفني 
خال الشهر املاضي من املواطنني بلغ ١4 حالة 
، اما بالنســبة للوافدين فبلغت الوفيات فيما 
بينهم جراء حوادث مرورية مختلفة تنوعت 
بني اصطدامــات وانقابات،  ٢٠ حالة، ليصل 

اجمالي الوفيات 34 حالة .

عبدالكريم أحمد

قضت محكمة اجلنايات باحلبس 5 سنوات 
للمحامــي الــذي ادعــى حتصــل بنغالي على 
اجلنســية الكويتيــة بالتزويــر وتدرجه في 

املناصب بوزارة الصحة.
يذكــر أن النيابة العامــة أحالت املتهم إلى 
احملاكمة بعد أن واجهته بتهمة إشــاعة أخبار 
كاذبة، رغم انكاره االتهام، مدعيا أن معلومات 

سرية وصلت إليه بهذا الشأن وأثارها للصالح 
العام.

كما أصدرت ذات احملكمة حكما ببراءة احملامي 
نفسه من تهم تتعلق مبخالفة قانون الوحدة 

الوطنية.
وكانــت األجهزة األمنية قــد أحالت املتهم 
للمحاكمة بعدما اتهمتــه بتدوين عبارات من 
شــأنها إثارة الفتنة الطائفية وذلك بحســابه 

في موقع التدوين االجتماعي تويتر.

في موقف إنساني أعقب واقعة القطة بساعات

االستعانة بسلم احلرائق إلنقاذ عامل أصيب بإغماء
محمد الدشيش

في موقف إنساني اعتاد عليه 
رجال اإلطفاء وبعد ساعات من 
تدخلهــم إلنقاذ قطة علقت في 
أحد الطوابق العلوية هب رجال 
اإلطفاء إلنقاذ عامل أغمى عليه 
خــال عمله في احد املجمعات 
التجاريــة قيــد االنشــاء، هذا 
وقام رجال اإلطفــاء باالنتقال 
الى موقع الباغ ومت استخدام 
السلم املتحرك السعاف الوافد 
ومن ثم تسلمه لرجال الطوارئ 
الطبيــة، هذا وتبــني ان الوافد 
اصيب بإعياء جراء عمله بفترة 
الصباح وحتــت درجة حرارة 

مرتفعة.

يشــار الى ان الســلم الذي 
اســتخدم فــي االنقــاذ تتــم 
االستعانة به في إخماد احلرائق 
التي تندلع في طوابع علوية.

رجال اإلطفاء خالل عملية انقاذ الوافد

الفريق الدوسري يترأس اجتماعًا 
للجنة العامة لشؤون الشرطة


