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في تعميم شدد من خالله على قيادتها من قبل عسكريين أو مهنيين بلباس عسكري

األمن العام يحظر استخدام مركبات اخلدمات خارج الدوام
محمد الجالهمة

أصــدر وكيــل وزارة 
الداخليــة لشــؤون األمن 
العام باإلنابة اللواء ابراهيم 
الطراح يوم امس تعميما 
لتنظيم استخدام مركبات 
اخلدمــات التابعة لوزارة 
الداخلية ملا يحقق الهدف 
املرجو ويحافظ على املال 
العام اذ يتضمن التعميم 
اســتخدام  عــدم جــواز 

مركبــات اخلدمات خارج 
أوقــات الــدوام الرســمي 
وان يلــزم مــن يقود هذه 
الســيارات بارتــداء الزي 
وبالنســبة  العســكري، 
للمهنيني فعليهم ان يرتدوا 
اللباس العسكري، وتضمن 
نــص التعميم: نظــرا ملا 
تقتضيه املصلحة العامة 
بقطاع شؤون األمن العام، 
وحرصــا علــى ممتلكات 
وزارة الداخليــة، يتعــني 

على السادة مديري األمن 
العــام ومديــري اإلدارات 
وقــادة املناطق ورؤســاء 
املخافر باإليعاز ملن حتت 
إمرتهم من ضباط وأفراد 
مهما كان مسماهم او رتبهم 
بأخذ العلم والتنبيه بعدم 
استخدام مركبات اخلدمات 
خــارج نطــاق العمــل او 
استخدامها ألغراض خاصة 
خارج أوقات الدوام الرسمي 
وااللتزام أثناء قيادتها من 

قبل العسكريني واملهنيني 
العسكري، على  باللباس 
ان يتم إيقافها بعد انتهاء 
الدوام في مقر العمل وعلى 
اجلميــع العلــم مبــا جاء 
وااللتزام بالتنفيذ اعتبارا 

من تاريخه..
وجاء القرار بعدما رصد 
جتــول ســيارات خدمات 
تتبع وزارة الداخلية من 
قبل اشخاص بالزي املدني 
وفيما اوقات ما بعد الدوام. اللواء ابراهيم الطراح

المجني عليه أرفق تقريراً حافالً بالكسور والسحجات والجروح

ً »علقة موت« ملواطن داخل منزل آخر في الواحدة ظهرا
أحمد خميس

تعــرض مواطــن مــن 
مواليد ١993 يقيم في منطقة 
اجلليب للضرب املبرح من 
قبل آخر داخل احد املنازل 
في منطقة خيطان، وارفق 
املجنــي عليــه الــذي نقل 
بواسطة ذويه الى العالج 

تقريرا حافــال باالصابات 
ومــن بينهــا كســور ليتم 
تصنيف القضية باعتبارها 
جناية. والالفت ان االعتداء 
حدث في منزل املدعى عليه.
وبحســب مصدر امني 
فإنه وفيما تشــير عقارب 
الســاعة الى 6.3٠ من يوم 
امــس االول وجــد رجــال 

مخفر اجلليب اسرة شاب 
يدخلون عليهم وابلغوا عن 
تعرضه للضرب، وأرفقوا 
تقريرا أوليا يتضمن ادعاء 
اعتــداء آخرين ورضوض 
وكدمــات بالوجــه وحول 
العني والرقبة وفروة الرأس 
وســحجات حــول الرقبة 
وجروح قطعية حول العني 

اليسرى والساقني اليمنى 
افادوا  واليســرى، حيــث 
بــأن املجنــي عليــه يقيم 
فــي منطقــة اجلليب وانه 
تعرض للضرب في منزل 
شــخص مواطن بخيطان 
نحو الواحدة ظهرا وانهم 
نقلوه للعالج في مستشفى 
الفروانيــة، وبعــد دقائق 

حضر عدد من اسرة الشاب 
وارفقوا تقريرا طبيا نهائيا 
جاء فيه: ادعاء مشــاجرة 
وكسر بأسفل عظمة الزند 
االميــن وجــرح قطعــي 
باحلاجب االيسر ورضوض 
بالساق اليمنى مع رضوض 
بالقفص الصدري وكســر 

بالذراع اليمنى.

أحد أطرافها مطلوب للسجن واآلخر لسداد 46 ألف دينار

مشاجرة عنيفة في فندق تتلف »االستقبال« 

تبادل ضرب بني سيدتني داخل مدرسة
أحمد خميس

بنــاء على أمر محقق مخفــر اجلابرية، مت 
تســجيل قضية بعنوان تبادل ضرب واطالق 
سراح املدعيتني بكفالة شخصية، وجاء تسجيل 
القضية بعــد ان تقدمت مواطنتان االولى من 

مواليد ١9٧8 والثانية من مواليد ١98٧ واعترفا 
امام احملقــق انهما تبادال الضرب فيما بينهما 
داخل مدرسة للبنات مبنطقة اجلابرية. هذا، ولم 
ترفق في ملف القضية االسباب التي كانت وراء 
املشاجرة النسائية ومت ارفاق تقريرين طبيني 
يشيران الى سحجات وآثار اعتداء بالضرب.

هاني الظفيري

وقعت مشــاجرة مبنطقة 
ميدان حولــي بأحد الفنادق، 
وعند توجه احدى الدوريات 
األمنيــة الــى مــكان البــالغ 
بتعليمات من املدير العام ألمن 
حولي اللواء عابدين العابدين 
بالتوجــه الفــوري الى مكان 
البالغ للتأكد من املشــاجرة 
وعند وصول الدورية ورجال 
االمن متــت مشــاهدة املبلغ 
الذي أفاد بــأن صديقيه قاما 
باالعتداء عليه بالضرب داخل 
الفنــدق، حيث قام املعتديان 
بإتالف »االســتقبال«، وعلى 
ذلك مت طلب رجال امن ميدان 
حولي علــى الفور، ومبجرد 

وصول ضابط املخفر توجه 
الى ســكن الشخصني اللذين 
يسكنان احدى الغرف وطلب 
منهمــا اخلــروج مــن قبــل 
مســؤول الفندق ومت الطلب 

منهما هوياتهما وإثباتاتهما 
ليتضــح انهما ال يحمالن أي 
اثباتات معهما وباالستعالم 
عــن طريق االســم تبــني ان 
احدهما وهو مواطن مطلوب 

القبض عليه جنائيا ومحكوم 
عليه بـــ 5 ســنوات، وايضا 
مديــن مببلغ ٧69 دينارا، اما 
اآلخــر فهو أيضــا مواطن مت 
االســتعالم عنه واتضح انه 
مطلوب في قضايا مدنية قدرت 
مببلغ 46 ألــف دينار، وكانا 
يحمالن حقيبة بيديهما بنية 
اللون، وبتفتيشها احترازيا 
قبــل صعودهمــا الدورية مت 
العثــور على عــدد ١6 طلقة 
نارية وملبــة وأدوات تعاطي 
مخدرات، ومتت إحالتهما الى 
اجلهات األمنية املختصة في 
مخفــر ميدان حولــي، وعند 
االتصال باملبلغ ألجل التقدم 
بإفادته لــدى املخفر وجد أن 

هاتفه مغلق.

الذخيرة املضبوطة  اللواء عابدين العابدين

تأييد حبس احملامي مختلق 
واقعة الطبيب البنغالي 5 سنوات

عبدالكريم أحمد

أيــدت محكمة االســتئناف احلكــم األولي 
باحلبس 5 سنوات للمحامي الذي ادعى حتصل 
بنغالــي على اجلنســية الكويتيــة بالتزوير 

وتدرجه في املناصب بوزارة الصحة. وكانت 
النيابــة العامة قد أحالــت املتهم إلى احملاكمة 
بعــد أن واجهته بتهمة إشــاعة أخبار كاذبة، 
رغم إنكاره االتهام، مدعيا أن معلومات سرية 
وصلت إليه بهذا الشأن وأثارها للصالح العام.

اختفاء حقيبة من عربة تسوق في سوق جتاري

وافد »عزم« قريبه على شاي فسلبه 470 دينارًا 
وبالغ عن سرقة وصلة إنترنت من مواطن

محمد الجالهمة

ســّجل وافد مصري قضية ســرقة بحق 
أحد أبناء القرية التي يقيم فيها في موطنه. 
وبحسب املبلغ، قال املجني عليه انه استضاف 
املدعى عليه على كوب شاي وبعد ان انصرف، 
فوجئ باختفاء حافظة نقود كان بداخلها 4٧٠ 
دينارا وبطاقة مدنية وكرت صحي، وسجلت 

قضية وجار استدعاء املدعى عليه.
وفي منطقة  الصباحية تقدم مواطن الى 

مخفر املنطقة مسجال قضية سرقة، مشيرا 
الى ان مجهوال سرق من داخل منزله وصلة 
إنترنت. على صعيد آخر، تقدمت مواطنة الى 
مخفر الفروانية وأبلغت عن مجهول ســرق 
حقيبتها والتي تركتها على عربة التســوق 

وكان بداخل احلقيبة ٢٧٠ دينارا.
وتقــدم مصــري الى مخفر شــرق واتهم 
مجهوال بســرقة 4 ثالجات متنقلة لألسماك 
كانــت داخل باص وفي طريقهــا الى احدى 

الشركات.

مشروع مصبغة وهمي بـ 6000 دينار
محمد الدشيش

وضع اســم مواطن على قائمة املطلوبني 
اثر تهربه وعدم جتاوبه مع محقق مخفر في 
محافظــة حولي، وجاء ادراج اســم املواطن 
على قائمة املطلوبني في اعقاب تقدم مواطن 

وأبلغ عن تعرضه للنصب، وقال انه تعرف 
على شخص طلب منه ان يشاركه في محل 
مصبغة في موقع مميز في منطقة الساملية 
وأخــذ منه مبلغ 6٠٠٠ دينــار، وفوجئ بأن 
الشريك يتهرب وقال له حينما يتوافر املبلغ 

سأرده لك.

نزهة على الرصيف تقود شابني إلى »املكافحة«
هاني الظفيري

اقتيد شــابان الى االدارة 
العامــة ملكافحــة املخــدرات 
املخــدرة  املــواد  لتعاطــي 
وحيازتهــا، وكانــت احــدى 
دوريات امن الفروانية وخالل 
جولة لها في منطقة عبداهلل 
املبــارك رصــدت شــخصني 

يسيران فوق رصيف البنك، 
وكانا راجلــني، وعند ثبوت 
الدورية عندهما وطلب الهوية 
واالثباتات اتضح انهما بحالة 
غير طبيعية، واثناء احلديث 
معهما قام احدهما برمي ورقة 
بيضاء، وعند الكشف عن هذه 
الورقة اتضــح انها حتتوي 
على مادة عشبية يشتبه في 

أنها مخدرة، وعند التفتيش 
احترازيا قبل ركوب الدورية 
اتضــح ان صديقــه يحــوز 
سيجارة ملغومة باملخدرات، 
وعند التأكد مــن اثباتاتهما 
اتضــح انهما من اجلنســية 
االيرانية ومت حتويلهما الى 

جهة االختصاص.
من جهة اخــرى، وخالل 

الدوريــات  احــدى  قيــام 
االمنية بالتجوال في منطقة 
الساملية وحتديدا في شارع 
سالم املبارك، متت مشاهدة 
مركبــة اميركيــة الصنــع 
يســتقلها شخصان بطريقة 
الفتــة للنظر، وعلــى الفور 
مت طلــب التوقــف مــن قائد 
املركبة وطلــب منه النزول 

من املركبة، فتبني انه بحالة 
غير طبيعية، وعند تفتيشه 
احترازيا متت مشاهدة علبة 
عنــد رف البــاب بها حبوب 
يشتبه في أنها مخدرة، وتبني 
عند التأكد من هوياتهما انهما 
مواطنان، ومتت احالتهما الى 
اجلهات االمنية بادارة مكافحة 

املخدرات.

إغالق مصنع خمور أُقيم في سكن للعائالت
هاني الظفيري

داهم رجال امــن مخفر اجلليب في 
ساعة متأخرة من يوم اول من امس احد 
مصانع اخلمور احمللية وضبطت بداخله 
كميات كبيرة من اخلمور املعدة للبيع، 
الــى جانب ادوات تصنيــع. وكانت قد 
وردت معلومات الى رجال مخفر اجلليب 
بشــأن صدور رائحة كريهة من احدى 
الشــقق التي تقع فــي بناية مخصصة 
للعائالت، وبعد التحريات تبني ان الشقة 
مخصصة كـــ »وكر« لتصنيع اخلمور 

لتتم مداهمتها وضبط ما في داخلها.

خالل حفل لتكريم المتميزين في »اإلصالحية« والمباحث واألمن العام والنجدة والرقابة والتفتيش

كّرم وكيل وزارة الداخلية 
الفريــق محمود الدوســري، 
امــس، مبقــر وزارة  صباح 
الداخلية، كوكبة من الضباط 
وضبــاط الصــف واألفــراد 
املتميزيــن فــي عــدد مــن 

القطاعات األمنية.
وقد نقل الفريق الدوسري 
إلــى املكرمني حتيــات نائب 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
ووزير الداخلية الشيخ خالد 
اجلراح وتقديره ملا بذلوه من 
عمل خــالق وجهد كبير وما 
يتمتعون به من روح املبادرة 

وصدق االنتماء.
وأكــد الفريق الدوســري 
فخــره واعتــزازه بأدائهــم 
ومتيزهم في العمل باعتبارهم 
يقدمــون مثــال رائعا وقدوة 
يحتــذى بهــا لزمالئهــم في 

العمل األمني.
وأوضح الفريق الدوسري 
أن املكرمني ضباطا وضباط 

صف وأفرادا استحقوا التكرمي 
عن جدارة ملا أسهموا به من 
بســط األمن واحلفــاظ على 
هيبــة القانون، وحثهم على 
مواصلــة هــذا النهــج الذي 
يجسد حبهم للوطن الغالي 

نهج املؤسسة األمنية لتطوير 
الكوادر البشرية وحتفيزها 
على اإلبداع واملبادرة ألن القوة 
البشرية أساس لنجاح العمل 

األمني وحتقيقه ألهدافه.
وذكر أن هناك تعاونا على 
أعلى مســتوى مــع اجليش 
واحلــرس الوطني من خالل 
التمارين والتدريبات املشتركة 
ومشــاركتنا فــي برامجهــم 
التدريبية ومشــاركتهم في 
التدريبيــة وفــي  برامجنــا 
دوراتهــم لتنميــة وصقــل 
منتسبينا من ضباط وضباط 

صف وأفراد.
تطلعــه  عــن  وأعــرب 
للوصول إلى مراحل متقدمة 
واالندمــاج  التعــاون  مــن 
مبا يخــدم مصلحــة الوطن 
واملواطنني وملا يعود بالنفع 

على الكويت.
وأوضح أن اإلجنازات التي 
حققتها املؤسسة األمنية لم 

ومن بني املكرمني ضباط 
املؤسســات  فــي  القطــاع 
اإلصالحية، وضباط وضباط 
الصــف وأفــراد القطــاع في 
البحــث والتحري جلهودهم 
في متابعة القضايا اجلنائية 
وضبط مرتكبيها، وعدد من 
الضبــاط وضبــاط الصــف 
واألفراد من منتسبي القطاع 
إلسهامهم في إحباط وضبط 
١١ ألف حبة مخدرة )كبتي(.

إلــى جانب رجــال األمن 
الذيــن شــاركوا فــي بطولة 
املتنوعة  القتاليــة  الفنــون 

الثانية،
وبعــض املتميزيــن فــي 
الرقابــة والتفتيــش وعــدد 
من الضباط وضباط الصف 
واألفراد في قطاع أمن احلدود 
حضر حفل التكرمي وكيل 
املســاعد  الداخليــة  وزارة 
لشؤون املؤسسات اإلصالحية 
وتنفيذ األحكام اللواء عبداهلل 

ويحافظ علــى األداء األمني 
الفاعــل حملاربــة اجلرميــة 
والتصدي بكل حزم ألي عمل 

مخالف للقانون.
الدوسري  الفريق  وأشار 
إلى أن هذا التكرمي يبرز بجالء 

تــأت من فراغ بل جاءت بعد 
تعب وجهد وتوجيه ومثابرة 
وإدراك للمســؤوليات مــن 
الــوكالء املســاعدين  جانب 
لهذه القطاعات الذين بدورهم 
ترجموا سياسة واستراتيجية 
وزارة الداخليــة على شــكل 
أوامــر وتوجيهــات وقامــوا 
بتحفيز وتشــجيع وتوجيه 
ومتابعة الضبــاط وضباط 
الصف واألفراد إلى أن حققوا 

هذه اإلجنازات الطيبة.
وأعرب عن فخره بأن وزارة 
الداخليــة تزخــر بالعناصر 
املتميزة والعناصر الوطنية 
الطموحة التي ال تألو أي جهد 
في احلفاظ على وطنها وفي 
تطبيــق تعليمــات أجهزتها 
األمنية، موضحــا أن وجود 
هــذه الكوكبة اليوم ال يعني 
أن البقية ليسوا على قدر من 
املســؤولية بل بدأنا التكرمي 

باملتميزين.

املهنا، ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن اجلنائي 
اللواء خالــد الديني، ووكيل 
املســاعد  الداخليــة  وزارة 
لشــؤون العمليــات اللــواء 
جمال الصايغ، ووكيل وزارة 
الداخلية املســاعد لشــؤون 
األمــن العام باإلنابــة اللواء 
إبراهيــم الطــراح، ووكيــل 
املســاعد  الداخليــة  وزارة 
لشؤون األمن اخلاص باإلنابة 
اللواء شكري النجار، ومدير 
عــام اإلدارة العامــة للرقابة 
اللــواء محمــد  والتفتيــش 
علي العنــزي، ومديــر عام 
اإلدارة العامــة ملكتب وكيل 
اللواء وائل  الداخلية  وزارة 
الرومــي، ومدير عام اإلدارة 
العامــة للعالقــات واإلعالم 
األمنــي العميد عــادل أحمد 
احلشاش، ومساعد مدير عام 
اإلدارة العامة خلفر السواحل 
العقيد بحري صالح الفودري.

وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري في لقطة جماعية مع املتميزين في قطاع االمن العام ويبدو اللواء إبراهيم الطراح الفريق محمود الدوسري يكرم نقيباً من االمن العام

الفريق محمود الدوسري يكرم احد املتميزين في القوات اخلاصة ويبدو اللواء شكري النجار والعميد عادل احلشاش

.. ويكرم احد العسكريني في قطاع النجدة ويبدو اللواءان جمال الصايغ وعبداهلل الهاجري

الدوسري: نهجنا تطوير الكوادر البشرية ألنهم أساس جناح العمل األمني


