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الفريق اليوسف: أوصيكم على بلدنا الكويت .. فحافظوا عليها كما حافظنا عليها

تضم مواطناً وزوجته العراقية وكاميرات املراقبة أكدت تورطهما

الدوسري في حفل تكرمي محمد اليوسف:
  زاملته على مدى 40 عاماً  وشاهدت احترافيته في العمل

ضبط  عصابة »حمادة وتوتو« بنكهة كويتية
 بعد ارتكاب »51« واقعة سرقة مركبات ومنازل

املكراد: خطة للتعامل مع األمطار والسيول
 و»اإلطفاء« جاهزة ألي أحداث على مدار الساعة

العيســى  اللــواء فيصــل 
الرياضية  تسمية الصالة 
باإلدارة العامة ألمن احلدود 
البرية باسم »صالة الفريق 
أول متقاعد الشــيخ محمد 
اليوسف الصباح« تخليدا 
لعمله وجهــده الالمحدود 

لهذا القطاع.
كما شهد  احلفل تكرمي 
مجتازي الدورة التأسيسية 
ألمن احلــدود البرية رقم 
)4( ودورة السيجال للدفاع 
عن النفــس رقم ٧ ودورة 
الضبط والتفتيش ودورة 
فك وتركيب )M١6( و دورة 
عمليات امن احلدود البرية 
رقم )١، ٢، 3، 4، 5( كما مت 

بحث من رجال اإلدارة وبعد 
إجــراء التحريــات وجمــع 
االســتدالالت متكنــوا مــن 
حتديــد اجلناة وبعد اتخاذ 
اإلجــراء القانونــي الــالزم 
متكنوا مــن ضبط املتهمني 
أثناء قيامهما بسرقة إحدى 
املركبات التي كانت بوضعية 
التشغيل، وقاوم اجلانيان 
املباحث مستخدمني  رجال 
آالت حــادة أدت إلى إصابة 

أحد عناصر القوة.
وخــالل التحقيق معهما 
ومواجهتهمــا بالتحريــات 
والڤيديوهات التي التقطت 
لهما أثناء ارتكابهما وقائع 
الســرقة من خالل كاميرات 

على املراكز وتوزيع القوارب 
احملمولة التي تستخدم في 
عمليــات اإلنقــاذ باملناطق 
التــي تتكــون بها ســيول 

مطرية.
وكانــت ادارة العالقات 
العامة واإلعالم في اإلدارة 
العامة لإلطفــاء قد اعلنت 
في وقت سابق عن استعداد 
جميع مراكز اإلطفاء ملواجهة 
موسم األمطار وفقا خلطة 

الفائزين بالبطولة  تكرمي 
األولى ألمن احلدود البرية 
لبندقية M١6 مسدس جلوك.
وقد سبق حفل التكرمي 
عرض فيلم وثائقي من إعداد 
اإلدارة العامــة للعالقــات 
واإلعــالم األمنــي يوضح 
الدورات التــي مت االنتهاء 
منهــا وعرض مــع الفيلم 
جزء مــن التاريخ احلافل 
الذي يحمل إجنازات الفريق 
اليوسف، حيث أكدت جميع 
القيادات بأمن احلدود على 
حرصه الدائم ودعمه على 
رفــع الكفــاءة التدريبيــة 
للحفاظ على أمن وسالمة 

احلدود لدولتنا احلبيبة.

املنــازل وكذلــك مطابقــة 
سماتهما الوراثية املرفوعة 
من مسارح اجلرمية، اعترف 
املتهمــان مبا نســب إليهما 
حيــث ارتكبــا »5١« واقعة 
ســرقة منهــا »3٢« ســرقة 
مركبة و»١9« دخول مسكن 
وسرقته. وبتفتيش مسكنهما 
مت العثــور على العديد من 
املسروقات وجار استدعاء 
املجني عليهم للتعرف على 
ممتلكاتهم، كما قام املتهمان 
باإلرشــاد عــن العديــد من 
املركبات التي قاما بإخفائها. 
ومت حتويــل املتهمــني إلى 
اجلهــات املختصــة التخاذ 
اإلجراءات القانونية بحقهما.

مواجهة األمطار والسيول 
التي مت العمل بها من شهر 

أكتوبر املاضي.
وناشد املكراد املواطنني 
واملقيمني ضــرورة التقيد 
التي تصدرها  باإلرشادات 
لإلطفــاء  العامــة  اإلدارة 
ومتابعــة حالــة األرصــاد 
اجلوية من خالل القنوات 
التعليمات  املتاحة واتباع 

وذلك لسالمتهم.

التقدير واالحتــرام وهذه 
ســنة احلياة جيل يســلم 
جيال.   وقدم وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون 
أمن احلدود الفريق الشيخ 
محمد اليوســف في كلمة 
الشــكر إلــى كل أبنائه في 
الداخليــة وخاصة  وزارة 
كل من عمل معه على مدار 
خدمته التي امتدت إلى أكثر 

من نصف قرن.
وأضاف: أوصيكم على 
الكويت،  بلدنــا احلبيبــة 
حافظــوا عليهــا مثــل ما 

حافظنا عليها.
وأعلن مدير عام اإلدارة 
العامة ألمن احلدود البرية 

من املصروفات على املنزل 
وغير ذلك. وفي التفاصيل 
فقــد  متكــن رجــال اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية من 
القبض على تشكيل عصابي 
مكون من مواطن وزوجته  
الوافــدة العراقية تخصصا 
في سرقة املركبات وهي في 
وضعية التشغيل الستغاللها 

في عمليات سرقة املنازل.
االدارة  رجــال  وكان 
العامــة للمباحث اجلنائية 
قد الحظوا خالل متابعتهم 
التي  البالغات واملعلومات 
ترد إليهم في اآلونة األخيرة 
ســرقة املركبــات فــي عدة 
مناطق. فتم تشكيل فريق 

العامــة لإلطفــاء جاهــزة 
بــالغ  أي  مــع  للتعامــل 
أو أي أحــداث علــى مــدار 
الســاعة، مشــيرا الــى ان 
هناك جتهيزات خاصة في 
موسم األمطار يتم اإلعداد 
لها مسبقا قبل دخوله في 
أكتوبر من كل عام، موضحا 
انه مت تطبيق خطة التعامل 
مع األمطار والسيول عبر 
توزيع مضخات سحب املياه 

برعاية وحضور وكيل 
الفريــق  الداخليــة  وزارة 
الدوســري، قامت  محمود 
اإلدارة العامة ألمن احلدود 
الوكيــل  البريــة بتكــرمي 
أمــن  لشــؤون  املســاعد 
احلدود الفريق الشيخ محمد 
اليوسف، وتخريج مجتازي 
الدورات املنعقدة لدى مركز 
التدريب التخصصي التابع 
لإلدارة العامة ألمن احلدود 

البرية.
الفريــق  بــدوره قــال 
الدوســري: زاملت الفريق 
اليوســف علــى مــدار 4٠ 
عاما وشاهدت احترافيته 
فــي العمــل، فلــه مني كل 

هاني الظفيري 
 محمد الدشيش

من ال يتذكر فيلم »حمادة 
وتوتو« للفنان القدير عادل 
امــام والفنانة لبلبة والذي 
ارتكب فيه عدة جرائم سرقة 
بشــكل كوميــدي يبــدو أن 
مواطن وزوجتــه العراقية 
قررا تنفيذ سيناريو الفيلم 
على أرض الواقع في الكويت 
إال أنهمــا وقعا فــي قبضة 
املباحــث اجلنائية ليعترفا 
بتنفيذهما عــددا هائال من 
قضايــا الســرقة تتمثل في 
سرقة مركبات في وضعية 
التشغيل ومنازل واالنفاق 

محمد الجالهمة

تفقد مدير عــام اإلدارة 
العامة لإلطفاء الفريق خالد 
املكراد التجهيزات في مركز 
اإلسناد الذي يعتبر مصدرا 
لإلمــداد والتموين جلميع 
املنتشــرة  مراكــز اإلطفاء 
في البالد سواء كانت هذه 

املراكز برية أو بحرية.
وذكــر املكراد أن اإلدارة 

الفريق محمود الدوسري يقدم درعا تذكارية إلى الفريق م. الشيخ محمد اليوسف 

حلظة ضبط املتهمني خالل سرقة مركبة 

السلم الهيدروليكي من بني التجهيزات

 الشيخ محمد اليوسف يتسلم هدية تذكارية من اللواء جمال الصايغ

جانب من املسروقات

الفريق املكراد يتفقد جتهيزات مركز اإلسناد ويبدو العقيد خليل األمير

اللواء العيسى: 
تسمية الصالة 

الرياضية في»أمن 
احلدود البرية« 
باسم اليوسف

التزام املواطنني 
واملقيمني بإرشادات 

»اإلطفاء« ضروري 
لسالمتهم

استدعاء املجني 
عليهم للتعرف 
على ممتلكاتهم 
املضبوطة في 

مسكن املتهمني

ضبط ٧ قضايا مخدرات ومصنع 
خمــور، إلى جانــب مخالفات 
أخرى. من جهة أخرى اسفرت 
حمالت دوريات االمن العام في 
كل احملافظــات عن ضبط عدد 
من املطلوبــني للتنفيذ املدني 
بإجمالي مبالغ ١١٧ الف دينار.

وقال مصدر امني ان دوريات 
االمن العام اســفرت عن القاء 
القبــض علــى مجموعــة من 
املطلوبني من جنسيات مختلفة 
بينهــم مواطنون وجنســيات 
عربية وآسيوية واجمالي املبالغ 
املطلوبة ١١٧ الــف دينار، ومت 
حتويلهــم الــى التنفيذ املدني 

متهيدا حملاكمتهم.

أوقف مطلوبني بـ 117 ألف دينار

30 مطلوبًا ومخالفًا و٧ قضايا خمور 
ومخدرات في قبضة »األمن العام«

»النيابة« حتبس صاحب حساب »شيح« 50 يوماً

سعود الدعيج

ضمــن جهود قطــاع األمن 
العــام حلفــظ األمــن والنظام 
وفرض هيبة وسيادة القانون 
ملنع وقــوع اجلرمية والوقاية 
منها وضبط مرتكبيها بإشراف 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشــؤون األمن العــام باإلنابة 
اللــواء إبراهيم الطراح، نفذت 
مديريــات األمن عــدة حمالت 
أمنيــة مفاجئــة، أســفرت عن 
ضبط ٢٠ مطلوبا جنائيا ومدنيا 
جلهات أمنية مختلفة، باإلضافة 
إلى 3 مخالفني لقانون اإلقامة 
ومن دون إثبات، باإلضافة إلى 

محمد الجالهمة 
 عبداهلل قنيص

أمرت النيابة العامة بحبس صاحب حساب 
»شيح« ملدة 5٠ يوما على ذمة 5 قضايا مرفوعة 
ضــده، وكان املتهم قد ألقــي القبض عليه بعد 
اعتياده نشــر تغريدات على مواقــع التواصل 
االجتماعي من شأنها املساس بالوحدة الوطنية، 
وضبــط املتهــم من قبــل رجــال االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية بعد عدة قضايا رفعت ضده 

من قبل نشطاء وقانونيني.
من جهة أخرى أبلغت مواطنة مخفر شرطة 

الفروانية عن تعرضها للسرقة في مجمع جتاري 
مبنطقة الفروانية أمس األول. وقال مصدر أمني 
ان املبلغة أفادت في شــكواها لرجال األمن عن 
تعرضها لسرقة حقيبتها وكان بداخلها مبلغ مالي 
وساعة ماركة غالية، ومت تكليف رجال املباحث 

مبزيد من التحريات لضبط اللص.
كمــا تقدم مصري إلى مخفر شــرطة شــرق 
وأبلغ عن مجهول متكن بوقت قصير من تنظيف 
4 ثالجات متنقلة بداخلها أسماك طازجة كانت 
جاهزة للتوصيل الى مطعم، حيث اتهم أحد أبناء 
جلدته بذلك بسبب خالف بينهما، وجار استدعاء 
املتهم للتحقيق معه حول الشكوى املقدمة ضده.

اللواء إبراهيم الطراح

احلبس 5 سنوات واإلبعاد ملمرضني زوروا 
حتاليل مصابني بالكبد الوبائي

إحباط محاولة تهريب شحنة »حشيش« 
قيمتها 300 ألف دينار

عبدالكريم أحمد

قضت محكمة اجلنايات باحلبس 5 سنوات 
مع الشــغل والنفاذ مع اإلبعاد ألربعة مقيمني 
يعملــون ممرضني وفنيي مختبــر في وزارة 
الصحة، لقيامهم بتزوير مستندات وحتاليل 

ثالثة مقيمــني مبنحهم الئق صحيا رغم أنهم 
يعانون من ڤيروس الكبد الوبائي.

واشــتمل احلكم على إدانة املقيمني الثالثة 
باحلبس ملدة 3 ســنوات الشتراكهم مع املتهم 
األول بجرمية التزوير التي وقعت بفعل اتفاقهم 

معه وتزويدهم له بالبيانات.

أحمد خميس

احبطت اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات محاولة تهريب شحنة 
مخدرات )حشــيش( قادمة إلى 
البالد من إحدى الدول املجاورة 
عن طريق البحر بقيمة 3٠٠ ألف 
دينار. وكانت معلومات قد وردت 
من أحد املصــادر تفيد بوجود 
شخص غير كويتي ومن أرباب 
السوابق في االجتار باملخدرات 
سيقوم بجلب كميات كبيرة من 
مادة احلشيش املخدرة إلى البالد 
عن طريق البحر من احدى الدول 
املجاورة، وبتكثيف التحريات 
وجمع االســتدالالت ملدة شــهر 
وبعد التأكد من صحة املعلومات 
مت اتخاذ اإلجــراءات القانونية 
ومت ضبط املتهم وبحوزته ١5٠ 
كيلوغراما من مادة احلشــيش 
املخدرة. واعترف في التحقيق 
معه بأنه اعتاد جلب كميات كبيرة 
من املواد املخدرة مع شريك له 
خــارج البالد وانه تعرف عليه 
أثناء تنفيذ حكم صادر بحقهما 
في الســجن املركــزي، واحيل 
املتهــم واملضبوطــات إلى جهة 
االختصاص وجار إعداد مذكرة 
بهدف جلب املتهم اآلخر املتواجد 

خارج البالد.
من جهة أخرى متكنت احدى 
دوريات امن االحمدي من إلقاء 
القبض على وافد آســيوي بعد 
االشــتباه بــه. وكانــت احــدى 

الدوريــات اثنــاء جتوالهــا في 
منطقة املهبولة شــاهدت وافدا 
آسيويا يحمل بيده أكياسا ويسير 
في ســاحة ترابية، وعلى الفور 
توجهت الدورية اليه لالستفسار 
وللتأكد منه، وعند االقتراب من 
الوافد حاول الفرار ولكن رجال 
الدورية متكنوا من إلقاء القبض 
عليه وتبني انه يحمل كمية من 
اخلمور احمللية تقــدر بحوالي 
١6 زجاجة خمر محلية الصنع، 
وعليه متت احالته الى اجلهات 

االمنية املختصة.
من جانب آخر، متكنت احدى 
دوريات امن االحمدي من القبض 
على وافدين خالل جولة لها في 

منطقة املنقف، حيث متت مشاهدة 
شخصني يسيران بساحة ترابية 
وعندما توجه قائد الدورية اليهما 
الذا بالفــرار تاركني ما بأيديهما 
من اكياس بداخلها مواد يشتبه 
فــي أنها مســكرة وعددها نحو 
١٠5 زجاجــة من اخلمر احمللية 
و3 زجاجات خمر مســتوردة، 
متــت إحالــة املضبوطــات الى 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 

واملؤثرات العقلية.

أو ما في حكمه ملال منقول سلم 
إلى اجلاني بعقد من عقود األمانة 
إضرارا مبالكــه مبعنى صدور 
أفعال من اجلاني تدل على نيته 
في تغيير حيازة املنقول الذي 
بحوزته إلى حيازة كاملة بسوء 
نيــة. وأثبت أخيرا أنه لم يقدم 
ثمــة دليل على ارتــكاب أي من 
املتهمني للتهمة املسندة إلى كل 
منهما، كما  أنه لم يقدم أي كشف 
حســاب أو جرد أو فواتير عن 
البضاعة أو املبالغ املالية التي 
قــرر بالتحقيقات قــام املتهمني 
باالســتيالء عليها لتأتي أقواله 
مرسلة وقد خلت من ثمة دليل 
يســاندها باألوراق نحو إثبات 
إتيــان أي مــن املتهمــني ملا هو 

منسوب إليه.

براءة متهمني من االستيالء على عدسات طبية
برأت دائرة اجلنح باحملكمة 
الكلية برئاســة املستشار رائد 
الديولي متهمني من تهمة خيانة 
األمانــة »حيــازة مبالغ نقدية« 

واالستيالء عليها.
وكان االدعاء العام قد وجه 
للمتهمني انه بدائرة اختصاص 
مخفر شرطة الساملية حازا مبالغ 
نقدية تزيــد على 4 آالف دينار 
و٧ آالف عدسة طبية قام املتهم 
األول ببيعها دون علم الشركة 
املجني عليها واململوكة واملسلمة 
إليهما مبوجب عقد فاســتوليا 
عليها لنفســيهما. وترافع أمام 
احملكمة عن املتهمني األول والثاني 
احملامي محمــد القطان، وأثبت 
أنه من املقرر في تعريف خيانة 
 احملامي محمد القطاناألمانة أنها كل اختالس أو تبديد 

املخدرات املضبوطة

ضبط 121 »محلية« و3 »مستوردة« بحوزة 3 آسيويني


