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ونحــن نحتفل مبرور 58 
عاما على االستقالل، و28 عاما 
على ذكرى التحرير ومرور 13 
عاما على تولي صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
مســند االمارة وسمو الشيخ 
نواف األحمــد والية العهد ال 
يفوتني ان أبارك لصاحب السمو 
األمير وسمو ولي عهده األمني 
الوزراء  وسمو رئيس مجلس 
املبارك ونائب  الشــيخ جابر 
الوزراء ووزير  رئيس مجلس 
الشيخ خالد اجلراح  الداخلية 
ووكيل وزارة الداخلية الفريق 
عصام النهام وايضا أهنئ كل 
إخواني املواطنني واملقيمني بهذه 
االحتفــاالت، أدامها اهلل علينا 

باليسر واألمن واألمان.
ال شك ان االنتشار األمني 
املنظــم في مختلــف مواقع 
االحتفاالت والطرق كان الفتا 
ومبا يوكد حرص وزارة الداخلية 
على حتقيق االنضباط وتأمني 
االحتفاالت وتوفير األمن واألمان 
للمحتفلني، وللعلم فإن اخلطط 

األمنية ليســت مقتصرة على 
مخالفــة املســتهترين وفض 
الخ، وإمنا هناك  املشاجرات.. 
خطط أهم من ذلك بكثير تكون 
بها مثل قطاع األمن  مختصة 
اجلنائي وأمن الدولة وأقول لكل 
قوة الداخلية املشاركة في تأمني 

االحتفاالت »كفيتم ووفيتم«.
وخروج االحتفاالت بالصورة 
املشرفة لم يأت من فراغ وإمنا 
نتاج جهد كبير شــاركت فيه 
مختلف أجهزة الدولة وعلى وجه 
اخلصوص ضباط وضباط صف 

الداخلية. فالوزارة كعادتها أعدت 
خططا أمنية وعقدت اجتماعات 
تنسيقية بني القطاعات املختلفة 
بحيث يــؤدي كل قطاع الدور 
املطلوب منه ومبا يســهم في 
توفير كل سبل األمن واألمان 
للمواطنني واملقيمني في جميع 

املناطق.
املالحظ فــي احتفاالت هذا 
السابقة  العام مقارنة باألعوام 
انخفاضا الفتا في سلوكيات كانت 
مقلقة كتزايد املشاجرات وتعمد 
فتح أبواب املركبات في مناطق 

االحتفاالت وقذف املياه، وكانت 
أم الكــوارث قذف الفوم وغير 
ذلك، نعم لم تنته هذه الظواهر 
املرتبطة باالحتفاالت  السلبية 
بعد، ولكنها انخفضت بصورة 
ملحوظة وهذا على األرجح عائد 
الى وعي الكثير من األسر بأن 
هذه التصرفات والســلوكيات 
الســلبية يجب اال تتزامن مع 
هذه املناسبات الغالية وتسببها 
في حوادث ومشاجرات عنيفة، 
وايضا نتيجة التوعية اإلعالمية 
ملا تقوم به وزارة الداخلية من 
جهد كبيــر في مالحقة كل من 
يسيء لهذه االحتفاالت وإحالة 

املتجاوزين الى القضاء.
وفــي اخلتــام، أمتنى من 
مختلــف اجلهات فــي الدولة 
ان يكونوا ســندا  واملواطنني 
الداخلية ورجال األمن  لوزارة 
وال بأس من دراسة أي ظواهر 
سلبية متزامنة مع االحتفاالت 

وإيجاد حلول لها.
أسأل اهلل أن يحفظ الكويت 

وشعبها من كل مكروه.

اإلفراج عن 147 نزيالً ممن شملهم العفو األميري

بالغ إلى 112: محطة الشقايا للطاقة املتجددة 
مخترقة من رعاة اإلبل.. واحلراسة مفقودة

ضبط سائق منزلي يخبئ الشبو في مسكن كفيله

مصرع فتاة في ظروف غامضة والنيابة تصنف 
القضية شبهة جنائية

مت صباح امــس االثنني 
اإلفــراج عن الذين شــملهم 
العفــو األميري مبناســبة 
الوطنية، وشــمل  األعيــاد 
العفــو الفــوري ١47 نزيال 
 545 عقوبــة  وتخفيــض 
حسب قواعد العفو األميري، 
وإســقاط الغرامــات املالية 
والكفاالت عــن ١٠٩٦ غارما 
ورفع سابقة اإلبعاد عن 87 
وعفوا فوريــا والبقاء على 
ذمة قضايا أخرى ١7 نزيال.
العفــو األميــري  جــاء 
مببادرة سامية من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الذي أصدر مرسوما 
العقوبــة  بتخفيــض مــدة 
املقيدة للحرية احملكوم بها 
علــى بعض النــزالء الذين 
يقضــون مــدة عقوبتهــم 
داخل السجن بحسن السير 
والسلوك بهدف إعطاء فرصة 
للمفرج عنهم ليعودوا إلى 
املجتمــع عناصــر نافعــة 
تساهم في بناء وطنهم وذلك 
مبناسبة العيد الوطني 58 

ويوم التحرير ٢8.
وأعــرب وكيل الــوزارة 
املساعد لشؤون املؤسسات 
اإلصالحية وتنفيذ األحكام 
اللواء حقوقي فراج الزعبي 
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تلقــت عمليــات وزارة 
الداخليــة مؤخــرا بالغــا 
مــن إدارة محطة الشــقايا 
للطاقــة املتجــددة الكائنة 
مبحافظــة اجلهــراء أكدوا 
من خاللــه انعــدام وجود 
حراســة أمنية في احملطة 
والتي تضم أجهزة متقدمة 
وغالية الثمن، وهو ما دفع 
برعــاة االبل الــى اتخاذها 
مكانا للرعــي، فيما أعرب 
مصدر في احملطة عن أسفه 
لعدم جتــاوب مديرية أمن 
اجلهراء وجتاهل البالغ الذي 

ورد إليهم.
واســتنادا الى املصدر، 
فإن موظفي احملطة فوجئوا 
بتعــرض بوابــة احملطــة 
اخلارجية للكسر واإلتالف 

عبداهلل قنيص

أحال رجال اإلدارة العامة 
ملكافحــة املخــدرات وافدا 
هنديا يعمل سائقا منزليا 
الى النيابة، ووجهت إليه 
تهمة االجتار باملواد املخدرة 
وأرفــق في ملــف اإلحالة 
١٢٠ غرام شبو أرشد عنها 

املتهم داخــل منزل كفيله 
الفروانية، حيث  مبنطقة 
كان يخبئها أسفل شجرة، 
التحقيقات  واعترف فــي 
بأنه يعمل حلســاب نزيل 
في الســجن املركزي جار 
استدعاؤه والتحقيق معه 

على ذمة القضية ذاتها.
ونفى املتهــم ان يكون 

كفيله على علم بنشــاطه 
اإلجرامي.

واســتنادا إلــى مصدر 
امني فإن معلومات وردت 
الــى رجــال املكافحة عن 
اجتار وافد آسيوي يعمل 
سائقا في املواد املخدرة فتم 
إجراء مزيد من التحريات 

للتأكد من املعلومات.

وأضاف املصدر انه مت 
استصدار إذن نيابي بضبط 
املتهم واملخدرات وتفتيش 
مسكنه وهو في الوقت ذاته 

منزل كفيله.
وأشــار الــى أن املتهم 
أرشــد رجال املباحث عن 
الشــبو الذي دفنه بجوار 

شجرة.
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وجه وكيل نيابة األحمدي 
بإحالة جثة مواطنة في العقد 
الثالث من عمرها الى الطب 
الشرعي لتحديد سبب الوفاة 
والوقوف بشكل دقيق على 
املــادة التــي اودت بحياتها 
خاصة ان تقرير مستشفى 

العدان املرفق مبلف القضية 
لم يحدد تلك املادة.

وذكــر فــي التقريــر ان 
املجني عليها تناولت مادة 
غير معلومــة وبكمية غير 
محــددة فيمــا مت تصنيف 
القضيــة باعتبارهــا وفاة 
بشبهة جنائية وبرقم 7/٢٠١٩ 
جنايات صباح األحمد، كما 

طلب مــن مباحث االحمدي 
إجراء حتريات حول املجني 

عليها.
واستنادا الى مصدر امني 
فإن مواطنا من مواليد ١٩8٢ 
الفحيحيل  ويسكن منطقة 
تقــدم الــى مخفــر منطقة 
صباح االحمــد واصطحب 
معه تقريرا طبيا باسم اخته 

من امه وجاء في التقرير ان 
املجنــي عليها دخلت غرفة 
العناية املركزة مبستشفى 
العدان وتوفيت، وجاء في 
التقرير ايضا ان املتوفاة لم 
تستجب لعمليات االنعاش 
وان الوفاة ناجمة عن تناول 
كمية غير معلومة من مادة 

مجهولة.

مبناســبة األعياد الوطنية، 
متمنيا لوطننا العزيز دوام 

العز والرقي.
كما قدم اللــواء الزعبي 
شــكره لكل مــن تعاون من 
النيابــة العامــة والديــوان 
األميــري وجلنــة مطابقــة 
قواعد العفو على السجناء 
إلصدار هــذا العفو، والدور 

الذي قاموا به.
اللــواء  أعــرب  كذلــك 
الزعبــي عن شــكره لنائب 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
ووزيــر الداخليــة الشــيخ 
خالــد اجلــراح الــذي دعم 
واهتماماتــه  بتوجيهاتــه 

وزارة الداخليــة املســاعد 
لشؤون األمن العام اللواء 
النــواف  الشــيخ فيصــل 

جلــان العفــو األميري، كما 
شكر وكيل وزارة الداخلية 
الفريق عصــام النهام الذي 
أحاط برعايته أعمال اللجان 
مبا يليق وسمو أهدافها.. كما 
شكر كل اجلهود املبذولة في 

أعمال العفو األميري.
حضر مراسم اإلفراج عن 
النزالء مدير عام املؤسسات 
اإلصالحية وتنفيذ األحكام 
اللواء علــي املعيلي ومدير 
إدارة التنفيذ باإلنابة العقيد 
اليحيــى ومديــرو  ناصــر 
اإلدارات ومساعدوهم بقطاع 
اإلصالحيــة  املؤسســات 

وتنفيذ األحكام.

وجــه مديرية أمن اجلهراء 
بتوفير أقصى إجراءات األمن 

للمنشآت العملية املهمة.

مبوجب مرسوم أصدره صاحب السمو

أرشد »املكافحة« عن 120 غراماً بجوار شجرة

التقرير الطبي: تناولت مادة مجهولة بكمية غير معلومة

الباصات التي أقلت املفرج عنهم

البوابة املؤدية إلى احملطة تبدو بال حراسة واإلبل تتجول بداخلها بحرية

قافلة املفرج عنهم تغادر السجون

اللواء فراج الزعبي يتوسط اللواء علي املعيلي والعقيد ناصر اليحيى

عن امتنانه للمبادرة السامية 
مــن صاحب الســمو األمير 
وتزامنا مــع العيد الوطني 
ويوم التحرير، حيث صدر 
رقــم  األميــري  املرســوم 
)٢٠١٩/38( باعتماد كشوف 
العفو األميري املعدة مبعرفة 
جلنــة مطابقة قواعد العفو 
على النزالء وبعد تدقيقها من 
قبل النيابة العامة والديوان 

األميري.
ورفع اللواء الزعبي أسمى 
آيات التهاني والتبريكات إلى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وســمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد 

وانتشار عدد كبير من االبل 
بداخلها.

وأعرب املصدر أن وكيل 

الزعبي: املبادرة السامية فرصة للمفرج عنهم للعودة إلى املجتمع كعناصر نافعة

ملشاهدة الڤيديو

ضبط أوروبييْ أثناء تصوير مصفاة األحمدي

استهتار ينتهي بانقالب »وانيت« على الطريق 
املقابل في »فهد األحمد«

أحمد خميس

ألقي القبض على 4 وافدين 
من اجلنسية النيبالية بعد أن 
تخطوا احلاجز األمني للمنطقة 
النفطيــة احملظورة في ميناء 
عبداهلل، ومتــت إحالتهم إلى 
اجلهات األمنية في مخفر ميناء 

عبداهلل.

عبداهلل قنيص

أحال رجال املرور مركبة 
تعرضت لتلفيات شديدة في 
مخفر شــرطة »فهد األحمد« 
متهيــدا التخــاذ مــا يلزم من 
إجــراءات بحــق قائدها الذي 

حلقت بــه اصابــات طفيفة. 
واستنادا الى مصدر امني فإن 
رجال املرور رصــدوا مركبة 
يقوم قائدها باالســتهتار بها 
ولدى الطلب من قائدها التوقف 
حاول الهرب باالنحراف بشكل 
مفاجئ علــى الطريق املقابل 

والذي كان يكتــظ باملركبات 
إال أن املركبة انقلبت وشاءت 
االقدار اال يلحق باملركبات التي 
كانت تسير في الطريق املقابل 

اي أضرار.
مــن جهــة أخــرى، شــهد 
جسر الفنطاس عند تقاطعه 

مع املدخل املؤدي إلى منطقة 
مبارك الكبير حادث خماسيا 
تســبب فــي تلفيــات مادية 
جســيمة باملركبــات اخلمس 
إلى جانب اصابة مواطنني مت 
اسعافهم إلى مستشفى العدان 

لتلقي العالج.

الدخول حاولوا الهرب ولكن 
متت مالحقتهم والقبض عليهم 
قبــل أن يتمكنــوا مــن الفرار 
خارج املنطقة ومتت  إحالتهم 
إلى مكتب الرقابة األمنية الذي 
أحالهم إلى مخفر ميناء عبداهلل 
للتحقيق معهم وسجلت قضية 

حتت رقم 3٢/٢٠١٩.
مــن جهــه أخــرى، ألقــي 

القبض علــى وافدين أحدهما 
من اجلنسية البرتغالية واآلخر 
من اجلنسية اجلورجية، وذلك 
بعد رصدهما يقومان بتصوير 
مصفــاة األحمدي مســتقلني 
مركبــة يابانيــة، وأحيال إلى 
مخفــر الفحيحيــل للتحقيق 
معهما فيما نســب إليهما من 

تهمة التصوير.

4 نيباليي يخترقون احلواجز األمنية مبيناء عبداهلل

وكانت الســلطات األمنية 
قد تلقت بالغــا من العمليات 
النفطيــة يفيــد باختــراق 4 
أشــخاص املنطقة احملظورة، 
وعلى الفور هرعت الدوريات 
األمنية إلى املنطقة اجلنوبية 
داخــل ميناء عبــداهلل ومتت 

مشاهدة الوافدين األربعة.
وعنــد طلــب تصاريــح 

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

لـوفاة فقيدها �ملغفـور لــه بـاإذن �هلل تعـالـى  

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسگنه فسيح جناته
وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

تركي مطلق فيصل الدويش

عائلة الدويش الگرام


