
األمنية
اجلمعة ٧ يونيو ٢٠١٩

19
من بالدي

مصر أم العروبة

J.altnaib@alanba.com.kwجاسم التنيب

ندعو املولى عز وجل أن ميّن على مصر 
أم العروبة باألمن واألمان واالستقرار في هذا 
الوطن املعطاء الكبير في كل معطياته، ونقول 

كل عام وأنتم بألف خير يا شعب مصر.
كانت طريقة فخامة رئيس جمهورية مصر 
العطاء  العربية عبدالفتاح السيسي غاية في 
األبوي، حيث كان خالل أول يوم عيد فطر بني 
أبناء وأسر الشهداء من اجليش والشرطة، فكان 
هو األب واالبن واألخ لكل هذه األسر. عندما 
قام بتكرمي اجلميع. وهي مناسبة عزيزة على 
هذا الشعب املعطاء املدافع عن وطنه وأرضه 
بكل ما ميلك من قدرات لصون كرامة وعزة 
وشــموخ أرض الكنانة أم الدنيا، وبيت كل 
عربي ومسلم. فإن مصر هي احلاضنة لكل 
احلضارات التاريخية من ثقافة وأدب وفن وعلم 
وفكــر ورأي، وغيرها من علوم الدنيا، هذه 
هي مصر ذات النيل والتراث واآلثار واملعالم.
مصر ال تقدر بثمن أمــام العالم كله من 
املعطيات التي متد هذا العالم بكل من شبابها 
وعلمائها ومهندسيها وأطبائها. وغيرهم من 
املعلمني أصحاب الكفاءات العالية. فإن إنكار 
دور مصر في أي حضارات قدمية أو حديثة 
إنكار ملجهودها ومعطياتها، فهذه هي مصر 

أم احلضارات والتراث والتاريخ.

لقد آملنا في أؤل أيام عيد الفطر ما حدث 
من تعّرض عدد من الكمائن العســكرية الى 
هجوم همجي من قبل عناصر تريد الشر ملصر 
العزيزة، حيث قامت بالهجوم على هذه الكمائن 
واالعتداء على أفراد القوات املسلحة وأوقعت 
بينهم شــهداء ومصابني. ولكن أبناء مصر 
استطاعوا دحر هـذه الشرذمة من اإلرهابيني 
ومت قتل نحو 14 عنصرا من هؤالء الذين ال 

ملة لهم وال دين.
ونقول إن مصر وشــعب مصر قادرون 
علــى اجتثاث هذه العناصــر اإلرهابية التي  
حتــاول النيل من أرض الكنانة بعزم من اهلل 
سبحانه وتعالى وقدرة وعزم جنودها األبطال 
وهم خير أجناد األرض في املعارك، وقادرون 
على صد هذه الفئات الضالة التي تقوم بهذه 
األعمال التخريبيــة وزعزعة األمن واألمان 
واالستقرار في مصر. ونقول هيهات وألف 
هيهات أن تخضع مصر وشــعب مصر الى 
هؤالء االرهابيــني مهما حاولوا وفعلوا، فإن 

أيادي املصريني سوف تطولهم اينما كانوا.
حماك اهلل يا مصــر وأهل مصر من أي 
مكروه، وأعز  اهلل شعبك وأهلك، ورفع رايتهم 
بالعزة واالفتخار كونهــم من أهل مصر أم 

العروبة.

سرقة 12 ألف دينار من »جتوري« سوق في اجلهراء
محمد اجلالهمة

انتقل فريــق من األدلة 
اجلنائية إلى أحد األسواق 
فــي منطقة اجلهــراء لرفع 
االثار من داخله في محاولة 

لتحديــد هويــة لصــوص 
مجهولــن دخلوا الســوق 
الشعبي ومتكنوا من كسر 
جتوري وســرقة حصيلة 
بيع السوق خالل أيام عيد 
الفطر املبارك والتي قدرت 

حسب ادارة السوق بأكثر 
من ١٢ ألف دينار.

وقــال مصــدر أمني ان 
عمليــات وزارة الداخليــة 
امــس األول  تلقــت يــوم 
بالغا يفيد بتعرض سوق 

للســرقة، حيث توجه الى 
موقــع البالغ رجــال األمن 
وتبــن ان الســرقة متــت 
بدخول اللص او اللصوص 
الى داخل السوق ومتكنوا 

من كسر التجوري.

هذا وتبن مــن معاينة 
الكاميــرات ان احد اجلناة 
الــذي دخــل الســوق كان 
ملثمــا فيما شــركاؤه على 
األرجح كانوا يقومون مبهام 

املراقبة.

الصايغ: سرعة التعامل مع البالغات تسهم في اتخاذ القرار املناسب
قام وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشــؤون املــرور والعمليات اللواء 
جمال الصايغ ثالث ايام عيد الفطر 
يرافقــه مديــر عــام اإلدارة العامة 
املركزية للعمليات بالوكالة العقيد 
عبــداهلل العتيقي بزيــارة االدارة 
العامــة للمــرور واإلدارة العامــة 
املركزية للعمليات مبناسبة حلول 
عيد الفطر املبارك نقل خاللها حتيات 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخليــة الفريق م. الشــيخ خالد 
اجلــراح ووكيــل وزارة الداخليــة 
الفريــق عصام النهام إلى العاملن 

مهنئن اياهم بالعيد. 
وفي اإلدارة العامة للمرور كان 
في استقباله مساعد مدير عام اإلدارة 
العامة للمرور لشؤون تنظيم السير 
والتراخيص العقيد يوسف اخلدة 
وقيادات قطــاع املرور، حيث تفقد 
غرفة التحكم املركزية باإلشــارات 

الضوئية وكاميرات املراقبة املرورية 
واطلــع على احلركــة املرورية في 
الشوارع والطرقات، كذلك تابع عمل 
كاميرات املراقبة املرورية وكيفية 
تصويــر الطرق وضبــط املخالفة 
وتدوينها، باإلضافة إلى التعرف على 
اللوحات املرورية املتغيرة واملنتشرة 
في الشوارع الرئيسية وكيفية عملها 
لتنبيه مستخدمي الطريق الى احلالة 
املروريــة والتوعية لبعض األمور 
املتعلقة بالشأن املروري والسالمة 

على الطريق.
وعقــب ذلك قــام بزيــارة إدارة 
العمليات )قســم العمليات( وتابع 
توزيع الدوريات الثابتة واملتحركة 
وآلية التنسيق فيما بينها عمال على 
راحة مســتخدمي الطريق وتأمن 

سالمتهم. 
كمــا اســتمع إلى شــرح مفصل 
عن خدمة الواتساب التي عمل بها 

قطاع املــرور والعمليــات )اإلدارة 
العامة للمرور( الستقبال الشكاوى 
واملقترحات الهامة اخلاصة بالشوارع 
والطرق الرئيسية والتعامل معها 
وفق القانون، وذلك خلدمة اجلمهور.
وواصل اللــواء الصايغ جولته 
املركزيــة  العامــة  اإلدارة  بزيــارة 
للعمليات إدارة العمليات املركزية 
)١١٢( وكان في استقباله مدير إدارة 

العمليات العقيد أحمد العازمي.
وقــد اطلــع علــى ســير العمل 
واســتمع إلــى شــرح موجــز عن 
كيفية اســتقبال البالغات الواردة 
إلى هاتف الطوارئ )١١٢( ومتريرها 
وسرعة تبادل املعلومة بن األجهزة 
األمنية املعنية واألجهزة املساندة 
في الطوارئ الطبية واإلطفاء العام 
لسرعة التنسيق فيما بينهم وتقدمي 
اخلدمة على أكمل وجه للحد من أي 
خسائر في األرواح واملمتلكات عند 

وقوع أي حادث أو طارئ يستدعي 
سرعة التدخل. 

وتابع اللواء الصايغ آلية العمل 
خالل عيد الفطر السعيد واخلطط 
املوضوعة لفرض السيطرة األمنية 

وتأمن سالمة اجلميع.
 وشــدد على ضرورة التأكد من 
صحة املعلومــات الواردة في كافة 
البالغات والعمل على سرعة نقلها 
وتبادلها فيما بــن اجلميع والذي 
يسهم في اتخاذ القرار املناسب حيال 

كل بالغ.
واختتم اللــواء الصايغ جولته 
فــي وزارة الداخليــة )مبنى نواف 
األحمــد( بزيــارة غرفــة العمليات 
التابعــة لــإدارة العامــة املركزية 
للعمليــات والتي تختص مبتابعة 
كافــة البالغات الــواردة إلى هاتف 
الطوارئ )١١٢( وتابع خالل الزيارة 
اإلجراءات املعمول بها وآلية العمل.

تابع عمل كاميرات املراقبة املرورية وكيفية تصوير الطرق وضبط املخالفة وتدوينها

اللواء جمال الصايغ متوسطا عددا من القيادات والعاملني في إدارة العمليات

احلاجز اإلسمنتي يحول دون سقوط مركبة من أعلى جسر
عبداهلل قنيص

اســتطاع رجال مركز الفروانية واالسناد السيطرة على 
مركبة رباعية كادت ان تسقط من اعلى احد اجلسور املطلة 
علــى الدائري اخلامس، فيما اكد مصدر فــي االدارة العامة 
لالطفاء ان احلادث اقتصرت خســائره على املادية ومتثلت 
في تهشم مقدمة املركبة واصابات طفيفة حلقت بقائد املركبة، 
فيمــا رجح املصــدر ان يكون احلادث بفعــل اختالل عجلة 

القيادة من يد قائد املركبة.
وكانــت عمليات االدارة العامة لالطفاء تلقت في ســاعة 
متأخــرة من يوم اول من امس بالغا يفيد باصطدام مركبة 
رباعية بحاجز اســمنتي اعلى احد اجلسور املجاور ملنطقة 
اليرموك، وان مقدمة السيارة اخترقت اجلسر وكادت تهوي، 
وعلى الفور مت توجيه رجال اطفاء مركز الفروانية واالسناد 
ومتكنــوا مــن اعادة الســيارة الى وضعهــا واخطار وزارة 

رجال اإلطفاء خالل عملية سحب املركبة من وسط احلاجز اخلرسانياالشغال العادة اصالح اجلسر. ملشاهدة الڤيديواملركبة كادت ان تهوي من أعلى اجلسر

تفحم 7 مركبات في ساحة ترابية يزيد من حرارة طقس »الظهر«
محمد اجلالهمة - احمد خميس

تواصلت حرائق املركبات 
الغامضة، فبعد أيام محدودة 
مــن احتــراق 5 مركبــات 
فــي منطقــة الســاملية و3 
مركبات في منطقة جليب 
الشــيوخ، وهو ما أشارت 
إليــه »األنبــاء« فــي وقت 
ســابق، اندلــع حريق في 
عدد من املركبات في منطقة 
الظهر في ظروف غامضة، 
ومتكن رجال االدارة العامة 
لالطفاء من السيطرة على 
ألسنة اللهب ومن ثم فتح 
حتقيق في احلــادث، فيما 
أكد مصدر في االدارة العامة 
لالطفاء أن كل االحتماالت 
بشــأن اجلرمية قائمة وان 
االسباب املرجحة ال تتجاوز 
االحتماالت الثالثة وهي ان 
احلريق وقــع بفعل فاعل، 
أي قــام مجهول بإشــعال 
نيران فــي مركبة وامتدت 

الظهــر. وكانــت عمليــات 
االدارة العامــة لالطفاء قد 
تلقت بالغا صباح أمس عن 
وجــود حريق فــي منطقة 
الظهر حتى انطلقت سيارات 
اإلطفــاء مــن مركــز إطفاء 

مبــارك الكبير الــى موقع 
احلريــق وتبن أن النيران 
في ساحة ترابية وان ألسنة 
اللهب أتت على 6 مركبات.

هذا ولم يسفر احلريق 
عــن إصابــات واقتصــرت 

خسائره على مادية.
إلى ذلك، أصدرت اإلدارة 
العامة لإطفاء بيانا حول 
احلريق قالت فيه: إن فرق 
اإلطفاء متكنــت من إخماد 
حريق اندلع في ٧ مركبات 

إثره توجهت فرق اإلطفاء 
للتعامــل مع احلــادث من 
مراكز مبارك الكبير والقرين 
بقيادة املقدم محمد جواد.

أن  اإلدارة  وأضـــافت 
رجال اإلطفـــاء بدأوا فـــي 

مبنطقة الظهر، وأوضحت 
اإلدارة أن غرفــة عمليــات 
اإلطفــاء تلقــت بالغا يفيد 
بانــدالع حريــق مركبــات 
متوقفة في ســاحة ترابية 
الظهــر، وعلــى  مبنطقــة 

مكـــافحة الـــحريق وتـــم 
إخمــاده من دون وقوع أي 
إصابات بشرية وقد باشرت 
مراقبة التحقيق في حوادث 
احلريق عملها ملعرفة أسباب 

احلادث.

»اإلطفاء«: االحتماالت تتأرجح بني التعمد والتماس وعبث املراهقني

رجال اإلطفاء خالل التعامل مع احلريقالنيران التهمت املركبات وأحدثت بها تلفيات جسيمة

الــى مركبات مجــاورة أو 
نتيجة عبث أوالد ومراهقن 
أو نتيجة متاس كهربائي، 
هذا وحلقت تلفيات بالغة 
باملركبات وتصاعدت ألسنة 
اللهب والدخان ظهرا مبنطقة 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ضبط 3 شباب مزّقوا رئة مواطن بسكني في »فهد األحمد«
محمد اجلالهمة

متكن رجال اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية، وحتديدا 
إدارة املهــام اخلاصة إلدارة 
مباحث األحمدي، من ضبط 
3 شباب كويتين قاموا بطعن 
مواطن طعنة نافذة في الصدر 
ما تسبب في متزق شراين 
الرئة، وجاءت الطعنة بجانب 
القلــب بعــدة ســنتيمترات 
قليلة، هذا وأســعف املجني 
عليه وهو مواطن الى غرفة 
اإلنعاش في مستشفى العدان، 
واليــزال يتلقــى العالج من 

الطرقات، ولدى اقترابه من 
الشــاب امللقى شاهده غارقا 

في دمائه.
وأضــاف املصــدر: على 
الفــور مت توجيــه ســيارة 
اســعاف الــى موقــع البالغ 
واالسراع بنقل املجني عليه 
الى مستشفى العدان وايداعه 
غرفة االنعاش، حيث تبن ان 
اصابته عبارة عن متزق في 
الرئة نتيجة دخول سكن الى 
مسافة ٢ سم، وكادت تصل 

الطعنة إلى القلب.
وأردف املصــدر بالقول: 
قدم املبلغ السوري معلومات 

مهمة بشأن اجلناة خاصة رقم 
لوحة املركبة التي كانوا بها 
اجلناة، مشيرا الى ان رجال 
املباحث استطاعوا ومن خالل 
رقم اللوحة التوصل الى قائد 
املركبة وبقية املشاركن معه، 
حيث ارشد قائد املركبة عن 

مرافقيه ليتم ضبطهما.
أقــر  املصــدر:  وأردف 
املتهمــون بأنهم على خالف 
مع املجني عليه وانهم قاموا 
بخطفه من امام منزله وقاموا 
بطعنه داخل السيارة وألقوه 
بعد ان اجنزوا مهمة االعتداء 

عليه.

النيابة تتهمهم بالشروع في القتل وحتيلهم إلى »املركزي« الحتجازهم 21 يوماً على ذمة القضية

اثــار الطعنــة، هــذا ووجه 
وكيــل نيابة االحمــدي الى 
املتهمن تهمة الشــروع في 
القتل، وأمر باحتجازهم في 
السجن املركزي ملدة ٢١ يوما 

على ذمة القضية.
واستنادا الى مصدر أمني 
فإن عمليات وزارة الداخلية 
تلقــت أول أيام عيــد الفطر 
املبارك بالغا مــن وافد أبلغ 
من خاللــه بأنه يعمل عامل 
توصيل طلبات، وانه خالل 
قيامه بتوصيل احد الطلبات 
في »فهد االحمد« شاهد مركبة 
اميركية تلقي بشاب في أحد 

دليڤري سوري 
شاهد إلقاء اجلناة 

للمجني عليه من 
مركبة وأنقذه من 

موت محقق

ملشاهدة الڤيديو


