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النواف يوجّه مبنع مطاردة املركبات واالكتفاء بالتقاط رقم لوحتها

طلب النقل وفق الضوابط 
املتبعــة مــن قبــل االدارة 
العامة لشؤون قوة الشرطة.
التعميــم: على  وختــم 
العامني  املدريريــن  جميع 
ومساعــــديهم ومــــديري 
االدارات العلــم مبــا جــاء 
التعميــم  مبضمــون هــذا 
مــن  اعتبــارا  وتنفيــذه 

تاريخه.

توزيــع الدوريات حســب 
طبيعة كل مديرية من قبل 
مدير ادارة العمليات التابعة 

للمديرية.
٥ ـ يتــم انهاء جميع اوامر 
الندب الصادرة في السابق 
بني احملافظــات والصادرة 
ايضا من قبل وكيل القطاع.
6 ـ في حال طلب النقل بني 
مديريــات األمــن، يتم رفع 

املخفر املختص في البالغات 
اجلســيمة التي تســتدعي 
التواجد عند احلاجة، ويتم 
ارسال بالغ اولي الى ادارة 
العمليات بقطاع االمن العام 
ورفع تقرير دوري ملدير عام 
مديرية األمن بكل محافظة 
التي مت  البالغــات  بشــأن 

التعامل معها.
4 ـ يتــم تنظيــم عمليــات 

قطاع شؤون األمن العام.
 ٢ ـ يلغى جميع ما يســمى

بـ »الفرق« التابعة ملديريات 
األمن ويتم االلتزام مبا جاء 
بالهيكل التنظيمي للوزارة.
3 ـ يتم التعامل األولي مع 
جميــع البالغــات الواردة 
الى مديريات األمن من قبل 
قسم تســيير اآلليات بكل 
محافظة، ويتم طلب دورية 

ايضا حدوث اضرار جسيمة 
باآلليــات العســكرية، فقد 

قررنا اآلتي:
١ ـ مينع منعا باتا مطاردة 
اي مركبة في حال هروبها 
االكتفــاء  يتــم  ان  علــى 
بتسجيل رقم اللوحة فقط، 
إال في احلاالت التي يتطلب 
األمــر فيها ذلك، ويتم أخذ 
املوافقــة من قبــل عمليات 

عبداهلل قنيص ـ  أحمد خميس

وجــــــه وكـيـــــل وزارة 
الداخلية بالتكليف الفريق 
الشيخ فيصل النواف مبنع 
مطــاردة اي مركبة هاربة 
واالكتفاء بالتقاط رقم لوحة 
املركبة، كما تضمن التعميم 
الذي اصدره الفريق النواف 
انهــاء جميــع اوامر الندب 
الصــادرة بــني احملافظات 
فــي قطــاع االمــن العــام، 
وحــدد ضوابــط النتقــال 
قوة األمن العام. وجاء في 
التعميــم الــذي حمل رقم 
٢٠١٩/١64: نظــرا لالحداث 
االخيرة والتــي تتمثل في 
مالحقة ومطاردة املركبات 
املشــبوهة مــن قبل رجال 
األمن مبديريات األمن العام، 
حيث نتج عن ذلك تعريض 
حياة رجل األمن واملواطن 
للخطــر، كما نتج عن ذلك 

للحيلولة دون تعريض حياة رجل األمن واملواطن للخطر

حوادث متكررة وقعت جراء مطارداتالفريق الشيخ فيصل النواف

.. وتفّقد آلية الكشف عن رفات 
األسرى واملفقودين الكويتيني

قام وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ فيصل 
النــواف بزيارة إلى اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية التابعة 
لقطاع األمن اجلنائي وذلك لتفقد آلية عمل االســتعراف 
اجلنائي لرفات األسرى واملفقودين الكويتيني التي تسلمتها 
الكويت مؤخرا من السلطات العراقية، وكان في استقباله 
مدير عام اإلدارة العام لألدلة اجلنائية اللواء محمود الطباخ 

وعدد من ضباط اإلدارة.
وفي بداية الزيارة نقــل الفريق النواف للعاملني في 
اإلدارة حتيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح، مثمنا جهودهم الدؤوبة من 
أجل خدمة العدالة، مؤكدا أن وزارة الداخلية لن تدخر جهدا 

في دعمهم ومساندتهم.
وتوجه الفريق النواف إلى مختبر االستعراف لتفقد 
آلية عمل الكشف عن رفات األسرى واملفقودين الكويتيني 
وكيفية استخالص احلمض النووي )DNA( ومطابقته مع 
قاعدة البيانات املوجودة في اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية.

تصنيف خطف حدث من اليرموك.. »جنائية«

3 طعنات لهندي تدرج 4 وافدين على قوائم القبض

حريق غامض يلتهم 4 مركبات في جليب الشيوخ

أحمد خميس

وجه وكيل نيابة االحمدي 
بتصنيــف خطــف حــدث من 
منطقــة اليرمــوك الى منطقة 
الشاليهات باعتبارها جناية، 

وامر بسرعة ضبط اخلاطف. 
واســتنادا الى مصــدر امني، 
فإن مواطنا استنجد بعمليات 
الداخلية، مشيرا الى انه تلقى 
اتصاال مــن ابنه افاد فيه بأنه 
تعرض للخطف وانه يقف مقابل 

احد مراكز التسوق الشهيرة في 
النويصيب. واضاف املصدر: 
علــى الفور انتقلــت دوريات 
االمن الى موقع تواجد احلدث، 
وبسؤاله عما حدث قال ان زميال 
له حضر الى منزله وطلب منه 

ان يصعد معه الى سيارته على 
ان يتوجها الى جمعية اليرموك 
القريبة من منزله، اذ به يغير 
اجتاهه الى منطقة الشاليهات، 
واضاف انه متكن من الفرار بعد 

ان توقف اخلاطف بسيارته.

محمد اجلالهمة

أدرج أســماء 4 وافديــن 
اجلنســية  مــن  جميعهــم 
اآلســيوية علــى قوائم إلقاء 
القبــض، وجــار ضبطهــم 

والبحث عنهم من قبل مباحث 
الفروانية، وذلك على خلفية 
قيامهــم بطعن وافــد هندي 
وتركه بني احلياة واملوت في 
الفروانية. واستنادا الى مصدر 
امني، فإن بالغا ورد بوجود 

وافد غارق في دمائه وملقى 
على االرض، وعلى الفور مت 
نقل املصاب الى مستشــفى 
الفروانية وتبني انه مصاب بـ 
4 طعنات في الصدر والظهر 
والرأس، واضاف املصدر: اودع 

الوافد غرفــة االنعاش وبعد 
حتسن حالته مت االستماع الى 
اقواله، حيث قال ان هناك 4 
وافدين يعرفهم قاموا بضربه 
وزود رجال االمــن ببيانات 

املدعى عليهم.

عادت حرائق املركبات بعد توقف قصير مجددا الى منطقة 
اجلليب، حيث متكن رجال إطفاء مركز جليب الشــيوخ مساء 
الثالثــاء املاضي من إخماد حريق 4 مركبات كانت متوقفة في 
ساحة ترابية مبنطقة جليب الشيوخ دون وقوع أي إصابات. 
وقال مصدر في االطفاء ان الترجيحات تشــير الى ان احلريق 
متعمد، الفتا الى ان وحدة التحقيق شــرعت في معرفة ســبب 
احلريق، وأشــار املصدر الــى ان هناك حرائــق مماثلة عديدة 
ترجع الى عبث اطفال او تعمد ســكب مادة ســريعة االشتعال 
والقاء جسم مشــتعل. من جهة اخرى، توجهت مساء اول من 
امــس فرقتا إطفاء حولي والســاملية للتعامل مع حريق منزل 
املركبات وقد تفحمت جراء احلريقفي منطقة الشعب السكني، وخلف احلريق اضرار مادية فقط.

مواطنة أهانت رجل مرور
ٍ في مجمع راق

قضية احملرض على اغتيال 
مسؤولي »اجلهاز املركزي« 

أمام »اجلنايات« قريباً

جثة عشرينية لـ »الشرعي«

وفاة »البدون« الساقط من علّو
مواطنة تبلغ عن تغيب ابنها

أحمد خميس

سجل مواطن يعمل في وزارة الداخلية وحتديدا عسكريا 
بالغا إلى مخفر شــرطة األندلس متهما مواطنة من مواليد 
١٩7٠ بإصابته خالل تأدية مهام عمله، وقال املبلغ انه وخالل 
جولة تفقدية في احد مراكز التسوق الشهيرة، قامت سيدة 
بالتلفــظ عليه، مؤكــدا أن ما صدر عن الســيدة غير مبرر 
وال يعرف ملاذا قامت بهذا التصرف، وســجلت قضية إهانة 

موظف عام، وجار استدعاء املدعى عليها للتحقيق معها.

عبدالكرمي أحمد 

علمت »األنباء« أنه متت إحالة أوراق قضية )م.خ( املتهم 
بالتحريض على اغتيال مسؤولي اجلهاز املركزي، إلى محكمة 
اجلنايات، حيث ســيتم قريبا حتديد جلسة حملاكمته. من 
ناحية أخرى، قرر قاضي جتديد احلبس أمس استمرار حجز 
عشرة متهمني باملشاركة في اعتصامات غير محددي اجلنسية 
»البدون« في منطقة تيماء وساحة اإلرادة، إلى ٢٥ أغسطس 
اجلاري، حيث سيعرضون عليه مجددا للنظر في أمر إخالء 
سبيلهم. ويواجه املتهمون عبداحلكيم الفضلي ويوسف بدر 
وعبــداهلل الفضلي وأحمد العونان ومتعب العونان وعواد 
العونان وأحمد شايع وجاراهلل الفضلي وحامد جميل ويوسف 
الباشــق تهما عدة أبرزها االنقضاض على النظام في البالد 
وإشــاعة أخبار كاذبة واإلساءة إلى دول صديقة وتعريض 
البالد خلطر قطع العالقات السياسية معها والتجمهر بدون 
ترخيص وإساءة اســتعمال الهاتف. من ناحية أخرى، أمر 
قاضي جتديد احلبس أمس باســتمرار حبس املتهم بإدارة 
حساب »عتيج املسيان« في موقع »تويتر«، وثالثة آخرين 
متهمني بالقضية بينهم محام، إلى ٢8 أغسطس اجلاري، حيث 

سيعرضون عليه مجددا للنظر بإخالء سبيلهم.

محمد اجلالهمة

أحــال وكيل نيابة مبارك الكبير الى الطب الشــرعي 
جثــة فتاة ٢١ عاما ملعرفة ســبب وفاتهــا وإعداد تقرير 
بذلك. وكان شقيق املجني عليه وهو من مواليد ١٩7٩ أبلغ 
مخفر املنطقة بوفاة شقيقته في منزل األسرة بالعدان.

أحمد خميس

توفي شاب بدون من مواليد ١٩88 داخل مستشفى اجلهراء 
حيث ظل  داخل جناح العناية املركزة لعدة أيام، فقد دخل 
بتاريخ 8/6. واستنادا الى مصدر أمني، فإن شقيق املتوفى 
وهو من مواليد ١٩73 تقدم الى مخفر شرطة تيماء وقال إن 
شقيقه لفظ أنفاسه األخيرة بعد أيام قضاها داخل املستشفى. 
وأشــار الى أن املتوفى كان يصلح ســتاليت منزل العائلة 

بالدور الثالث فاختل توازنه ليسقط بال حراك.

محمد اجلالهمة

شرع رجال إدارة بحث وحتري محافظة األحمدي في 
البحث عن شــاب كويتي من مواليــد ٢٠٠4. وجاء فتح 
التحقيق والبحث عن الشاب بعد أن تقدمت والدته وهي 
ســيدة من مواليد ١٩67 وقالت في بالغ الى مخفر الظهر 
ان ابنها خرج منذ 3١ يوليو املاضي ولم يعد حتى اآلن.


