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إبعاد ٢٥٥ ذكرًا و٢٤٨ أنثى في أسبوع

انتحار فلبينية بسرداب منزل كفيلها

سرقة هاتف طبيبة في «الصاحلية»
محمد اجلالهمة

خاطب محقق مخفر شرطة الصاحلية 
شــركات االتصــاالت بإخطارهــم في حال 
تشــغيل هاتف آيفون ذكي متت ســرقته 
من طبيبة هندية على مقربة من الكنيسة، 
فيما قدرت املبلغة قيمة الهاتف املســروق 

بـ ٣٠٠ دينار كسعر تقريبي.
وبحسب إفادة املجني عليها، فإنها تركت 
الهاتــف النقال احلديــث ألقل من ٣ دقائق 
وتوجهت لشراء مشروب غازي من كانتني 
وحينما عادت لم تعثر على الهاتف ووجدته 
مغلقا على الدوام، ومت تسجيل قضية سرقة 

هاتف برقم ٨١٦ /٢٠٢١.

تبادل االتهامات بني ضابط مباحث وفتاة

مبارك التنيب

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واالعالم 
االمني بــوزارة الداخلية انــه بناء على 
توجيهــات وزير الداخلية الشــيخ ثامر 
العلــي وتعليمات ومتابعة وكيل وزارة 
الداخلية الفريق الشــيخ فيصل النواف 
بسرعة اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق 
املضبوطني من مخالفي القانون، وسرعة 

العمل على إبعادهم عن البالد، أصدرت 
العامة للمؤسســات اإلصالحية  اإلدارة 
ممثلة في إدارة اإلبعاد وشؤون التوقيف 
املؤقــت احصائية تتضمن عددا ممن مت 
إبعادهم عن البالد خالل االسبوع املاضي 
من الفترة من ١٢/٨ حتى ١٢/١٤ من شهر 
ديســمبر اجلــاري وكان عــدد املبعدين 
الوافديــن من الرجال ٢٥٥ ومن النســاء 

٢٤٨ بإجمالي ٥٠٣ مبعدين.

مبارك التنيب

أقدمت خادمة فلبينية امس على االنتحار 
شنقا داخل منزل كفيلها في منطقة العدان، 
وفتحت األجهزة األمنية حتقيقا مبالبسات 
الواقعة بعدما سجل مخفر املنطقة جناية 

وفاة بشبهة جنائية.
وذكر مصدر أمني أن مواطنا أبلغ غرفة 
العمليــات بقيام خادمته بتعليق نفســها 
بسقف سرداب منزله، وتوجهت فرق األمن 
وقامت بعمل الالزم ورفع اجلثة وتسليمها 

إلى إدارة الطب الشرعي.

محمد اجلالهمة

تبادلت فتاة كويتية وضابط في وزارة 
الداخلية قطاع األمن اجلنائي برتبة مالزم 
أول االتهامــات فيمــا بينهمــا، ففي الوقت 
الذي ذكر الضابط ان الفتاة قامت بإهانته 
وسبه اثناء تأدية مهام عمله، اتهمته الفتاة 

بالتعسف في استغالل وظيفته.

وبحسب ما جاء في القضية التي حملت 
عنوان إهانة موظف عام اثناء تأدية عمله 
وإساءة استخدام سلطة وتهجم، وسجلت 
فــي مخفــر اجلهراء حتت رقــم ٢٠٢١/٤٣٧ 
فقد ابلــغ الضابط ان الفتاة تهجمت عليه 
في مقر عمله اال ان الفتاة اتهمت الضابط 
بالتهجم عليها واستدعائها من دون سند 

قانوني على حسب قولها.

النواف: «مخيم الداخلية» يرّسخ العالقات االجتماعية بني الضباط

البرجس: «الداخلية» تبذل جميع اجلهود لتقدمي 
اخلدمات ذات العالقة باجلمهور بجودة ودقة

املكراد تفقد سير التدريبات للمستجدين والدورات

افتتح رئيس مجلس ادارة 
نادي ضباط الشــرطة اللواء 
الشــيخ ســالم النواف امس 
املخيم الربيعي لنادي ضباط 
الشــرطة مبنطقــة صبحان، 
وبحضور وكيل وزار الداخلية 
املساعد لشــؤون أمن املنافذ 
اللــواء منصــور العوضــي، 
ووكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشــؤون اخلدمات املســاندة 
الهاجــري،  اللــواء عبــداهللا 
ونائب رئيــس مجلس ادارة 
نادي ضباط الشــرطة اللواء 
فيصــل العيســى، وعدد من 
القيــادات األمنيــة وأعضــاء 
مجلــس ادارة نــادي ضباط 
الشــرطة والســوق املركزي 

للعاملني بوزارة الداخلية.
وقام اللواء الشــيخ سالم 
النواف بجولة تفقدية داخل 
املخيم للوقوف على مستوى 
املقدمة  التجهيز واخلدمــات 
الترفيــه والعــاب  وأماكــن 

أكد وكيل الوزارة املســاعد لشــؤون 
اإلقامة اللواء أنور عبداللطيف البرجس 
أن املؤسســة األمنية تبذل كافة اجلهود 
وتسخر كل اإلمكانات والطاقات لتقدمي 
اخلدمات ذات العالقة باجلمهور باجلودة 

والدقة الالزمة.
وأشــار اللواء البرجس خالل افتتاح 
مركز خدمة املواطن في منطقة الســالم 
الــى أن وزارة الداخلية ال تألو جهدا في 
جتهيز قطاعاتها بكافة اإلمكانيات من مبان 
ومراكز خدمة وأنظمة ووسائل معلومات 
مبا يســاعدها على تقدمي خدمات أمنية 
متكاملة للمواطنني، ســعيا الى االرتقاء 
بالعمل األمني مبا يواكب العصر ويعبر 
عن الوجه احلضاري للكويت، موضحا 
ان مركز السالم مزود بالتقنيات احلديثة 
التي حتقق تقدمي مجموعة من اخلدمات 
بسهولة ويسر من خالل املوظف الشامل.

مبارك التنيب

قــام رئيس قــوة االطفاء 
العــام الفريق خالــد املكراد 
صباح امس بجولة تفقدية في 
ادارة تدريب قوة اإلطفاء، وذلك 
لالطالع على سير التدريبات 
واحملاضــرات  العســكرية 
النظرية للطلبة املستجدين 
والطلبة املستمرين في دورات 
الضبــاط وضبــاط الصف. 
وشــدد الفريق املكــراد على 
التركيز على البرامج واملهارات 
العلميــة والعملية التي يتم 
إعطاؤها للطلبة خالل فترة 
تدريباتهــم مبــا ميكنهم من 
التعامــل مع أي أحــداث في 
حياتهــم العمليــة القادمــة، 
مشــيدا بالــدور الكبير الذي 
يقوم به القائمون على ادارة 
تدريب قوة اإلطفاء في تسخير 
كل اإلمكانيــات لصقل ورفع 
قدرات الطلبة املتدربني بأحدث 

خالل افتتاح مركز خدمة املواطن مبنطقة السالم

مت عرضاً مرئياً لقواعد معايير تقييم األداء قوة اإلطفاء نظَّ

اللواء الشيخ سالم النواف خالل افتتاح مخيم «الداخلية» بحضور قيادات أمنية

اللواء أنور البرجس يستمع إلى اخلدمات املقدمة في املركز

الفريق خالد املكراد تابع التدريبات العسكرية

حكم ُيلزم مدينًا بسداد ١٨٥ ألف دينار
عبدالكرمي أحمد

املدنية  الدائــرة  قضــت 
السادسة في احملكمة الكلية 
بإلزام مواطن بأداء مبلغ ١٨٥ 
ألف دينار آلخر استدان منه 
مبوجب إقــرار دين وتعهد 
مذيــل  بالســداد  رســمي 

بتوقيعه بإجمالي املبلغ.
قــام  قــد  املدعــي  وكان 
بتوجيــه تكليــف رســمي 
بالوفاء للمدعى عليه ينبه 
فيه بضرورة السداد إال أنه 

لم يقم بالسداد، وعليه استصدر أمر أداء، إال 

أنــه قوبل بالرفض ما دعاه 
إلى إقامة دعواه.

وقدم وكيل املدعي احملامي 
عبدالرحمن املقدم للمحكمة 
أصل إقرار الدين وتعهد متت 
كتابته قبل سنتني ونصف، 
ثابت به أن املدعى عليه مدين 

ملوكله باملبلغ املشار إليه.
أن أوراق  املقــدم  وبــني 
الدعوى خلت مما يفيد سداد 
املدعى عليه املبلغ املطالب به 
أو انقضائه مبا تنقضي به 
االلتزامات قانونا، في حني 

أثبت املدعي االلتزام بأداء املبلغ.

احملامي عبدالرحمن املقدم

«دليڤري» يتهم رجلي مرور 
بإحلاق األذى البليغ بضرب مبرح

عبداهللا قنيص

تقدم وافد هندي إلى أحد مخافر محافظة 
مبارك الكبيــر متهما رجلي أمن من قطاع 
املرور باالعتداء عليه بالضرب املبرح وإحلاق 
األذى البليغ به، وذلك على خلفية توقيفه 
لقيادة الدراجة النارية في إحدى الطرقات 

غير املخول بالتجول فيها.
وبحسب إفادة الوافد ويعمل «دليڤري» 

في مجال توصيل طلبات املطاعم فإن مركبة 
خدمات تابعة لوزارة الداخلية طلب قائدها 
التوقف، وحينمــا لم ميتثل لكون املركبة 
غير عسكرية فما كان من رجلي األمن إال أن 
أجبراه على التوقف، وقام أحدهما بضربه 
بشكل مبرح وأحدثا ثقبا في طبلة االذن.. 
الى جانب كدمــات أرفق بها تقريرا طبيا. 
هذا، وعلمت «األنباء» أن املجني عليه تنازل 
للمدعى عليهما أمام وكيل نيابة األحمدي.

األطفــال واملطاعــم واملقاهي 
والسوق املركز للعاملني وزارة 

الداخلية.
وأكد الشيخ سالم النواف 
أن املخيم يبرز اهتمام نادي 
ضبــاط الشــرطة بالرعايــة 
االجتماعية ملنتسبني النادي 

ويعزز التفاعــل فيما بينهم 
وبــني الــوزارة ويعمل على 
ترسيخ العالقات االجتماعية 
واألسرية بني الضباط، الفتا 
الى ان ذلك يأتي في اطار خطة 
مجلــس ادارة نــادي ضباط 
الشرطة للتخفيف من أعباء 

العمل وبسط حالة من البهجة 
والفرحــة للســادة الضباط، 
متوجها بالشكر للقائمني على 
املخيم وسواء من إدارة نادي 
ضبــاط الشــرطة أو اجلهات 
املساندة متمنيا للجميع قضاء 

أوقات ممتعة وسعيدة.

اجلديــر بالذكــر أن حجز 
اخليام يبدأ اعتبارا من اليوم 
الثالثــاء املوافق ٢٠٢١/١٢/١٤، 
على ان يستقبل املخيم رواده 
اعتبارا من االحد املقبل املوافق 
٢٠٢١/١٢/١٩، ويفتــح املخيــم 
أبوابــه طوال ايام االســبوع 
من العاشــرة صباحا وحتى 
العاشــرة مســاء الســتقبال 
ضباط الداخليــة وعائالتهم 
باالضافــة الى مكتــب حجز 
اخليام يفتح من االحد لغاية 
اخلميس من الساعة العاشرة 
صباحا حتى الساعة اخلامسة 
مســاء، حيــث يضــم املخيم 
العديد من اخلدمات الترفيهية 
مــن ألعــاب أطفال ومســرح 
لتقدمي احلفالت واملسابقات، 
باالضافــة الى وجود مطاعم 
تلبي احتياجات رواد املخيم 
اخلاصــة  اخليــام  وكذلــك 
بالتأجيــر التي جتمع شــمل 

األسرة.

العامليــة، كما متت مناقشــة 
مناذج مــن اخلدمات املقدمة 
للجمهــور وأفضــل الســبل 

لتطويرها.
شارك في العرض بعض 

قياديي قطاع الوقاية.

املباشر وتعزيز  االســتثمار 
التنافسية متت خاللها مناقشة 
القواعد العامة ألسس معايير 
تقييــم األداء خلدمات قطاع 
التحول  الوقايــة وحوكمــة 
الرقمــي وأفضل املمارســات 

بــدر ابراهيــم ومديــر ادارة 
تدريب قوة االطفــاء العقيد 

عبداهللا سلطان أحمد.
مــن جهة اخــرى، نظمت 
قوة اإلطفاء العام امس عرضا 
مرئيا قدمته هيئة تشــجيع 

العلوم إلعداد رجال اإلطفاء 
بشكل عصري متكافئ مسلح 
بأحــدث األســاليب العلمية. 
رافق الفريق خالد املكراد في 
اجلولة  مدير إدارة العالقات 
العامة واالعالم العقيد محمد 


