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سلب هندي سيارته و١٤٠ دينارًا بعد اخلنق وبصفة «بلدية»
عبداهللا قنيص

تعــرض وافد هنــدي لعملية 
ســلب بالقوة مبلــغ ١٤٠ ديناراً، 
وبعد االعتداء عليه وخنقه حتى 
ميتثل لشخصني مجهولني ويقوم 
بتســليمهما ما بحوزته لم يكتف 
املتهمان بسرقة الـ ١٤٠ دينارا وإمنا 
أجبراه على أن يســلمهما مفتاح 
ســيارة يعمل عليها، وانطلقا بها 
لتنفيذ وقائع ســلب جديدة على 

األرجح. هذا، ومت تسجيل القضية 
بتصنيف جنايات وبرقم ٢٠٢٢/٥٠
وأرســلت بيانات املركبــة املبلغ 
عن ســرقتها إلى عموم الدوريات 
وتكليف املباحث بضبط املتهمني.
وحــول تفاصيل القضية التي 
سجلت في مخفر القشعانية، قال 
مصــدر امني لـ «األنباء» ان وافدا 
هنديا مــن مواليــد ١٩٧٥ ويعمل 
ســائقا لدى شركة شــهيرة لبيع 
الدواجن أبلــغ بأنه كان نائما في 

مزرعة تعود للشركة، وفيما تشير 
عقارب الســاعة الى الرابعة فجرا 
فوجئ بشخصني يدخالن الغرفة، 
وعند ســؤالهم عن هويتهما قاال 
بصوت مرتفــع إنهما يعمالن في 

البلدية.
وأضاف املجني عليه: عقب ذلك 
انقض املتهمان علي وقام أحدهما 
بخنقي وسحب حافظة نقودي وكان 
بداخلها ١٤٠ دينارا، وقبل ان يغادرا 
شاهدا مفتاح «ســويتش»املركبة 

أعلى السرير فأخذاه وقام أحدهما 
بالصعود اليها والهرب بها.

وحول مواصفات املركبة التي قدم 
بها اللصان قبل تنفيذ اجلرمية، قال 
املجني عليه انها مركبة رباعية قدمية 
ولم يســتطع ان يلتقــط رقمها، اما 
مركبته التي سلبت منه فهي صالون 
عنابي موديل ٢٠١١ ومسجلة باسمه. 
وذكر املجني عليــه أن أحد املتهمني 
كان يرتدي دشداشة والثاني يرتدي 

بذلة رياضية.

..وباكستاني ٦٠٠ دينار في العبدلي بـ «عطني هويتك.. وياك مباحث»
عبداهللا قنيص

كلــف رجــال إدارة بحث وحتري 
محافظــة اجلهراء بضبــط وإحضار 
مجهولني انتحال صفة رجال مباحث 
ومتكنــا من ســلب وافد باكســتاني 
يعمل سائق ونش ٦٠٠ دينار، وذلك 

في منطقة العبدلــي، وقدم في ملف 
القضية بيانات املركبة التي يستقلها 
املدعى عليهما، فيما يرجح بنســبة 
كبيرة ان تكون املركبة املســتخدمة 
فــي الواقعة مبلغ عن ســرقتها، هذا 
وسجلت قضية برقم ٢٠٢٢/٨٦ مخفر 

شرطة القشعانية.

وحول تفاصيل القضية، قال مصدر 
أمني ان الوافد ويبلغ من العمر ٤١ عاما 
ذكر في إفادته انه كان على منت ونش 
ويحمل أعلى الونش شاليها متنقال، 
وخالل تواجده فــي منطقة العبدلي 
اســتوقفته مركبة بداخلها شخصان 
في العشــرينيات، األول يرتدي زيا 

وطنيا واآلخر زيا رياضيا، حيث مت 
إبالغه بأنهما من رجال املباحث وطلب 
االطالع علــى هويته، ولدى إخراجه 
احلافظة أمره املدعى عليهما بتقدمي 
احلافظــة بكاملها، ومــا ان فعل ذلك 
حتــى هربا، مؤكــدا ان احلافظة كان 

بداخلها ٦٠٠ دينار.

حتديد هوية «سوابق سجني» نصب على شركة بـ ٢٣ عطرًا فرنسيًا
مبارك التنيب

متكن رجال مباحث حولي من حتويل قضية 
كانت ســجلت ضد مجهــول إلى قضية نصب 
واحتيال بعد حتديد هوية اجلاني، حيث تبني 
انه مواطن ويقيم في الســجن املركزي منذ ١٨

أغسطس املاضي وان هذه اجلرمية كانت آخر 
جرائمه قبل أن يحال إلى السجن املركزي.

وحول تفاصيل القضية قال مصدر أمني ان 
ممثال قانونيا لشركة عطور شهيرة تقدم الى 
مخفر شرطة ميدان حولي وذكر أن مندوبا كّلف 
بتوصيل ٢٣ عطرا فرنسيا فاخرا إلى شخص 
مجهول وان املندوب تعرض للخداع بأن تسلم 

منه املدعى عليه العطور وهرب. واضاف املصدر: 
بعد اجراء حتريات مت حتديد هوية اجلاني من 
خالل رقم هاتفه، حيث تبني ان املتهم مواطن 
مــن مواليد ١٩٨١ وانه من أرباب الســوابق في 
قضايا النصب واالحتيال، وباالستعالم اآللي 
لــوزارة الداخلية تبني انــه املدعى عليه نزيل 
في الســجن املركزي ولديه ســوابق في مجال 

السرقات والنصب واالحتيال.
هــذا ومتت احالة ملف القضية الى النيابة 
العامــة متهيدا التخــاذ ما يلزم مــن اجراءات 
بحيث يتم التواصل مع ادارة الســجن لتمكني 
املتهم من املثول امام النيابة العامة ومواجهته 

بادعاءات الشركة.

نافذة على األمن

هكذا نضاعف 
شرطتنا النسائية

الفريق م. طارق حمادة

ماذا تريــدون ان تصيروا في الكبر؟ 
إذ طرحنا هذا الســؤال على ١٠ طالب في 
املراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوي 
فســنجد ان من بني هــذا العدد ما ال يقل 
عن ٥ يجيبــون «ابي أصير ضباط» هل 
ســألنا انفسنا ملاذا تلك االجابات؟ وملاذا 
جند املتقدمني لاللتحــاق كطلبة ضباط 
وضباط اختصاص في دورات الشــرطة 
والدفاع واحلرس واالطفاء باآلالف، رغم 
ان املطلوب مئات، واألمر نفسه لدورات 
ضباط الصف في قوة اإلطفاء، باعتقادي 
ان الســبب الرئيســي ليس فقط بسبب 
املكانة االجتماعيــة التي حتظى به هذه 
الشريحة في املجتمع أو بسبب االمتيازات 
النســبية التي يتم منحها لهم أو بسبب 
الصورة اإليجابية التي يبرزها اإلعالم او 
للمادة العلمية التي يتم تدريسها ألبنائنا 
في الصغر، ولكن هناك سببا جوهريا أال 
وهو الدعاية غير املباشرة التي يحظى بها 
رجل األمن عبر التواجد امليداني ورؤية 
رجال األمن في امليدان، ومن هنا تفضل 
شــريحة كبيرة من أبنائنا خدمة الوطن 

من خالل النافذة العسكرية.
نعلــم أن هنــاك أســبابا حالت دون 
التوسع في التحاق املرأة بالعمل الشرطي، 
ولكن هذه العوائق بدأت تزول وأضحت 
الفرصــة مواتية لزيادة أعداد الشــرطة 
النســائية ومبا يتناســب مع كون املرأة 

نصف املجتمع.
كيف إذا شجعنا الفتيات على تفضيل 
العمــل األمني؟ احلــل يكمن فــي زيادة 
التواجــد امليداني ألخواتنــا وبناتنا في 
الطرقات واألســواق وحتــى باحلمالت، 
لتوفير افضل دعايــة نحقق من خاللها 
زيادة أعداد املنتسبات للشرطة النسائية، 
فرؤية األطفال لرجل األمن بهيبته خالل 
توجهه إلى املدرســة وعودته منها تولد 
لديه شعورا بأن يكون شرطيا او ضابطا 

في الكبر.
الدعاية عنصر مهم للغاية والشركات 

الكبــرى تعــي ذلك وتخصــص للدعاية 
ميزانيــة كبيــرة حتى تواصــل التميز، 
ووزارة الداخلية قادرة على زيادة اإلقبال 
على الشرطة النسائية بتواجد اكثر لهن 
ميدانيا خاصة مع األجواء املميزة شتاء، 
ألنــه متى ما كثفنا مــن جرعات الدعاية 
فسنجد بناتنا يقبلن على العمل الشرطي، 
وجند جيال جديدا مــن بناتنا واخواتنا 

يفضلن العمل الشرطي عما دونه.
التحاق املرأة بالعمل الشرطي انطلق 
من إميان راســخ بقــدرة وكفــاءة املرأة 
الكويتية وأهمية االســتفادة من نصف 
املجتمــع وصوال إلى اكتفــاء وطني في 
جهــاز الشــرطة يعــوض أي نقــص قد 
يحــدث، والنائــب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزير الداخلية الشــيخ طالل 
اخلالد لديه طموح كبير وتصور لكل ما 
حتتاجه الوزارة خاصة القوة البشــرية 
لالرتقاء بالعمل األمني، وزيادة الشرطة 
النسائية سيحدث الفارق وتغطى األعداد 
التي حتتــاج إليها الوزارة عبر التواجد 
النســائي امليداني ألخواتنا وبناتنا؛ ألن 
هذه الوسيلة افضل دعاية ميكن ان نقدمها 
اآلن ونحصد ثمارها قريبا مع أهمية أن 
متنح الشرطة النسائية مناصب إشراقية 
وقيادية، ونكثف من العنصر النسائي في 
قطاعات وإدارات في الوزارة مثل املخافر 
والشــرطة املجتمعية واألمــن اجلنائي 

واملرور وغيرها من قطاعات الوزارة.
آخر الكالم 

إن إدارة الشؤون الصحية في منطقة 
قرطبــة يتردد عليها املئات يوميا وتدار 

من قبل قيادي وطني متميز.
 لألســف بعض مــن يقصدون خدمة 
هذا املرفق الصحي «فحص نظر القيادة» 
يعوقون حركة السير بترك املركبات كصف 
ثان، أمتنــى من وكيل العمليات واملرور 
اللواء جمال الصايغ زيارة املنطقة صباحا 
او اإليعاز الى دورية بالتواجد بني احلني 

واآلخر.

«التمييز» تنظر قضية قتل «فرح» ٢٨ اجلاري

«سطحة» تورط سوريًا في قضية تخلف إيجارات

عبدالكرمي أحمد

حددت محكمــة التمييز يوم ٢٨ اجلاري 
موعدا لعقد أولى جلساتها حملاكمة املواطن 

«ف.ص» املتهم بقتل املواطنة فرح أكبر.
وقال وكيل ورثــة املجني عليها احملامي 
عبداحملسن القطان إن النيابة العامة ميزت 
حكم االســتئناف، وطالبت بتشديد عقوبة 
املتهــم بإعدامه لتوافــر أركان جرمية القتل 

العمد في حقه.
وكانت محكمة االستئناف قد قضت خالل 
يونيو املاضي بإلغاء حكم محكمة اجلنايات 
الصادر في يوليو ٢٠٢١ بإعدامه شنقا عن ٧
تهم هي: اخلطــف عن طريق القوة - القتل 
عمدا مع سبق اإلصرار - خطف قاصر بالقوة 
- تهديد بإحلاق الضرر - إتالف مركبة عمدا 
- السير على رصيف املشاة - الدخول عكس 
السير، حيث اكتفت مبعاقبته باحلبس املؤبد.

عبداهللا قنيص

وّجــه محقــق مخفر فــي محافظة حولي 
باســتدعاء وافد ســوري على خلفية قضية 
إيجارات سجلت بحقه. وقال مصدر أمني ان 
مواطنــا تقدم إلى املخفــر وأبلغ عن انه أبرم 

اتفاقا بينه وبني ســوري مبوجبه يســتأجر 
الوافد سطحة نقل سيارات ملدة ٦ أشهر، مشيرا 
إلى ان املستأجر سلمه إيجارات ٤ أشهر فقط 
بزعــم ان األمور لم تكن على ما يرام، مطالبا 
بأن يدفع املســتأجر كامل القيمة اإليجارية، 
وسجلت قضية تخلف عن سداد قيمة اإليجار.

املجني عليها املواطنة فرح أكبر

اخلالد: جهود قوة اإلطفاء تشعر املواطنني واملقيمني باألمان

قام النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزير الداخلية الشــيخ 
طالل اخلالد أمس اخلميس بحضور 
رئيس قوة اإلطفــاء العام الفريق 
خالد املكراد ونائب الرئيس لقطاع 
املكافحة اللواء جمال ناصر وعدد من 
قيادات قوة اإلطفاء العام، بافتتاح 
مركــز عريفجان لإلطفــاء الكائن 
مبدينة صبــاح األحمد الســكنية 
الذي شيد بأحدث نظم البناء ليلبي 
احتياجات رجال اإلطفاء ويغطي 
جميع حوادث املنطقــة واملناطق 
القريبة منها ويكون مساندا لباقي 

املراكز في املنطقة اجلنوبية.
وأشــاد النائــب األول لرئيس 
مجلس الــوزراء ووزير الداخلية 
بجهود أعضــاء قوة االطفاء العام 
وتضحياتهم التي تشعر املواطنني 

واملقيمني باألمان والطمأنينة.

من جهته، أكد رئيس قوة اإلطفاء 
العام الفريق خالد املكراد ان مدينة 
صباح األحمد السكنية متت اضافة 
تأمينها بافتتاح ثاني مركز إطفاء 

فيها.
اجلدير بالذكر ان اهتمام النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية بســرعة افتتــاح مراكز 
اإلطفــاء نابع من حرص احلكومة 
علــى توفير جميــع اخلدمات في 
املدن واملناطق اجلديدة لكي ينعم 
املواطنني واملقيمني بأقصى درجات 

احلماية واألمن املجتمعي.
ويأتي افتتاح هذا املركز حرصا 
من قوة اإلطفاء العام على تعزيز 
إمكانياتها والقيام بواجباتها املناطة 
فيها للحفاظ على األمن املجتمعي 
وحمايــة األرواح واملمتلــكات من 
خالل سرعة االستجابة للبالغات.

وزير الداخلية افتتح مركز إطفاء عريفجان مبدينة صباح األحمد السكنية

النائب األول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية مستمعا لشرح عن مرافق املركز الشيخ طالل اخلالد والفريق خالد املكراد وعدد من عناصر قوة اإلطفاء في لقطة جماعية

النائب األول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طالل اخلالد خالل جولة مبركز إطفاء عريفجان


