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وفاة طفل مصري سقط من الطابق الرابع
سعود عبدالعزيز

لقي طفل مصري لم يتجاوز الـ ٣ سنوات 
مصرعه جراء ســقوطه من شرفة الطابق 

الرابع لبناية في منطقة الفروانية.
وقــال مصدر امني ان بالغا ورد لغرفة 

عمليات الداخلية من املارة في ساعة متأخرة 
مــن يوم امس االول عن ســقوط طفل من 
بناية، وعلى الفور توجهت دوريات األمن 
واالسعاف واتضح ان الطفل لفظ أنفاسه 
األخيرة. هذا، وأصيبت أسرة الطفل بحالة 

من االنهيار.

مقطع صوتي على «الواتساب» 
يوهق فتاة في قضية سب

مبارك التنيب

أحيل ملف قضية سب إلى اإلدارة العامة 
للتحقيقات مرفق معه حتريات املباحث 
وكذلــك التســجيل الصوتي الــذي يؤكد 

ارتكابها واقعة السب والقذف.
وكانت مواطنة من مواليد ١٩٨٠ اتهمت 
ســيدة شــارفت على الـ ٦٠ عاما بســبها 

عبر مقطع صوتي تلقته عبر الواتساب، 
وعليه مت اســتدعاء املدعــى عليها والتي 

نفت الواقعة.
وقــال املصــدر لـ «األنبــاء» ان تقرير 
مباحث ميــدان حولي أكــدوا انهم وبعد 
االســتماع إلــى املقطــع كان لديهم يقني 
بارتكاب املدعى عليها الواقعة وان اإلنكار 

محاولة منها لإلفالت من العقاب.

٣ مواطنني بـ«كوكتيل»  مخدرات في قبضة «املكافحة»
منصور السلطان

أحالت دوريات إســناد 
مديرية أمن األحمدي مساء 
أول من أمــس ٣ مواطنني 
إلى اإلدارة العامة ملكافحة 

املخدرات بعد ضبطهم على 
طريق النويصيب السريع 
في حالة تعاط وبحوزتهم 
كوكتيل من املواد املخدرة. 
وبحســب ما ذكره مصدر 
أمني لـ «األنباء»، فإن إحدى 

دوريات إسناد مديرية أمن 
األحمــدي وخالل جتوالها 
رصــدت ســيارة تســير 
بطريقــة تثيــر االنتبــاه، 
وبعــد إجبــار قائدها على 
التوقف تبني أنه واثنني من 

مرافقيه فــي حالة تعاط، 
وباالستعالم عنهم، اتضح 
انهــم مواطنــون، وخالل 
نزولهم من الســيارة عثر 
بحوزتهم على كوكتيل من 
املــواد املخدرة (حشــيش 

- كيميــكال - شــبو - 
حبوب مخدرة)، باإلضافة 
إلــى أدوات تعاط. وعليه، 
اقتيادهــم وإحالتهــم  مت 
واملضبوطــات إلى اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات.

النوم في املركبة فجرًا 
يكشف  حيازة «غير طبيعي» 

لـ ٣١ حبة مخدرة
محمد اجلالهمة

لم يستطع مواطن أن يغالب النوم خالل تواجده في 
منطقة الدسمة فدخل في نوم عميق، فما كان من مواطن 
إال أن أبلغ عمليات الداخلية خشية من أن يكون الشخص 
النائــم متوفــى، إال ان احلقيقة كانت على خالف ما ظنه 
املواطن املبلغ، إذ تبني ان النائم مجرد شخص غير طبيعي 

ودخل في نوبة نوم إثر تعاطي حبوب مخدرة.
وفي التفاصيل، أن مواطنا أبلغ عمليات الداخلية عن 
وجود شــخص داخــل مركبته وأنه حــاول إيقاظه دون 
جدوى، وعليه انتقل رجال األمن إلى موقع البالغ وجرى 
طرق الزجاج بقوة حتى استيقظ الشخص، ولدى حديث 
رجال األمن معه تبني احمرار شديد في عينيه، واتضح انه 
في حالة غير طبيعية، ليتم إخضاعه للتفتيش والعثور 
على حقيبة ســوداء وجد بداخلها ٣١ حبة عبارة عن «٣
كبســوالت أحمر + ابيض»، و٣ أشــرطة بواقع ٣٠ حبة 
متناول منها ٣ حبات لتبلغ كمية احلبوب التي ضبطت 

احلبوب التي وجدت داخل حقيبة املواطنبحوزته وهي من املؤثرات العقلية ٣١ حبة.

نشطاء يحّذرون من جهاز «تهكير» يسرق البيانات البنكية عن ُبعد
محمد اجلالهمة 

دعــا نشــطاء علــى وســائل التواصل 
االجتماعي اجلهات املختصة، إلى ضرورة 
مالحقــة عدد من احملالت تقوم ببيع جهاز 
هاكر شــديد اخلطورة، حيــث يتمكن هذا 
اجلهاز، والذي يباع بشكل سري، من التقاط 
كل البيانــات البنكية من خالل اقتراب هذا 
اجلهاز مــن جيب األشــخاص، ومن خالل 
االستشعار عن بعد يتمكن اجلهاز من سرقة 
كل البيانــات املدونة أســفل البطاقة. ومن 
خالل تلك البيانات يســتطيع األشــخاص 

شراء بضاعة أو ما شابه عبر اإلنترنت.
 ونشر النشــطاء مقطعا مصورا يظهر 
كيفية ســرقة والتقــاط البيانات اخلاصة 
بالبطاقات البنكية وكذلك سرقة املعلومات 

اجلهاز املستخدم في سرقة البيانات البنكية عن بعداملسجلة على الهواتف النقالة.

اختتام دورة «أوامر إطالق النار
 وقواعد االشتباك ١١»

أعلنت وزارة الداخلية عن اختتام القيادة 
التنســيقية حلماية األمــن الداخلي دورة 
«أوامر إطالق النار وقواعد االشــتباك ١١» 
مبركز عمليات القيادة التنسيقية، والتي 

اقيمت خالل الفتــرة من ٨ إلى ١٢ اجلاري 
وذلــك مبشــاركة ٢١ ضابطا مــن مختلف 
القطاعــات فــي وزارة الداخلية واجليش 

الكويتي واحلرس الوطني.

املشاركون في الدورة

١٢٠ مخالفة مرورية وضبط مركبتني مطلوبتني قضائيًا 
وحجز أخريني بـ «عوادم مخالفة» في حملة «شرق الصناعية»

منصور السلطان - مبارك التنيب

املــرور  قطــاع  نفــذ 
والعمليات ممثال في اإلدارة 
العامــة للمرور – الشــؤون 
الفنيــة حملــة بالتنســيق 
وبالتعاون مع وزارة التجارة 
والصناعة امس على منطقة 
شرق الصناعية، أسفرت عن 

للورش واحلرفيني، وحترير 
(٥) تعهدات بحق ورش أخرى 
ملخالفتها القرارات الوزارية.
وبحســب بيــان وزارة 
الداخليــة، فإن احلملة تأتي 
بناء على توجيهات وتعليمات 
النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخليــة 
باإلنابــة  الدفــاع  ووزيــر 

على كل ربوع البالد للتصدي 
ألي خــروج علــى القانــون 
والقرارات الوزارية، مشددة 
بأنه ال تهاون في ردع الورش 
والكراجات التي تقوم بتركيب 
عــوادم املركبــات وتغييــر 
الشــكل اجلوهري للمركبة 
ومخالفــة شــروط األمــن 

والسالمة.

الشيخ طالل اخلالد بتكثيف 
واســتمرار احلمالت األمنية 
واملروريــة علــى الكراجات 
والــورش وتطبيق القوانني 
والقــرارات الوزاريــة علــى 

املخالفني بكل حزم وشدة.
وفي هذا اإلطار أكد قطاع 
املرور والعمليات اســتمرار 
احلمــالت املرورية واألمنية 

استهدفت عدداً من الورش والكراجات في املنطقة

احلملة استهدفت مجموعة من احملالت تقوم بتركيب أدوات تصدر عنها أصوات مزعجة

اكزوزات تستغل من قبل عدد من الكراجات

من حملة منطقة شرق الصناعية

ضباط ومفتشون من وزارة التجارة شاركوا في احلملة

حترير ١٢٠ مخالفة مرورية 
وضبط مركبتني مطلوبتني 
وإحالــة  قضائــي  حلجــز 
مركبتــني الى كــراج احلجز 
بسبب تركيبهما عوادم تسبب 
أصواتا مزعجة، كما مت إغالق 
(٤) ورش مخالفــة من قبل 
وزارة التجــارة والصناعة، 
وحترير (١٣) إشعار مراجعة 

يوضع على مقربة من احلافظات والهواتف النقالة ويستطيع التقاط وسرقة املعلومات املخزنة بها

النائب األول  أعاد  املاضي  األســبوع 
لرئيس مجلس الــوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ طالل اخلالد الزخم ألخطر قضية 
تواجه الكويت في االعوام االخيرة، أال وهي 
قضية املخــدرات التي ال ميكن جتاهلها، 
بل يجب التذكير بها دوما والدفع بإيجاد 
حلول جذرية لها، وذلك بأن وجه جلنة عالج 
وتأهيل املدمنــني لتوفير أفضل الكوادر 
الطبية املتخصصة لعالج املدمنني بأحدث 
الوسائل مع توفير اخلصوصية والسرية 
التامة، وااليعاز الى جميع الفرق التنفيذية 
املنبثقة من اللجنة العليا للحملة الوطنية 
ملكافحة املخدرات بضرورة التعاون وتذليل 
التحديات واإلســراع في تنفيذ اخلطط 
أداء يتم من  واملشاريع وفق مؤشــرات 
خاللها تقييم تلك اخلطط، والعمل اجلاد 
والدؤوب ملواجهة هذه احلرب الشرســة 
التي تستهدف شباب الكويت ومستقبلها 
بتجفيف جميع منافذ تهريب تلك السموم 
بدعم ومساندة أبناء الكويت املخلصني في 
املنافذ البرية والبحرية واجلوية واملفتشني 

في اإلدارة العامة للجمارك.
النائب األول حينما أشــار الى أهمية 
دور األسرة احملوري في حماية األبناء من 
االجنراف إلى هاوية تعاطي وإدمان املواد 
املخدرة، وان الكيان األسري هو خط الدفاع 
األول ملواجهة هذه اآلفة والتغلب عليها، هو 
بذلك وضع أيدينا على اهم الوسائل التي 
حتمي ابناءنا، وهذا ما سبق وتطرقت اليه 
في اكثر من موضع، واشرت إلى أن على 
االســرة دورا غاية في االهمية مبراقبة 
االبناء ومعرفة من يصاحبونهم، وأعدت 
التذكير بهذه اجلزئية في لقائي على تلفاز 

قناة العدالة مطلع العام ٢٠٢٣.
اســتوقفني ما ورد على لسان مدير 
عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد 
محمد قبازرد في لقائه املتميز مع جريدة 
«األنباء» ان ما ضبط خالل بضع سنوات 

بلغ ٦٫٥ أطنان مخدرات و٢٥ مليون حبة 
مخدرة فقط في العــام ٢٠٢٢، وان قيمة 
املضبوطات ١٠٦٫٥ ماليني دينار، ما يؤكد 
أن الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي 
مستهدفة بســبب الدخل الشهري العالي 
للمواطن الكويتي واخلليجي والوفرة املادية، 
وقــرب بلداننا من أماكن زراعة وصناعة 

هذه املمنوعات.
إشارة املدير العام للمكافحة إلى ان أكثر 
فئة ضحايا املخدرات هم الشــباب ألنهم 
مستهدفون من عصابات املخدرات، حلب 
املغامرة والتجربة واإلقدام على املخاطرة، 
يتســق متام مع حتمية أن تكون االسرة 
هي خط الدفاع االول امام انسياق االبناء 

الى هذه اآلفة املدمرة.
إشارة املدير العام للمكافحة إلى وجود 
حاالت تعاط في املدارس، والتنســيق مع 
اإلدارة العامة للعالقــات العامة واالعالم 
التربية إللقاء محاضرات  االمني ووزارة 
توعوية في املدارس احلكومية واخلاصة، 
خطوات ممتازة، ونأمل االستمرارية في 

جرعات التوعية.
آخر الكالم 

كل الشكر الى النائب االول لإليعاز الى 
رجــال وزارة الداخلية مبالحقة ومخالفة 
املركبات التي تصدر عنها أصوات مزعجة 
املركبات  تلك  ومقلقة، لألســف اصوات 
تتســبب في ازعاج كبير للجميع خاصة 
املرضــى وتدخل الفزع في نفوس بعض 
مســتخدمي الطريق خاصة الســيدات، 
االصــوات العالية واملفاجئة الصادرة عن 
مركبات ميكن ان تتسبب في حوادث مرورية 
جسيمة، والشكر موصول الى وزارة التجارة 
على حمالتها وإغــالق احملالت والورش 
التي تبيع ادوات ومعدات تساعد أصحاب 
هذه السيارات على إصدار تلك األصوات. 

حفظ اهللا الكويت من كل مكروه.

نافذة على األمن

اخلالد يعيد الزخم 
ألخطر قضية

الفريق م. طارق حمادة

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

إحالة سوابق إلى مكافحة املخدرات
مبارك التنيب

أحال رجال دوريات إسناد مديرية أمن 
اجلهراء مساء أول من أمس شابا كويتيا من 
أرباب السوابق إلى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات، بعــد ضبطه في منطقة النعيم 
يقود سيارة بحالة تعاط وبحوزته كوكتيل 

من املواد املخدرة.
رجال دوريات إسناد مديرية امن اجلهراء 
وخالل تطبيقهــم اخلطة األمنية اخلاصة 
بعطلــة رأس الســنة والتي ضمن بنودها 

االنتشــار األمني وإقامة نقاط تفتيش في 
جميع املناطق والطرقات مت االشتباه بسيارة 
وبعــد إجبار قائدها على التوقف تبني انه 
بحالة تعاط، وباالستعالم عنه اتضح انه 
مواطن في العقد الثالث من عمره، وبتفتيشه 
عثــر معه على أكياس بها مادة «الشــبو» 
املخدر وحبوب «الريكا» وأكياس بها مادة 
«الكيميكال» املخدرة، باالضافة الى سجائر 

حشيش.
وعليه، مت اقتياده وإحالته واملضبوطات 

إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات.


