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وقع وثيقة المشروع الوطني للوقاية من تعاطي المخدرات

أشاد بإنجازات الفريق متقاعد بوصليب

الجراح بحث مع السفير البريطاني القضايا األمنية المشتركة العوضي :عام  2016شهد انخفاض ًا
في عدد القضايا وحاالت الوفيات

• اجلراح مستقبالً السفير البريطاني

ا�ســتقـــبل نـــائــب رئــيــ�س مـــجلـــ�س
الوزراء وزيـــر الداخــــليــة الفــريق
متقاعد ال�شيخ خالد اجل��راح ،يف
مكتبه مبقر وزارة الداخلية �أم�س
�سفري اململكة املتحدة لدى الكويت
ماثيو ل���ودج ،ورح��ب ب��ه ،م�ؤكد ًا
عمق عالقات التعاون بني البلدين
ال�صديقني ومت خالل اللقاء تبادل
الأحاديث الودية وبحث املو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك ،وخا�صة
املتعلقة باجلانب الأمني.
من جانبه �أعرب ال�سفري الربيطاين
عن تقديره للكويت ودورها يف دعم
ال�سالم واالم��ن يف املنطقة ،م�شري ًا
�إل���ى �أهمية ت��ب��ادل ال���ر�ؤى ب�ش�أن

• ..ومع الوكيل والفريق م.عيد بوصليب

املو�ضوعات التي تهم اجلانبني
لتعزيز العالقات بينهما.
من جهة �أخرى ا�ستقبل نائب رئي�س
جمل�س ال����وزراء وزي���ر الداخلية
الفريق متقاعد ال�شيخ خالد اجلراح،
بح�ضور وكيل وزارة الداخلية الفريق
�سليمان الفهد ،الفريق متقاعد عيد
بو�صليب مبنا�سبة تقاعده وبلوغه
ال�سن القانونية .
ورح���ب اجل���راح بالفريق متقاعد
بو�صليب معرب ًا عن تقديره لإ�سهامه
ال��ب��ارز وعمله ال����د�ؤوب املخل�ص
من �أج��ل تر�سيخ امن الوطن و�أمان
امل��واط��ن�ين ،م ��ؤك��دا �أن��ه ك��ان نعم
القيادي يف موقعه وكان قدوة يحتذى

به يف الإخال�ص والبذل يف العمل.
و�أو�ضح �أن امل�ؤ�س�سة الأمنية تعتز
بجهوده على امتداد م�سريته بالوزارة
وعمله ال��د�ؤوب الذي �أ�ضاف الكثري
للعمل الأم��ن��ي م��ن خ�ل�ال توليه
م�س�ؤولية قطاع اخلدمات امل�ساندة
على مدى �سنوات عدة.
وم��ن جانبه ق��ال الفريق الفهد �إن
بو�صليب اثبت خالل توليه العديد
من املنا�صب القدرة على الإجن��از
يف العمل و�أننا نتمنى له التوفيق
وال��ن��ج��اح يف م�سريته املقبلة..
وان وزارة الداخلية �ستظل بحاجة
�إلى �إ�سهاماته والتعرف على ر�ؤاه
وم�شورته بحكم خربته املتعمقة

والتي تعد معينا ال ين�ضب.
ثم قدم اجلراح �شهادة تقدير للفريق
متقاعد بو�صليب الذي توجه بدوره
بال�شكر واالمتنان والتقدير �إلى
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الداخلية ووكيل وزارة الداخلية
على هذه اللفتة النبيلة التي تربز
روح التوا�صل وجت�سد معنى الأ�رسة
الواحدة التي جتمع جميع منت�سبي
وزارة الداخلية ،م�ؤكدا �أن كلمات
ال�شيخ خالد اجلراح تعد و�ساما على
�صدره والتي يحق لأي قائد يرتجل
عن �صهوة جواده �أن يعتز بها ويفخر
وان تظل حافزا له على بذل املزيد
من �أجل خدمة الوطن يف �أي موقع.

منفذ النويصيب ضبط مواطن ًا

بحوزته حشيش وكميكال
كتب فهد الر�شيدي:

انتهى املطاف مب�سافر مواطن
يف النظارة متهيد ًا لإحالته �إلى
�إدارة مكافحة املخدرات وذلك
بعد ان �ألقي القب�ض عليه بحالة
غري طبيعية وكانت بحوزته
 4قطع من ال�سجائر املح�شوة
باحل�شي�ش ومادة الكميكال.
وذك��ر م�صدر �أمني �أن املواطن
ك��ان ينوي ال�سفر �إل��ى احدى
ال����دول اخلليجية ع�بر منفذ
النوي�صيب وعند اق�تراب��ه من
نقطة تفتي�ش رج��ال اجلمارك
زام «�أ» مت ا�ستيقافه ملعرفة

• حشيش وكميكال

المهام الخاصة اصطادت مواطنين
بحوزتهما ماريغوانا
كتب عبدالرزاق النجار:

• املاريغوانا املضبوطة

عقد �أم�س يف مبنى الأمانة العامة
للمجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية
اجتماع تن�سيقي �ضم نيابة عن وكيل
وزارة الداخلية الفريق �سليمان
الفهد وكيل وزارة الداخلية امل�ساعد
ل�����ش ��ؤون الأم���ن اجل��ن��ائ��ي اللواء
عبداحلميد العو�ضي والأمني العام
للمجل�س الأعلى التخطيط والتنمية
خ��ال��د م��ه��دي وامل��ن�����س��ق املقيم
للمكتب الإمن��ائ��ي للأمم املتحدة
زينب بنجلون،للتوقيع على وثيقة
امل�رشوع الوطني ل�سيا�سة و�إدارة
الوقاية م��ن تعاطي املخدرات،
وذل��ك يف �إط��ار برنامج التعاون
الوطني امل�شرتك بني الأمانة العامة
للمجل�س الأعلى التخطيط والتنمية
وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي،
بح�ضور الأمني العام امل�ساعد للدعم

ما حتتويه مركبته من �أغرا�ض
وب����دا ل��ه��م �أن����ه ب��ح��ال��ة غري
طبيعية وعليه �آثار االرتباك ما
دفع عنا�رص اجلمارك لتفتي�ش
املركبة فعرثوا على � 4سجائر
�أ�سفل مقعد ال�سائق ،وبالك�شف
عن حمتواها ات�ضح انها مزيج
بني مادتي احل�شي�ش والكميكال
وجاهزة للتدخني.
وا�ستدعى رج��ال جمارك منفذ
النوي�صيب رجال الأمن ،الذين
ق��ام��وا ب ��إل��ق��اء القب�ض على
املواطن ،و�أحيل مع امل�ضبوطات
�إل���ى جهة االخت�صا�ص لعمل
االجراءات الالزمة بحقه.

اال�ست�شاري والتنموي طالل ال�شمري
ومدير عام الإدارة العامة ملكافحة
امل��خ��درات بالإنابة العقيد وليد
الدريعي ومدير �إدارة العمليات يف
الإدارة العامة ملكافحة املخدرات
املقدم �ضاري ال�شايجي.
ويف بداية االجتماع ،رحب مهدي
باحل�ضور م�ؤكدا �أهمية امل�رشوع
و�رضورة تفعيل بنود الوثيقة حتى
يتحقق الهدف منها ،م�شريا بذلك
�إل��ى ��ض�رورة حماية ر�أ����س املال
الب�رشي من �أخطار املخدرات التي
ترمي بظاللها القامتة على املجتمع
الدويل ب�أ�رسة.
من جانبه� ،أك��د اللواء العو�ضي
�أن ع��ام � 2016شهد �إجن��ازا كبريا
لقطاع الأم���ن اجل��ن��ائ��ي «الإدارة
العامة ملكافحة املخدرات» ،حيث

ك��ان ه��ن��اك انخفا�ض ملحوظ يف
عدد الق�ضايا وانخفا�ض العر�ض
على الطلب بالإ�ضافة �إلى انخفا�ض
عدد الوفيات الناجتة عن تعاطي
املخدرات ،م�شري ًا بذلك �إلى جهود
املكافحة يف الداخل واخلارج للحد
من التهريب.
ب��دوره��ا� ،أك��دت املن�سقة املقيمة
للمكتب الإمن��ائ��ي للأمم املتحدة
زينب بنجلون �أن كافة امل�شاريع
الإمنائية التابعة للأمم املتحدة
وال��ت��ي ت��ق��ام يف ال��ك��وي��ت ت�شهد
اهتماما كبريا وتعاونا وثيقا من
امل�س�ؤولني ،ما ي�سهم يف حتقيق
الهدف املن�شود منها .ويف ختام
االجتماع مت التوقيع على وثيقة
امل�رشوع الوطني ل�سيا�سة و�إدارة
الوقاية من تعاطي املخدرات.

• املشاركون

أمن حولي ضبطت آسيوي ًا
ملغم ًا بـ  56عبوة خمر
كتب عبدالرزاق النجار:

حال رجال مديرية �أمن حويل
دون متكن �آ�سيوي من مروجي
اخلمور من الهرب ومت �ضبطه
وعرث بحوزته على  56عبوة
حتتوي على مواد م�سكرة.
ففي منطقة ال��زه��راء �أثناء
جتول �إحدى دوريات الأمن،
�شاهد عن�رصا الدورية �أحد
الأ���ش��خ��ا���ص وه���و ي��ق��ف يف

�أحيل مواطنان من متعاطي املواد املخدرة الى جهة
االخت�صا�ص �إثر حيازتهما كي�سني يحتويان على مادة
املاريغوانا.
جاء �ضبط املواطنني يف �أحد مناطق حمافظة مبارك
الكبري ،عندما ن�صب عنا�رص �أم��ن �رسية املهام
اخلا�صة نقطة تفتي�ش ،فاقرتبت مركبة ي�ستقلها
�شخ�صان ال يحمالن �أية اثباتات ر�سمية ما دفع رجال
االمن الى تب�صيمهما للتعرف عليهما والت�أكد مما اذا
كانا مطلوبني �أمنيا ،و�أثناء ذلك الحظ �أحد رجال
الأمن وجود كي�س �شفاف يحتوي على مادة ع�شبية
اللون وقد كان ملقى �أ�سفل مقعد مرافق ال�سائق وبعد
التدقيق مت العثور �أي�ضا على كي�س �آخ��ر ،ليتبني
�أنهما يحتويان على مادة املاريغوانا وعليه مت �ضبط
م�ستقلي املركبة و�أحيال الى جهة االخت�صا�ص.

• أثناء التوقيع على الوثيقة

�ساحة ترابية فتوجها نحوه
وما ان �شعر الآ�سيوي بقدوم
رجلي الأمن نحوه حتى �أطلق
العنان ل�ساقيه يف حماولة
ل��ل��ه��رب ف��ت��م ال��ل��ح��اق به
و�ضبطه و�إذا به كان يحاول
جتهيز كي�سايحتوي على
 56عبوة حتتوي على مواد
م�سكرة ك��ان��ت يف طريقها
لزبائنها وعليه �أحيل �إلى
جهة االخت�صا�ص.

• اخلمور املضبوطة

إخالء السكان بسبب حريق عمارة في حولي

القبض على سوري
بحوزته كيس شبو
كتب عبدالرزاق النجار:

• الشبو

الوفيات

�ألقى عنا�رص �أمن �رسية املهام اخلا�صة القب�ض على مقيم �سوري اثر
حيازته كي�سا يحتوي على مادة ال�شبو ,وكان عن�رصا �أمن دورية يقومان
بجولة يف احدى املناطق التابعة ملحافظة الفروانية وا�شتبها ب�سائق
مركبة فتم ا�ستيقافه وبعد التدقيق على بياناته تبني انه خمالف ل�رشوط
االقامة وعليه �ضبط واح�ضار فتم �ضبطه وبتفتي�شه احرتازيا عرث بحوزته
على كي�س يحتوي على مادة ال�شبو فاحيل الى جهة االخت�صا�ص.
• الدخان يتسرب من العمارة

• آثار احلريق في املمر

• ن�رصة عطية �سليمان احلربي �أرم��ل��ة عبدالكرمي
�صالح احلربي 89 -عام ًا� -شيعت -الرجال /بيان،
م�سجد الإمام احل�سن ،ق ،12الن�ساء /الرميثية ق2
�شارع جمعان احلريتي ج 20م ،4ت،99704724 :
.99791003
• علي نا�رص حممد الكنعان 79 -عام ًا� -شيع -الرجال/
الريموك ق� 4ش 1م ،13الن�ساء /حطني ق� 3ش11
م ،60ت.66757555 ،66772266 :
• �أحمد عبدالقادر حممد ال�رسحان 79 -عام ًا� -شيع-
الرجال� /ضاحية عبدالله ال�سامل ق� 2شارع حمود
الن�صف م ،9الن�ساء /الرو�ضة ق� 3ش 32م ،6ت:
.99555506 ،99449005
• فريدة علي ح�سني امل�رشي زوجة بدر عبدالله املطر
 65عام ًا� -شيعت -ال��رج��ال /الرو�ضة ق� 5ش51م ،11الن�ساء /قرطبة ق 4ال�شارع الأول م ،70ت:
.99857770
• زهرة �رشيف علي �أرملة مراد حجي غلوم �أ�شكناين -
96عام ًا� -شيعت -الرجال /م�سجد النقي ،الد�سمة،
الن�ساء /الد�سمة ق� 5ش 52م ،7ت،99450313 :

.22532672
• ر�شيد �سعود �صالح العازمي 71 -عام ًا� -شيع-
الرجال /جابر العلي ق� 6ش 25م ،1الن�ساء /الظهر ق4
�ش 1م ،32ت.99605858 ،60070001 ،99872444 :
• حزوة را�سم �سامل �أرملة حممد فهاد �أبوحمادة العجمي
 76عام ًا� -شيعت -الرجال /العزاء يف مقربة �صبحانفقط ،الن�ساء /الرقة ق� 4ش 40م� ،128شارع املخفر،
ت.96936336 :
• مو�ضي �ضويحي طريخم العدواين زوجة مطلق �ضحوي
طريخم العدواين 85 -عام ًا� -شيعت -الرجال /ديوان
العداوين ،مقابل نادي الت�ضامن ،الن�ساء /العمريية
ق� 4ش 3م ،39ت.99650963 ،66445585 :
• عبدالله جنيب عبدالله فهد العدواين 27 -عام ًا-
الت�شييع بعد �صالة ع�رص اليوم مبقربة �صبحان-
ال��رج��ال /العمريية ،دي��وان ال��ع��داوي��ن ،الن�ساء/
الفحيحيل ق� 1ش 1م ،18ت.66240011 :
• علي ح�سني غلوم ح�سني 73 -عام ًا� -شيع -الرجال/
���س��ل��وى ،ح�سينية �سيد حم��م��د ،الن�ساء /م�سجد
ال�شريازي ،بنيدالقار ،ت.51334433 :

(�إنا لله و�إنا �إليه راجعون)

كتب فهد الر�شيدي:
ورد بالغ �إلى غرفة عمليات الإطفاء ظهر �أم�س
عن ن�شوب حريق عمارة يف منطقة حويل ومت

توجيه مراكز �إطفاء حويل و ال�ساملية واالنقاذ
الفني بقيادة الرائد عبدالله بغ�ش وعند و�صول
فرق الإطفاء للموقع تبني ان احلريق ن�شب يف ممر
الدرج يف الدور الثامن من العمارة وقام رجال

االطفاء ب�إخالء ال�سكان حفاظ ًا على �سالمتهم ومت
مكافحة احلريق واخماده دون وقوع اي ا�صابات.
وتواجد يف موقع احلادث بجانب رجال الإطفاء
رجال الأمن والطوارئ الطبية.

المهام الخاصة ضبطت شابين
وفتاتين بحالة غير طبيعية
كتب عبدالرزاق النجار:

مل تكن نزهة موفقة ل�شابني وبرفقتهما فتاتان بعد �أن احت�سوا اخلمر،
�إذ انتهى بهم املطاف يف قب�ضة رجال �أمن �رسية املهام اخلا�صة وعرث
بحوزتهم على زجاجة خمر م�ستوردة و 36حبة خمدرة.
تفا�صيل الق�ضية ح�صلت يف �إحدى املناطق التابعة ملحافظة حويل،
عندما ا�سرتعى انتباه عن�رصي �أمن الدورية تعرج �سري مركبة بها
�4أ�شخا�ص ما تطلب ا�ستيقافهم واذا بهم بحالة غري طبيعية فتم �ضبطهم
وبتفتي�ش املركبة عرث على زجاجة خمر م�ستوردة و 36حبة خمدرة
وعليه متت احالتهم الى جهة االخت�صا�ص.

• املضبوطات

