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على خلفية معلومات »املكافحة« لألشقاء في اإلمارات وضبط حبوب بربع مليار درهم إماراتي

اخلالد ردًا على اتصال وزير الداخلية اإلماراتي: 
عالقاتنا األمنية راسخة وإجنازكم إجناز لنا

الش����قيقة  العربية  اإلمارات 
الفريق الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان على هذا اإلجناز البارز 
لوزارة داخلية دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة والذي 
يتمثل في إحباط ترويج أكبر 
شحنة من احلبوب املخدرة 
في تاريخها. وشدد على ان 
وزارة الداخلية الكويتية تضع 
جميع إمكانياتها من أجل دعم 
املؤسسة األمنية بدولة األمارات 
العربية املتحدة الشقيقة وأن 
العالقات الراسخة بني البلدين 
تضرب بجذورها في أعماق 
التاريخ، وأن االنتصار الذي 
حققه رجال األمن في أبوظبي 
ودبي هو انتصار لرجال األمن 
الكويت فأمننا كل واحد  في 
ال يتجزأ. وكان الفريق سمو 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية بدولة اإلمارات 
العربية الشقيقة الفريق الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان قد تابع 
بنفسه العملية واسمها الكودي 
»األبواب اخلشبية« وأشرف 
على توجي����ه فريق محترف 
العامة ملكافحة  اإلدارة  م����ن 
املخدرات ضم عناصر أمنية 

في كل من إمارة دبي وإمارة 
أبوظبي وكان����ت املعلومات 
األمني����ة التي قام����ت وزارة 
الداخلية الكويتية بتمريرها 
لها دور حاسم في جناح إحباط 
عملية الترويج الضخمة، وذلك 
في إطار منظومة مشتركة من 
التعاون املشترك والتنسيق 
الدائم والعالق����ات األخوية 
الكويت ودولة اإلمارات  بني 
العربية املتحدة، حيث تقدر 
قيمة احلبوب املخدرة بنحو 
رب����ع مليار دره����م إماراتي، 
الش����حنة قد دخلت  وكانت 
إحدى اإلمارات من منفذ جوي 

قادمة من دولة عربية.
الس����لطات  ان  يذك����ر 
اإلماراتية ألقت القبض على 
إماراتي وس����وريني  مواطن 
وأردني، وكانت اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات قد نسقت 
مع السلطات اإلماراتية بشأن 
الضبطية وذود املقدم محمد 
قباذرد أش����قاءه في اإلمارات 
بجميع املعلومات مبا في ذلك 
اسم الشركة التي استوردت 
الشحنة واسم املتسلم ومكان 

التخزين.

عن إحب����اط محاولة ترويج 
نحو 4.5 ماليني قرص مخدر 
في إمارة دبي وإمارة أبوظبي. 
وأكد بن زايد ان اجلهد الذي 
قام����ت ب����ه وزارة الداخلية 
الكويتية يجسد روح التعاون 
ويبرز التنس����يق األمني بني 
البلدين الشقيقني في إطار دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية. م����ن جانبه، توجه 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد بالشكر والتهنئة ألخيه 
س����مو نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية بدولة 

عبداهلل قنيص - محمد الجالهمة

القضية  تعقيب����ا عل����ى 
التي أس����همت اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات في ضبط 
ما يزيد على 4.5 ماليني حبة 
مخدرة في ضبطها في منطقة 
العني اإلماراتية بالتنس����يق 
مع س����لطات دولة اإلمارات 
الشقيقة، وهو ما أشارت إليه 
»األنباء« في عدد أمس، تلقى 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد اتصاال هاتفيا مس����اء 
اخلمي����س من أخيه س����مو 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية بدولة اإلمارات 
العربي����ة املتحدة الش����قيقة 
الفريق الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان، أعرب فيه س����موه 
عن عميق ش����كره وتقديره 
وتقدير دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة للمعلومات 
األمنية املهم����ة التي مررتها 
وزارة الداخلي����ة بالكوي����ت 
ممثلة باإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات إلى نظيرتها باإلمارات 
العربية املتحدة والتي أسفرت 

الفريق الشيخ سيف بن زايدالشيخ محمد اخلالد

املتهمون اعترفوا على 5 جرائم سرقة باستخدام العنف وضبطوا في خيطان والفروانية

املبلغ قدم في ملف القضية جواز سفر الكلب و»مايكروتشب«

»اجلنائية« تغلق ملف جرمية الصليبخات بضبط 4 مصريني 
قتلوا باكستانياً مبطرقة بقصد سرقة 36 طن حديد

مباحث األحمدي تبحث عن مجهول 
خدر كلباً وسرقه وقفصاً ثميناً

محمد الجالهمة 
عبداهلل قنيص

في قضي���ة ال تخلو من 
الطرافة وسجلت حتت رقم 
وبتصني���ف   »2014/148«
جنائ���ي، تق���دم مواطن الى 

مخفر أبوحليفة واتهم شخصا 
مجهوال بس���رقة كلبه الذي 
يقدر باكثر من 1500 دينار، 
ورجح املبلغ ان يكون اللص 
الكلب حتى  قد قام بتخدير 
يقوم بسرقته دون ان يكتشف 

امره.

وبحسب مصدر امني فان 
املواطن قال انه يس���كن في 
منطقة املنقف وفوجئ صباح 
امس االول بدخول شخص 
الى حديقة منزله اخلارجية 
ومن ثم انتقل الى كراج يضع 
بداخله كلب »اميركان اكيتا« 

يقدر ب� 1500 دينار وسرقه، 
وقال ان اجلان���ي لم يكتف 
بسرقة الكلب فحسب وامنا 
س���رق ايضا قفص���ا خاصا 
بالكلب غالي الثمن، مرجحا ان 
يكون اللص قد قدم للكلب عن 
بعد طعاما محببا وبداخل هذا 

الطعام مخدر حتى ال ينبح 
الكلب فيكتشف امره.

وق���دم املبلغ ف���ي ملف 
س���فر  ج���واز  القضي���ة 
خاص���ا بالكل���ب الى جانب 
»مايكروتش���ب« اي بطاقة 

تعريفية خاصة بالكلب.

املتهمني ضبطوا في منطقتي 
الفرواني���ة وخيطان وجاء 
ضبط اجلناة بعد ان ارشدت 
احدى شركات االتصاالت عن 
استخدام متهمني لهاتفيهما 
خالل تخلصهما من اجلثة في 

منطقة بر الواحد القريبة من 
الصليبخات، ونفى املصدر 
ان يكون املتهمون لهم عالقة 
بجرمية الباكستاني والذي 
قتل قبل اش���هر في منطقة 

الضجيج.

5400 دينار كويتي، حيث 
املبلغ والتحفظ  مت حتريز 
على احلديد املسروق وجاري 
احالة املتهمني واملضبوطات 
إل���ى جه���ة االختصاص. 
ان  هذا وعلم���ت »األنباء« 

هاني الظفيري - محمد 
الجالهمة - عبداهلل قنيص

 
متكن رجال اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية من كشف 
غموض جناية )قتل مجهول( 
ف���ي منطق���ة الصليبخات 
وهي القضية رقم 2014/79 
جنايات الصليبخات حيث 
اسفرت التحريات عن كشف 
هوية أربعة متهمني ارتكبوا 
الواقعة. من بني 7 وافدين 
مت ضبطهم لالش���تباه في 

تورطهم في اجلرمية.
وأفاد املتهمون بأنهم قد 
قاموا بالدخ���ول إلى مكان 
الواقعة وتكبيل املجني عليه 
وضربه بآلة حادة )مطرقة( 
أنفاسه األخيرة  حتى لفظ 
وفارق احلي���اة وكان ذلك 
بقصد سرقة احلديد التابع 

للموقع.
وقد أرشد املتهمون عن 
أداة اجلرمية )املطرقة(، كما 
الهاتف املسروق  مت ضبط 
الذي يعود للمجني عليه كما 
قام اجلناة بتمثيل اجلرمية 
وحتديد ادوار كل منهم. كما 
أدلوا مبشاركة متهمني آخرين 
في عملية السرقة وعددهم 

خمسة.
وبتكثي���ف التحري���ات 
فق���د اتض���ح أن املتهمني 
قاموا بسرقة عدد 18 حزمة 
حديد تزن 36 طنا، وقاموا 
ببيع ه���ذا احلدي���د مقابل 

 املوقون لالشتباه ثبت تورط 4 منهم في اجلرمية 

 املتهمون باعوا احلديد املسروق بـ5400 دينار 

 املطرقة التي استخدمت في الطريقة والهاواتف التي قادت لضبطهم 

520 بطاًل محليًا ضبطت 
في اجلليب والبحث 

عن آسيوي هرب وترك زميله
عبداهلل قنيص

احتجز وافد آسيوي في مخفر اجلليب 
متهيدا لضبط زميله وإحالتهما الى اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات وبحسب مصدر 

امني فإن حملة تفتيشية اقامها رجال 
امن الفروانية بتعليمات من مدير امن 

الفروانية اللواء فرج الشمري ومساعده 

اللواء محمد العنزي وكانت احلملة برئاسة 
الرائد سليمان السعيدي اشتبهت في 

آسيويني يستقالن مركبة حيث مت الطلب 
منهما التوقف على جانب الطريق متهيدا 

إلخضاع املركبة للتفتيش فما كان من 
أحدهما إال أن هرب تاركا زميله وبتفتيش 

املركبة عثر بها على 520 زجاجة خمر 
محلية بأحجام مختلفة.

اخلمور املضبوطة

حملة اجلهراء حصدت مطلوبًا لـ 44 ألف دينار 
ومركبة سرقت باإلكراه ومتعاطي شبو بقفاز

»الداخلية« تنفي ما مت تناقله عن إلقاء القبض 
على عنصر من تنظيم الدولة اإلسالمية

نف����ت وزارة الداخلية نفي����ا قاطعا أمس 
ما تناقله أحد مواق����ع التواصل االجتماعي 
بش����أن إلق����اء القب����ض على أح����د املقيمني 
بصورة غير قانونية ينتمي لتنظيم الدولة 
اإلسالمية )داعش( اإلرهابي مبحافظة اجلهراء 
واالدع����اء بوجود مقاط����ع ڤيديو في هاتفة 
النقال وهو يشارك في قطع رؤوس عدد من 

األشخاص.
وشددت ادارة اإلعالم األمني في الوزارة في 

بيان صحافي الليلة املاضية على ان اخلبر 
الذي مت تناقله ال أس����اس له من الصحة وال 

يستند الى أي دليل.
وأهابت مبس����تخدمي مواق����ع التواصل 
االجتماع����ي التثبت من صح����ة األخبار من 
مصادرها األساسية خاصة وأن أبواب مسؤولي 
وزارة الداخلية مفتوحة للرد على أي تساؤالت 
أو استفس����ارات حتى ال تؤدي هذه األخبار 

الكاذبة الى إثارة البلبلة.

هاني الظفيري

في حمل����ة جدي����دة ألمن 
اجلهراء وبتعليمات من اللواء 
ابراهيم الطراح وتنفيذ العقيدين 
فالح العازمي ومحمد الهاجري 
وقيادة الرائد مطلق مسلم، مت 
ضبط مواطن ويدعى ن.ع.ف 
� موالي����د 1965 ف����ي منطق����ة 
كبد بحوزته حبوب وش����بو 
وادوات تعاط وقفاز، ووجهت 
اليه تعاطي وحيازة مخدرات 
)شبو وحش����يش وحبوب(، 
كما سيخضع املتهم لتحقيقات 
اضافية الحتمالية تورطه في 
قضايا سرقات نظرا لوجود قفاز 
بحوزته، وهو ما يعزز الفرضية 
تل����ك، كما مت ضب����ط مواطن 
مطلوب مدن����ي يدعي س.ن � 
مواليد 1966 مببل����غ 44 ألف 
دينار ومتت احالة املضبوطني 

الى جهة االختصاص.
على صعي����د متصل، فإن 
احلمل����ة واثن����اء جتولها بعد 
االنتهاء من منطقة كبد وعمل 
نقطة التفتيش مت رصد مركبة 

اللواء ابراهيم الطراح  املركبة التي ابلغ عن سلبها باالكراه ضبطت في كراج 

بصبغ املطب����ات املعتمدة من 
العامة للمرور بجميع  االدارة 
العالمات  املناط����ق ووض����ع 
له����ا وكذلك صبغ  التحذيرية 
املطبات التي تنش����ئها وزارة 
االش����غال العامة بالتنس����يق 
م����ع االدارة العام����ة للم����رور 
ووضع العالم����ات التحذيرية 
لها وذلك وف����ق برنامج عمل 
العالمات  لتنفيذ اعمال عقدي 
املرورية واخلطوط االرضية، 
كما اكدت االدارة العامة للمرور 
انها مستمرة في صبغ املطبات 
القائمة واملعتمدة من قبل االدارة 
العامة للمرور ووضع العالمات 
التحذيرية الالزمة وكل اعمال 
التخطيط والعالمات االرشادية 
بجميع احملافظات وفقا الستمرار 
عق����دي العالم����ات املروري����ة 
واخلطوط االرضية ومت صبغ 
بعض املناطق على سبيل املثال 
ال احلصر »اجلابرية، النسيم، 
اجلهراء، السرة، القرين، النعيم 

بني ق1 و2«.
كما أوضحت االدارة العامة 
للمرور ان املطبات التي توضع 
بصورة عشوائية تتم مخاطبة 
وزارة االشغال العامة الزالتها 
والتنس����يق معها بشأن وضع 

»اإلعالم األمني«: املطبات العشوائية تزال ومن 
يضبط بإقامتها يخالف باملادة 28 من قانون املرور

إبرة تدفع مريضاً لضرب ممرض في مستوصف الرحاب
هاني الظفيري

اتهم ممرض آس���يوي ف���ي مخفر الرحاب 
مواطنا باالعتداء علي���ه بالضرب داخل مقر 

عمله في مستوصف الرحاب. 

املواطن املدع���ى عليه نفى في التحقيقات 
معه أن يكون قد ضرب املمرض بشكل عنيف، 
مشيرا الى انه خرج عن نطاق السيطرة وانفعل 
نتيج���ة قيام املمرض بإعطائه حقنة بطريقة 

مؤملة، وسجلت قضية اعتداء بالضرب.

املطبات، علما انه في حالة ضبط 
اي جه����ة او فرد يقوم بوضع 
املطبات دون اخذ موافقة االدارة 
العامة للمرور مخالفة لذلك املادة 
28 من قانون املرور وان ادارة 
هندسة املرور تقوم باثبات حالة 
للواقعة باملخفر وتسجيل قضية 
القانونية  التخاذ االج����راءات 

الالزمة بهذا الشأن.
ل����ذا يرج����ى نش����ر ال����رد 

للتوضيح.

اك����دت وزارة الداخلية في 
بيان صادر عن ادارة العالقات 
العامة والتوجيه املعنوي والتي 
يرأسها العميد عادل احلشاش 
استمرارية صبغ املطبات في 
جميع احملافظات وفق جدول 
زمني معتمد، وقالت الوزارة في 
تعقيب على »خووش حچي« ان 
املطب����ات التي توضع بطريقة 
عشوائية تتم ازالتها بالتنسيق 
مع وزارة األشغال، وفيما يلي 

نص التعقيب:
السيد رئيس حترير جريدة 

»األنباء« احملترم
نتوجه اليكم بخالص التحية 
وعميق التقدير على اسهامكم 
التنوي����ري املتمي����ز ودوركم 
الواض����ح في خدمة  االعالمي 
قضاي����ا األمن واملجتمع وعلى 
تواصلكم الدائم معنا من اجل 

حتقيق الصالح العام.
وباالش����ارة الى ما اوردته 
صحيفتك����م في عدده����ا رقم 
»13843« الص����ادر بتاري����خ 
عن����وان  وحت����ت   2014/9/7

»خووش حچي«.
العامة  االدارة  اف����ادت  فقد 
للمرور بان ادارة هندسة املرور 
 العميد عادل احلشاش- قس����م عالمات املرور يقوم 

ضبط متعاطيني أحدهما عسكري في الفروانية
هاني الظفيري - عبدالعزيز فرحان

 
الفروانية  احال رجال امن 
احد رجال االمن ومرافقه بعد ان 
ضبطا حتت تأثير التعاطي وعثر 
بحوزتهم����ا على مواد مخدرة، 
امن����ي ان تعرج  وقال مصدر 
الفروانية  مركبة في منطق����ة 
الطلب  الى  االم����ن  دفع رجال 
من سائقها التوقف وتبني انه 
عسكري في االمن العام ومرافقه 
من غير محددي اجلنسية لتتم 
احالتهم����ا ال����ى االدارة العامة 

املضبوطات احيلت إلى »املكافحة«ملكافحة املخدرات.

املضبوطات في كبد تنوعت بني شبو وحشيش وقفاز 

من قبل النقيب مبارك احلجرف 
في احد الكراجات التي اتضح انه 
مسجل بحقها قضية سرقة فتم 
سحب املركبة واحالة صاحب 

الكراج للتحقيق.


