
األمنية
االثنني 3 أغسطس 2015

35
alsraeaa@gmail.com سوالف أمنية
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الضحك على 
الذقون

في جلسة ملجلس الشيوخ األميركي لالستماع إلى 
وجهة نظر املرشح ملنصب رئيس األركان للجيش 

األميركي اجلنرال جوزيف دنفورد حيث وجه له أعضاء 
جلنة الدفاع واخلارجية أسئلة كانت مهمة جدا توضح 

رؤية األميركان إلى املنطقة العربية. 
أحد األعضاء وجه سؤاال للمرشح اجلنرال جوزيف 

بشأن توصيته للرئيس األميركي لتقسيم العراق إلى 
ثالث مناطق فكان الرد صدمة للكثيرين حي بينّ انه 

على ارض الواقع ميكن تقسيم العراق إلى دولتي )دولة 
ذات أغلبية شيعية، ودولة ذات أغلبية كردية( وأوضح 

ان الفريقي ميلكان القوة على األرض التي متكنهما 
من ذلك واملتمثلة في القوة العسكرية واالقتصادية أما 

املناطق التي يقطن بها السنة فال متلك القوة البشرية أو 
االقتصادية لهذا فإنه يرى أن تضم تلك املناطق القاطنة 

من السنة إلى احدى الدولتي القادمتي. 
اخلطط األميركية واضحة الطريق داخل املؤسسة 

السياسية والديبلوماسية والعسكرية وتعرض أمام 
مجلس الشيوخ العتمادها والبدء في العمل بها ولكن 

ذلك يأتي داخل مؤسسات الدولة.
ما يثير االستغراب تصريحات الرئيس األميركي أوباما 
ووزير اخلارجية والدفاع في احلكومة األميركية وهم 

يفعلون عكس ما يصرحون به. 
منذ سيطرة تنظيم داعش اإلرهابي على املناطق السنية 

في العراق وعجز احلكومة العراقية وقوات احلشد 
الشعبي بوجود قصف مكثف من طيران التحالف عن 
القضاء على ذلك التنظيم فإن أميركا رأت أن تستعي 

بالطائفة السنية للقضاء على التنظيم من خالل اإليحاء 
بأنهم يضغطون على احلكومة العراقية لتزويد العشائر 

السنية حملاربة التنظيم حتى يقبلوا فكرة مساعدة 
احلكومة على دخول مناطقهم دون مقاومة منهم. 

األميركان جربوا هذا األمر حي استعانوا بالعشائر 
السنية ومت تسليحهم لتطهير املناطق السنية من تنظيم 
القاعدة حي كان العراق حتت االحتالل األميركي وذلك 
بعد ان أصبحت القوات األميركية عاجزة وتعدت أعداد 
القتلى واجلرحى من اجليش األميركي اآلالف وجنحت 

خطتهم واآلن يريدون تكرارها. 
أميركا ال تضمر اخلير للعراق وتطمح إلى تقسيمه 

حيث تضع اجلزء األكبر منه حتت الوصاية اإليرانية 
تنفيذا لالتفاق النووي الذي بدأت بنوده السرية تظهر، 
أما اجلزء اآلخر وهو السماح لألكراد بتكوين دولتهم 

وهذا ما جعل تركيا تعترض خوفا من إعالن أكراد تركيا 
االنضمام للدولة الكردية في العراق وسورية. 

تلك املخططات اجلهنمية تظهر مدى تواطؤ أميركا 
واسرائيل وإيران رغم ما يصرحون به عكس ذلك 

ويجب على الدول العربية التصدي لتلك املخططات. 

سليمان الفهد

قدمت إلى املطار جواً وأخفت اخلمور بني املالبس

لبنانية أفرغت محتويات 8 »بطول« في أكياس نايلون
أمير زكي

أح���ال مراقب ع���ام مطار 
الكويت الدولي سليمان الفهد 
الى النيابة العامة وافدة لبنانية 
تبلغ من العمر 34 عاما بعدما 
قدمت من موطنها وبحوزتها 
عدة أكياس خمور مستورة 
محتوياتها عل���ى األرجح 8 
بطول خمر مستوردة، وقال 
مصدر جمركي: إحالة الوافدة 
الى النيابة جاء لتعمدها إخفاء 
اخلمور وادعاءها بأنها ال تعلم 

ب���أن اخلمور محظ���ورة في 
الكويت رغ���م ان لديها إقامة 
ف���ي البالد تزيد عل���ى ال� 10 
أعوام، مش���يرا الى ان رجال 
اجلمارك كان باإلمكان مصادرة 
زجاجة أو زجاجتني حتملها، 
ولك���ن اإلحالة ال���ى النيابة 
انطلقت من طريقة التهريب 
وحتدث اللبنانية بكالم غير 
منطقي كان دافعا إلحالتها الى 

النيابة.
وقال مصدر أمني ان رجال 
جمرك املطار اش���تبهوا في 

واف���دة لبناني���ة قدمت من 
ب���دا عليها  موطنها، حيث 
االرتب���اك وتزامن االرتباك 
مع رصد أكياس كثيرة في 
األمتعة من خ���الل أجهزة 
الرقاب���ة، وعليه مت تفتيش 
أمتعتها ليعثر رجال اجلمارك 
على أكياس ممتلئة باخلمور 
املس���تورة، حيث اعترفت 
اللبناني���ة بأنه���ا أفرغ���ت 
كمي���ة م���ن الزجاجات في 
أكياس بقصد االس���تخدام 

الشخصي.

املجني عليهما وضعا شرطاً لعدم املقاضاة

مطلوب للسجن انتحل صفة طبيب وطيار

ضبط 15 ألف دينار و4 حقائب مالبس نسائية
وحلي وذهب مع لصني بعد بالغ من »غيور«

هاني الظفيري

اقتي����د مواطن م����ن أرباب 
الس����وابق الى مخفر الساملية 
التنفيذ  ال����ى  متهيدا إلحالته 
املدني لقضاء 3 قضايا بالسجن، 
عل����ى ان يخض����ع للتحقيق 
في قضيتني حمل����ت  عنوان 
انتحال صفة طبيب والنصب 
واالحتيال، وبحس����ب مصدر 

أمني فإن واف����دا مصريا أبلغ 
عمليات الداخلية بأنه تعرض 
للنص����ب م����ن قبل ش����خص 
عرف����ه بأنه كويت����ي وطبيب 
وأبدى اس����تعدادا لعمل أشعة 
للمصري مقابل 30 دينارا، رغم 
ان كفلتها 200 دينار، ومضى 
الوافد بالقول: سلمت الشخص 
املبلغ واكتشفت الحقا انه غير 
طبيعي بل نصاب، حيث علمت 

انه نصب على س����يدة أردنية 
وأبلغها بأنه طيار واشترت منه 
تذاكر س����فر بقيمة 315 دينارا 
واكتشفت انها اشترت الوهم.

وق���ال الوافد ف���ي بالغه: 
انه اس���تدرج النص���اب الى 
الشركة التي يعمل بها موظف 
للسفريات حيث توجه رجال 
األمن الى ش���ركة السفريات 
ومت توقي���ف املواطن وتبني 

ان���ه من أرب���اب الس���وابق 
ومطلوب للسجن، كما اتصل 
الوافدة  الوافد املصري على 
الى  األردنية والتي حضرت 
املخفر وأكدت هي واملصري 
أنهما على أمت استعداد لعدم 
مالحقة املواطن قضائيا بتهم 
النصب شريطة ان يدفع لهما 
ال� 30 دينارا و315 دينارا التي 

أخذها منهما.

أحمد خميس

ب���الغ عن اش���خاص  قاد 
يجلسون داخل مركبة بوضع 
مريب في منطقة صباح السالم 
الى ضبط لص���ني يرجح ان 
يكونا وراء العديد من قضايا 
السرقات في مناطق مختلفة، 
أمني ان مواطنا  وقال مصدر 
»غيور على أمن الوطن« ابلغ 
عن وجود اشخاص يجلسون 
في سيارة بصورة مريبة، حيث 
توجهت دورية الى موقع البالغ 
ومبجرد ان شاهد الشخصني 

رجلي األم���ن حتى هربا لتتم 
مطاردتها وضبطهما فوق سور 
املنزل وتبني انهما مواطنان من 
مواليد 1993 ومت التحفظ عليهما 
حتى مت االتصال بصاحب املنزل 

فحضر ابنه وشقيقه.
وأضاف املصدر ان االبن أبلغ 
رجال املخفر بأن اللصني سرقا 
من املنزل 2 طقم ذهب عيار 18 
وعطورات بقيمة 400 وجهاز 
آيفون جديد وديباج ومالبس 
وساعات واكسسوارات غالية 
الثمن وحقائب نس���ائية من 
ماركات مشهورة، وعلى الفور 

مت االتصال بوكيل النيابة الذي 
أمر بانت���داب األدلة اجلنائية 

وتسجيل قضية.
وقال املصدر ان رجال األدلة 
عثروا في سيارة اللصني على 
الكثير من املالبس النس���ائية 
و14 حقيبة نسائية ايضا و29 
عطرا غالي���ة الثمن و5 أبواك 
نسائية وهواتف ذكية متنوعة 
انترنت  الى وصلة  باالضافة 
ومبلغ 15.745 دينارا ومبلغ 11 
رياال سعوديا ونظارات شمسية 
و6 ساعات يد ومجموعة من 
الذهبي���ة والفضية  احلل���ي 

وش���واحن لهوات���ف ذكي���ة 
وسماعات خارجية ومجموعة 
الفواتير وكوش���يات من  من 
االسفنج وش���هادات دراسية 
تخص مواطنة ودرعا ذهبية 
تخص مواطنا وأحذية نسائية 
جدي���دة بالكرت���ون، وعرض 
رج���ال األمن عل���ى مواطنني 
ومواطنات املسروقات حيث 

تعرفوا عليها. 
هذا، ومت���ت احالتهما الى 
جهات االختصاص للتأكد ان 
هناك س���رقات أخرى قام بها 

املتهمان .

مطاردة شاطئية تنتهي بضبط مواد مخدرة وسالح 
وضبط إيراني بـ »مستورد« و»محلي«

محمد الجالهمة
عبدالعزيز فرحان

أحال رج���ال أمن األحمدي 
املباحث اجلنائية مواطنا  الى 
حليازة سالح ناري ومخدرات. 
وقال مصدر أمني أثناء جتوال 
دورية تتبع امن األحمدي متت 
مشاهدة شخص على الشاطئ 
يبدو مرتبكا وعند طلب إثباته 
كان بحال���ة غير طبيعية والذ 

بالف���رار ومتكن م���ن الدخول 
الى سيارة متوقفة، حيث قام 
رجال األمن بإجبار السيارة على 
التوقف وتب���ني ان الهارب من 
رجال األمن كويتي، كما تبني انه 
وآخرين كانوا في السيارة في 
حالة تعاط ومت طلب خروجهم 
وعثر بحوزتهم على قطعة بنية 
اللون يش���تبه ف���ي أنها مواد 
مخدرة )حشيش( وكذلك عدد 
4 إبر وعدد 18 حبة يشتبه في 

أنها مواد مخدرة وكذلك بقايا 
سيجارة يشتبه في ان بداخلها 
مواد مخ���درة وكذلك ورق لف 
وسالح هوائي، كما مت تبصيمهم، 
وتبني ان الهارب مطلوب »طلب 
إحضار مدين مببلغ 940 دينارا«. 
من جهة أخرى، أحيل إيراني الى 
مكافحة املخدرات، وجاء ضبط 
اإليراني أثناء جتوال لعمليات 
أمن األحمدي في منطقة املنقف، 
حيث مت االش���تباه في مركبة 

مبواقف اجلمعية، ولدى طلب 
الهوية من قائدها حاول الهروب 
ومت استيقافه وعند االستعالم 
عن قائده���ا املدعو م.م إيراني 
اجلنس���ية، متت مشاهدة بطل 
على الكش���ن اخللف���ي يوجد 
به مواد مس���كرة )مس���تورد( 
وعند فتح الباب اخللفي متت 
مشاهدة شنطة يوجد بها عدد 7 
زجاجات توجد بها مواد مسكرة 

)محلي(.

تاجر املخدرات في مقر »املكافحة«

باع لرجال »املكافحة« 25 غرام هيروين في اجلابرية

مواطن لم يسبق له تعاطي املخدرات
ضبط بكيلو شبو و1250 ديناراً حصيلة بيع

أمير زكي

أمر وكيل نيابة املخدرات 
بإحالة مواطن الى الس���جن 
املرك���زي على ذمة قضية مت 
الى  التحقيق فيه���ا وانتهت 
ثبوت اجتار مواطن في املواد 
املخدرة، وبحسب مصدر أمني 
فإن رجال اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات أحالوا املواطن الى 
النيابة العامة لضبطه متلبسا 
بحيازة املخدرات واالجتار فيها، 
وحول ضبط املواطن وكمية 
املخدرات التي مت العثور عليها، 
قال مصدر أمني ان معلومات 
وردت ال���ى مدير عام اإلدارة 
العامة للمباح���ث اجلنائية 
باإلنابة العقيد وليد الدريعي 
عن اجتار مواطن يقطن في 
اجلابرية باملواد املخدرة، حيث 
أوعز الى العقيد محمد قبازرد 
بعمل التحريات واتخاذ ما يلزم 
من إجراءات قانونية، ومضى 
املصدر بالقول: انتهت حتريات 
العقي���د قبازرد ال���ى اجتار 
املواطن حيث مت استدراجه بعد 
استصدار اذن نيابي الى صفقة 
لشراء 25 غرام هيروين في 
منطقة اجلابرية ليتم ضبطه 
وباالنتقال الى مس���كنه عثر 
مع���ه على كيلو من الش���بو 
وكمية أخ���رى من الهيروين 

و1250 دينار حصيلة بيع.
الغريب في أمر املواطن انه 
أقر بأنه لم يسبق له ان تعاطى 

أي مواد مخدرة.

»املرور«: مصرع 7 أشخاص
في حوادث سير وإبعاد 16 وافدًا 

خالل األسبوع األخير

مباحث الفروانية تضبط
مواطناً مطلوباً بـ 17 قضية

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

قامت اإلدارة العامة للمرور التي يرأسها اللواء عبداهلل 
املهنا بسلسلة من احلمالت املفاجئة في احملافظات الست، 
وذلك خالل أس���بوع الفترة من 7/26 � 2015/8/1، حيث 
أسفرت تلك احلمالت 
عن حتري���ر 40461 
مخالفة وحجز 2533 
مركبة مطلوبة، وحجز 
دراجتني، كما مت إدخال 
97 شخصا إلى نظارة 
املرور الرتكابهم عدة 
مخالفات جس���يمة، 
وإحالة 16 وافدا لإلبعاد 
لقيادتهم ملركبة دون 
احلصول على رخصة 
قي���ادة نتج عن هذه 
املرورية  احل���وادث 
وف���اة 7 أش���خاص. 
وتؤكد اإلدارة العامة للمرور استمرار حمالتها املرورية 
املفاجئة لضبط احلركة املرورية على الطرق الرئيسية 
والفرعية لضمان االلتزام بالقوانني واللوائح املعمول بها 
للحد من املخالفات اجلسيمة واإلسهام في احملافظة على 
أرواح قائدي املركبات من املواطنني واملقيمني والقضاء 

على كل الظواهر السلبية.

أحمد خميس

متكن رجال إدارة بحث وحتري محافظة الفروانية 
بقيادة نايف احلساوي من ضبط مواطن ضرب الرقم 
القياس���ي في ع���دد القضايا املس���جلة عليه اذ بلغت 
القضايا التي سجلت 
قضي���ة   17 بحق���ه 
متنوعة ما بني نصب 
واحتيال وخيانة أمانة 

وسرقات.
وقال مصدر أمني 
ان املواطن املطلوب 
بهذا الكم من القضايا 
وردت بشأنه توصية 
م���ن وكي���ل وزارة 
الداخلي���ة املس���اعد 
املباح���ث  لش���ؤون 
الل���واء  اجلنائي���ة 
العوضي  عبداحلميد 
والذي طلب من اللواء محم���ود الطباخ اختيار إدارة 
تتمتع بكفاءة لضبط املتهم ليتم اختيار مباحث مباحث 

الفروانية والتي أجنزت املهمة.

اللواء عبداهلل املهنا

نايف احلساوي

سكران لـ »112«: »أخوي
يحمل الفكر الداعشي«

هاني الظفيري

لعبت اخلمر برأس مواطن وجعلته يقوم باالتصال 
بغرفة عمليات الداخلية)112( واالبالغ عن شقيقه بأنه 
يحمل الفكر املتطرف ليتم ضبطه في منطقة الرحاب 
وتسجيل قضية بحقه. وقال مصدر أمني ان بالغا ورد 
من مواطن الى غرفة عمليات الداخلية فجر امس يفيد 
بأن شقيقه يحمل الفكر املتطرف وانه من داعش، وعليه 
توجه رجال األمن الى موقع البالغ في منطقة الرحاب 
وتبني ان املبلغ خارج نطاق التغطية وس���كران، فتم 

إحالته الى جهة االختصاص.

»اإلطفاء« تتسلم مبناها اجلديد 
قبل نهاية العام احلالي

قام مدير عام االدارة العامة لالطفاء الفريق يوس����ف 
عبداهلل األنصاري صباح أمس األحد بجولة تفقدية على 
املبنى الرئيسي اجلديد اخلاص باالدارة العامة لالطفاء 
ومبنى قطاع وقاية محافظة حولي مبرافقة نائب املدير 
العام لقطاع الشؤون الهندسية ونظم املعلومات اللواء 
م.خالد الزيد. وخالل اجلولة التفقدية للمبنى الرئيسي 
اجتمع الفريق األنصاري مع كبار املهندس����ني واملقاولني 
العاملني في مش����روع املبنى الرئيس����ي وشكرهم على 
س����رعة االجناز ودقة التصاميم التي تعتبر من املباني 
احلكومية الذكية والتي تعتمد على التكنولوجيا ويعتبر 
من املباني اخلضراء املصادقة للبيئة واضعة في احلسبان 
التقنني باس����تخدام الطاق����ة الكهربائية وخصوصا بعد 
انصراف املوظفني من مكاتبهم عند انتهاء أوقات العمل، 
كما شرح مراقب املشاريع والصيانة العقيد م.عبداحملسن 
العنزي تفاصيل املش����روع وحيثيات����ه ومراحله والتي 
تأتي حتت اشراف مباشر من ادارة االنشاءات والصيانة 
في االدارة العامة لالطفاء وشركة الشاهني لالستشارات 

الهندسية. 
هذا، وتبلغ مساحة أرض مشروع املبنى الرئيسي 
4000م2 بإجمالي مساحة بناء 20600م2 تقريبا، ويتكون 
املبنى من سردابني يحتويان على مواقف للسيارات تتسع 
لعدد 70 سيارة، كما يتكون املبنى من ستة أدوار تضم 
مكاتب وصاالت استقبال وقاعات لالجتماعات اضافة 
الى الواجهة اخلارجية للمبنى والتي تضم شاشة عرض 
عمالقة )LED(. ومن املتوقع ان تستلم االدارة العامة 
لالطفاء املبنى الرئيسي قبل نهاية العام احلالي والذي 
نفذته شركة االمناء العقارية وايصال التيار الكهربائي 
وتأتي بعدها مرحلة التأثيث والتي س���وف تستعجل 
االدارة العامة لإلطفاء بالترتيب لهذا املوضوع لتشغيل 

املبنى واالستفادة منه بأسرع وقت ممكن. 

املبنى جارٍ اجراء التشطيبات النهائية بداخله

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

أصيب مص���ري وزوجته بحروق في تصادم على 
الساحلي وكان قد ورد بالغ من عمليات صباح اليوم 
يفيد بوجود حادث تصادم مركبتني في منطقة املهبولة 
ولدى توجه رجال األمن الى الطريق الس���احلي تبني 
ان احلادث ه���و تصادم بني مركبتني واحتراق إحداها 
وأصيب قائد املركبة وزوجته من اجلنس���ية املصرية 

ومت إسعافهم الى مستشفى العدان.
من جهة أخرى، شهد طريق الساملي حادثا مروعا 
بني مركبة خليجية وش���احنة اسفر احلادث عن وفاة 
امرأة وإصابة رجل ومت نقل املصاب عن طريق اإلسعاف 
اجلوي، وقال مصدر أمني ان بالغا ورد من املارة مساء 
امس االول عن وقوع حادث تصادم عند كيلو 50 وعلية 
توجه رجال االسعاف وضابط االرتباط ماجد الصليلي 
وتعامل مع احل���ادث رجال اإلطفاء بقيادة املالزم اول 
عبدالرزاق الرباح، حيث مت قص املركبة وإخراج الرجل 

واملرأة الذين اتضح انهم خليجيني.
على صعبد آخر، شهدت منطقة كبد ظهر امس حادث 
انقالب مركبة اسفر عن اصابة 11 شخصا منهم 5 سيدات 
و6 اطفال ووصفت االصابات باملستقرة، وقام رجلي 
الطوارئ والطبية سعد الشمري وجون البرت بتقدمي 

املساعدات ونقل املصابني الى مستشفى الفروانية.

من حادث الطريق الساحلي

مواطنون يقدمون االسعافات االولية ملصاب في حادث السلمي

مصرع وإصابة 15 شخصًا بينهم 
6 أطفال في 3 حوادث مرورية


