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السيارة املسروقة التي كشف عنها احلريق

احد املخالفني في قبضة الشرطة
داود مبارك أحد املختفني

املقدم منيف ساريالعقيد محمد الصبر

جلان متخصصة لفحص املركبات التي مرّ على صنعها 20 عاماً

حملة المقاهي تتواصل وتحصد 29 امرأة ورجاًل
وأمن العاصمة يوقف 130 مخالفاً لإلقامة

امير زكي - محمد الجالهمة
واصل قطاع االمن العام بقيادة وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون االمن 
العام باالنابة العميد عبدالفتاح العلي تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن اغالق 
املقاهي واملطاعم والبقاالت بحلول الثانية عش���رة ليال ولم تس���فر حملة االمن 
العام عن اغالق املقاهي فحسب وإلزام اصحابها باغالق املقاهي وامنا اسفرت عن 
ضبط 29 وافدا ووافدة منهم 14 امرأة من اجلنسية الهندية والفلبينية والنيبالية 
واالثيوبية واالندونيسية ومتت احالة النساء بتهمة مخالفة قانون اآلداب العامة 

والعمل بعد الواحدة مساء، والرجال ملخالفتهم قانون االقامة والعمل.
واكد العميد عبدالفتاح العلي ان حملة وزارة الداخلية ال تهدف الى قطع االرزاق 
او التضييق على اصحاب املقاه���ي وامنا تهدف الى تطبيق القانون الصادر عن 
السلطة التنفيذية، مؤكدا على ان هذه احلمالت ستتواصل، وان وقف عمل املقاهي 
واملطاعم في ساعات متأخرة هو للحد من قضايا تتعلق بتعاطي املخدرات واحلد 

من السرقات.
من جهة اخرى قام رجال امن العاصمة بقيادة املقدم حسني القحطاني واملالزم 
ضاري الربيعة، ووكيل عريف خالد الكندري ومشعل الشيباني ومهدي الشمري 

بحملة اسفرت عن ضبط 130 مخالفا لقانون االقامة ومطلوبني.
من جهة اخرى كشف حريق في منطقة اجلليب عن سيارة تبني انها مسروقة 

قبل ايام.

اختفاء 5 مواطنين بمحاذاة المياه
اإلقليمية اإليرانية في ظروف غامضة

أمير زكي ـ محمد الدشيش
شرعت وزارة اخلارجية بعد تلقيها شكوى 
رسمية يوم امس من ذوي 5 مواطنني كويتيني 
باختفائهم اثناء قيامهم بالصيد مبحاذاة املياه 
االقليمية االيرانية باالتصال بالسلطات االيرانية 
ملعرفة حقيقة احتج���از املواطنني الثالثة من 
قبل السلطات االيرانية، فيما اكد عدد من ذوي 
احملتجزين اخلمسة انهم تلقوا رسائل هاتفية 
تؤكد احتجازهم من الس���لطات االيرانية اثناء 

قيامهم بنزهة بحرية.
وفي اتصال مع احد املصادر االمنية ملعرفة 
مصير احملتجزين اخلمسة، رفض املصدر االمني 
التحدث عن القصة، مشيرا الى ان اجهزة االمن 
ابلغت باختفاء املواطنني الثالثة ومت ابالغ جهاز 
امن الدولة والطلب من ذوي املواطنني الثالثة 

تسجيل قضية تغيب.
وحول ظروف اختفاء املواطنني اخلمسة، التقت 

»األنباء« مبارك الفيلكاوي والد الشاب داود:
حدثن��ا ع��ن كيفية معرفت��ك باحتج��از ابنك 

وزميليه من قبل السلطات االيرانية.
ابني وزمالؤه اعتادوا بشكل دوري تنظيم 
رحالت بحري���ة الى منطقة االرياق وكانوا في 
العادة يخرجون للحداق في البحر بعد منتصف 
الليل ويعودون في اليوم التالي بني اخلامسة 
والسادس���ة عصرا، وكنا دوما نتواصل معهم 
عبر الهات���ف لالطمئنان عليهم، اال اننا وجدنا 

هناك صعوبة في االتصال.
ماذا فعلتم اذن؟

قمنا بتكرار االتصال عدة مرات لكن لم جند 
احدا يرد علينا، وبعد ساعة تلقينا رسالة من 
ابن���ي قال فيها: حتركوا نح���ن محتجزون في 

ايران.
ألم يحدد لكم من الذين احتجزهم؟ مبعنى هل 

السلطات االمنية احتجزتهم ام بحارة ايرانيون؟
ال ل���م يخبرونا بذل���ك، وكل ما وصلنا هو 

الرسالة التي يطالبوننا فيها بالتحرك.
هل حاولتم االتصال بهم؟

نعم حاولنا عدة م���رات، لكن فجأة وجدنا 
جميع الهواتف واغلقت وهي التي كانت وسيلتنا 

الوحيدة للتواصل.
ماذا فعلتم؟

اتصلنا بوزارة الداخلية ومتت احالتنا الى 
ادارة خفر الس���واحل وق���د ابلغونا ان القصة 
احيل���ت الى امن الدولة وطلبوا منا تس���جيل 

قضية في مخفر شرق.
هل اقتصر دوركم على ذلك؟

ال���ى وزارة اخلارجي���ة  نح���ن س���نتجه 
الخبارهم.

ه��ل اعتاد ابنكم القيام برحالت حداقة في هذا 
التوقيت؟

نعم ه���و معتاد على القيام بنزهات بحرية 
ورح���الت من عل���ى ط���راد مباكينت���ني 200 

حصان.
هل ميكن ان حتدد لنا توقيت املسچ او الرسالة 

الهاتفية؟
 كان موعد تلقينا لها في الساعة 7.47.

العميد عبداهلل خليفة الراشد

الزميل احمد الفضليالزميل احمد اجلاراهلل

أمير زكي - محمد الجالهمة
استطاع رجال مباحث الهجرة 
توقي����ف واحد من أكبر لصوص 
االتصاالت الدولية املسروقة في 
الكوي����ت وذلك بعد ه����روب دام 
8 أشهر بني عش����رات اآلالف في 
الوافدي����ن داخل منطقة خيطان، 
والغريب في قضية اآلسيوي كرمي 
انه دخل البالد بكارت زيارة حتى 
ال تقوم السلطات االمنية باجراء 
عملية تبصيم له النه لوا حدث ذلك 
النكشف أمره وتبني ان اآلسيوي 
أبعد بقضاي����ا ملرة واحدة  كرمي 
وأبعد إداريا 5 م����رات ومع ذلك 
اس����تطاع الدخول إلى الكويت 6 
مرات بجوازات سفر مزورة وفي 
املرة األخيرة دخل الكويت بكارت 

زيارة.
ووفق مصدر امني فإن معلومات 

البرنام���ج  يس���تضيف 
التقدير«  التلفزيوني »م���ع 
التي تبث  الليل���ة  في حلقة 
ف���ي العاش���رة مس���اء على 
الهواء مباش���رة على شاشة 
تلفزيون »س���كوب« رئيس 
حترير جريدة »السياس���ة« 
الزميل احمد اجلاراهلل وذلك 
على مدار ساعتني في حوار 
صريح وجريء حول الكثير 
م���ن احمل���اور واملوضوعات 
املهم���ة خاصة فيم���ا يتعلق 
الوطنية ومحاولة  بالوحدة 
بعض االطراف ضربها بطرق 
غير مباشرة وتصدي االقالم 

الصحافية لها.
كذل���ك يتم التط���رق الى 
املرئي واملسموع وما  قانون 
يدعيه البعض من انه يسعى 
االف���واه وتقييد  الى تكميم 

احلريات.

بواسطة سمة زيارة جتارية وانه 
يدير سلسلة من أوكار االتصاالت 
الدولية في مناطق مختلفة وان 
مدخوله الش����هري من إدارة هذه 

األوكار يفوق ال� 5 آالف دينار.
واضاف املص����در: قام العميد 
الراشد بتشكيل فريق عمل مؤلف 
من إدارة البحث والتحري بقيادة 
العقيد جنيب الشطي ومساعده 
حمدان اخلش����م والرائد عبداهلل 
الهم����الن وبعد عم����ل التحريات 
توص����ل رجال املباحث الى مكان 
اقامته في خيط����ان ومت ضبطه 
في ساعة متأخرة من يوم امس 
االول وتب����ني حضوره الى لبالد 
بكارت زيارة كما تبني انه قبل ان 
يتم ابعاده قضائيا منذ 3 سنوات 
استمر مخالفا لقانون اإلقامة طيلة 

8 سنوات.

وردت الى مدير عام االدارة ملباحث 
الهجرة العمي����د عبداهلل خليفة 
الراشد عن ان االسيوي الذي سبق 
ان أبعد عن الكويت قضائيا وإداريا 
متكن من الدخول إلى البالد مجددا 

كذل���ك يتن���اول مق����دم 
البرنام���ج اإلعالم���ي احمد 
الفضل���ي م���ع اجل����اراهلل 
العالق��������ة املتوت���رة ب���ني 
الى  احلكوم���ة واملجل���س، 
جانب التطرق الى سيرت����ه 
الذاتي������ة والكش�����ف عن 

بعض االسرار التي تخفى ع����ن 
االعالمي��ني واملشاهدين.

ومعروف أن أحمد اجلاراهلل 
يحمل في جعبته الكثير من 
الرؤى واألف���كار التي تثري 
حلقة الي���وم لتكون جديرة 

باملتابعة.

»الهجرة« أوقفت زعيم االتصاالت »كريم«
بعد هروب دام 8 أشهر في خيطان

دخل البالد بكارت زيارة

والد داود روى لـ »األنباء«: ظروف الحادث

أحمد الجاراهلل.. الليلة على سكوب »مع التقدير« اللواء جاسم المنصوري اليوم وياكم
تس���تضيف 
»األنب���اء« مدير 
عام اإلدارة العامة 
اللواء  لإلطف���اء 
جاسم املنصوري 
اليوم االثنني في 
للرد  ديوانيتها 
على استفسارات 
القراء  واس���ئلة 
بشأن دور االطفاء 
التعام���ل  ف���ي 
م���ع احلرائ���ق 
وعمليات االنقاذ 
واذا م���ا كان���ت 

اجهزة االطفاء تتحمل مس���ؤولية احلرائق التي وقعت 
مؤخرا وما خطط »االطفاء« للحد من احلرائق.

اللواء جاسم املنصوري سيكون على الهاتف اعتبارا 
من الساعة السابعة حتى التاسعة مساء على الهواتف: 

24830398-24830238-24830657، داخلي 318-131.

تزايد أعداد المركبات لموقعه اإلستراتيجي وتوسطه 3 محافظات

76893 شاحنة و»صالون« اجتازت شروط الفحص الفني في قسم الفروانية
16 قضية تزوير ومالحقة ربع مليون سيارة غير مؤّمن عليها

أمير زكي
تعد أقسام الفحص الفني التابعة 
لقطاع املرور إحدى االدارات املهمة 
والتي تعني بالترخيص للمركبات 
الفحص  بعد اجتيازها لشروط 
الفني، أقس���ام الفح���ص الفني 
للمركبات موزعة على محافظات 
الكويت الست إال أن لقسم فحص 
الفروانية خصوصية، إذ يتواجد 
في موقع مميز للغاية ويتوسط 
ع���دة محافظات مما يجعله أكثر 
األقسام في الكويت استقباال العداد 
املركبات وال تقتصر املركبات التي 
يتم اس���تقبالها في قسم فحص 
الفروانية والذي يترأس���ه  فني 
املقدم منيف ساري على سيارات 
الصالون بل ايضا يشهد هذا القسم 
اقباال كبيرا للغاية من الشاحنات 
نظرا لتوسط القسم في موقعه 
محافظة الفروانية مبا تضمه من 

أعداد هائل���ة من الوافدين وعدد 
غير قليل منهم ميتلكون سيارات 
ما دون موديل عام 2000 وكذلك 
محافظة مبارك الكبير مبا تضمه 
املواطنني  أعداد كبيرة م���ن  من 
وكذلك قربه من محافظة األحمدي 
باعتباره يقع على امتداد الدائري 

السابع.
»األنباء« رصدت تواجد هائل 
من أعداد املركب���ات يكاد يكون 
ممتدا ملسافة طويلة عقب عطلة 
عيد الفطر املبارك وهذا التواجد 
إلى عمل زيارة س���ريعة  دفعنا 
لالطالع على حجم العمل في هذا 
القس���م، حيث أكد مصدر مطلع 
ان تصريحات الناطق الرس���مي 
العقيد محمد الصبر بشأن وجود 
اعداد كبيرة من الس���يارات غير 
املؤمن���ة تبلغ ربع مليون وعزم 
وزارة الداخلي���ة على وضع حد 

هذه املركب���ات تؤدي إلى عرقلة 
حركة السير، حيث تطرأ عليها 
أعطاب وهو ما يخلف اختناقات 

مرورية.
وكش���ف املصدر عن ان قسم 
فحص الفروانية حجز 266 مركبة 
ما بني سيارة نقل وسيارة خاصة 
حجزا إداريا وذلك بعد أن رصد 
الفاحصون الفنيون انبعاث دخان 
كثيف من محركاتها، مشيرا الى ان 
من بني السيارات التي مت احتجازها 
إداريا مركبات قام اصحابها بوضع 
لوحات مركباتهم على سيارات 
بحالة جيدة الى جانب سيارات 
تب���ني اختالف رق���م القاعدة مع 
رقم اللوحة وما هو مس���جل في 

سجالت املرور مع احالة اصحاب 
املركبات الذين شرعوا في التزوير 
إلى النيابة. وكش���ف املصدر ان 
رئيس قسم فحص الفروانية املقدم 
منيف ساري أحال 16 قضية خالل 
العامني املاضيني إلى اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية لقيام اصحاب 

هذه املركبات بالتزوير.
واش���ار املصدر إلى أن قسم 
فحص فني الفروانية اجنز خالل 
التسعة املاضية 76893  االشهر 
مركبة ما بني ش���احنة وسيارة 
ال���ى ان اكثر  صالون، مش���يرا 
الش���هور اقباال كان شهر مارس 
بعدد مركبات بلغ 11847 تاله شهر 

أبريل بعدد 10775 مركبة.

عدد السيارات التي اجتازت 
شروط الفحص الفني في سبتمبر الماضي 

العددنوع المركبة

6978خصوصي
1437نقل خاص
317نقل عام
1اجرة
32تأجير

�دراجة آلية
101انشائي

�مركبات مت تسقيطها
8866املجموع الكلي

لهذه املركبات غير املؤمن عليها 
اتت بثمارها، مشيرا الى ان اعدادا 
كبيرة من السيارات التي ترددت 
على قسم فحص الفروانية كانت 
مركبات مر على انتهاء تأمينها عام 
فما اكثر، مش���يرا الى ان االجراء 
املتبع م���ع املخالفني هو الزامهم 

بدفع غرامة تأخير.
وقال املصدر األمني ان اقسام 
الفحص الفني مبا فيها قسم فحص 
الفروانية ال متتلك اجراءات بخالف 

الزام املخالفني بدفع غرامة التأخير 
إال أن املصدر اكد في الوقت ذاته 
على أن هناك تعليمات مش���ددة 
صادرة عن وكيل وزارة الداخلية 
اللواء  املساعد لش���ؤون املرور 
محمود الدوسري بإقامة حمالت 
تفتيشية في الشوارع خاصة تلك 
التي تتواجد فيها اعداد كبيرة من 
الوافدين والعمال، مشيرا الى ان 
قسم فحص فني الفروانية شنَّ 
مؤخرا ع���دة حمالت في مناطق 

جتمع الوافدين واستطاع حترير 
اكث���ر من 160 مخالف���ة مرورية 

جميعها حملت أمن ومتانة.
واشار املصدر الى ان رئيس 
قس���م فحص الفرواني���ة املقدم 
منيف س���اري اعط���ى تعليمات 
لفنيني اشرفوا على هذه احلمالت 
في مناط���ق اجلليب والفروانية 
وخيطان بضرورة نزع اللوحات 
التي تب���دو متهالكة مع ضرورة 
إع���ادة فحصها مرة أخرى داخل 

ادارات الفحص الفني.
وحول االجراءات املتبعة بشأن 
املركبات التي مّر على تاريخ صنعها 
20 عاما قال املصدر ان جميع هذه 
املركبات يتم عرضها على جلنة 
برئاس���ة ضابط وعضوية 3 من 
الفنيني ملعرفة مدى مقدرة هذه 
املركبات على التنقل، مشيرا إلى 
ان اقسام الفحص الفني ترد إليها 
تعليمات دورية بضرورة التشدد 
حيال املركبات املتهالكة نظرا ألن 

)محمد ماهر(املخالفون الى سيارة الترحيل


