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محمد الدشيش
شن رجال أمن العاصمة 
بتعليمات م���ن مدير األمن 
اللواء ط���ارق حمادة حملة 
استهدفت املتسولني واسفرت 
التي ش���نت يوم  احلمل���ة 
اجلمعة واستهدفت محيط 
الكبير وعددا من  املس���جد 
املساجد األخرى عن ضبط 
11 متس���وال ومتسولة منهم 
آسيويون وعرب وبواقع 3 
رجال و8 نساء وجار ابعاد 
جمي���ع املضبوط���ني بجرم 

التسول.
من جهة أخرى داهم رجال 
امن العاصم���ة وكرا للقمار 
في منطقة املرقاب وضبط 

بداخل الوكر 6 آس���يويني وعثر معهم عل���ى 220 دينارا إلى جانب 
ادوات لعب القمار.

وكانت معلومات وردت الى اللواء طارق حمادة عن استغالل شقة 
للعب القمار لتصدر اوامره بضبط جميع من بداخل الوكر.

واوض���ح مصدر امني انه يتم ابع���اد جميع املوقوفني داخل هذا 
الوكر.

محمد الدشيش
كشف مصدر أمني عن 
ان ادارة هج���رة العاصمة 
 تنج���ز يوميا م���ا يقارب
 ال���� 800 معامل���ة ما بني 
حتويل وجتديد إقامات مادة 
18 وايضا حتويل زيارات 
جتارية ال���ى إقامات عمل 
الى جانب استصدار كروت 

زيارة بشتى أنواعها.
الى  وأش���ار املص���در 
ان العقيد عبداهلل راش���د 
الهاجري قام بوضع خطة 
من ش���أنها ع���دم تكدس 
املراجع���ني بحي���ث يتم 
إجناز املعامالت في وقت 

قياسي.
ولفت املصدر ال���ى ان ادارة هجرة العاصمة هي أكثر اإلدارات 
إجن���ازا للمعامالت نظرا لوجود مختلف الش���ركات في العاصمة 
مشيرا في الوقت ذاته الى ان انطالق أنشطة مهرجان هال فبراير 
دعا هجرة العاصمة الى اجناز املزيد من املعامالت خاصة بالنسبة 

للزيارات السياحية.
يذكر ان ادارة هجرة العاصمة هي احدى ادارات اإلدارة العامة 
للهجرة والتي يترأس���ها مدير عام اإلدارة العامة للهجرة العميد 

كامل العوضي.

»الداخلية« تخاطب السلطات الباكستانية لحل لغز مغادرة األسرة رغم اختفاء القاصر مريم

تمشيط أجزاء واسعة من منطقة نفايات في صبحان والرائد الحساوي جندي مجهول 

احمد املطيري القبض على 3 
آسيويني عثر بحوزتهم على 
6 زجاجات خمر محلي وجرى 
الوافدين ف���ي منطقة  ضبط 

املهبولة.
م���ن جه���ة اخ���رى، القى 
رجال االدارة العامة للمباحث 

معلومات عن تعاطيهما املواد 
املخدرة، وجرى ضبطهما في 
احدى مناطق محافظة حولي 
وعث���ر بحوزتهما على ادوات 

التعاطي.
على صعيد آخر، القى رجال 
جندة االحمدي بقيادة العقيد 

عبداهلل قنيص
متك���ن رج���ال ادارة بحث 
وحتري محافظة حولي بقيادة 
العقيد عبدالرحمن الصهيل من 
اغالق ملف 4 قضايا تغيب كانت 

مسجلة ضد 4 فتيات.
وقال مصدر امني ان قضية 
الفتي���ات االربع القت  تغيب 
اهتمام���ا خ���اصا م���ن مدير 
ادارة بح���ث وحتري محافظة 
حولي والذي ش������كل فريقا 
لضبط املتغي��بات، واسف���رت 
التحريات عن وجود الفتيات 
داخ���ل احدى الش�����قق، ومت 
توقيف ش���ابني واحيل ملف 
الى نياب���ة االحداث  القضية 
لكون املتغيبات لم يبلغن السن 

القانونية.
من جهة اخرى، القى رجال 
مباحث حول���ي ايضا القبض 
على وافدين سوري واردني بعد 

عبداهلل قنيص
قال مصدر امني ان وزارة الداخلية خاطبت السلطات 
األمنية في باكس���تان للتحقيق مع اسرة الفتاة مرمي 
والتي اتهم وافد مصري بقتلها واالعتداء عليها، للوقوف 
على اسباب مغادرتهم الكويت رغم ان ابنتهم مسجل 
بحقها قضية تغيب وال يعرفون مصيرها »حس���ب 
الظاهر« من القضية، مؤك���دا على ان مغادرة معظم 
أفراد األسرة باستثناء عم الطفلة وشقيقتها الى خارج 
الكويت وكذلك مغادرة شاب باكستاني ميت لها بصلة 
قرابة ويدعى جتمل وكانت األس���رة جتزم بأنه وراء 

اختفائها كل ذلك يزيد من تعقيد هذه القضية.
واضاف املصدر ان هذا االجراء يتزامن مع متشيط 
رجال االدارة العامة للمباحث اجلنائية يتقدمهم العقيد 
فراج الزعبي والرائد نايف احلساوي بالتعاون مع فرقة 
من البلدية ألجزاء واسعة من مناطق إلقاء والتخلص 
م���ن النفايات بحثا عن جثة املجني عليها في منطقة 

نفايات صبحان.
وح���ول مدى تورط الوافد املص���ري في اجلرمية 
قال املصدر ان الوافد اعترف بارتكابه اجلرمية بكامل 
إرادته وارشد عن املالبس امللوثة بالدماء والتي يعتقد 
انها تخص الفتاة، مضيفا: نظرا لعدم وجود اس���رة 
الفتاة في الكويت متت االس���تعانة بعمها وشقيقتها 
إلجراء حتليل DNA عل���ى املالبس امللوثة بالدم�����اء 

ومطابقتها.
وخلص املصدر الى ان هناك سرا في هذه القضية 
سيتم الكشف عنه بعد الوقوف على اسباب اخلروج 
اجلماعي ألسرة الفتاة الى موطنهم بشكل غير مفهوم 
وايضا بعد العثور عل���ى اجلثة ومعرفة ما اذا كانت 
قتلت باس���تخدام طابوقة كما اعترف الوافد املصري 

ام قتلت باستخدام اداة أخرى.
واشار املصدر الى ان املتهم اكد لرجال املباحث انه 
ارتاح بعد ان ادلى باعترافه وانه يطمح ان يتم عالجه 

نفسيا من ادمانه على عادات سيئة.
يذكر انه اشرف على القضية العميد فراج الزعبي 
أما الرائد نايف احلس���اوي فهو اجلندي املجهول في 
هذه القضية حيث انه من باش���ر التحقيق مع الوافد 
املصري وابلغه بأهمية اعترافه حتى يغلق ملف القضية 
كما اشرف الرائد احلساوي النشط على متثيل املتهم 

جلرميته.
كما يشار الى ان الرائد احلساوي كان له صوالت 
وجوالت في ادارات مختلفة مثل ادارة بحث وحتري 
محافظ���ة اجلهراء وبحث وحتري محافظة الفروانية 
ولعب دورا مؤثرا في الكشف عن جرائم معقدة وهو 
ما يجعل ترؤس���ه الح���دى إدارات املباحث اجلنائية 
موض���وع وقت ال أكثر من ذلك. يذكر ان وكيل وزارة 
الداخلية الفريق احمد الرجيب شكل فريقا للبحث عن 
اجلثة فيما اشرف الفريق غازي العمر على التحقيقات 

الفريق غازي العمرمع املتهم ومتابعة القضية. الفريق احمد الرجيب

العميد غلوم حبيب

اللواء أنور الياسني

العميد كامل العوضي

العقيد عبدالرحمن الصهيل العميد الشيخ علي اليوسف

املتهمان في قبضة »املكافحة«

إغالق 8 محالت لسرقة المكالمات الدولية
وضبط 12 آسيويًا و4 ساقطات في الجليب

حملة العاصمة حصدت 11 متسواًل

ضبط عراقية حاولت الدخول بجواز مزور
وسوداني قّدم بطاقة مدنية مزورة لنجدة حولي

»نارية« في بر األحمدي

6 سلبوا سوريًا على الخليج وسرقة
محلين للحلوى في حولي

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
قام رجال االمن مساء امس باغالق 8 محالت لسرقة االتصاالت 
الدولية مقابل اس���عار زهيدة للعمالة الوافدة االمر الذي جعل 
رجال االمن يس���تخرجون اذنا من البلدية ووزارة املواصالت 

ليتم مداهمة احملالت واغالقها.
من جانب آخر، ش���هدت حملة رجال األمن ضبط 12 آسيويا 
و4 نساء في وكر دعارة مبنطقة اجلليب، جاء ذلك بعد تعليمات 
أوعز بها العميد غلوم حبيب لرجاله بس���رعة ضبط من يدير 

االوكار املشبوهة واملخالفني للقانون.

هاني الظفيري
هاجم ذئب جاخورا لألغنام في منطقة كبد ما أسفر 
عن افتراس 3 خراف ولم يس����لم احلارس البنغالي 
من عض الذئب. وفي التفاصيل التي يرويها املصدر 
ان أحد املارة شاهد وافدا بنغاليا صباح امس وآثار 
الدماء تسيل منه ليقوم بإس����عافه من منطقة كبد 

الى مستش����فى الفروانية ليقوم محقق مستش����فى 
الفروانية باالستفسار عن اس����باب اصابته ليؤكد 
أن هناك حيوانا مش����ابها للكلب ولونه بني األسود 
واألبيض هجم على األغنام وحاولت أن أبعده إال أنه 
هاجمني وتركن����ي غارقا بدمائي ليتم إعطاء الوافد 

البنغالي إبرة مضادة للتسمم وعمل الالزم.

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
ُأحيلت واف���دة عراقية الى مقر االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
وذلك اثر محاولتها دخول البالد بجواز سفر مزور، وقال مصدر امني 
ان رجال منفذ العبدلي اش���تبهوا في جواز سفر عراقية وبالتحقيق 
معه���ا اعترفت بأنها ممنوعة من دخول البالد وقامت بتزوير جواز 

سفرها حتى تتمكن من زيارة اقارب لها في الكويت.
على صعيد آخر ألقى رجال جندة حولي القبض على وافد سوداني 
ق���دم لرجال االمن بطاقة مدنية م���زورة وكان الوافد مت توقيفه في 
منطقة حولي وقدم بطاقة مدنية تبني انها مزورة وجار احالته الى 

االختصاص.

محمد الجالهمة
واصل رجال اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية حملتهم الستهداف 
الباع���ة املتجولني الذين يعرضون ألعابا نارية،  وذلك قبل ايام من 
احتفاالت الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير. وقال مصدر امني 
ان حملة رجال اإلدارة للمباحث اجلنائية في منطقة األحمدي أسفرت 
عن ضبط 12 بائعا متجوال ومتت مصادرة كميات كبيرة من األلعاب 

النارية التي ميكن ان تسبب خطورة في حال استخدامها.

أمير زكي
تقدم وافد س���وري الى مخفر الساملية يوم امس وأبلغ ضد 
6 اشخاص مجهولني اعترضوا طريقه اثناء ممارسته لرياضة 
املش���ي ومن ثم ضربوه وسلبوه مبلغ 65 دينارا وهاتفا نقاال 
وسجل الوافد قضية سلب بالقوة واحيلت الى رجال املباحث 

الستكمال التحقيقات.
من جهة اخرى، تقدمت وافدة سورية واتهمت زوجها املواطن 
بالدخول الى منزلها واالعتداء عليها بالضرب وس���لبها مبلغا 
ماليا مشيرة الى انها شبه منفصلة عن زوجها وتقيم في شقة 

مستقلة وسجلت قضية في مخفر الساملية.
على صعيد آخر، تقدم وافد آسيوي الى مخفر اجلليب واتهم 
شخ���صا مجهوال بسرقة ص���ندوق سماعات من داخل مركبة 
ورفض اتهام احد بالسرقة كما تقدم شخصان ميتلكان محلني 
للحلويات في منطقة حولي وتقدما ببالغ ضد لصوص مجهولني 
بكسر واجهة احمللني وسرقة مبالغ مالية وقال مصدر امني ان 
احمللني يقعان في ش���ارعني بعيدين عن بعضهما، مشيرا الى 
ان احد املجني عليهم قال ان املبلغ الذي سرق من داخل محله 

هو 18 دينارا.

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
متكن رجال جمارك املطار من إلقاء القبض على 
وافد بنغالي اكرم احلق جاء إلى البالد من موطنه 
دكا مساء أمس األول بجواز مزور اكتشف أمره رجال 

جمارك املطار لتتم إحالته إلى جهة االختصاص.
من جانب آخر، فقد أعيد وافد هندي الى الشارقة 

بعد ان اكتش����ف ان الڤيزا الت����ي حصل عليها غير 
مصدق����ة من املنطقة التي ع����اد إليها على الطيران 
نفسه، وإلى املطار أيضا حيث استطاع رجال أمن 
املطار ضبط ثالثة وافدين من اجلنس����ية العربية 
بالقرب من مبنى الش����حن الب����ري مخالفني قانون 

اإلقامة لتتم إحالتهم الى مخفر اجلليب.
أمير زكي ـ محمد الدشيش

أحال مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات العميد الشيخ أحمد اخلليفة الى 
النيابة العامة يوم امس خليجيني بتهمة 
حيازة مواد مخدرة وحبوب كابتي بقصد 
االجتار وتهريب هذه احلبوب من خارج 
البالد الى جان���ب توجيه تهمة إضافية 
الى املتهم األول تتعلق بحيازة س���الح 
ناري دون ترخيص وتهمة الدخول الى 
البالد بطريقة غير مشروعة لكونه مبعدا 

وممنوعا من دخول الكويت.
 وقال مصدر امني ان التنسيق بني قطاع 
املخدرات في اململكة العربية السعودية 
واإلدارة العامة ملكافحة املخدرات بقيادة 
العمي���د اخلليفة س�������اهم في إحباط 
ضخ نحو 25 ألف حبة كابتي الى داخل 
السوق احمللي، حيث أبلغت اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات عبر السلطات األمنية 
الس���عودية بأن خليجيا دخل الكويت 
وبحوزته كمية من املخدرات وعلي�������ه مت 
اإليعاز الى ادارة املكافحة الدولية بقيادة 
املقدم يوسف اخلالدي ومساعده الرائ����د 
مشعل القحطاني والنقيبني حمد احلمد 

ونواف بشير.
وأشار املصدر الى ان رجال املكافحة 
الدولية أجروا حترياتهم وتبني لهم ان 
املتهم األول حضر الى الكويت رغم إبعاده 
لتورطه في قضايا اجتار مستغال أجواء 
مغبرة وانه اعتاد على حمل سالح ناري 
في قدمه بصورة دائمة وعليه مت إعداد 

خطة لضبطه متلبس���ا دون السماح له 
باستخدام الس���الح الناري واستدرجه 
لبيع 200 حبة مبقابل 350 دينارا ليتم 
ضبطه في منطقة بر العبدلي على مقربة 
من احد املخيمات، وعثر معه على 200 
حبة اخرى، كما اعترف على خليجي آخر 
يقطن اجلهراء وانتقل رجال الدولية الى 
مسكن املتهم الثاني وعثر داخل منزله 
على نح���و 24 ألف حبة اعترف بجلبها 

من خارج الكويت.

محمد الدشيش
اعلن مصدر امني ان وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لش���ؤون املؤسسات االصالحية 
وتنفيذ االحكام اللواء انور الياسني اصدر 
تعليماته بعدم جواز نقل سجني من عنبر 
الى آخر اال بعد رفع مذكرة من خاللها يتم 
حتديد مبررات نقل السجناء من العنابر 
املختلفة، مش���يرا الى ان هذه التعليمات 
اجلديدة الهدف منها احلد من مش���كالت 
تعاني منها ادارات امنية خارج الس���جن 

املركزي.
واضاف املصدر ان اللواء الياسني الى 
جانب وضع ضوابط لنقل الس���جناء من 
العنابر املختلفة، وضع شروطا للتنقل من  
العنابر، ومن ابرز هذه االشتراطات ان ميضي 
النزيل داخل العنبر فترة 6 اشهر، مؤكدا 

ان الياسني بصدد توقيع عقوبات صارمة 
بحق كل من يخالف هذه التعليمات.

واش���ار املصدر الى ان اللواء الياسني 
يعتزم ايضا تصنيف الس���جناء، مبعنى 
وضع السجناء املتهمني في قضايا املخدرات 
في عنابر مستقلة وعزلهم عن متهمني في 
قضايا اخرى، بحيث يتم حصر مشكالت 
كل ش���ريحة من املتهمني ووضع احللول 
بش���أن تعامالت لهم او بش���أن مخالفات 
 تتعلق باس���تخدامهم هوات���ف واجرائهم

 صفقات لالجت���ار في املخ���درات وعمل 
مداهم���ات دورية لضب���ط هواتف ومواد 
مخ���درة، الفتا الى ان هناك نظاما لتواجد 
السجناء لكن احيانا ما تتدخل واسطات 
لنقل السجناء، وهذا ما ينوي اللواء الياسني 

منعه متاما.

اللواء الياسين: حظر نقل سجين
من عنبر إلى آخر دون مبرر

أكرم الحق وقع بڤيزا مزّورة

»الجنائية« أغلقت 4 قضايا تغيبإنجاز 800 معاملة يوميًا في »هجرة العاصمة«
وأوقفت 3 »بدون« بـ 9 زجاجات خمر

ذئب يهاجم جاخورًا ويقتل 3 خراف و»يعض« الحارس

اجلنائية بقيادة العميد الشيخ 
القبض على 3  اليوسف  علي 
من غير محددي اجلنسية بعد 
معلومات عن اجتارهم باملواد 
املسكرة، وعثر بحوزتهم على 
9 زجاجات خمر نوع ريد ليبل، 
واعترف املتهمون بحيازتهم 

املواد املسكرة.
وفي اجن���از جديد لرجال 
للمباح���ث  العام���ة  االدارة 
اجل���نائي���ة، مت���ك���ن رجال 
مباح���ث اجله���راء بق����يادة 
الفي��لكاوي  العق����يد ع���ادل 
م���ن ض���بط ش���خص بدون 
باجلرم املش���هود بعد ان ق����ام 
بس��رقة مخ���يم، وقال مصدر 
ان االنت����شار االمني لرجال 
مباحث اجل���هراء اس���فر عن 
ضب���ط ب���دون قام بس���رقة 
محتوي���ات مخيم في املطالع 

وعثر معه على املسروقات.

أحدهما مبعد وعاد في يوم مغبر و»المكافحة« حالت دون استخدامه لسالح ناري

ضبط 25 ألف حبة مخدرة مع خليجيين في العبدلي والجهراء

العثـور على الجثة سيكشـف مـا إذا كانـت القاصر قتلـت بطابوقة أو بـأداة أخرى

اللواء طارق حمادة

العميد الشيخ أحمد اخلليفة 


