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محمد العنزي متحدثا للزميل محمد الدشيش

العميد عبد الفتاح العلي متوسطا ضباط أمن األحمدي

اللواء د.مصطفى الزعابي

الداعية د.محمد حمود النجديالزميل م. ضاري املطيري

»الهجرة« أوقفت طباعًا بتزوير أذونات عمل 

3 صينيين إلى أمن الدولة
لتزوير تصاريح دخول محظورة

أميركي يرتكب مجزرة
في »اللياح« ويزهق 24 روحًا

وفاة عامل بناء سقط من السابع

هاني الظفيري
قاد شخص خليجي رجال مباحث الهجرة الى ضبط طباع مصري 
يقوم بتزوير اذونات العمل وعمل إقامات على اشخاص دون علمهم ووفق 
مصدر أمني فإن شخصا خليجي فوجئ لدى قيامه بطباعة كفالة خادمة 
عليه بوجود وافد على كفالته ال يعلم عنه أي شيء، ليقوم رجال مباحث 
الهجرة بضبط الشخص املضاف على اخلليجي والذي اعترف بأنه منح 
الطب���اع 1000 دينار لعمل إقامة حرة ليتم ضبط الطباع واعترف بأنه 
يقوم بتزوير اذونات العمل باستخدام اسلوب قص االختام والتواقيع 

ووضعها على معامالت جديدة باستخدام االسكنر.

محمد الجالهمة
متكن رجال امن املنش���آت بحماية ميناء االحمدي عصر امس 
من ضبط ثالثة وافدين من جنسية صينية عندما حاولوا دخول 
امليناء بتصاريح دخول م���زورة ال تخصهم حيث ذكر مصدر أن 
رجال املنشآت اشتبهوا بثالثة صينيني كانوا يريدون الدخول من 
بوابة امليناء ويبدو عليهم عالمات االرتباك فقاموا بالتدقيق على 
تصاريح دخولهم فاكتشفوا أن التصاريح الثالثة ال تخصهم، بل 
تخص موظفني آخرين من نفس جنسيتهم وذكر مصدر بأن الثالثة 
ال يعملون بامليناء اصال وعلى الفور مت ضبطهم وإحالتهم الى مخفر 
الفحيحيل وتسجيل قضيتني ضدهم وهي تزوير مبحررات رسمية 
ومحاولة دخول منشآت محظورة وجار إحالتهم إلى أمن الدولة.

هاني الظفيري 
أحيل وافد اميركي الى مخفر اجلهراء لتسببه في مصرع 24 رأس 
غنم في منطقة اللياح وحلقت تلفيات شديدة بسيارة األميركي فيما 
متسك صاحب االغنام بالتعويض املناسب، فيما اكد الوافد األميركي 
ان قطيع األغنام قطع الطريق بشكل مفاجئ، من جهة اخرى أصيب 
وافد آسيوي بجروح بالغة جراء تعرضه للدهس من قبل مواطنه 
في الطريق الفاصل بني الواحة والعيون كما أصيب شابان باصابات 

بالغة جراء انقالب مركبتهما على طريق الساملي.

أمير زكي
توفي عامل بناء مصري اجلنسية بعد سقوطه من الطابق السابع 
ملبنى قيد االنشاء في منطقة حولي فيما أكد أصدقاء املتوفى أن السقالة 
كانت هش����ة لدرجة ان املتوفى مبجرد ان وضع قدميه عليها فوجئ 
بانكسارها ومن ثم سقوطه وقالوا ان املجني عليه يعول 5 فتيات كما 
انه يعول ابناء شقيقه املتوفى وعددهم 3 اطفال مؤكدين على ان اسرة 

املتوفى حل عليهم احلزن الشديد لفقدان معيلهم الوحيد.

العميد العلي تفقّد الوضع األمني في األحمدي

البحث عن مدمن مشروبات غازية انحاش بـ 75 كرتونًا
هاني الظفيري

تق���دم مس���ؤول جمعي���ة 
ال���ى مخفر  القش���عانية ببالغ 
اجلهراء مبلغا ضد شخص مجهول 
دخل الى جمعية القشعانية ومن 
ثم س���رق 75 كرتون مشروب 
غازي، وكشف مسؤول اجلمعية 
عن مفاجأة حينما اكد ان اللص 
لم يقترب من صندوق الكاشير 

رغم ان الصن���دوق كان بداخله 
مبالغ مالية وسجلت قضية سرقة 
عن طريق الكس���ر، على صعيد 
آخر تقدم صاحب مكتب تاكسي 
جوال متهما بنغاليا يعمل لديه 
سائقا بسرقة السيارة التي يعمل 
عليها ومن ثم أغلق هاتفه النقال 
وس���جلت قضية خيان���ة امانة 
وس���رقة، من جهة اخرى تقدم 

شابان الى مخفر الواحة متهمني 
4 آخرين يعرفانهم باختطافهما 
عنوة وسلبهما هاتفني ومبلغا 
م���ن امل���ال، على صعي���د آخر 
تقدمت ناظرة مدرسة في كيفان 
الكترونيات  وابلغت عن سرقة 
من داخل املدرسة، مؤكدة على ان 
اللصوص أحدثوا تلفيات داخل 

عدة غرف.

480 حبة في الصليبية
و5 قطع حشيش في »الجنوبية«

محراب الفتوى.. على تلفزيون المعالي

بقول���ه تعالى )فاس���ألوا أهل 
الذكر إن كنتم ال تعلمون( كما 
س���تعاد حلقات البرنامج ظهر 

يوم االثنني.

منها بأهمية اتاحة الفرصة لهم 
لس���ؤال أهل العل���م املختصني 
ش���رعيا لينهل���وا م���ن علمهم 
ونصحهم وتوجيههم، تأس���يا 

أمير زكي ـ هاني الظفيري
أمر وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون العمليات اللواء 
د.مصطفى الزعابي بإحالة مواطن الى مقر اإلدارة العامة ملكافحة 
املخ���درات بعد ضبطه في منطقة الصليبية وعثر معه على 480 
حبة مخدرة الى جانب 3 أصابع من مادة احلشيش، فيما كشفت 
التحقيقات مع املتهم انه باع لشخص ضبط ايضا من قبل جندة 
اجله���راء قبل أيام 980 حبة، وقال مص���در أمني ان رجال جندة 
اجلهراء أوقفوا املواطن في الصليبية بعد االشتباه به وباخضاع 
مركبته للتفتيش عثر بداخلها على كمية من احلبوب واحلشيش 
وأحيل املتهم األخير الى النيابة بتهمة حيازة مواد مخدرة ومؤثرات 

عقلية بقصد االجتار.
من جهة أخرى، ألقى رجال أمن الطرق اجلنوبية القبض على 

3 خليجيني وبحوزتهم 5 قطع حشيش و30 حبة مخدرة.

يعرض تلفزيون املعالي في 
العاشرة من مساء اليوم البرنامج 
الديني »محراب الفتوى« والذي 
يقدمه الزميل م.ضاري املطيري، 
ويستضيف فيه ثلة من الدعاة 
والعلماء، حيث تبدأ اليوم أولى 
الداعية  حلقات���ه باس���تضافة 

د.محمد حمود النجدي.
البرنام���ج يبث مباش���رة 
بصورة أسبوعية مساء كل أحد 
ليجيب عن أس���ئلة املشاهدين 
واستفساراتهم الشرعية وملدة 
ساعة كاملة، على ان يتم استقبال 
اسئلة اجلمهور على الرقم التالي: 
0096597710477 وامييل القناة 

.fatwa@m3ali.tv
البرنامج تقدمه أسرة قناة 
املعالي ملشاهديها الكرام إميانا 

قامت إدارة اإلع���الم األمني بزيارة ميدانية 
للنق���اط األمنية املوجودة ف���ي جنوب البالد 
)بنيدر � اجلليعة( والتقت بالضباط وضباط 
الصف واألفراد املشاركني في تأمني هذه املناطق 
م���ن قطاعات األمن العام وامل���رور والعمليات 
واألم���ن اجلنائي. وتأتي ه���ذه الزيارة ضمن 
ال���دور املجتمعي الذي تقوم ب���ه إدارة اإلعالم 
األمني وتواصلها م���ع كل األجهزة األمنية في 
األعياد واملناسبات. كما قامت بتوزيع العديد من 
البروشورات التوعوية على املواطنني واملقيمني 

مؤكدة على أهمية التعاون بني اجلميع ملا فيه 
الصالح العام.

وقد قام مدير عام مديرية امن األحمدي العميد 
عبدالفتاح العلي بجولة تفقدية شملت العديد 
من املناطق البرية والطرق الدائرية الواقعة في 
نطاق محافظ���ة األحمدي موضحا دور النقاط 
األمنية واألجهزة األمنية املشاركة فيها باالضافة 
الى األجهزة املساندة من إطفاء وطوارئ طبية، 
مؤكدا على ضرورة التعاون والتنس���يق فيما 

بينها لتأمني سالمة املواطنني واملقيمني.

رمضان: الطقس يتحسن تدريجياً والغبار يترسب اليوم ويعود غداً  

مواطن يروي لـ »األنباء« أغرب قضية نصب بـ »إعالن مؤقت« 
و»الداخلية« أوقفت الجاني قبل مغادرته البالد بدقائق

واحصل على 10 خطوط مجانا وبخالل ال� 6 
ساعات هذه جمع ما يقارب 10000 دينار نقدا 
من عهدة كانت باحملل باالضافة الى املكاملات 
التي جمعها من الزبائن خالل العرض الوهمي 
الذي قام به باالضافة الى 21 جهازا نقاال قيمتها 
تتراوح بني 600 و800 دينار وسرق 150 خطا 
كل خطا به 10 دنانير مكاملات مجانية، باالضافة 
الى قيامه بالتحايل على محل ذهب مجاور 
وأخذ من صاحبه مصوغات ذهبية بقيمة 500 
دينار ومن محل آخر للهواتف عدد 2 تليفون 
قيمتهما 300 دينار باالضافة الى 1150 إيرادات 
احملل وحاليا جار جرد احملل الذي يوجد به 
أكثر من 50 خط���ا ملكيا قيمة كل خط 250 

دينارا جار جردها وحاليا هو هارب.
وكيف علم الس��ارق بأنك علمت بالس��رقة 

واكتشفت حيلته؟
قال، أول ما علمت بالسرقة قمت باالتصال 
عليه ولم يرد وقمت بإرس���ال رس���الة على 
تليفونه اجلوال انني بانتظارك باملطار وبعدها 

قام بإقفال جهازه.
هل بدت عليه بوادر اخليانة؟

في احملل عدد 2 موظف ودائما كان املوظف 
اآلخر يقول عنه انه غير أمني ودائما يحدث 
شجار بينهما فقمت بنقل املوظف اآلخر الى 
احد محالتنا األخرى وكان تخطيطه تخطيطا 
مبتكرا ولكن اهلل سبحانه وتعالى ما يضيع 
تعب مسلم وأجدد شكري الى االخوة رجال 
الداخلية واحثهم على ضبطه في أسرع وقت 
ليطمئن قلبي ويرج���ع حاللي الذي جتاوز 

عشرات اآلالف.

والفوز باخلطوط امللكية التي قدمها السارق؟ 
فتعجب���ت ورددت قائال: انني لم أقم بتقدمي 

أي عروض من هذا النوع.
ما العرض الذي قام به املوظف؟

ان اللص املوظف موظ���ف جديد عندي 
حتت التجربة وكان يعمل في إحدى شركات 
االتصال األخ���رى، وقال لي ان عندي خبرة 
فرحبت به واحتفظت بجواز س���فره حلني 
االنتهاء من فترة التجربة، وانت تعلم جيدا 
ان ش���ركة الفيصل الفضي لديها العديد من 
الفروع بأنحاء الكويت ونحتاج موظفني ذوي 
خبرة، وعن مح���ل اجلهراء قال ان احملل مت 

افتتاحه في عام 2005.
ما طريقة جمع املبالغ وما عددها؟

أعلن عن عرض ملدة 6 ساعات »ادفع مكاملتك 
التي تخص شركة الوطنية ونحن وكالؤها 

ان احلالل ما يضيع وفي آخر حلظة اطمأن 
قلبي بعد اجلهود اجلبارة التي قام بها رجال 
الداخلية وعلى رأس���هم االخوان في مخفر 
اجلهراء وباألخص هاشم يعقوب، محقق مخفر 
اجلهراء الذي قطع الطريق على السارق بسرعة 
وقام بتوقيفه، حيث ارس���ل الى املنافذ منع 
السفر، حيث كان السارق قام بحجز تذكرة 
س���فر )الكويت � اإلمارات � القاهرة( وحدد 

موعد سفره الثالثة والنصف فجرا.
كيف تلقيت خبر السرقة؟

كنت في مخيم أحد األصدقاء في منطقة 
األحمدي وقام باالتصال بي أحد األشخاص 
ال���ذي يعمل في محل هواتف مجاور حمللي، 
قال ما العرض الذي قلب سوق اجلهراء رأسا 
على عقب وصار حديث منطقة اجلهراء كلها 
حتى املناطق االخرى يتوجهون لدفع مكاملاتهم 

كونا: توقع خبير التنبؤات اجلوية 
والبيئة عيس����ى رمضان ان يتحس����ن 
الطقس تدريجيا ويترسب الغبار اليوم 

ثم يعود مرة اخرى غدا.
وقال رمضان ان البالد تشهد حاليا 
غبارا عالقا، مشيرا الى ان الرياح شمالية 
غربية خفيفة الى معتدلة السرعة )12-

32كم في الساعة( مع ظهور بعض السحب 
املتفرقة. واوضح ان الغبار احلالي مصدره 
الري����اح الغربية القادمة من النفوذ في 
السعودية واجلنوبية من العراق والتي 
حتمل كميات كبيرة من امللوثات وبذور 
النباتات والغبار الدقيق.  واشار الى ان 
هذه امللوثات تسبب زيادة في امراض 
الربو واحلساسية والتي تزيد في هذه 
الفترة داعيا االشخاص الذين يعانون 
امراض احلساسية والربو الى التقليل 

من اخلروج والتعرض للغبار.
وحول ع����ودة العواص����ف الرملية 
ق����ال رمضان انها تأت����ي بفعل انقضاء 

فترة الش����تاء وتوقف األمطار في شبه 
اجلزي����رة العربية وس����ورية والعراق 
كما تبدأ العواصف الرملية بفعل عودة 
تفكك التربة الصحراوية في تلك املناطق 
مع بداية فصل الربيع وارتفاع درجات 

احلرارة.
واضاف ان الرياح الس����طحية تبدأ 
بحمل كميات كبيرة من األتربة والغبار 
املناطق  الى  املناطق الصحراوي����ة  من 
احلضرية داعيا سائقي السيارات واملارة 
في الشوراع الى ضرورة أخذ احليطة 
واحلذر عند القيادة في مثل هذه الظروف 

اجلوية غير املستقرة.
وذكر ان االعتقاد السائد لدى املواطنني 
ه����و ان الغبار بفع����ل األمطار االخيرة 
سيخف ولكن ما حدث هو العكس حيث 
ستستمر العواصف الرملية خالل الفترة 
املقبلة حتى الصيف كلما اشتدت ونشطت 

الرياح.
واشار رمضان الى العواصف الرملية 

التي استمرت االسبوع املاضي وعادت 
حالي����ا، مبينا انها من اكث����ر الظواهر 
الكويت  التي تتع����رض لها  الطبيعية 

ومنطقة شمالي اجلزيرة العربية.
واعتبر كثرة وسرعة حركة املنخفضات 
واملرتفعات اجلوي����ة وتقلب اجتاهات 
الرياح »غير طبيعية ولم تشهدها املنطقة 
منذ فت����رة طويلة مما يدل على التغير 

في املناخ في منطقتنا«.
وحول مخاط����ر العواصف الترابية 
والرملي����ة أفاد بأن خطورتها تكمن في 
تدني مدى الرؤية مما يتسبب معه تعطيل 
حركة املرور ناهيك عن جتمع الكثبان 
الرملية على الطرق الصحراوية واملناطق 
املعرض����ة لها. واوض����ح ان العواصف 
الترابية والرملية تس����بب ايضا إعاقة 
حركة املالحة اجلوية والبحرية اضافة 
الى تعطيل الكثير من االجهزة واملعدات 
الدقيقة اذا لم تؤخذ االحتياطات الالزمة 

حلمايتها.

محمد الدشيش
شهدت منطقة اجلهراء وحتديدا أحد محال 
بيع الهواتف النقالة واقعة نصب غريبة تعد 
من الغرائب حينما قام وافد مصري بوضع 
إعالن مقابل محل يعمل به وتضمن اإلعالن 
منح األشخاص الذين يبادرون الى دفع فواتير 
بقيمة 50 دينارا خطا فضيا، أما من يدفع 100 
دينار فإنه ينال خطا ذهبيا مجانيا وهو ما 
أدى الى تدافع املواطنني واملقيمني للحصول 
على هذه االمتيازات النادرة، ولم يكن عرض 
الوافد إال وسيلة للسرقة، ومتكن من جمع 10 
آالف دينار خالل ساعات وحاول الهرب الى 
موطنه إال ان املواطن صاحب احملل علم من 
خالل أحد أصدقائه بالعرض الذي لم يعرف 
عنه شيئا ليسارع الى محله ويكتشف اخلدعة 
وينقذ ما ميكن إنقاذه من خالل تسجيل قضية 

ومنع سفر الوافد قبل ان يفر الى موطنه.
والتقت »األنباء« بصاحب احملل ليسرد 
الواقعة منذ بدايته���ا وحتى توقيف الوافد 
داخ���ل مطار الكويت الذي كان على وش���ك 
السفر بعد ان حجز تذكرة من املطار، وفيما 

يلي احلوار:
عرفنا بنفسك؟

محمد العنزي وامتلك محل للهواتف في 
اجلهراء واس���تعنت مبوظف مصري للعمل 
لدّي منذ ش���هر ولكن لألسف لم تكن ثقتي 
به على قدر احلقيقة، حيث حاول س���رقتي 

والهرب الى موطنه.
ماذا تقول عن القضية؟

أق���ول أحمد اهلل كثي���را ودائما يقولون 


