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املتهم وأمامه كمية الهيروين املضبوطة في منزله

كبس���ولة من الهيروين يزن ما 
بداخلها من الهيروين 8 غرامات 
مقابل 180 دينارا ومت االتفاق على 
تس���ليم املخدرات املتفق عليها 
وتس���لم املبلغ املرق���م مبعرفة 
النياب���ة العام���ة وما ان س���لم 
الباكس���تاني املخدرات وتسلم 
القبض  القي  املرقم حتى  املبلغ 
عليه ومت االنتقال الى مس���كنه 
نفاذا لالذن النيابي وعثر بداخل 
مسكن املتهم في شارع عمان على 
600 غرام م���ن الهيروين النقي 
الهيروين  واعترف باجتاره في 

حلساب نزالء في املركزي.

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
اح���ال اللواء الش���يخ احمد 
اخلليف���ة يوم ام���س الى نيابة 
املخ���درات واف���دا باكس���تانيا 
بتهمة االجتار في املواد املخدرة 
وارفق في ملف القضية كمية من 
الهيروين النقي قدرت ب� 600 غرام 
وجاءت احالة الوافد الباكستاني 
بعد ضبطه متلبسا بتهمة االجتار 
في الهيروين واعترافاته الصريحة 
بانه يتاجر في هذه السموم منذ 
فترة حلساب نزالء في السجن 
املركزي يتلقى منهم اوامر بالشراء 

والبيع داخل السوق احمللي.
ووف���ق مص���در امن���ي فان 
اللواء  ال���ى  معلوم���ات وردت 
اخلليفة عن اجتار باكس���تاني 
في امل���واد املخدرة على املدمنني 
وان رقم هاتفه اصبح مشاعا بني 
شريحة كبيرة منهم وعليه امر 
اللواء اخلليفة بتشكيل فريق عمل 
من ادارة املكافحة احمللية بقيادة 
العقيد احمد الشرقاوي مدير ادارة 
املكافحة احمللية ومساعده املقدم 
العباس���ي والرائد  عبداحملسن 
حمد الصباح واملالزم اول ناصر 
العجيم���ان واملالزم خالد احملار 
ومتكن رج���ال املكافحة احمللية 
الباكستاني لبيع  من استدراج 

أمير زكي
متكن رجال مباحث حولي بقيادة العقيد عبدالرحمن الصهيل من 
توقيف وافد مصري وبصحبته سيالنية في وضع مخل باآلداب بداخل 

سرداب إحدى اجلمعيات التعاونية مبنطقة جنوب السرة.
وف���ي التفاصيل، كما رواها مصدر أمني في املباحث، انه اثناء 
مرور العميد خالد الفارس مساعد مدير عام اإلدارة العامة للدعم 
التقني والنوعي في قطاع ش���ؤون التعليم والتدريب الش���رطي 
بوزارة الداخلية بالقرب من محل لبيع النخي والباجيال في إحدى 
جمعيات مناطق جنوب السرة، استوقفه بائع النخي الذي يعمل 
في محل هناك وأبلغه بأن وافدا مصريا يأتي كل ليلة إلى اجلمعية 
وبصحبته صديقته السيالنية وأنه يدخلها إلى سرداب اجلمعية 
وشاهدهما أكثر من مرة في أوضاع مخلة، وعلى الفور أبلغ العميد 
الفارس مدير مباحث حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل بالواقعة 
ومت رسم اخلطة ومراقبة املكان ورصد املصري الذي شاهده رجال 
املباحث يتسلل وبصحبته السيالنية إلى دخل سرداب اجلمعية من 
األبواب، وبعد أن تأكد رجال املباحث من دخولهما قام رجال املباحث 
باقتحام السرداب وضبطوا املصري وعشيقته السيالنية في وضع 

تلبس ومت القبض عليهما وإحالتهما الى جهات االختصاص.

محمد الجالهمة
علمت »األنباء« من مصادر أمنية 
مطلعة أن جهاز أمن الدولة وّجه 
كتابا إلى مديرية أمن اجلهراء يطلب 
فيه تزويده بأسماء جميع االسالميني 
الذين شاركوا في االحتجاج ضد 
السفارة السريالنكية  إقامة حفل 

الذي أقي���م في نادي اجلهراء يوم 
اجلمعة املاضي.

وأوضحت املص���ادر ان جهاز 
أمن الدولة بانتظار ورود األسماء 
وتقرير مفصل بالواقعة ليتم حتديد 
ما إذا كان سيتم استدعاء احملتجني 

أم ال.

أمن الدولة يطلب أسماء المحتجين على حفل »السريالنكية«

إصابة مواطن وزوجته في حادث »رباعي« على »الرابع«

هاني الظفيري
شهد طريق اجلهراء وحتديدا في امتداده 
مع طريق الدائري الرابع حادث تصادم بني 
4 مركبات أسفر عن اصابة مواطن وزوجته 

احلامل ومت نقلهما الى العالج في مستشفى 
اجلهراء، وأشرف على احلادث ضابط االرتباط 

ماجد الصليلي.
عل����ى صعيد آخر، أصي����ب 3 مواطنني 

منهم حدثان في حادث تصادم عند اشارة 
املدينة الترفيهية، وقام رجال الطوارئ نصر 
محمود وعلي الشمري ومصطفى حسن بنقل 
املصابني الى مستشفى الصباح، كما أصيب 3 

مواطنني آخرين في حادث سيارة على الساملي 
ونقلوا الى مستشفى الفروانية بواسطة فني 
الطوارئ عبداملطلب االستاد ونواف جابر 

ومحمد فراج وجاسم القطان.

كمية املواد التموينية التي مت ضبطها في ميناء الدوحة امس

إحدى السيارات األربع التي تصادمت على الدائري الرابع سيارة املواطن وزوجته كما بدت بعد احلادث املروع

اللواء الشيخ احمد اخلليفة

العميد خالد الفارس

جميع املواد املضبوطة حتمل شعار »الشركة الكويتية للتموين«

أمير زكي
اعل���ن مبارك القطان من مكتب مدير 
عام اإلدارة العامة للجمارك امني املدرس 
عن إحباط رجال اجلمارك محاولة تهريب 
ش���حنات كبيرة من امل���واد التموينية 
املدعومة للمواطنني وذلك قبل تهريبها إلى 
خارج الكويت مشيرا الى ان رجال اجلمارك 
اوقفوا سائقني كانوا يحملون هذه البضائع 

ومتت إحالتهم إلى االختصاص.
وقال القطان ف���ي تصريح خاص ل� 
»األنباء« إن رئيس فريق اجلوالة في ميناء 
الدوحة محمد الدوسري اشتبه في عدد 
من الشاحنات والتي كانت في طريقها إلى 
خارج البالد حيث مت اخضاع الشاحنات 
االربع للتفتيش الدقيق بواسطة فريق 
عمل مؤلف من مساعد مراقب ميناء الدوحة 
خالد فاضل ورئيس التفتيش عبداللطيف 
الساعي واسفر التفتيش عن العثور على 
65 خيشة ارز و110 زجاجات زيت دالل 
و86 علبة حليب و2 خيشة سكر وعدد 
من كرات���ني معجون الطماطم وجميعها 

حتمل اختام مواد متوينية.
واشار الى ان الوافدين االربعة الذين مت 
توقيفهم هم سوريون وآسيوي اعترفوا 
بانهم كانوا ينوون تسليمهم الحد السفن 

وذلك من اجل نقلها إلى ايران.
يذكر ان ش���حنات مماثلة مت ضبطها 
قبل ان يخرج بها س���ائقون الى خارج 

الكويت.

أمير زكي
متكن رجال إدارة البحث والتحري مبحافظة الفروانية 
من توقيف شبكة ثالثية تخصصت في خطف اخلادمات 
اآلسيويات وبيعهن لسماسرة احلرام في منطقة اجلليب 

للعمل في أوكار الدعارة هناك. 
وبحس���ب مصدر أمني فإن عمليات وزارة الداخلية 
تلقت يوم أمس بالغ استغاثة من وافدة آسيوية أفادت 
بأنها اس���تقلت وصديقتها االندونيسية تاكسي جواال 
إليصالهما م���ن الفحيحيل الى الصاحلي���ة، وقالت في 
بالغها الذي تقدمت به عبر الهاتف إن الس���ائق انحرف 

بهما عن الطريق املعتاد ودخل بهما إلى منطقة اجلليب 
بعد أن أغلق األبواب عليهما من الداخل بحيث يستحيل 

فتحها إال من اخلارج. 
وأضاف املصدر انه فور ورود البالغ مت توجيه دوريات 
جندة ودورية تابعة ملباحث الفروانية إلى موقع سيارة 
التاكسي الذي حددته مسبقا اخلادمة االندونيسية، ومتكن 
رجال األمن واملباحث من رصد التاكسي وإيقافه وضبط 
الس���ائق وذلك قبل وصوله إلى وكر الدعارة الذي كان 
يقصده بدقائق قليلة، ومت حترير اخلادمة االندونيسية 
وصديقتها، وأحيل السائق إلى مباحث الفروانية حيث 

أخضع للتحقيق واعترف بأنه كان بصدد بيعهما ب� 600 
دينار، موضحا خالل التحقيق أنه اتفق مع صاحب الوكر 

وهو بنغالي اجلنسية على شرائهما منه .
وقال املصدر ان رجال املباحث متكنوا من رصد وكر 
الدع���ارة الذي دلهم عليه الس���ائق البنغالي ومت ضبط 
السمسار الذي كان ينوي شراء اآلسيويتني، ومبداهمة 
الوكر مت حترير 3 آسيويات من داخله قلن لرجال املباحث 
ان السمسار اختطفهن من الشارع بواسطة سائقي تاكسي 
من نفس جنسيته وأجبرهن على العمل في وكر الدعارة 

الذي يديره.

محمد الجالهمة
تقدم وافد باكستاني بدعوى رسمية الى مخفر 
الشويخ الصناعي وذلك بعد تلقيه العالج من كدمات 
وجروح حلقت به بعد ان وجد في احد الش���وارع 
اجلانبية في منطقة الشويخ مكبال، وسجلت قضية 
حملت عنوان »االعت���داء بالضرب وانتحال صفة 
رجال مباحث وس���لب بالقوة« ضد 4 اش���خاص 

مجهولني.
وقال مصدر امني ان احد املواطنني سمع صوت 
وافد يس���تنجد وحينما اقت���رب منه وجده مكبال 
باالصفاد وابلغه بتعرضه للضرب والسلب على يد 

4 اشخاص مجهولني منتحلني صفة رجال مباحث 
ليسارع املواطن الى املستشفى ومن ثم نقله الى 
مخفر الشويخ ليسجل قضية ليروي لرجال االمن 

املأساة التي حصلت معه.
من جهة اخرى ابلغ صاحب محل صالون حالقة 
في اجلهراء وابلغ عن شخصني يرتديان املالبس 
الوطنية بالدخول الى الصالون نحو الساعة الواحدة 
فجر أمس حيث كان على وش���ك ان يغلق ابواب 
الصالون وقام احدهما بوضع س���كني على رقبته 
والثاني سلبه مبلغ 500 دينار وسجلت قضية سلب 

بالقوة وجار البحث عن اللصني املجهولني.

توقيف سائق قبل بيعه آسيويتين  لسمسار بنغالي مقابل 600 دينار 

4 مجهولين يسلبون باكستانياً في الشويخ بـ »الكلبشات«

باكستاني يسقط بـ 600 غرام من الهيروين النقي
ويعترف: أتلقى أوامر البيع والشراء من السجن المركزي

ضبط وافد عربي وصديقته في وضع مخل في سرداب جمعية

كشف رئيس قس���م االختبار في مرور 
الفروانية املقدم حمود الروضان ان االدارة 
العامة للمرور بدأت تتش���دد في اختبارات 
القيادة للمتقدمني، موضحا انه خالل الفترة من 
4/11 الى 4/15 اجلاري تقدم لالختبار من غير 
الكويتيني 357 جنح منهم 170 فقط وبنسبة 
48%، ما يعني تشددا في االختبارات وذلك 

من اجل سالمة مستخدمي الطريق.
وذكر الروضان ان االحصائية الشهرية 
الختبارات القيادة ف���ي محافظة الفروانية 
خالل شهر يناير املاضي اوضحت انه تقدم 
من غير الكويتيني 908 لالختبارات النظرية 
جنح منه���م 745 بينما االختبارات العملية 

تقدم 1532 جنح منهم 749.
وفي شهر مارس، تقدم لالختبارات النظرية 
من غير الكويتيني 881 جنح منهم 755 وفي 
االختب���ارات العملية تقدم 1572 جنح منهم 
780. واش���ار املقدم الروضان الى ان هناك 
البعض ممن يحصلون على رخص القيادة 
من اجل احلص���ول عليها فقط وال يقودون 
سيارات ملدد طويلة، مما قد ينسيهم اصول 
القيادة وآداب الطريق، وقد يكون ذلك سببا 
في وقوع حوادث مرورية، مؤكدا على ضرورة 

القيادة بني فترة واخرى.
ودعا كل املتقدمني الختبارات القيادة 
الى ضرورة االط���الع واملعرفة على كل 
العالمات املرورية واللوحات االرشادية 
واخلطوط االرضية، باالضافة الى انواع 
املخالفات وكذلك التع���رف على القيادة 
اآلمنة من خالل االلت���زام بقواعد وآداب 

املرور، متمنيا للجميع النجاح.
واكد الروضان ان نظام اختبار القيادة شهد 
تطورا ملحوظا وتقنية حديثة في االختبارات 
النظرية، حيث انها تتم عن طريق الكمبيوتر 
والذي يحتفظ بحوالي 500 سؤال منها 20 
سؤاال عن املخالفات وشروط االمن واملتانة 
ويكون االختبار في 15 سؤاال فقط، مشيرا الى 

ان هذه االسئلة بلغتني عربية واجنليزية.
وذكر ان القس���م يس���تقبل كل معامالت 
قاطني محافظة الفروانية اذا ما توافرت فيها 
الشروط وكانت مكتملة املستندات. واوضح 
ان تشغيل القسم خالل الفترة املسائية جاء 
بناء على توصية وكيل وزارة الداخلية املساعد 
مدير عام االدارة العامة للمرور اللواء محمود 
الدوسري، الذي قضى على االزدحام صباحا، 
حيث مت تقسيم االختبار للمواطنني صباحا 
والوافدين مس���اء، وميكن استقبال طلبات 

املواطنني في الفترة املسائية.
وق���ال ان طالب احلص���ول على رخصة 
القيادة عليه النجاح في االختبارات النظرية 
ومن ثم يتجه الى املي���دان العملي للقيادة 
للتع���رف على مقدرته وكفاءته للنزول الى 

الشارع.
واوض���ح ان االخط���اء التي يق���ع فيها 
املمتحنون منها عدم االملام بالعالمات املرورية 
واللوحات االرشادية وعدم التحكم في املركبة 
وعدم التركيز واالنتباه مما يكون سببا في 
حادث مروري، مش���يرا بذل���ك الى امكانية 
خروج الطالب الى الش���ارع اثناء االختبار 

في حاالت معينة.

المقدم الروضان: اإلدارة العامة للمرور 
بدأت تتشدد في اختبارات القيادة

نسبة النجاح لم تتعد الـ 48% في الفترة بين 11 و15 الجاري

جمارك ميناء الدوحة يحبطون محاولة تهريب مواد تموينية إلى إيران


