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 هاني الظفيري
  تقدم مواطن الى مخفر العيون مبلغا عن سرقة عدد ٢ جتوري يحويان 

مصوغات ذهبية تخص زوجته، مقدرا املسروقات بـ ١١ ألف دينار.
  وقـــال املواطن انه كان في نزهة الى البر وحينما عاد الى منزله وجد 
نافذة احلمام مكســـورة وقد تســـلل مجهوالن الى داخل منزله وســـرقا 
محتويات التجوريني. وســـجلت قضية ســـرقة عن طريق الكسر، وقام 

رجال االدلة اجلنائية برفع البصمات من موقع اجلرمية. 

 سجل مركز خدمة برج التحرير الزام املسائي نهاية اخلميس املاضي 
رقما قياســـيا في عدد املعامالت املنجزة إذ فاقت املعامالت التي أجنزت 

خالل الفترة املسائية ٥٠٠ معاملة تنوعت بني معاملة حجز ومرور.
  وأفاد مصدر كان ينجز معاملته داخل املركز بان جميع املوظفني ورئيس 
املركز املســـائي كانوا يعملون كخلية نحل، حيث كانوا يسابقون الزمن 
إلجناز املعامالت، خاصة ان يوم اخلميس كان آخر يوم عمل وأي تأخير 

في إجناز املعامالت يدخل املراجعني في مخالفات مالية وقانونية. 

 مركز خدمة برج التحرير يسجل رقمًا قياسيًا سرقة ذهب بـ ١١ ألفًا من العيون

 املخلفات التي عثر عليها في منطقة الري 

 الدورية وتبدو عليها آثار االصطدام 

 هاني الظفيري
  شهدت محافظة حولي مطاردة 
على طريقة أفالم هوليوود جسد 
فيها مواطن مطلوب لعدة قضايا 
دور البطولة التي جعلته يحتجز 

على اثرها.
التي  الواقعة    وفي تفاصيل 
شهدتها منطقة الساملية مساء 
أول من أمس ان بالغا ورد الى 
غرفة عمليات الداخلية من مواطن 
يفيد بتعرضه لالصطدام من قبل 
مركبة الذ قائدها بالفرار، ليتم 

تعميم أوصاف املركبة.
الواقعة بنحو    وبعد هــــذه 
نصف ســــاعة أبلغ العديد من 
املواطنني العمليات بأن مواطنا 
يقود مركبته في شارع املطاعم 

اليه  الســــير، لتنطلق  بعكس 
دوريات النجــــدة التي ضيقت 
اخلناق عليه، اال ان قائد املركبة 
اصطدم بإحدى الدوريات ليتجه 
الى دوار البدع مصطدما مبركبة 

دون أن يتوقف، ليتم عمل نقطة 
تفتيش ضبط على اثرها قائد 
املركبة، حيث تبني انه مواطن 
احتسى اخلمر فخرج عن نطاق 

التغطية. 

 مطاردة في شارع المطاعم
  تنتهي بضبط مطلوب وإتالف دورية

 هربا من الدورية فسقطا بقبضة مجني عليه 

 بمشاركة قطاعات المباحث واألمن العام والعمليات 

 «الداخلية» تالحق لصوص األعياد وتراقب الشقق والمخيمات 

 محمد الدشيش
  اكد مصدر امني ان خطة وزارة الداخلية خالل 
فتـــرة عطلة عيد االضحى املبارك تعتمد بشـــكل 
كبير على االنتشـــار االمني املنظم، مشيرا الى ان 
خطة وزارة الداخلية ستلعب فيها ادارة العمليات 
والتي يرأسها وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي دورا مؤثرا حيث 
ســـيتم توزيع رجال النجدة على عموم االسواق 
التجارية ســـواء خالل فترة التســـوق أو ما بعد 
التسوق سيما وان هناك لصوصا ينشطون خالل 

العطالت الطويلة..
  ويحاولون تنفيذ قضايا سرقات مستغلني اغالق 
املجمعات لفترات طويلة، مشيرا الى ان خطة وزارة 
الداخلية شارك فيها اصحاب املجمعات والذين طلب 
منهم التنبيه على االمـــن اخلاص لديهم باليقظة 

واخذ احليطة والتواصل مع عمليات الداخلية في 
حال رصد اي اعمال مشبوهة.

  واشـــار املصدر الى ان خطـــة وزارة الداخلية 
خالل العيد سوف تكون للمباحث العامة دور فاعل 
ايضا وذلك من خالل مراقبة الشاليهات واملخيمات 
والشقق التي تؤجر باليوم، مؤكدا على ان تعليمات 
وردت الـــى عموم قوة املباحث اجلنائية بتوقيف 
مواطنني ووافدين ووافدات يشتبه في ترددهم على 

االماكن املشبوهة.
  وأشار املصدر االمني الى ان االمن العام خصوصا 
امن االحمدي والذي يرأسه اللواء عبدالفتاح العلي 
وامن اجلهـــراء والذي يرأســـه العميد محمد طنا 
سيكون لهم دور في حماية املخيمات من خالل نشر 
دوريات راجلة واخرى ثابتة للتفتيش وضبط اي 

اشخاص مشتبه بهم. 

واســــفر احلادث عــــن اصابة 
شابني كويتيني نقال الى العالج، 
وفتحت اجهزة الداخلية حتقيقا 
في احلادث، فيما قامت آليات 
من الداخلية برفع املركبة من 

موقع احلادث.
  مــــن جهــــة اخــــرى، حدث 
تصــــادم بني دراجــــة ومركبة 
التعاون، واصيب  على شارع 
وافد سيالني بكسور متفرقة 
ونقل للعالج بواســــطة امين 
الشــــخص  عبداهللا وعبداهللا 

الى مستشفى مبارك. 

 أمير زكي
  مع بدء موسم البر، شهدت 
منطقة بر اجلهراء حادثا مروريا 
اســــفر عن وفاة وافد آسيوي، 
وقال املنسق االعالمي في ادارة 
الطــــوارئ الطبية عبدالعزيز 
بوحيمد ان السيارة التي انقلبت 
في منطقة بــــر اجلهراء كانت 
محملة بأغراض تستخدم في 

تشييد املخيمات.
  من جهة اخرى، قال بوحيمد 
ان تصادم بــــني بقي ومركبة 
في منطقة اجلليعة اسفر عن 
اصابة طفلني كويتيني (١٣ عاما) 
اصابة احدهما خطرة، اذ متثلت 
اصابتهما في نزيف في الدماغ 
وكسر مضاعف، اما اآلخر فكانت 
اصابته عبارة عن كسور في 

القدمني.
  مشيرا الى ان رجال الطوارئ 
الطبية محمد العنزي ومحمد 
سالم ومحمد عبدالرحيم وعلي 
محمــــود نقلــــوا الطفلني الى 

مستشفى العدان.
  علــــى صعيد آخر، شــــهد 
العربي حادث  طريق اخلليج 
تصادم مركبــــة بعمود انارة، 

 إدارة المتفجرات تتعامل مع أسلحة
  من مخلفات الغزو في الري

 محمد الدشيش ـ هاني الظفيري
  رغم مرور عقدين من الزمان على االحتالل العراقي للكويت اال 
ان اثار هذا االحتالل التزال قائمة، ويوم امس كانت وزارة الداخلية 
على موعد مع تفاصيل بالغ غريب متثل في العثور على صناديق 
بها اسلحة في منطقة الري وقامت آليات من ادارة املتفجرات مزودة 

بافراد وتقنيات بالتعامل مع هذه املخلفات.
  وقال مصدر امني ان بالغا ورد الى عمليات وزارة الداخلية ظهر 
امس تضمن العثور على مخلفات اسلحة في حفرة، مشيرا الى ان 

هذه املخلفات بدأت في الظهور اثناء عمل حفريات.
  واضاف املصدر: ســـارع مدير امن محافظـــة الفروانية العميد 
غلوم حبيب باالنتقال علـــى رأس قوة للتعامل مع البالغ وابعاد 

املتجمهرين حتى ميكن لالجهزة املختصة التعامل مع البالغ.
  واكد املصدر ان هذه االســـلحة ستخضع للفحص ملعرفة ما اذا 
كانت تعود الى الغزو ام ال، مشيرا الى ان املؤشرات تؤكد ان هذه 

االسلحة من مخلفاته. 

 اللواء الشيخ علي اليوسف 

 اللواء د.مصطفى الزعابي

 العقيد عبدالرحمن الصهيل 

 العميد محمد طنا اللواء عبد الفتاح العلي

 عبدالعزيز بوحيمد

 مع انطالق موسم البر 

 إصابة طفلين بجراح خطرة في تصادم سيارة وبقي 

 ونش املرور يرفع السيارة من موقع احلادث 

 (كرم ذياب) عمود اإلنارة وقد سقط جراء قوة االصطدام

 العميد صالح الغنام اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

 محمد الدشيش ـ عبداهللا قنيص
  واصل رجال امن الســـجن 
املركـــزي حملتهم على عنابر 
املركزي للبحث عن ممنوعات 
واسفرت حملة امر بها وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
املؤسسات االصالحية وتنفيذ 
االحكام اللواء انور الياســـني 
وباشـــراف املقـــدم شـــريدة 
القدمي  الشـــمري في السجن 
عن ضبط ٢٠ هاتفا نقـــاال و٣ 
أظرف يشتبه في احتوائهـــا 

على هيرويــن.
  ومت توقيف عدد من النزالء 

واحالتهم للفحص للتأكد من وجود آثار ملواد مخدرة من خالل 
حتليل يجرى بواسطة مختبرات االدلة اجلنائيـــة. 

 ضبط ٢٠ هاتفًا وهيروين في السجن القديم

 ضبط زوجين بحالة سكر في المخيمات 
وأردني ومصريين بمخدرات في الرقعي 

 عبداهللا قنيص
  أحال رجال االدارة العامة للدوريات الشاملة بقيادة العميد زهير 
النصراهللا وافدين من اجلنســـية املصرية بعد ان عثر بحوزتهما 

على كمية من مادة املاريغوانا.
  وقال مصدر امني ان رجال النجدة وخالل جولة في منطقة مبارك 
الكبير اشتبهوا في وافدين يستقالن سيارة يابانية، وبعد تفتيش 

املركبة التي كانا بداخلها عثر بحوزتهما على املاريغوانا.
  من جهة اخرى، ألقى رجال جندة الفروانية القبض على وافد 
اردني عثر بحوزته على ظرفي هيروين وابرة بها مادة الهيروين، 
واعترف االردني بأن املضبوطات التي عثر رجال النجدة عليها 
معه مقابل منزله في الرقعي هي لالستخدام الشخصي، ومتت 
إحالتـــه الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات. على صعيد آخر، 
احيل مواطن وزوجته الى مخفر ميناء عبداهللا بعد ان ضبطا 
وهما بحالة ســـكر، وقال مصدر امني ان املواطن وزوجته كانا 

في املخيمات. 

 اللواء انور الياسني 

 حضرن للبالد بكروت زيارة تجارية مقابل ٤٠٠ دينار

 إغالق ٣ أوكار لتقديم المساج وخدمات أخرى
  والقبض على ٩ صينيات تخصص مسنين ومراهقين!

 محمد الدشيش -عبداهللا قنيص
  أسفرت حملة لرجال مباحث 
حولي بقيادة العقيد عبدالرحمن 
الصهيل عـــن ضبط ٩ وافدات 
من اجلنسية الصينية يقدمن 
خدمات املساج وخدمات أخرى 
غيـــر شـــرعية لكبار الســـن 
واملراهقني كما كشفت التحقيقات 
التي أجريت مع املوقوفات انهن 
يستأجرن ٣ شقق الستدراج كبار 
السن واملراهقني وأنهن حضرن
الـــى البـــالد بكـــروت زيارة 

جتارية.
  ووفق مصدر امني فان عددا 
من املواطنني من كبار الســـن 
أبلغـــوا مديـــر مباحث حولي 
العقيـــد عبدالرحمن الصهيل 
عـــن انهـــم بـــدأوا يرصدون 
وافدات يبدو انهن من اجلنسية 
الصينية يعتدن على الوقوف 
مقابل مقاهي كبار السن يعرضن 
خدماتهن في تقدمي املساج وان 

اآلسيويات مقابل مقاهي كبار 
السن.

  ومضى املصدر االمني بالقول 
طلب من ضباط مباحث حولي 
اجراء التحريات والتي انتهت 
الى ان الوافدات من اجلنسية 
الصينية وحضرن للبالد بكروت 
زيارة وانهن لديهن اســـتعداد 
لتقدمي املساج وخدمات أخرى 
غير مشروعة، الفتا الى ان رجال 
املباحث تتبعوا الصينيات حتى 
مت معرفة أماكن اقامتهن لتتم 
مداهمة ٣ شقق يستأجرنها ومت 
ضبط ٩ منهن واعترفن بأنهن 
حضرن للبـــالد بكروت زيارة 
جتارية مقابل ٤٠٠ دينار وانهن 
خالل فترة تواجدهن يعرضن 
خدمات املساج وخدمات أخرى 
ويحصلن على نحو ١٠٠٠ دينار 
بخالف كلفة احلضور والتذاكر 

واإلقامة.
  واكـــد املصـــدر ان جميع 
املوقوفات جـــار ابعادهن عن 

البالد مع وضع اسمائهن على 
قوائم غير املصرح لهم بدخول 

البالد مرة أخرى.
  وأشار املصدر إلي أن االدارة 
العامة للمباحث اجلنائية بصدد 
العامة  اإلدارة  إلى  رفع تقرير 
للهجرة للتحقيق مع الشركات 
التي جلبت الوافدات بســـمات 
جتاريـــة الفتا إلـــى أن االدارة 
العامـــة للهجرة إذ ما تبني لها 
الشـــركات  علم أصحاب هذه 
بأن الصينيات حضرن للبالد 
ملمارســـة أعمال مشبوهة فإن 
االجراء الالحق ســـوف يتمثل 
في منـــع هذه الشـــركات من 
جلب عمالـــة لفتـــرة طويلة 
من الوقت مـــع اخطار وزارة 
الشـــؤون االجتماعية والعمل 
بتورط اصحاب هذه الشركات 
فـــي جلـــب عمالة هامشـــية

أو مـــا يســـمى باالجتـــار في 
االقامات. 

املساج الذي يجرينه يجعلهم 
شـــبابا مبقابل مبالـــغ مالية 
تتراوح ما بني ٢٠ و٣٠ دينارا 

للجلسة الواحدة.
  واضاف املصدر مت ابالغ وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 

االمن اجلنائي بالوكالة اللواء 
الشيخ أحمد اخلليفة ومدير عام 
اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 
اليوسف  الشـــيخ علي  اللواء 
والذي طلـــب بعمل التحريات 
الكاملة ومعرفة حقيقة تواجد 

 إبعاد الموقوفات عن البالد .. والمباحث الجنائية تخطر «الهجرة» بالشـركات المتورطة في جلبهن   

 بعد اعتراف مرّوج ضبط في شقة باإليجار اليومي

 «المكافحة» تنسق مع السلطات اللبنانية
  لضبط مرّوج الكوكايين بالكويت

 أمير زكي
  كشف مصدر امني ان وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
االمن اجلنائي بالوكالة مدير عام 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة امر 
مدير مكتب مكافحة املخدرات 
الكويتي في لبنان بالتنسيق 
مع السلطات اللبنانية لضبط 
لبناني تعهد على ما يبدو بضخ 
مادة الكوكايــــني غالية الثمن 
الــــى الكويت، كمــــا مت تزويد 
مكتب املكافحــــة بلبنان برقم 
هاتف اللبناني ومحل ســــكنه 
وذلك اســــتنادا الى معلومات 
حصل عليهــــا رجال املكافحة 
من مواطن القي القبض عليه 
مؤخرا وبحوزته كمية من مادة 

الكوكايني.
  واستنادا الى مصدر امني، 
فــــإن معلومــــات وصلت الى 
الداخلية املساعد مدير  وكيل 
عــــام االدارة العامــــة ملكافحة 
اللواء الشيخ احمد  املخدرات 
اخلليفة عــــن ان مواطنا كان 
محتجزا على ذمة قضية جلب 
مواد مخدرة نوع كوكايني من 
لبنان عاد الى االجتار في هذه 
املادة باهظة الثمن، وعليه طلب 

منفصلة، متكن رجال مباحث 
ادارة  وحتديــــدا  املخــــدرات 
العمليات مــــن توقيف عراقي 
املواد املخدرة  اعتاد على بيع 
واعتاد ايضا ان يلقي بنفسه 
من اقرب نافذة كلما شعر بأنه 
ســــيلقى القبض عليه، وعثر 
بحــــوزة العراقي والذي احكم 
رجال املكافحة السيطرة عليه 
قبل ان يلقي بنفسه من النافذة 

على ٤٥ غراما من الهيروين.
  وقال مصدر امني ان معلومات 
وردت الى رجال املكافحة عن ان 
العراقي والذي سبق وتورط في 
٣ قضايا اجتار وتعاط يحوز 
كمية من الهيروين داخل مسكنه 
في الفردوس. اســــتعد رجال 
املكافحة جيدا لضبطه ومتت 
مداهمة منزلــــه في غضون ٥ 
ثوان، وذلك بعد استصدار اذن 
من النيابة العامة ومت توقيفه 
قبل ان يصل الى النافذة وعثر 
معه علــــى الهيروين واعترف 
باجتاره بالهيروين وانه اعتاد 
على ان يقفــــز حتى ينقل الى 
العالج وليس مقر االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات، واحيل الى 
النيابة العامــــة بتهمة حيازة 

املواد املخدرة بقصد االجتار. 

من مساعده العميد صالح الغنام 
والذي قــــام بااليعاز الى مدير 
ادارة العمليات والتي يرأسها 
الهزمي ومساعده  املقدم محمد 

الرائد محمد قبازرد.
  واضاف املصدر تبني من خالل 
الكوكايني  التحريات ان تاجر 
طرد من منزل اســــرته ويقيم 
اليومي في  في شقة بااليجار 
حولي، حيث مت استدراجه الى 
بيع غرامني من مادة الكوكايني 
مبقابل ١٦٠ دينارا، وما ان سلم 
املواد املخدرة وتســــلم املبلغ 
املرقم حتى القي القبض عليه 
واعترف بانه يتواصل هاتفيا 

مــــع لبناني، وان اللبناني هو 
املتعهد بتزويــــده بهذا النوع 
من املــــواد املخدرة، حيث بعد 
االتصــــال به وارســــال املبلغ 
الــــالزم لكمية مــــن الكوكايني 
يتلقى اتصاال يبلغه بأن املواد 
املخدرة املتفق عليها موجودة 
في احــــد املناطق وزود رجال 
العمليات برقم هاتف اللبناني 
وسكنه وعليه مت اجناز ما سبق 
وحتدثنا بشأنه من التنسيق 
بني السلطات الكويتية ممثلة 
في مكتب مكافحة املخدرات وبني 

السلطات اللبنانية.
  من جهة اخرى وفي قضية 

   توقيف عراقي اعتاد القفز كلما شـعر بالضبط وبحوزته ٤٥ غرام هيروين

 هاني الظفيري
  في قضية شديدة الطرافة لم يجد لصان (بدون 
وكويتي) مكانا للتواري فيه االنظار ســـوى مخيم 
احد ضحاياهما والذي لم يتردد في االمساك باللصني 
وتســـليمهما الى رجال امن املنشـــآت الذين كانوا 
يطـــاردون اللصني.  وقال مصـــدر امني ان دورية 
تابعة ألمن املنشآت رصدت شابني كانا يشرعان في 

سلب آســـيوي اال ان الشابني وما ان شاهدا دورية 
امن املنشآت حتى حاوال الهـــرب ودخـــال الى احـــد 
املخيمــات. وكانت الصدفة املضحكة حينما دخال 
مخيم مواطن سبق وان قاما اللصان بسرقته باالكراه 
ليقوم املواطن باالمساك بهما واالشارة الى دورية 
املنشـــآت والتي كانت تبحث عنهـــا لتتم احالتهما 

الى االختصاص. 


