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مت تكرمي العسالوي والهذيلي ومجموعة من رجال األمن

مواطنو األحمدي و»املشروعات السياحية« كّرموا اللواء العلي:
 يستحق الثناء على ردعه املستهترين وضبط جتار اخلمور ومخالفي اإلقامة

الوطن من حفظ األمن ورعاية 
وسالمة كل من يقيم على أرضه 
وان تعاون األفراد والمؤسسات 
داخل نطاق المحافظة كشركة 
الس���ياحية  المش���روعات 
ممثلة في منت�����زه الخي��ران 
والت��زامه���م بالنظام وقواعد 
األم���ن والسالمة من شأنه ان 
يسهل مهمتن���ا في حفظ النظام 
داخ��ل هذا المنتزه الحضاري 
والسي���احي المم���يز، هذا وقد 
قام زين الدين والبدر بتقديم 
الدروع التذكارية لقيادات ام��ن 
مح��افظ�����ة األح��مدي تقديرا 
لجهودهم وتعاونهم الملموس 

في تأمين منتزه الخيران.
هاني الظفيري ـ محمد الدشيش  ٭

والنظام وس���المة المواطنين 
والمقيمين على حد سواء، وأثنى 
على النجاح الملموس إلجراءات 
األمن والس���المة في المنتزه، 
التعاون في  متمنيا مزيدا من 

السنوات المقبلة.
م���ن جانبه أع���رب اللواء 
عبدالفتاح العلي عن بالغ شكره 
المشروعات  وتقديره لشركة 
الس���ياحية والقائمين عليها 
قائال: ان التعاون مع ش���ركة 
المشروعات السياحية ساهم 
بشكل ملحوظ في حفظ األمن 
داخل نطاق المحافظة، مضيفا 
ان رج���ال األمن ف���ي محافظة 
األحمدي يؤدون واجبهم على 
اكمل وجه بالشكل الذي يخدم 

األحم���دي، والتي يأتي منتزه 
الخيران ضمن نطاقها األمني 
وخصوصا في أوقات احتفاالت 
المنتزه باألعياد الوطنية. من 
جهته أشاد زين الدين بالجهود 
األمنية الت���ي يقوم بها رجال 
وزارة الداخلي���ة بش���كل عام 
ورجال امن محافظة األحمدي 
بش���كل خاص وعلى رأس���هم 
مدير األمن الل���واء عبدالفتاح 
العلي وضباط  عبدالمحس���ن 

وصف ضباط وأفراد.
 وقال زين الدين ان تعاون 
السياحية  المشروعات  شركة 
مع رجال امن محافظة األحمدي 
ساهم بشكل كبير في نجاح مهمة 
كال الجانبين وحفظ األمن العام 

التابع لشركة  الخيران  منتزه 
المشروعات السياحية وصقر 
العالقات  البدر رئيس قس���م 
اللواء  العامة واالعالم بزيارة 
عبدالفتاح عبدالمحسن العلي 
مدير عام مديرية امن محافظة 
األحم���دي والعمي���د معتوق 
عبدالعزيز العسالوي مساعد 
مدير عام مديرية امن محافظة 
األحمدي والمقدم محمد سلطان 

السهلي رئيس مخفر الزور.
 وذلك في نط���اق التعاون 
المثمر بين الشركة ورجال امن 
محافظة األحمدي لتقديم شكر 
السياحية  المشروعات  شركة 
على الجهود الحثيثة والمبذولة 
التي يقوم بها رجال امن محافظة 

بدور مدير أمن األحمدي على 
مدار العامين الماضيين سواء 
فيما يتعلق باآلسيويين الذين 
الخمور بشكل  كانوا يبيعون 
علني، كما كان له دور في الحد 
القضايا األخالقية، مثمنا  من 
جهود اللواء العلي والرائد فالح 
الهذيلي في القضاء على الكثير 
من السلبيات التي كانت تعاني 

منها المحافظة.
م���ن جه���ة أخ���رى، تلقت 
»األنب���اء« بيان���ا من ش���ركة 
الس���ياحية جاء  المشروعات 
فيه: انه بن���اء على توجيهات 
خالد الغانم نائب رئيس مجلس 
المنتدب قام  العض���و  اإلدارة 
الدي���ن مدير عام  عدنان زين 

أمن محافظة األحمدي وتحديدا 
الل���واء عبدالفت���اح  جه���ود 
العل���ي كانت واضحة وضوح 
اذ بذل وعلى مدار  الش���مس، 
عامين جهودا كبيرة بدأ جميع 
المحافظة يتلمس���ون  قاطني 
آثارها.وأضاف الدوسري: نحن 
بدأنا نش���عر باألم���ن واألمان 
وأصبحنا آمنين الى حد كبير 
الذين  المس���تهترين  جدا من 
كان���وا يدفعوننا الى ان نضع 
أيدينا على قلوبنا كلما خرجنا 
بمركباتنا أو خرج أبناؤنا، مؤكدا 
ان هذا التكريم ما هو اال تقدير 
للجه���ود الكبيرة التي قام بها 

رجال مديرية أمن األحمدي.
أما خالد الجالل فقد أش���اد 

في مبادرة ش���كر وامتنان 
التي  وتقدير للجهود الجبارة 
يبذله���ا رج���ال مديري���ة أمن 
األحمدي وتحدي���دا مدير أمن 
األحم���دي الل���واء عبدالفتاح 
العلي كان التكريم متتاليا من 
قبل عدد من مواطني محافظة 
األحمدي وأيضا من جانب شركة 
السياحية، حيث  المشروعات 
حرص عدد من أصحاب دواوين 
محافظة األحمدي أمس األول 
على تكريم مدير أمن المحافظة 
اللواء عبدالفتاح العلي والرائد 
النش���ط فالح الهذيلي تقديرا 

لجهودهما الكبيرة.
م���ن جهت���ه، ق���ال ناصر 
الدوس���ري ان جهود مديرية 

)قاسم باشا( أصحاب ديوانيات األحمدي يكرمون مدير األمن وضباط األحمدي   )كرم ذياب(اللواء العلي والرائد الهذيلي يستعرضان أحدث ضبطيات أمن االحمدي اللواء العلي والعميد العسالوي وزين الدين خالل تكرمي »املشروعات« ألمن األحمدي  

»روميو الغربي« صدمته »جولييت األوروبية«
وسقط من السادس بعدما تسّلق إلى  شقتها

تفحم اجلزء العلوي من جسد فتاة ثالثينية 
و»الشرعي« إما انتحار أو شبهة جنائية

عبارات مسيئة في مسجد بالصليبخات

170 وافدًا إلى اإلبعاد بعد ضبط مواطن 
يدير 10 شركات وهمية

شهدت منطقة الساملية احداث قضية شديدة 
الغرابة حينما صمم وافد من جنسية أوروبية 
ان يلتقي بصديقته الت���ي جتاور بلدها بلده 

فسقط من الطابق السادس جثة هامدة.
وقال مصدر أمني ان بالغا ورد الى عمليات 
الداخلية صباح امس عن سقوط شخص في 
حوش بناية في منطقة الس���املية وفور تلقي 
البالغ سارع رجال األمن يتقدمهم مدير إدارة 
مباحث حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل وتبني 
ان املتوفى من إحدى الدول األوروبية وحضر 

للبالد برفقة وفد في دورة تخصصية.
واضاف املص���در ان العقي���د عبدالرحمن 
الصهي���ل قام بالتحفظ عل���ى هاتف الضحية 
النقال والذي شكل نقطة مفصلية في القضية 
اذ تبني ان جل املكاملات الصادرة واملس���تقبلة 
فيه هي من وافدة من بني قارته الباردة تقيم 

في ذات البناية، مشيرا الى ان العقيد الصهيل 
استمع الى افادات »جولييت« والتي حلت لغز 
القضية وأقرت بأنها كانت ترتبط بعالقة عاطفية 

وعالقة زمالة مع »روميو«.
ومضت املعشوقة »جوليت« بقولها: حدث 
خ���الف بيننا فقررت قط���ع العالقة بصديقي 
والذي جن جنونه واتصل بي عدة مرات ولكني 
لم استجب التصاالته ومن ثم قام بطرق باب 
منزله���ا ورفضت ان تفتح ل���ه الباب ما دعاه 
الى التس���لق الى شقتها التي تعلو شقته من 

خالل الشرفة.
هذا وحتفظ رجال األمن على حبل استخدمه 
العاشق في التسلق الى منزل املعشوقة ومتت 
احالة جثة »روميو« الى الطب الشرعي وتسجيل 

القضية باعتبارها سقوطا من علو ووفاة.
أمير زكي ـ هاني الظفيري  ٭

على الرغم من ان وكيل نيابة اجلهراء امر 
بتسجيل قضية تفحم اجلزء العلوي من جثة 
فتاة ثالثينية باعتبارها انتحارا، اال انه طلب من 
رجال مباحث اجلهراء االستمرار في التحريات 
للوقوف على كامل احلقيقة بش���أن ما يشاع 
عن شبهة جنائية وراء حادثة الوفاة شديدة 

الغرابة.
وق���ال مصدر امني ان بالغا تلقته عمليات 
الداخلية في الثانية من بعد منتصف ليل امس 
االول عن حريق بسطح بناية في احدى مناطق 

محافظة اجلهراء.

واضاف املصدر: انتقل رجال االمن واالدلة 
اجلنائية وتبني ان اجلزء العلوي من جس���د 
الفتاة شبه متفحم، وقد عثر الى جوار اجلثة 
على »جركن« به وقود وباالستماع الى افادة 
اسرة الفتاة نفوا ان تكون ابنتهم اقدمت على 
االنتحار، كما نفوا ان يكون لهم دور في الوفاة 

حرقا.
هذا ومن املقرر ان يحس���م الطب الشرعي 
القضية بعد فحص اجلثة ورفع االثار من على 
»اجلركن« الذي عثر عليه بجوار جثة الفتاة.
هاني الظفيري  ٭

فتحت اجهزة وزارة الداخلية حتقيقا للوقوف 
على هوية شخص مجهول دّون عبارات مسيئة 
في احد املس���اجد مبنطقة الصليبخات، وقال 
مصدر امني ان خب���راء اخلطوط انتقلوا الى 

املس���جد والذي دونت في���ه عبارات تطول أم 
املؤمنني الس���يدة عائش���ة واخلليفة عمر بن 
اخلطاب رضي اهلل عنهما، وبدأ رجال املباحث 

في البحث عن املتهم بتدوين تلك العبارات.

متكن رجال اإلدارة العامة ملباحث الهجرة 
من توقيف مواطن تبني ان لديه 10 شركات 
وهمية س���جل عليها نحو 170 وافدا. وقال 
مصدر أمني ان رجال مباحث الهجرة علموا 

ان مواطنا يتاجر في االقامات.
حي���ث مت تكثيف التحري���ات، وتبني ان 
املواطن ليس له نش���اط فعلي وانه يتاجر 

في االقامات، حيث مت توقيفه وتوقيف عدد 
من العمال املس���جلني عل���ى كفالته والذين 
اعترفوا بأنهم كانوا يدفعون لصاحب الشركة 
رواتب سنوية مقابل تركهم كعمالة سائبة، 
هذا وجار إبعاد جميع الوافدين املس���جلني 

على شركات املواطن الوهمية.
أمير زكي  ٭

»املكافحة« ُتسقط امليكانيكي حبيب بعد 40 عامًا  قضاها في الكويت 
بعد تهريبه كوكتيل مخدرات بوسط »أهواز بالستيكية«

عاق مارس فنون اجلودو في الوالدين وشقيقته
 وفّر هاربًا ببطوالته وميدالياته املتميزة

التزال االجه���زة االمنية في 
اجلهراء تتعقب شابا مارس كل 
فنون تدريب���ات لعبة اجلودو، 
وهو حاصل على عدة بطوالت 
فيها، على أسرته بدءا من والدته 

وشقيقته داخل أحد الصالونات 
النسائية وانتهاء باألب الذي كان 
يجلس داخل املنزل مبنطقة سعد 

العبداهلل.
املواطنة التي استغاثت برجال 

األمن م���ن تعرضها هي وابنتها 
للضرب من االب���ن العاق اثناء 
تواجدهما داخل احد الصالونات 
النسائية في اجلهراء فوجئت بأن 
االبن لم يكتف بهما فافرغ كل طاقة 

»اجلودو« ولياقته في االعتداء 
على األب ايضا في املنزل ليلوذ 

بالفرار الى جهة غير معلومة.
وقد امر مدي���ر امن اجلهراء 
العميد محمد طن���ا فور تلقيه 

البالغ من عمليات مديرية األمن 
باتخاذ جميع االجراءات لضبط 
الشاب وتسجيل قضية للوالدين 
والشقيقة حيث تواجدت الدوريات 

بقيادة النقيب غنيم املطيري.

كشفت احدث ضبطية لرجال 
االدارة العام����ة ملكافحة املخدرات 
عن طريقة جديدة لتهريب املواد 
املخدرة في الوط����ن العربي بعد 
توقيف إيراني مقيم في البالد منذ 
40 عام����ا وأقر باالجتار في املواد 
املخدرة على مدار أكثر من عقدين 

دون ان يلقى القبض عليه.
اما طريق����ة التهريب اجلديدة 
فقد متثلت في وضع املواد املخدرة 
بتقني����ة محترفني داخل »أهواز« 
وخراطيم بحيث تفرغ املخدرات 
بعد وصوله����ا الى الكويت، ومن 
ثم يقوم التجار بتصريفها داخل 

السوق احمللي.
وعلى ض����وء ذلك أمر الوكيل 
املساعد لش����ؤون األمن اجلنائي 
اللواء الشيخ أحمد اخلليفة بإحالة 
الوافد االيراني واملضبوطات وهي 
عبارة عن 1200 غرام أفيون و80 
غرام هيروين و60 غرام حشيش 
و50 »آيس« و4500 حبة مخدرة 
وميزان حس����اس الى النيابة مع 

ومن ث����م مت ارس����ال املصدر 
الى االيراني وكان رجال  السري 
»احمللية« يتواجدون على مقربة من 
املوقع متخفني دون سياراتهم حتى 
ال يلفتوا نظره الى وجود كمني، 
وما ان سلم حبيب املخدرات الى 
مصدر املباحث حتى باغته رجال 
املكافحة احمللي����ة وألقوا القبض 
علي����ه وبالتحقي����ق معه اعترف 

باجتاره في املواد املخدرة.
وكش����ف عن مفاجأة جديدة 
تتضمن وضع����ه للمواد املخدرة 
في سيارات الزبائن كما أبلغ رجال 
املكافحة بأن املخدرات تصله في 
أهواز يقوم هو بإخراج املخدرات 
منها ومن ثم بيعها مؤكدا انه اعتاد 
على ان يض����ع املخدرات في مقر 
عمله حتى ال يعلم أبناؤه وزوجته 
والذين يقيمون مع����ه بالكويت 
أن����ه ينفق عليهم م����ن مال حرام 
أو باألحرى مال يحصل عليه من 

جتارته املسمومة.
أمير زكي ـ عبداهلل قنيص  ٭

ومس����اعده املق����دم عبداحملس����ن 
العباسي ملا تتميز به هذه اإلدارة 
من خب����رة كبيرة في التعامل مع 
أشخاص خبراء في االجتار، وفور 
تس����لم العقيد الش����رقاوي ملف 
القضية أو املعلوم����ات املتوافرة 
لدى الش����يخ احمد اخلليفة شكل 
فريق عمل مؤلفا املالزمني أولني علي 
العجيمان، وقام  عبداهلل وناصر 
بالتنسيق مع النيابة العامة بعد 
عمل التحريات والتي تضمنت عزم 
إدارة املكافحة احمللية على شراء 
كمية من الهيروين من االيراني، كما 
حدد في التقرير الذي رفع للنيابة 
موقع التسليم وهو منطقة الشويخ 
وتوقيت تسليم هذه املخدرات وهي 
الواحدة والثلث من بعد منتصف 

الليل.
ومضى املصدر األمني بالقول 
ان رجال مباحث املكافحة احمللية 
رصدوا األم����ور االحترازية التي 
يتخذها التاجر االيراني وتعامله 

معها بدقة شديدة.

توجيه تهمة حيازة مواد مخدرة 
بقصد االجتار.

وفي التفاصيل قال مصدر أمني 
ان معلومات وردت الى وكيل وزارة 
الداخلية املس����اعد لشؤون األمن 
اجلنائي ومدير عام اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات اللواء الش����يخ 
أحم����د اخلليفة عن وجود ايراني 
مقيم في البالد منذ 40 عاما ويدعى 
حبيب ويعمل ميكانيكي سيارات 
يتاجر في شتى أنواع املواد املخدرة 
وانه ش����ديد احلرص في التعامل 
مع زبائن����ه اذ يعمد الى ان يبيع 
ف����ي مناطق غير  الس����موم  هذه 
مأهولة وحتديدا في فترة ما بعد 
الثانية عشرة مساء حتى يرصد 
أي سيارات من خالل الليتات قد 
تكون دوريات للمباحث، وعليه عقد 
اللواء اخلليفة اجتماعا تنسيقيا مع 
مساعده العميد صالح الغنام وخالل 
هذا االجتماع مت االستقرار على ان 
يناط باملهمة إلدارة املكافحة احمللية 
الش����رقاوي  العقيد احمد  بقيادة 

اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

املتهم وأمامه الهيروين واحلشيش واالفيون واآليس واحلبوبالهوز بعد إخراج املخدرات منه


