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االسيوي وامامه املضبوطات

100 غرام هيروين 
أسفل سرير آسيوي حتيله

 إلى نيابة املخدرات بقضايا 
متعلقة باالجتار واحليازة 

البحث عن مجهول سرق أجهزة 
حاسوب من منفذ »خباري العوازم«

رحلة تسوق في الفروانية أفقدت 
مواطنة شنطتها و340 دينارًا

مواطن يبّلغ عن سرقة مركبته 
املعطلة على »السريع«

»الب توب« أغرى لصًا
فطار به وبجوازات سفر وافد

مصرع شاب كويتي في تصادم
مشاجرة سكارى في الرقعي بني مركبته وشاحنة على »السادس«

تتسبب في إتالف مقهى

شركة جتميل كبرى تتهم عربية 
بالنصب واالحتيال

حريق مجهول أظلم عددًا 
من مقاهي النقرة

حملة ليلية على »الثاني« 
أودعت 3 مخالفني »النظارة« 

متكن رجال االدارة العامة ملكافحة املخدرات ادارة املكافحة 
احمللية من ضبط شخص آس����يوي يقوم بحيازة مواد مخدرة 
)هيروين( ويقوم بتوزيعها بقص����د االجتار، وذلك بعد ورود 
معلومات س����رية الى وكيل وزارة الداخلية املس����اعد لشؤون 
األم����ن اجلنائي اللواء عبداحلميد العوض����ي ورجال املكافحة. 

وعلى الفور مت تشكيل فريق جلمع 
االس����تدالالت والقيام بالتحريات 
الالزمة وعلي����ه مت اتخاذ االجراء 
القانوني لضبطه وعند االنتقال 
الى مسكنه وأثناء عملية املداهمة 
مت ضبطه وبتفتيش مس����كنه مت 
العثور عل����ى 100 غرام من مخدر 
الهيروين، مخبأة اسفل سرير نومه، 
وبسؤاله عن مصدر حصوله على 
تلك املواد املخدرة اعترف بأن هذه 
املواد تخصه بقصد االجتار فيها. 
املتهم واملضبوطات  ومتت احالة 

الى جهة االختصاص.

تقدم مس���ؤول مركز »خباري العوازم« احلدودي وابلغ 
عن تسلل شخص مجهول الى غرفة خاصة برجال اجلمارك 
وسرقة عدد 3 أجهزة حاسوب، ولم يتهم املسؤول في قضية 
س���جلت بهذا اخلصوص احدا بارتكاب الواقعة، هذا وانتقل 
رجال األدلة اجلنائية الى موقع البالغ لرفع البصمات، وجار 
معرفة ما اذا كانت هذه األجهزة حتوي معلومات مهمة خاصة 

باجلمارك ام ال؟
محمد الجالهمة  ٭

تقدمت مواطنة ببالغ الى مخفر الفروانية واتهمت في البالغ 
مجهوال بسرقة حقيبتها والتي كان بداخلها 340 ديناراً، وقالت 
املواطنة انها خرجت للتسوق وداخل احد احملال نسيت شنطتها 
والتي كان بداخلها 340 دينارا وهويات تخصها وأبناءها الى 
جانب بطاقة بنكية وفيما تذكرت الشنطة عادت مسرعة إال 
انها لم تأخذ الشنطة وحينما سألت البائع عن الشنطة ابلغها 
بأنه لم يرها وطلب منه���ا االطالع على قصاصة موضوعة 
بش���كل بارز وحتمل عبارة تؤكد ان احملل غير مسؤول عن 

فقد أي اغراض تخص الزبائن وسجلت قضية.
محمد الدشيش  ٭

تقدم مواطن الى مخفر الفروانية مبلغا عن سرقة مركبته 
التي تعطلت منه على طريق الدائري السادس السريع، وقال 
املواطن ان مركبته تعطلت ظهرا ونظرا لشدة احلرارة عمد 
الى ترك مركبته واس���تقل تاكس���ي متوجها الى عمله وفي 
عصر امس األول عاد الى املكان الذي ترك فيه سيارته وإذا 
به يصدم بانها غير موجودة ، مشيرا الى انه أجرى اتصاالته 
باملرور والبلدية وأكد املسؤولون في القطاعني ان السيارة 
لم يقوموا بإزالتها او رفعها من مكانها وعليه مت تس���جيل 

قضية سرقة.
محمد الدشيش  ٭

تقدم وافد مصري الى مخفر النقرة صباح امس واتهم 
لصا مجهوال بس����رقة الب توب و3 جوازات سفر تخصه 
وزوجته وابنه، وقال الوافد انه دخل الى الكنيسة صباح 
امس ومن����ذ عودته فوجئ بقيام مجهول بكس����ر الزجاج 
اجلانبي وس����رقة الب توب و3 جوازات سفر، وقال الوافد 
ان����ه كان يضع جهاز الالب توب ف����ي مكان ظاهر باعتبار 
املركبة موضوعة مقابل الكنيسة ووسط حركة كبيرة من 
املصلني ولكن صدم بان اللص املجهول نفذ جرميته وطار 
باجلهاز واجلوازات وسجلت قضية سرقة عن طريق الكسر 

واحيلت الى املباحث.
محمد الجالهمة  ٭

لقي شاب كويتي 19 عامًا مصرعه في حادث مؤسف على 
الدائري السادس بني مركبة يقودها املتوفى وشاحنة، وقال 
مصدر امني ان بالغا ورد الى عمليات الداخلية في س���اعة 
متأخ���رة من ي���وم امس االول وتضمن الب���الغ تصادم بني 
شاحنة وسيارة، مشيرا الى ان رجال األمن واالطفاء سارعوا 
الى موقع البالغ على الدائري الس���ادس وتبني ان الشاحنة 
بقيادة سوري من مواليد 1990 فيما السيارة االخرى بقيادة 

شاب كويتي لفظ انفاسه االخيرة.
هذا وقام رجال اإلطفاء باخراج جثة الش���اب املتوفى من 
داخل املركبة وجرى تسليم اجلثة الى الطب الشرعي وتسجيل 

قضية بعنوان تصادم ووفاة.
محمد الجالهمة  ٭

تسببت مشاجرة بني 4 شبان منهم حدث في احداث تلفيات 
في مقهى في منطقة الرقعي، وقال مصدر امني ان صاحب مقهى 
ابل����غ عمليات الداخلية عن وقوع مش����اجرة داخل املقهى وان 
املتشاجرين تسببوا في احداث تلفيات خاصة انهم استخدموا 
الطاوالت والكراسي في املشاجرة، وفور تلقي عمليات الداخلية 
بالغا باحلادثة، سارع رجال أمن الفروانية الى موقع البالغ وتبني 
ان املتشاجرين هم خليجي و3 وافدين عرب كما تبني ان جميع 
املتشاجرين في حالة غير طبيعية جراء احتسائهم خمورا، هذا 
ومت التحفظ على املتشاجرين االربعة بتهم تتعلق بالسكر البني 

وتبادل اعتداء بالضرب واتالف مال الغير.
محمد الدشيش ـ هاني الظفيري  ٭

تقدم مدير شركة جتميل كبرى ببالغ إلى مخفر الفروانية 
اتهم من خالله سيدة عربية بالنصب واالحتيال. وقال مسؤول 
الش���ركة ان الوافدة العربية اش���ترت أدوات ومواد جتميل 
وروائح بقيمة 180 دينارا وبعد يومني من الش���راء تقدمت 
إلى احملل وطلبت ارجاع ما اشترته وقدمت فاتورة الشراء 
ونظرا الن أنظمة الش���ركة تتيح استرجاع البضائع خالل 
أسبوع مت تسلم البضاعة املسترجعة وإعطاء السيدة قيمتها 
وبعد ان غادرت فوجئ املوظفون بأن البضاعة التي قدمتها 
العربية بضائع مقلدة وضعت مكان البضائع األصلية التي 

اشترتها وسجلت قضية.
محمد الدشيش  ٭

تسبب حريق مجهول في منطقة حولي يقع الى جوار نادي 
املعاقني في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من البنايات في 
منطقة النقرة وكان عدد كبير من البنايات يقع اسفلها مقاه، 
وقال مصدر في االطفاء ان بالغ���ا ورد الى عمليات االطفاء 
نحو الثانية عش���رة من مساء امس عن حريق محول حيث 
سارع رجال اإلطفاء والذين نسقوا مع وزارة الكهرباء لفصل 
التيار الكهربائي بالكامل عن احملول حتى ال تقع اي اضرار 
لرجال االطفاء خالل تعاملهم مع املركبة، من جهته قال مدير 
ادارة العالقات العامة في االطفاء املقدم خليل االمير ان وحدة 
التحقيق التابعة لالدارة العامة لالطفاء س���ارعت الى موقع 
احلريق لتحديد سبب اندالع ألسنة اللهب في احملول والذي 

تسبب في اظالم عدد من مقاهي النقرة.
عبداهلل قنيص  ٭

في اطار احلمالت املرورية التي 
تقوم بها االدارة العامة للمرور 
والتي يرأسها اللواء د.مصطفى 
الزعابي لضبط املخالفني لقواعد 
ادارة  نف���ذت  امل���رور،  وآداب 
العمليات حملة مرورية مفاجئة 
على الدائري الثاني من الساعة 
الثانية عشرة ليال حتى فجر أمس 
اسفرت عن حجز 3 دراجات نارية 
و6 مركبات وادخال 3 اشخاص 
الى نظارة املرور وذلك بس���بب 

السباق.

اللواء عبداحلميد العوضي

اللواء د.مصطفى الزعابي

بعد تأكيد شؤون القوة على اجلاهزية واملوافقة

يبيعان املسروقات بالكيلو ومباحث حولي أغلقت 40 قضية

العمر يعتمد عقد دورة تدريبية
لترقية ضباط الصف من حملة املؤهالت اجلامعية

عصابة عدادات الكهرباء ضبطت باجلرم املشهود
وصديقة اللص اآلسيوية توفر احلماية من علو

مواطنة تتهم خياطًا باكستانيًا بخيانة األمانة
واملتهم يعترف باالجتار في اإلقامات

س���جل رجال أمن الفروانية 
قضية بعنوان خيانة األمانة بحق 
خياط من اجلنسية الباكستانية. 
تسجيل هذه القضية جاء بعد ان 
تقدمت مواطنة ببالغ قالت فيه 
قبل 3 سنوات استخرجت رخصة 
خياطة وس���لمت الرخصة الى 
وافد باكستاني للعمل واعطاني 
هامش���ا من الربح، مشيرة الى 
انها فوجئت باتصال يرد اليها 

من مباحث الهجرة ومت ابالغها 
في االتصال الهاتفي بأنها متهمة 
باالجتار ف���ي االقامات مبوجب 
بالغ تقدم به وافد آسيوي وقالت 
املواطنة س���ارعت الى مباحث 
الهجرة ومت مواجهتي باملدعي 
والذي لم يسبق لي ان شاهدته 
والذي زعم باني حتصلت منه 
عل���ى 400 دين���ار مقابل اقامة 
واكدت املواطنة انها توقع على 

بعض املعامالت ولكن كل االمور 
يديرها الباكستاني كما تبني لها 
ان هن���اك 8 كفاالت جاءت على 
كفالة احملل رغ���م ان الرخصة 
يفترض ان تكون عليها 3 عمال 

فقط.
وبعد ان انتهت املواطنة من 
بالغها مت استدعاء الباكستاني 
ومبواجهته مبا قاله اآلسيوي 
املبلغ واملواطنة وايضا سجالت 

الشؤون اعترف بانه يحضر عماال 
ويبلغ عن تغيبهم وبعد ذلك تقدم 
بطلبات عمالة جديدة وقال انه 
استغل كبر عمر الكفيلة وكان 
يطلب منها التوقيع على معامالت 
وكانت بدورها توقع وال تعرف 

انه يتاجر في االقامات.

محمد الدشيش  ٭
 هاني الظفيري

على االقل بعد الثانوية العامة 
الذكر،  طبقا للمادتني سالفتي 
التقدم الى االدارة العامة لشؤون 
قوة الشرطة بالشهادة احلاصل 
عليها خالل الفترة من 2012/9/9 

حتى 2012/10/1.
ال���وكالء  الس���ادة  وعل���ى 
املس���اعدين واملديرين العامني 
ومديري االدارات االخرى وكل 
اجهزة الوزارة العلم بهذا التعميم 
واحاطة جميع ضباط الصف 
العاملني لديهم مبضمونه والعمل 

على تنفيذه بكل دقة.

 ٭عبداهلل قنيص

تدريبية يحدد مدتها وشروط 
االلتحاق بها واجتيازها بقرار 

من وكيل الوزارة.
فقد تقرر عقد دورة تدريبية 
لضباط الصف من حملة املؤهالت 
اجلامعية متهيدا لترقيتهم الى 
رتبة مالزم وذلك وفقا للشروط 
الواردة باملادة 71 مكرر سالفة 
الذكر واملادة 3 من القرار االداري 
رقم 2001/1285 بش���أن دورة 

تدريبية.
فعل���ى ضب���اط الص���ف 
احلاصلني على مؤهل جامعي 
او ما يعادله يستلزم احلصول 
عليه دراسة مدتها اربع سنوات 

حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل 
ومس���اعده املقدم وليد الفاضل 
بتشكيل فرقة، وقال املصدر ان 
خطة العقيد الصهيل ومساعده 
الفاضل اعتم���دت على اخضاع 
البنايات التي انتهى مالكها من 
اعمال التشطيب فيها للمراقبة.

ومضى املصدر بالقول: خالل 
الفرقة املكلف���ة مبراقبة  قي���ام 
البنايات قيد التش���طيب الحظ 
رجال املباحث دخول وافد ووافدة 
الى البناي���ة حيث كان االعتقاد 
األولي لرجال املباحث ان الوافدين 
دخال ال���ى البناية لالطالع على 
الشقق وزاد اصرار املباحث على 
الوافدين  معرفة اسباب دخول 

خاص���ة في ظ���ل ع���دم وجود 
احلارس ف���ي البناية حيث قام 
رجال املباحث مبالحقة الوافدين 
وكانت املفاجأة ان الوافد اآلسيوي 
يقوم بفك العدادات فيما تراقب 
اآلسيوية االوضاع من نافذة منور 
البناية، ومضى املصدر بالقول: 
اقتي���دت اآلس���يوية وصديقها 
اآلسيوي الى املباحث وامام العقيد 
الصهيل ومساعده الفاضل اعترفا 
بارتكابهما سلسلة من السرقات 
املماثلة حيث يقومان بس���رقة 
الع���دادات والكيب���الت وبيعها 

بالكيلو.
عبداهلل قنيص   ٭
 محمد الجالهمة

تأكيدا ملا نشرته »األنباء« 
االربعاء املاضي ع���ن موافقة 
االدارة العامة لشؤون القوة على 
عقد دورات تؤهل ضباط الصف 
من حمل���ة املؤهالت اجلامعية 
الى االلتحاق بدورات تدريبية 
للترقي الى رتبة مالزم وسط 
اشتراطات محددة، اصدر وكيل 
الفريق غازي  الداخلية  وزارة 
العمر قرارا بعقد دورة تدريبية 
لترقية ضباط الصف من حملة 
املؤه���الت اجلامعية وجاء في 
الذي حصلت »األنباء«  القرار 

على نسخة منه اآلتي:
للم���ادة 71 مكرر من  نفاذا 
القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن 
نظام قوة الشرطة وتعديالته 
والتي تنص على ان ».. ويجوز 
بقرار من الوزير ترقية ضباط 
الصف الذي���ن يحصلون على 
مؤه���ل جامعي او م���ا يعادله 
يستلزم احلصول عليه دراسة 
مدتها اربع سنوات على االقل 
بعد الثانوية العامة الى رتبة 

مالزم.
ويشترط في جميع احلاالت 
الس���ابقة ان يك���ون قد مضى 
على بقاء ضابط الصف خمس 
س���نوات على االقل في خدمة 
قوة الشرطة مع اجتياز دورة 

العامة  اغلق رج���ال االدارة 
للمباحث اجلنائية ملفات ما يزيد 
على 40 قضية س���رقة بتوقيف 
وافدة آس���يوية وصديقها، وقد 
الكهرباء  اعترفا بسرقة عدادات 
والكيبالت النحاسية واعادة بيعها 
بالكيلو، وجار معرفة نش���اط 
التش���كيل العصابي الثاني في 

محافظات اخرى.
امني  الى مصدر  واس���تنادا 
فان تعدد قضايا سرقات عدادات 
الكهرباء ومتديداتها خاصة في 
البنايات اجلانبية وارتكاب هذه 
الس���رقات قب���ل ان يقوم مالك 
البنايات بالتسكني أدى الى قيام 
مدير ادارة بحث وحتري محافظة 

الفريق غازي العمر

العقيد عبدالرحمن الصهيل

صورة زنكوغرافية للخبر الذي نشرته »األنباء« االربعاء املاضي

للوقوف على جاهزية واستعداد األجهزة األمنية املوجودة هناك

 الرقابة والتفتيش تنفذ حملة في وربة وفيلكا بالطيران العمودي 

منها والقضاء عليها، وذلك من 
خالل التقاري���ر اليومية التي 
ترفع للقيادات االمنية في جميع 

القطاعات.

اطار احل���رص والتأكيد على 
الدور الرقاب���ي الذاتي، برصد 
االيجابيات والعمل على زيادتها 
والتعرف على السلبيات للحد 

ضمن جهود االدارة العامة 
للرق���اب���ة والتفتيش للقيام 
بدورها املن����اط به���ا في الرقابة 
على االنضب���اط العام لعموم 
اجهزة وزارة الداخل���ية بجميع 
مناطق الكويت ملراقبة مرافق 
وآليات وأجه���زة ومع����دات 
ال���وزارة من حيث س���المتها 
واس���تعم����الها في االغراض 
املخصص���ة لها، قام مدير عام 
االدارة الع�امة للرقابة والتفتيش 
العميد ركن شهاب حمد الشمري 
بالتعاون مع ادارة جناح طيران 
الش���رطة بجولة تفتيش���ية 
الداخلية  على مراف���ق وزارة 
بج���زيرتي وربة وفيلكا وذلك 
للوقوف على جاهزية واستعداد 
املتواج���دة  االجهزة االمني���ة 
هناك ولتحقي���ق االنضب���اط 

العام.
 وقد رافقه خ���الل اجلولة 
مدير ادارة رقابة االداء والسلوك 
العقيد  االنضباط���ي بالوكالة 
عبدالهادي عبدالرسول بوعباس 
وكل من مفتش الضبط املقدم 
طارق محمد الش���هاب واملقدم 
ابراهيم محمد الدلك ومت  رصد 
وتس���جيل بع���ض املخالفات 
وجار اتخاذ االجراءات الالزمة 

بشأنها.
الزي���ارة في  تأت���ي تل���ك 

العميد ركن شهاب الشمري متوسطا طاقم الطائرة وضباط من ادارة الرقابة والتفتيش

ضبط 40 بائع مواد تالفة
في حملة أمنية على الصليبية

أشرف مدير امن محافظة اجلهراء اللواء ابراهيم الطراح 
على حملة امنية استهدفت عدة اسواق عشوائية في منطقة 
الصليبية ومقابل املس���اجد واسفرت احلملة عن ضبط 40 

وافدا من جنسيات مختلفة اغلبهم آسيويون.
كما صادر رجال أمن اجلهراء وبالتعاون مع بلدية الكويت 

كميات كبيرة من املواد الغذائية تبني ان معظمها تالف.
واشار املصدر الى ان مدير امن اجلهراء اللواء ابراهيم الطراح 
رفع كشفا باسماء الباعة الى وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون األمن العام اللواء محمود الدوسري البعاد هؤالء عن 

البالد ملخالفتهم قانون االمانة بالعمل لدى الغير.
محمد الدشيش  ٭

اللواء ابراهيم الطراح اللواء محمود الدوسري


