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في أعقاب ضبط »منتج الكيميكال« وشريكه العراقي

اخلالد: جتفيف منابع االستيراد
إستراتيجية »الداخلية« في مكافحة املخدرات

وجه نائب رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد الشــكر لرجــال اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات على 
جهودهــم وعملهــم املتواصل 
التي أسفرت عن ضبط املنتج 
في قضيــة تصنيع الكيميكال 
مبشاركة وافد عراقي ومنع ضخ 
املخدر في السوق احمللي، مؤكدا 
أن استراتيجية وزارة الداخلية 
في إطار مكافحتها للمخدرات 
هــي حمايــة شــباب الكويت 
وأهلها من هــذه اآلفة وآثارها 
وجتفيف منابع االستيراد من 
اخلــارج والتصــدي لهم بكل 
حزم وشــدة، مضيفا أن رجال 
الداخلية سيظلون السد املنيع 
في وجه كل من تسول له نفسه 
املســاس بأمن الوطن وسالمة 

املواطنني واملقيمني.
جاء ذلــك خالل اســتقبال 
اخلالــد فــي مكتبــه بــوزارة 
الداخلية )مبنى نواف األحمد( 
وبحضور وكيل وزارة الداخلية 
الفريق سليمان فهد الفهد كال 
من العقيد وليد الدريعي مدير 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
باإلنابة وفريق العمل اخلاص 
بالقضيــة األخيــرة املتعلقــة 
أكبــر مــورد ملــادة  بضبــط 

الكيميكال املخــدرة إلى البالد 
واملتاجرة بها وترويجها.

مكافحــة  رجــال  وحــث 
املزيــد مــن  املخــدرات علــى 
اجلاهزيــة والتفاني فــي أداء 
واجبهــم، داعيا إياهم إلى بذل 
كل الطاقــات من أجل املالحقة 
واملتابعة ملن يقوم من اخلارج 
بتصدير تلك الســموم لبلدنا 
ومعرفــة وجهتهــا ومصدرها 
متهيــدا التخــاذ اإلجــراءات 

القانونية واألمنية.
واســتمع اخلالد الى شرح 

مفصل من فريق العمل املعني 
بالقضيــة عــن كل اإلجراءات 
والتحريات التي قام بها رجال 
مباحــث مكافحــة املخــدرات 
فــي ضبط هــذه القضية وكل 

تفاصليها.
وأعطى الشيخ محمد اخلالد 
توجيهاته بضرورة االستمرار 
فــي مضاعفة اجلهــد من أجل 
التصدي لهؤالء املجرمني الذين 
يضمرون الشر لبلدنا وشبابنا 
متمنيــا لهم التوفيــق في أداء 

عملهم على أكمل وجه.

الشيخ محمد اخلالد و الفريق سليمان الفهد يتوسطان ضباط »املكافحة«

اخلالد أعطى 
توجيهاته بضرورة 

االستمرار في 
مضاعفة اجلهد

حصيلة املركبات 
املضبوطة ٧ 

والتحقيق سيكشف 
املزيد

من بين أعضاء الشبكة مواطنتان.. وسيدة كويتية قادت لضبطهم

إنهاء نشاط شبكة ثالثية تسّجل خطوط هواتف 
على مواطنني ووافدين إلعادة بيعها بـ»املركزي«

ضبط تشكيل عصابي يقوم بسرقة املركبات
في منطقة جليب الشيوخ

»اجلنائية« ُتغلق قضية تهديد 
سائق بالنحر وسلبه
في سعد العبداهلل

عبداهلل قنيص

أمر وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن اجلنائي 
بالوكالة اللواء ركن شــهاب 
الشــمري بإحالة 3 أشخاص 
الــى النيابــة العامــة، منهم 
امرأتان، شــكلوا فيما بينهم 
عصابــة لتســجيل خطــوط 
هواتف على مواطنني ووافدين 
ثــم القيام باالجتــار في هذه 
اخلطوط ببيعها لسجناء في 

هاني الظفيري

التي  فــي إطــار اجلهــود 
تبذلها وزارة الداخلية لضبط 
القانــون  علــى  اخلارجــني 
واملطلوبني والتصدي للجرمية، 
متكنت اإلدارة العامة للمباحث 
مباحــث  )إدارة  اجلنائيــة 
الفروانية( من ضبط تشكيل 
عصابي يقوم بسرقة مركبات 
من نوع باص، ويتكون من 3 
أشخاص من اجلنسية الهندية، 

وسوريني اثنني.
وأوضحــت اإلدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني أنه 
بعد ورود عدة بالغات سرقة 

»املركــزي«، ومن ثم يتحمل 
أشــخاص ال ذنــب لهم قيمة 

اشتراكاتها السنوية.
وبحسب مصدر أمني، فإن 
موطنة تدعى )ع.ن( تقدمت 
الــى مخفــر شــرطة خيطان 
وســجلت قضيــة بعنــوان 
تزويــر فــي محــرر عرفــي 
وبرقم 330/20١6 وقالت فيها 
إنها فوجئت بتسجيل خطي 
هاتفني على اسمها وفوجئت 
مبطالبــات ماليــة مــن قبل 

مركبات )باصــات( تقدم بها 
عــدد من املقيمــني في منطقة 
جليب الشيوخ، مت على الفور 
عمل جوالت أمنية وتســيير 
دوريات ليلية ونهارية تابعة 
ملباحث جليب الشــيوخ على 
مدار خمســة أيام متواصلة، 
حيث أســفرت عن استيقاف 
عدد من املشــتبه بهم، الذين 
أرشــدوا بدورهم إلى أســماء 
بعــض اجلنــاة، وعليــه مت 
عمل عدة كمائن أســفرت عن 
ضبط تشكيل عصابي لسرقة 
الباصات، ويتكون أعضاؤه من 
ثالثة أشخاص من اجلنسية 
الهندية وشــخصني اثنني من 

إحدى شركات الهواتف وانها 
ال تعرف أي شيء عن هذين 

اخلطني.
ومضى املصــدر بالقول: 
مت إجــراء التحريــات والتي 
خلصت الى أن وراء القضية 
بدون يدعى )ن.ع( ومواطنة 
تدعى )م.م( ومواطنة أخرى، 
وبالتحقيق معهم اعترف األول 
بأنه يســتغل بطاقات مدنية 
ويسجل هواتف عليها وتقوم 

السيدتان باالجتار فيها.

اجلنسية السورية.
أنــه  اإلدارة  وأضافــت 
بالتحقيــق مــع األشــخاص 
املوقوفني ومواجهتهم باألدلة 
ألعمــال  بارتكابهــم  أقــروا 
الســرقة، وذلــك باســتخدام 
مفاتيح مصطنعة، مشــيرين 
الى أنهم كانوا يستخدمون تلك 
الباصات في توصيل العمال 
والطلبــة، وذلك بعــد إجراء 
تغييرات فــي مالمحها حتى 

يصعب اكتشافها.
وأشارت اإلدارة الى أنه مت 
ضبط 7 مركبات من نوع باص 
ومتت إحالة املتهمني إلى جهة 

االختصاص.

هاني الظفيري

أحــال رجال االدارة العامــة للمباحث اجلنائية الى 
النيابة العامة مواطنا وشابا »بدون« ارتكبا واقعة سلب 
بانتحــال صفة رجال مباحث واالعتداء بالقتل، وادرج 
اسم مواطن ثالث في قائمة االتهام ولكنه هارب. وكان 
رجال مباحث ســعد العبداهلل كثفوا التحريات إلغالق 
قضية سلب وذلك بعد ان تقدم وافد هندي يعمل سائق 
جوال ببالغ قال فيه ان 3 اشخاص اوقفوه عنوة وابلغوه 
بأنهــم مباحث وقام احدهم بوضع ســكني على رقبته 
وســلبه، حيث اســتطاع رجال املباحث حتديد اجلناة 

وضبط اثنني منهم والثالث هارب.

اللواء ركن شهاب الشمري

أحد اللصوص بني باصني مسروقني املتهمون بعد القبض عليهم

»سوابق« في االنتحار
ألقى بنفسه في البحر 

وكاد ُيغرق ضابطًا وضابط صف

أوامر بضبط سوري نصب
على سريالنكية بڤيزا

قضية حمل أسلحة العبدلي
أمام »اجلنايات« 29 نوفمبر املقبل

سرقة »فارهة« في أقل
من 30 ثانية مقابل صيدلية

حملة أمنية حتصد »كوكتياًل«
من املدينني بالفروانية 

مشاري المطيري

ابلــغ مصدر امني »األنبــاء« ان مدير امن محافظة 
حولي العميد عابدين العابدين بصدد رفع اسمي ضابط 
في امن حولي وضابــط صف لتكرميهما اثر انقاذهما 

مواطنا القى بنفسه في البحر، وكاد يغرقهما.
وبحسب مصدر امني فإن بالغا ورد بوجود شخص 
يلّوح باالنتحار في البحر مقابل الساملية، حيث سارعت 
الــى موقع البالغ دورية وحاول قائدها ومرافقه اقناع 
هذا الشــخص- الذي تبني انــه مواطن- بالعدول عن 
االنتحار، ولكنه القى بنفســه في البحر لينزل وراءه 
الضابــط ومرافقه ويقومان بإنقاذه رغم رفضه. يذكر 
ان هذا املواطن لديه سوابق متعددة من بينها الدخول 

الى مقر مبنى األمم املتحدة.

أحمد خميس

أمر وكيل نيابة حولي بإدراج اسم وافد سوري يدعى 
»ض.ع« من مواليد ١٩74 على  قوائم املطلوب القبض 
عليهم، وذلك بعــد ان رفض احلضور إلى املخفر بعد 
طلب استدعائه من قبل احملقق وأغلق هاتفه، وبحسب 
مصدر امني فإن وافدة ســريالنكية تقدمت إلى مخفر 
النقرة وسجلت قضية نصب واحتيال، وقالت فيه انها 
تعرفت على وافد سوري وأوهمها بأنه رجل »واصل« 
حيــث أبلغها بأنه قادر على إحضــار ابنها بڤيزا عمل 
وسلمته 500 دينار، ولكنه لم يف مبا تعهد به، كما لم 

يقم بتسليمها ما دفعته له.

مؤمن المصري

قررت محكمة اجلنايات امس تأجيل قضية أمن دولة 
»خلية العبدلي« الى جلسة 2٩ نوفمبر املقبل لإلعالن، 
وذلك بعد ان متت احالتها من محكمة االستئناف والتي 
قضت بعــدم االختصاص عن واقعتــي التدريب على 
حمل الســالح واستخدام املفرقعات خارج الكويت في 
لبنان وإعادة القضية في هذا الشــأن حملاكمة املتهمني 

من األول إلى الثاني والعشرين.
وكانت النيابة العامة وجهت في األول من سبتمبر 
املاضي إلى عدد من هؤالء املتهمني تهمة ارتكاب أفعال 
من شأنها املساس بوحدة وسالمة أراضي الكويت وتهمة 
السعي والتخابر مع إيران ومع جماعة حزب اهلل التي 
تعمل ملصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من 
خالل جلب وجتميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع 
رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير 

ترخيص وبقصد ارتكاب اجلرائم بواسطتها.

أحمد خميس

بنــاء على امر محقق مخفــر اجلابرية جرى تعميم 
اوصاف مركبة فارهــة رباعية الدفع موديل 20١4 على 
عموم الدوريات وحترير مخالفة مرورية ملواطنة ومالكة 

السيارة حملت اسم: ترك سيارة في وضع تشغيل.
وبحســب مصدر امني فإن مواطنة قالت في البالغ 
انها دخلت الى صيدلية في اجلابرية لشراء دواء وتركت 
السيارة في وضع التشغيل وفي اقل من 30 ثانية انطلق 
بها شــخص مجهول هاربا الى جهة غير معلوومة. من 
جهة اخرى ســجل مواطن في مخفر شــرطة اجلابرية 
قضية اتالف متعمد لسيارته من قبل شخص مجهول، 
مشيرا الى ان مركبته موديل 20١5 وقام اجلاني بإحداث 
تلفيــات علــى هيكلها اخلارجي وهو مــا يتطلب اعادة 

صبغها بالكامل.

ألقــت دوريات أمن الفروانيــة من خالل حمالت 
أمنية بقيادة أمن الفروانية القبض على كوكتيل من 
الوافدين ومواطن اثناء نقاط تفتيش حيث بلغت قيمة 
الديون التــي عليهم 4٩ ألف دينار. وأفادت مصادر 
بأن احلملة األمنية استطاعت ضبط مواطن وسوري 
ومصري وإيراني وليبيري وهندي وباكستاني خالل 
هــذه احلملــة، ومت حتويل املضبوطــني إلى جهات 

التنفيذ املدني.

اخلمور املخبأة داخل الباص

مديرة الوكر في قبضة أمن العاصمة

»الكف« احيل الى »املكافحة«

رفض إخالء »أبوتراب«
وحتديد نوفمبر لنظر القضية

اشتباه يقود أمن الفروانية
إلى تفريغ حمولة باص خمور

»الداخلية« توقف اإلجازات
حتى إشعار آخر

آخر خمور السكن اخلاص..
وكر جديد في الفيحاء

كف حشيش في الصليبخات

مؤمن المصري 

أرجــأت محكمة اجلنايات أمــس قضية أمن الدولة 
للمتهم العائد من »داعش« في سورية امللقب بـ »أبوتراب« 
وشقيقه ووالدته، الى جلسة ١5 نوفمبر لتقدمي الدفاع، 

ورفضت طلب إخالء سبيله 
املقدم من قبل هيئة الدفاع. 
ونظرت احملكمة الدعوى 
واســتمعت خاللهــا الــى 
شهادة شاهد النفي بحضور 
املتهــم الــذي أحضــر من 
محبســه من قبــل القوات 
اخلاصة، كما مُثلت والدته 

املخلى سبيلها.
وكانت النيابة قد وجهت 
للمتهمــني األول والثانــي 
اآلخريــن  دعــوة  تهمــة 
إلــى تنظيــم  لالنضمــام 
محظور، بهدف هدم النظم 

األساسية في البالد.

محمد الجالهمة

تلقى مدير عام أمــن الفروانية العميد صالح مطر 
العنزي معلومات حول مركبة يابانية تقف في منطقة 
الضجيــج وهــي تابعة إلحدى الشــركات، حيث تفيد 

املعلومــات بــأن املركبــة 
املشبوهة والتي تقف خلف 
التجارية  أحــد االســواق 
عليهــا مالحظــات أمنية، 
العنزي  أمــر  وعلى ذلــك 
برفــع املركبة مــن مكانها 
وإحضارها الى مبنى مخفر 
جليب الشــيوخ وفتحها، 
وشوهد ما بداخل املركبة 
والتي كانت حتتوي على 
٩5 كيسا أســود وبداخله 
كيــس أزرق وتبــني أنهــا 
حتمل 7 قناني بالســتيك 
مبجموع 665 قنينة خمر 

محلية، وعليه مت حتريز املضبوطات، وجار التحقيق في 
هذه الكمية املضبوطة وما حتتوي عليه هذه القناني.

عبداهلل قنيص

أصدر وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون العمليات 
اللواء جمال الصايغ   تعميما على عموم القوة يقضي 
بوقف جميع أنــواع االجازات والتصاريح اعتبارا من 
امس الثالثاء حتى اشعار 
آخــر، وجاء فــي التعميم 
الذي حصلت »األنباء« على 

صورة منه اآلتي:
بنــاء علــــى اوامــــــر 
وتعليمــات وكيــل وزارة 

الداخلية
التحضير  ومبناســبة 
واالســتعداد والتجهيــز 
اخلاص بانتخابات مجلس 

األمة نوفمبر 20١6.
توقــف جميــع انــواع 
والتصاريــح  االجــازات 
»سنوية + ادارية« اعتبارا 
من يوم الثالثاء املوافق 20١6/١0/١8 وحتى صدور أوامر 

بخصوصه.

محمد الجالهمة 

داهم رجال أمن العاصمة بقيادة مدير أمن العاصمة 
العقيــد ناصر العدواني مصنعــا للخمور احمللية في 
منطقــة الفيحاء وضبــط بداخله كميــات ضخمة من 
اخلمور وأدواتها وآسيوية، وجار ضبط شركاء الوافدة. 
وقال مصدر امني إن مداهمة الوكر جاءت عقب بالغ إلى 
العقيد العدواني عن أعمال مشبوهة تدار في الوكر وان 
هناك روائح كريهة تصدر من داخل املنزل الذي يقع في 
السكن اخلاص، حيث مت عمل التحريات ومداهمة الوكر 
بحضــور قائد منطقة الفيحــاء العقيد محمد العجمي 
ورئيس مخفر الفيحاء النقيب مبارك املطيري ووكيل 

أول ضابط مهدي زمان.

هاني الظفيري

أحال مدير مديرية أمن محافظة العاصمة العقيد ناصر 
العدواني إلــى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات مواطنا من 
مواليد ١٩84 إثر ضبطه يقود سيارته في حالة تعاط مقابل 
منطقة الصليبخات، وبتفتيش سيارة املواطن عثر بحوزته 
على كف حشــيش، ورجح املصدر أن يكون املواطن تاجرا 

للمخدرات.

املتهم امللقب بـ »أبوتراب«

العميد ركن صالح العنزي

اللواء جمال الصايغ


