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محطات أمنية
لواء متقاعد إبراهيم النغيمش

»الداخلية« تفتح
األبواب املغلقة

فتحت وزارة الداخلية على نفسها أبوابا مت إغالقها 
ونسيانها من قبل أعضاء مجلس األمة واملتقدمني 

للعمل بالوزارة.
أوال: النقل العشوائي 

وذلك من وزارة الدفاع الى الداخلية والذي كان 
صداعا برأس ضباط وزارة الداخلية بعد أن مت 
جتاوز الكثير منهم باألقدمية سواء بالرتبة أو 

باملنصب، ما أدى الى تذمر الكثير من ضباط الوزارة، 
واآلن يدور احلديث عن فتح هذا الباب مرة ثانية 

إرضاء العضاء مجلس األمة وناخبيهم رغم ان هذا 
املوضوع يعد مخالفة لقانون الشرطة واجليش، كما 
أن مدة الدراسة تختلف من سنتني الى أربع سنوات 
والذي اعتبرها بعض الطلبة معبرا لدخول الشرطة، 
هذا باالضافة الى املواد الدراسية وخاصة القانونية 

والشرطية.
ثانيا: إعادة قبول الثانوية العامة

فبعد أن تقبل اجلميع أن احلد األقصى لقبول الطلبة 
الضباط هو املؤهل اجلامعي، مت فتح القبول على 

شهادة الرابع الثانوي، حيث تقدم نحو ثالثة آالف 
طالب ضابط واحتارت الوزارة بالقبول وارضاء 

النواب، حيث ألغى بعضهم اجازتهم السنوية حتى 
يضمن قبول أبناء ناخبيه الن العدد املطلوب فقط ال 

يزيد على 250 طالبا.
يجب أن يكون هناك قرار شجاع بإلغاء النقل من 

الدفاع الى الداخلية ألن املتقدمني سيصل عددهم الى 
اآلالف، وكذلك إلغاء شهادة الثانوية العامة والعودة 
الى الشهادة اجلامعية ألن عدد املتقدمني وصل الى 

ثالثة آالف طالب.

ضُبط عند البوابة الخارجية بعد وضع جثة في الطائرة وسرقة أخرى

»الداخلية« تبحث عن حارق العملة الكويتية

لص جثث املوتى في املطار: 
أبيعها لطالب الطب للتشريح

محمد الجالهمة

أبلغ مصدر امني »األنباء« بأن وافدا 
مصريا يعمل في نقل اجلثامني من ثالجة 
املوتى الى املطار اقتيد مخفورا الى جهاز 
امــن الدولة على خلفية ضبطه بجثة 
وافــد بنغالي كان يفترض ان يضعها 
داخل الطائرة واستغل منح كتاب يفيد 
بتسلم املسؤول في املطار جثتني ومن ثم 
استغل عدم وجود املفتش ووضع جثة 
واحدة، فيما كان يحمل جثتني إليداعهما 
في الطائرة الكويتية املتجهة الى عاصمة 
بنغالديــش دكا، هــذا ومت ابالغ قطاع 
االمن اجلنائي، مبا صدر عن الوافد وهو 
مصري اجلنسية، فيما أقر الوافد في 
التحقيقــات التي اجريت معه انه كان 

بصدد بيع اجلثة لطالب في كلية الطب 
حسب زعمه الستخدامها في التشريح، 
هذا ولم يعرف ما إذا كان الوافد استغل 
عمله وارتكب جتاوزات مماثلة خاصة 
بالنسبة جلثامني الوافدين والتي يكلف 

بدفنها في مقابر الكويت.
وأكد املصدر ان املفتش الذي منحه 
االذن بالتســلم ولم يتأكد من وضعه 
للجثتني داخل الطائرة اخضع هو اآلخر 
للتحقيقات، وقال ان حرارة اجلو وراء 
تكاســله عن متابعته بنفســه لوضع 

اجلثتني في الطائرة.
وحول تفاصيل القضية كاملة قال 
مصدر مطلع ان البوابة اخلارجية في 
مطار الكويت أوقفت قائد مركبة لنقل 
املوتى لدى خروجها وإذا بهم يجدون 

تابوتا بــه جثة بنغالي فيما كان معه 
قبل اخلروج جثتان، وعليه مت توقيفه 
وبســؤاله عن اجلثة التي يحملها قال 
انه اســتغل قيام املفتش بوضع ختم 
على املستند بأنه تسلم جثتني وتركه 
يقوم باســتكمال املهمة دون اشــراف 
منــه ليقوم الوافد بوضع جثة واحدة 
داخل الطائرة ومحاولة اخلروج باجلثة 
األخرى وقال انه كان يعتزم بيع اجلثة 
على طالب الستخدامها في التشريح.

وردا على ســؤال مــا اذا كان امره 
سينكشف حال وصول جثة واحدة ال 
جثتني، قال الوافد انه في هذه احلالة لن 
يكون مسؤوال عن فقد اجلثة باعتبار 
ان لديه ما يثبت انه ســلم جثتني الى 

الطائرة الكويتية.

عبداهلل قنيص

وزارة  أجهــزة  فتحــت 
الداخليــة ممثلــة فــي إدارة 
اإللكترونية حتقيقا  اجلرائم 
لتحديد هوية شخص مجهول 
نشــر مقطعا على اليوتيوب 
وهو يفاخر بالثراء وانه يقوم 
الســيجارة بالعملة  بإشعال 

الوطنية بورقة من فئة الـ ١٠ 
دنانير.

وقال مصدر أمني ان رجال 
اجلرائم يكثفــون جهودهم 
لتحديــد هويــة الشــخص، 
مشــيرا الى انه من السابق 
ألوانــه التأكــد مــن حقيقة 
املقطع وإذا ما كانت العملة 
الشــخص  التي اســتعملها 

أم ورقــة تشــبه  حقيقيــة 
العشــرة دنانيــر، مؤكدا ان 
املقطع تضمن كالم الشخص 
عن نفســه بأنه ثــري وانه 
مشــفق على من ينتظرون 
رواتبهم مع نهاية كل شــهر 
وهــو ميتلــك املــال والذي 
يفيض عن حاجته ويشعل 
به السجائر على حد زعمه.

صاحب املقطع يظهر العملة بعد أن أشعل سيجارتهاملقطع الذي نشر على يوتيوب

في أقل من عامين وقيمة الغرامات تصل إلى 3 ماليين دينار

»املرور«: 85 ألف مخالفة للمركبات اخلليجية
هاني الظفيري

كشــفت أحدث احصائية 
صــادرة عــن اإلدارة العامة 
للمرور والتي يرأسها اللواء 
فهــد الشــويع أن املركبــات 
التي حتمل لوحات خليجية 
مخالفــة   ٨55٧5 ارتكبــت 
وتصل الغرامات املســتحقة 
إلــى ٢94١4٢9 دينارا، وذلك 
خالل الفترة مــن ٢٨ يوليو 
٢٠١5 وحتــى نهايــة يونيو 

املاضي.
وبحســب مصــدر أمنــي 
فإن اجهــزة وزارة الداخلية 
ارسلت للدول التي تعود لها 
هذه املركبات بهدف حتصيل 
املبالغ وإرسالها إلى الكويت.
وأضاف املصدر ان قطاع 
املــرور حرر خالل الشــهور 
الستة األولى من العام احلالي 
94٢6 مخالفة ومت مبوجبها 
استدعاء ٢١6 مخالفا وإلزامهم 
بدفع قيمة املخالفات املترتبة 

عليهــم ومت حتصيــل مبلغ 
34٢١9٠ دينارا وجار حتصيل 
البقية بنفس اآللية املتبعة من 

دول مجلس التعاون.
وتظهــر اإلحصائية التي 
حصلــت عليهــا »األنبــاء« 
لألشهر الستة من العام ٢٠١٧ 
ارتكاب 5١٢ مخالفة في يناير 
و١٠١9 في فبراير و١٨45 في 
مــارس و33٠١4 فــي ابريــل 
و٢٠5٠ فــي مايــو و9٨6 في 

يونيو. اللواء فهد الشويع

..وهوشة بني أكادميي ورجل أمن في الصليبية
احمد خميس

شــهدت منطقة القيــروان يوم أمس 
مشــاجرة عنيفــة طرفاهــا اكادميي في 
التعليم التطبيقــي ومواطن آخر يعمل 
في وزارة الداخلية فيما لم تتكشف بعد 
األســباب التي كانت وراء هذه املشــادة 
العنيفــة والدامية والتي انتهت بإصابة 
املواطــن الــذي يعمــل فــي »الداخلية« 
بإصابات بالغة متثلت في جروح قطعية 

استدعت إجراء خياطة داخلية وخارجية.
وفــي التفاصيل ان عمليات الداخلية 
تلقت بالغا بوقوع مشــاجرة في منطقة 
القيــروان حيث توجهــت دوريتان ومت 
توقيف طرفي املشــاجرة، وتبني ان أحد 
طرفيها دكتــور يعمل في التطبيقي من 
مواليد ١9٧٠ والطرف الثاني مواطن من 
مواليد ١9٧4 ويعمل في وزارة الداخلية 
وقدم الطرف األول تقريرا طبيا جاء فيه 
ادعاء اعتداء بالضرب من آخرين واملريض 

بكامل الوعي ويشــكو أملا نتيجة ادعاء 
كدمة في الرأس، أما الطرف الثاني فتضمن 
تقريره الطبي ادعاء اعتداء بالضرب على 
األذن اليســرى وبالفحــص يوجد جرح 
قاطــع لصيوان األذن اليســرى مخترق 
للغضــروف بطول حوالي ٢.5 ســم مع 
جرح خلف الصيوان حوالي ١ سم، متت 
خياطة اجلرح بغرزة داخلية وسبع غرز 
خارجية مــع خياطة خلف األذن بغرزة 

واحدة.

على خلفية مداهمة العنبر بحثاً عن ممنوعات.. و»أبوحبيل« من أشعلها

مشاجرة بني قوة »املركزي« ونزالء عنبر »٧«
هاني الظفيري

ادارة الســجن  رفعــت 
املركــزي الى وكيــل وزارة 
الداخلية املســاعد لشؤون 
االصالحيــة  املؤسســات 
اللــواء  وتنفيــذ األحــكام 
تقريــرا  املهنــا  عبــداهلل 
مفصال بشأن أحداث عنبر 
٧ وفي الواقعة التي انتهت 
بإصابة عدد من رجال األمن 

والنـزالء.

وبحســب مصــدر أمني 
فإن قوة من السجن املركزي 
قــررت مداهمــة عنبــر ٧ 
بعــد معلومــات عن وجود 
ممنوعــات بداخلــه، ولدى 
دخول قوة الدعم الى العنبر 
والطلب من النزالء املغادرة 
متهيدا لتفتيش العنبر رفض 
عــدد منهــم وحاولــوا أخذ 
مبالــغ يحتفظون بها ومن 
بني هؤالء املتهــم ابوحبيـــل 
الذي سبق وهرب من الكويت 

وأعيد الى السجن.
واضاف املصدر ان األمر 
تطور الى اعتــداء عدد من 
النــزالء علــى قــوة الدهم 
ليقــوم رجال األمــن بالرد 
على االعتداء والسيطرة على 
النزالء واصيب على خلفية 
الواقعة عدد من النزالء ايضا 

مت تقدمي العالج لهم.
وكذلك مت تقدير العالج 
إلى املصابني مــن قوة أمن 

السجن. اللواء عبد اهلل املهنا 

فلسطيني يتهم نسيبه بتهديده ويبلغ عن إساءة
احمد خميس

سجل وافد فلسطيني من مواليد ١9٨3 
في مخفر شرطة الزهراء قضيتني األولى 
ضد معلوم بعنوان »تهديد بإحلاق األذى« 

والثانية »ضد مجهول« وحملت عنوان 
»إساءة استعمال هاتف«.

وبحسب مصدر أمني، فإن الوافد قال 
في القضية األولى إن شقيق زوجته يهدده 
بإحلاق األذى مســتغال، حســب زعمه، 

عالقاته الواسعة مع متنفذين، أما القضية 
الثانية فقــال فيها ان مجهوال يتصل به 
على هاتف منزله اكثر من مرة، مشــيرا 
إلى أن لديه كاشف رقم وقدم لرجال األمن 

الهاتف الذي تأتي منه املكاملات.

إحباط محاولة تهريب  5500 
زجاجة خمر تقدر بـ ٣00 ألف دينار

..و4 وافدين يروجون احلبوب 
واملخدرات في قبضة املكافحة

و»مخالفة« تكشف عن مخدرات

محمد الجالهمة - محمد الدشيش

متكنت اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات التابعة لقطاع 
األمن اجلنائي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع اإلدارة العامة 
للجمارك، من إحباط محاولة إدخال ما يقارب 55٠٠ آالف 

زجاجة خمر داخل حاوية مبيناء الشعيبة.
وفي التفاصيل، وردت معلومات عن طريق أحد املصادر 
الســرية عن وجود شخص عربي اجلنسية يقوم بجلب 
املشــروبات الروحية عن طريق أحد التجار. وبناء على 
تلك املعلومات مت تشكيل فريق عمل متخصص في أعمال 
البحث والتحري من اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات جلمع 
املعلومات واالســتدالالت والقيــام باملزيد من التحريات 
لضبط كمية اخلمور قبل خروجها من امليناء، وبعد اتخاذ 
االجراء القانوني مت ضبط املتهم، وبتفتيش احلاوية عثر 
بداخلها على كمية من املشــروبات الروحية والتي تقدر 
قيمتها السوقية بأكثر من ثالثمائة ألف دينار. وبسؤاله 
عما نسب إليه اعترف بأنه يقوم بجلب اخلمور من احدى 

الدول اآلسيوية بقصد االجتار فيها داخل البالد.

مشاري المطيري

متكن رجال االمن اجلنائي من ضبط شــبكة تضم 
4 وافدين من جنســية عربية لترويج املخدرات داخل 
البالد، وكانت معلومة قد وردت لرجال األمن اجلنائي 
حول قيام أحد الوافدين بترويج املواد املخدرة واملؤثرات 
العقلية، حيث مت تكثيف عمليات البحث وأكدت التحريات 
صحة املعلومة، وبعد اتخاذ االجراء القانوني الالزم مت 

مت القبض على املتهمني واحالتهم لالختصاص

أحال مدير عــام مديرية أمن محافظة األحمدي الى 
مكافحة املخدرات مواطنا شابا بحيازته مواد مخدرة، 
وقــال مصدر أمني إن دورية أمن وخالل جولة لها في 
منطقة اجلهراء رصدت مركبة يرتكب صاحبها مخالفة 
جتاوز خطوط أرضية ولدى توقيفه لتحرير مخالفة 
الحظ رجال األمن ان الشخص غير طبيعي وبتفتيشه 
عثر معه على ســيجارة مســتعملة بها آثار حشــيش 

ولفافة بها مواد مخدرة وورق لف.

الضبطية جاءت عقب تنسيق بني »الداخلية« و»اجلمارك«

أكياس الشبو واحلبوب التي مت ضبطها مع أفراد العصابة 

السيجارة وأدوات التعاطي 

اخلمور ضبطت في ميناء الشعيبة 

عدل ومحاكم

عبدالكريم أحمد - محمد الدشيش

»اإلدارية« تؤيد إلغاء قرار 
فصل موظفة كويتية

براءة سائق بـ »املركزي« 
من تهريب مخدرات وسجني 

من االجتار في ٢0 كيلو حشيش

»االستئناف« ترجئ »دخول 
املجلس« إلى 11 سبتمبر

أرجأت الدائرة اجلزائية الثامنة مبحكمة االستئناف 
برئاسة املستشار علي الدريع دعوى دخول مجلس 
األمــة املتهم بها 70 مواطنا بينهم نواب ســابقون 
وحاليون وناشطون، إلى يوم 11 من شهر سبتمبر 

املقبل لإلعالن واالطالع.

أيدت احملكمة االدارية باالستئناف حكم أول درجة 
بإلغاء قرار فصل موظفة كويتية بوزارة املواصالت 
وما يترتب عليه من اثار اثر فصلها بقرار تعسفي.
وكانــت املوظفة قد مت فصلها بســبب غيابها 
املســتمر طول 15 يوما التي اقرها القانون والتي 

تعتبر عقبها مفصولة 
من العمل.وقال احملامي 
ان  العصفور:  حسني 
هذا احلكم اصاب كبد 
احلقيقة ونصر موكلته 
املظلومة من اكثر من 7 
اشهر وهي تعاني من 
تراكم املسؤوليات عليها، 
خاصة انها فصلت دون 
مبرر، وكانت متارس 
عملها بقسم آخر لكن 
الوزارة والتخبطات هما 

السبب في فصلها.

برأت محكمة اجلنايات برئاسة املستشار محمد 
جعفر سائق باص يعمل في السجن املركزي بعد اتهامه 
مبحاولة ادخال مخدرات واالجتار بها، ودفع محامي 
الدفاع عبدالوهاب بن سالمة موكال عن املتهم بعدم 
يقني ما مت تقدميه من ادلة للمحكمة، مشيرا الي انه 
ليس بالضرورة ان تكون املضبوطات تخصه اضافة 

الى ان السائق أنكر معرفته بها.
من جهة اخرى قضت اجلنايات ببراءة وافدين من 
تهمة جلب مادة احلشيش املخدرة، وامرت مبصادرة 
املضبوطات. تخلص الواقعة فيما قرره ضابطان بأن 
األول وردت له معلومات من مصدره السري مفادها 
انه - املصدر - تلقى اتصاال هاتفيا من املتهم الثاني 
احملبوس بالســجن طلب منه جتهيــز مبلغ 13 ألف 
دينار ويتوجه به إلى منطقة الشعب البحري لتسلم 
مــواد مخدرة وعلى اثر ذلك قــام الضابط بتجهيز 
املبلغ وتوجه برفقــة قوة من رجال املباحث والتقى 
املصدر مع شــخص آخر مت القبض عليه وتبني أنه 

مصدر لضابط آخر.
حضر مع املتهم الثاني احملامي بشار النصار الذي دفع 
بكيدية االتهام وتلفيق الواقعة وعدم معقولية تصورها، 
وتســاءل كيف لم يتبني للضابطني ان العملية تتم بني 
مصادرهما وهو األمر الذي يؤكد عدم جدية التحريات، 
وختم النصار دفاعه بطلب براءة املتهمني وهو ما استجابت 

له احملكمة استنادا الى عدم معقولية الواقعة.

احملامي حسني العصفور

احملامي عبدالوهاب بن سالمةاحملامي بشار النصار

أشعل سيجارة بورقة فئة ١٠ دنانير ونشر الواقعة على »التواصل«

تفاخر بحيازته 
الكثير من املال 

والم من ينتظرون 
الرواتب

إخماد حريق في سكراب أمغرة

سعود يوسف ـ عبدالعزيز المطيري

متكن رجال اإلطفاء من السيطرة على حريق نشب 
في قســيمة مبنطقة أمغرة عصر امس تبلغ مساحتها 
١٠٠٠ متر مربع وحتتوي على أخشاب ومعدات متنوعة.
وقالت اإلدارة العامة لإلطفاء في بيان لها ان رجال 
اإلطفاء طوقوا منطقة احلريق واســتطاعوا السيطرة 

على ألسنة اللهب.

الدخان يتصاعد من موقع احلريق


