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صاحبه املسطول كشف املستور

مفتش جمركي »شاهد« يتحول إلى »متهم«
ويفرغ جيوبه أمام »النيابة« من احلبوب املخدرة

عقب انته���اء التحقيق معه، 
وبس���ؤال اجلمرك���ي عما اذا 
كانت املضبوط���ات تخصه 
فأجاب نع���م، وأفرغ جيوبه 
أمام »النياب���ة« من احلبوب 
املخدرة، وعلي���ه مت اخطار 
اللواء  الفروانية  ام���ن  مدير 
الذي اخطر  العن���زي  محمد 
اللواء عبدالفتاح العلي حيث 
امر االخير بإحالة اجلمركي 
ومرافقه الى مكافحة املخدرات 

واعداد تقرير بالضبطية.

عما اذا ما كانت هذه املخدرات 
تخصه قال انها ال تخصه وامنا 
تخص زميله الذي يشتغل في 
االدارة العامة للجمارك، وان 
زميله اجلمركي موجود حاليا 
النيابة العامة باعتباره  امام 
شاهدا في قضية كان بطلها 
وهي متعلق���ة بضبط وافد 

بحوزته مخدرات.
وخص املص���در بالقول: 
انتظر الضابط بعد ان طلب 
اسنادا حلني نزول اجلمركي 

وقال املصدر: كان من املمكن 
ان ينطلق الضابط الى حال 
س���بيله، اال ان حسه األمني 
دفعه للتوق���ف وقام بطرق 
الباب ليستيقظ من كان نائما، 
وما ان ش���اهد الضابط بزيه 
الرسمي حتى بدا مرتبكا بشكل 
كبير، ورصد النقيب ان املركبة 
معبأة بدخان احلشيش ليطلب 
منه النزول، وبتفتيش السيارة 
عثر بداخلها على مواد مخدرة 
نوع كميكال وحبوب، وبسؤاله 

مخدرة هو رجل جمركي وكان 
النيابة كش���اهد  امام  ميثل 
لكونه هو م���ن ضبط مواد 
مخدرة بحوزة وافد قدم من 
موطنه ،وبحسب مصدر امني 
فإن ضابطا برتبة نقيب من 
مرتب���ات االمن العام وعقب 
الدوام وتوجهه  انتهائه من 
الى منزل���ه وحتديدا مقابل 
منطقة الرقعي شاهد مركبة 
فيها شخص نائم، ومتوقفة 

الى جانب الطريق.

أمير زكي - عبدالعزيز فرحان

في قضية شديدة الغرابة 
الى  العام  أحال قطاع االمن 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
جمركي���ا وصديقا له وذلك 
عقب ان ضبط بحوزتهما مواد 
مخدرة، الغرابة الشديدة في 
هذه القضية التي كان بطلها 
ضابطا يتبع قطاع االمن العام 
خ���ارج دوامه متثلت في ان 
الذي ضب���ط بحيازته مواد 

لص مدمن انطلق بسرعة عكس السير على حارة أمان »السادس« 
فطاردته دوريات األمن العام حتى »السقوط«

تستوجب سحب مركبته 
وهي السير عكس االجتاه 
على طريق الدائري السادس 
والذي تتجاوز فيه السرعة 

120 كيلومترا.
وبحس����ب مصدر أمني 
ف����إن دوري����ة تتب����ع أمن 
الفرواني����ة بقيادة النقيب 
حم����د اجلن����دول وبعد أن 
أودع����ت متعاطيني ضبطا 
قبل ضبط هذا املواطن داخل 
مقر االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات وخالل س����يرها 
على الدائري السادس بني 
منطقتي اشبيلية وجليب 
الشيوخ ش����اهدت مركبة 
يابانية يس����ير بها قائدها 
بسرعة فائقة على الدائري 
السادس عكس االجتاه على 
كتف الطريق، معرضا حياة 
املارة خلطر بالغ، وأضاف 

املصدر: مت إبالغ وكيل وزارة 
الداخلية اللواء عبدالفتاح 
أمر  ب����دوره  العلي والذي 
مبالحق����ة املركبة من قبل 
دوري����ات األم����ن الع����ام، 
واس����تطاع رج����ال األمن 
عمل كمني للمركبة والتي 
كان قائدها يشعل اإلضاءة 
العالية حتى يجنب املركبات 

االصطدام به. 
وقال املصدر: بعد توقيف 
املتهم تبني أنه في حالة غير 
طبيعية وفي حالة ارتباك 
ش����ديد، وباالستعالم عنه 
تب����ني أنه مدين ب����� 5751 
دينارا، وبتفتيش سيارته 
احترازيا عث����ر معه على 
حبوب كابتي وحقائب بها 
أسالك ووايرات والتي تبني 
أنها مس����روقة إلى جانب 

قفازات.

أمير زكي - محمد الجالهمة

أمر وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن العام 
العلي  اللواء عبدالفت����اح 
االدارة  الى  بإحالة مواطن 
العامة للمباحث اجلنائية 
للتحقيق معه في عالقته 
بجرائم س����رقات متعددة، 
على أن يح����ال الحقا الى 
العام����ة ملكافح����ة  االدارة 
املخ����درات حليازته مواد 
مخدرة. وأرف����ق في ملف 
اإلحالة 6 قف����ازات وكمية 
كبيرة من االسالك النحاسية 
والوايرات اجلاهزة و2 كتر 
للتقطيع واستخراج األسالك 
الى جانب  النحاسية، هذا 
م����واد مخدرة، وبحس����ب 
مصدر أمن����ي فإن املواطن 
املضبوطات تنوعت بني مسروقات وقفازات ومخدراتحررت له مخالفة جسيمة 

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
اللواء متقاعد حمد السريع

قضايا 
املخدرات

سجلت نهاية عام 2014 لدى النيابة العامة 2600 قضية مخدرات بني 
جلب واجتار وترويج وتعاط، أي بواقع 212 قضية في الشهر، أما بالغات 

شكاوى اإلدمان فبلغت في العام نفسه 200 شكوى إدمان، تلك االرقام 
مخيفة ومؤشر خطير الى وجود أعداد كبيرة من املتعاطني واملدمنني لكل 

أنواع املخدرات. 
وعندما استعرضت االحصائية الحظت أن اغلب القضايا هي قضايا 

التعاطي، وتبني ان أغلبية املضبوطني هم من الشباب الذين سقطوا ضحايا 
لتلك السموم وجلهم ألقي القبض عليه من قبل شرطة النجدة أو دوريات 

األمن العام وتعتبر السابقة لهم. 
قضايا تقيد ضد شباب بتهمة تعاطي أو حيازة أعداد ال تزيد على عشر 

حبات وتعتبر السابقة االولى فيحالون الى النيابة العامة، وفي أغلبية 
القضايا يخلى سبيلهم بكفالة مالية حلني احملاكمة وعندما تعرض تلك 

القضايا على احملكمة فإن أحكام أغلبيتها البراءة أو وقف تنفيذ احلكم 
ألسباب عديدة أهمها منح ذلك املتعاطي الفرصة للتوبة او عدم وجود 

سوابق عليه. 
ما الضير لو تبنت وزارة الداخلية التنسيق مع النيابة العامة في القضايا 

التي يضبط فيها شاب كويتي ألول مرة بتهمة التعاطي أو حيازة مواد 
مخدرة قليلة الى حفظ القضية وأخذ التعهد عليه بحضور ولي أمره 

وإخالء سبيله أو إحالته ملستشفى عالج اإلدمان لفترة محددة. 
فكرتنا هذه ليست لتكسير القوانني بقدر احلد من تسجيل جرائم بحق 
شباب تعرض بعضهم للخديعة من أصدقاء السوء، وميكن ان ينصلح 

حاله متى ما منح فرصة أخرى، وعلم ان أمره انكشف أمام أسرته وبات 
في وضع خطر لو قبض عليه مرة اخرى. 

أعداد القضايا املقيدة ستسجل نقصا واضحا، وليست زيادة كما هو 
متوقع لها هذا العام، حيث بلغت حتى نهاية شهر مارس اكثر من 700 

قضية. 
أخيرا: نبارك لالخوة الضباط الذين حصلوا على ثقة وزير الداخلية 

الشيخ محمد اخلالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد والذين تبوأوا 
مناصب قيادية ونتمنى لهم التوفيق في حياتهم العملية. 

مدينة بـ 85 ألف دينار ضبطت في العاصمة

طعنتان في الصدر والكتف 
كادتا توديان بحياة عشريني في بيان

محمد الجالهمة

أحال رجال أمن العاصمة أمس مواطنة الى 
إدارة التنفيذ املدني ألنها مدينة مببالغ مالية 
بقيمة 85033 دينارا، وبحسب مصدر أمني فإن 

رجال أمن العاصم���ة وخالل إقامة حملة لهم 
على طريق الدائري الثاني أوقفوا سيدة حيث 
كانت مرتبكة، ولدى االستعالم عنها من خالل 
رخصة الس���وق لعدم حيازتها بطاقة مدنية، 

تبني أنها مطلوبة ل� 6 قضايا.

أمير زكي
 

أدخل شاب كويتي )20 عاما( غرفة العناية 
الفائقة في مستشفى مبارك في ساعة متأخرة من 
يوم أمس، وقدمت له اإلسعافات الضرورية قبل أن 

تتحسن صحته وينقل الى اجلناح، وبحسب مصدر 
أمني فإن عمليات الداخلية تلقت بالغا بحدوث 
مشاجرة في منطقة بيان، وعلى الفور توجه رجال 
األمن وتبني أن املش����اجرة بني شابني وأحدهما 

مصاب بطعنات نافذة في الصدر والكتف.

خمور وسجائر حشيش ضبطت مع مقتحم النادي

خليجي»انسطل« بسيجارة وحبة فاقتحم نادي الفروسية
أمير زكي ـ هاني الظفيري

اقتيد خليجي الى مخفر 
صباح السالم ووجهت إليه 
قضية إت���الف مال الدولة 
والس���كر البنينّ والتعاطي 
وحيازة مواد مخدرة، على 
أن يحال الحقا الى مكافحة 
املخدرات، كما مت التحفظ 
على س���يارته، وبحس��ب 
مصدر أمني ف���إن بالغ��ا 
إلى عملي���ات وزارة  ورد 
الداخلي�����ة عن ش���خص 
اقتحام نادي  أق���دم على 
الفروس���ية ف���ي منطقة 

املتهمان حاوال الهرب على األقدام بعد التوقف االضطراري

مطاردة متعرج انتهت بإتالف مركبتني في ساحة ترابية
أمير زكي ـ أحمد خميس

الى ش���ابني  وجه���ت 
كويتيني عدة قضايا منها 
حيازة مواد مخدرة وإتالف 
الغير وعدم االمتثال  مال 

لرجال األمن، وبحس���ب 
ف���إن إحدى  مصدر أمني 
الفروانية  أم���ن  دوريات 
وخالل جولة لها في منطقة 
خيطان رصدت مركبة تعمد 
التع���رج بصورة  قائدها 

املارة  الفتة معرضا حياة 
للخط���ر، ومضى املصدر 
بالق���ول: طلب م���ن قائد 
التوقف ولكنه  الس���يارة 
رفض وصعد الى الرصيف 
للهرب لتتم مطاردته، وهو 

م���ا أدى ال���ى أن ينحرف 
السائق بسيارته باجتاه 
سيارات متوقفة في ساحة 
ترابية ويتلف مركبتني من 

جراء االصطدام.
وما ان توقف الش���اب 

وآخر كان برفقته اضطراريا 
بفعل احلادث حتى حاوال 
الهرب عل���ى األقدام، لتتم 
أنهما  مطاردتهم���ا وتبني 
بحال���ة غي���ر طبيعي���ة 

وبحوزتهما شبو.

7 زجاجات بيرة و3 خمر مستوردة 
في النويصيب لالستخدام الشخصي

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

»املشروبات الروحية والبيرة لالستخدام« 
هــذا ما حــاول ان يقنـع به مواطــن 

رجــال جمارك النويصيب حتى 
يتركوه وإخالء سبيله او يصادروا 

املضبوطات اال ان هذه األقوال لم 
تشفع له ومتت احالته الى االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات، وقال مصدر امني ان 

مواطنا قدم الى البالد ومت االشتباه به 
ليعثر بحوزته على عدد 7 قناني بيرة 

اخلمور والبيرة أحيلت لالختصاصمستوردة و3 زجاجات خمر.

صبحان، وعلى الفور توجه 
ال���ى موقع البالغ عدد من 
الكبير،  رجال أمن مبارك 
ومت إحكام السيطرة على 
الش���خص والتحفظ على 
مركبته والتي اصطدم بها 
ببواب���ة النادي، وتبني أن 
الش���خص في حالة غير 
طبيعية، وبتفتيشه عثر 
بحوزته على حبوب وبقايا 
إلى  سجائر بها حشيش، 
جانب زجاجة خمر محلي 
غي���ر مكتملة، وبس���ؤال 
اخلليجي عن أس���باب ما 

حدث قال ال أعرف.

هاني الظفيري

أحال رجال دوريات إسناد العاصمة شابا مطلوبا 
للسجن خمسة أعوام بعد ضبطه في العاصمة 

متنكرا بلبس فتاة وعليه مت رفع تقرير بالواقعة.

وقال مصدر أمني إن دوريات إسناد العاصمة 
كانت في جولة اعتيادية بقيادة املالزم أول 

عبداحملسن العفاسي ومت االشتباه في مركبة فجر 
أمس وعند توقيفها اعتقد املالزم العفاسي ومرافقه 

شرطي حماد الشمري أن من يقود املركبة فتاة 

وكانت الصدمة عندما تسلم رجال األمن اإلثبات 
الذي كان يحمل صورة شاب فتبني أنه متشبه 

وباالستعالم عنه اتضح انه مطلوب للسجن 
خمسة أعوام على ذمة قضايا فتم إحالة الشاب إلى 

السجن للتنفيذ.

»متشبه« مبكياج كامل ونقاب اقتيد إلى »املركزي«

البقاء هلل

فوزية سعود ابراهيم الدويسان، زوجة يوسف 
سعد محمد النخيالن ـ 61 عاما ـ الرجال: 

اخلالدية ـ ق4 ـ ش41 ـ ديوان النخيالن ـ ت: 
66677251 ـ النساء: الروضة ـ ق2 ـ شارع 

يوسف الصبيح ـ م30 ـ ت: 99710509.
فيصل خالد البراص املطيري ـ 63 عاما ـ 

الرجال: األندلس ـ ق12 ـ ش4 ـ م14 ـ ت: 
99733327 ـ النساء: االندلس ـ ق12 ـ ش1 ـ 

م14 ـ ت: 24809600.
سالم عبداهلل سالم صالح ـ 80 عاما ـ 

الرجال: العارضية ـ ق11 ـ ش1 ـ ج1 ـ م1 ـ ت: 
97978429 ـ النساء: صباح السالم ـ ق11 ـ ش1 

ـ ج3 ـ م29 ـ ت: 25510184.
فاطمة حبيب خان، زوجة علي حسني الروغاني 
ـ 67 عاما ـ الرجال: ديوان الكنادرة ـ الشعب ـ 
ق4 ـ ش40 ـ ت: 99228882 ـ النساء: الروضة 

ـ ق2 ـ ش26 ـ م7 ـ ت: 99010168.
عباس جاسم محمد علي البندري ـ 76 عاما ـ 
الرجال: املنصورية ـ حسينية العباسية ـ ت: 

99665991 ـ النساء: الشعب ـ ق6 ـ شارع 
املنامة ـ م54 ـ ت: 90989877.

رشيد نافل سليمان اعويش ـ 76 عاما ـ الرجال: 

الظهر ـ ق2 ـ ش1 ـ ج2 ـ م15 ـ ت: 55787722 
ـ النساء: الظهر ـ ق3 ـ ش6 ـ ج3 ـ م8 ـ ت: 

.50902060
خالد وليد خالد السلطان ـ 3 سنوات ـ الرجال: 

اخلالدية ـ ق4 ـ ش44 ـ م3 ـ ت: 69999523 
ـ النساء: الروضة ـ ق2 ـ ش22 ـ م15 ـ الدفن 

التاسعة صباحا ـ العزاء اليوم فقط.
يوسف محمد احلمود العبدالوهاب ـ 73 عاما 

ـ الرجال: قرطبة ـ ق3 ـ ش5 ـ م1 ـ ديوان 
احلمود العبدالوهاب ـ ت: 94987090 ـ النساء: 

غرب مشرف ـ ق3 ـ ش311 ـ م20 ـ ت: 
.66617878

مساعد احمد اليعقوب املجرن البنوان ـ 90 عاما 
ـ الرجال: النزهة ـ ق1 ـ شارع محمد احلميضي 

ـ م14 ـ ت: 99024516 ـ 99088836 ـ النساء: 
الدسمة ـ ق3 ـ شارع اإلمام احلسني بن علي ـ 

م13 ـ ت: 99683507 ـ الدفن التاسعة صباحا.
اردافه عبود جاسم اخلالدي، زوجة عبداهلل طعمه 

صالح اخلالدي ـ 74 عاما ـ الرجال: القيروان ـ 
ق3 ـ ش325 ـ م69 ـ مقابل الدائري اخلامس ـ 
ت: 66111501 ـ النساء: الفردوس ـ ق4 ـ ش1 ـ 

ج1 ـ م11.

يأيتها النفس  املطمئنة 
ارجعي إلى ربك  راضية مرضية  

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

املواد املخدرة التي اعترف اجلمركي بانها تخصهاللواء عبدالفتاح العلي


