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اللواء عبداهلل املهنا

العقيد محمد القحطاني

محتويات اليخت الفاخر تعرضت لتلفيات بليغةالوافدان وامامهما املضبوطات من اخلمور 

اللصان أرهبا السائق بإطالق النار عليه

محمد الدشيش

أبلغ مصدر امني »األنباء« ان وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون املرور اللواء عبداهلل املهنا احال موظفني مدنيني يعمالن 
في احدى ادارات املرور الى النيابة العامة لقيامهما باستخراج 
رخص س����وق لوافدين دون ان ينطبق عليهم االش����تراطات 
احملددة في القرار الوزاري اخلاص برخص السوق والذي حدد 
600 دينار راتبا وشهادة جامعية ومدة سنتني في البالد، وقال 
املصدر ان معلومات وردت الى اللواء املهنا عن استخراج رخص 
قيادة من دون أرشيف، واضاف املصدر مت ارسال فريق فني 
الى ادارة املرور التي يعمل بها املواطنان وتبني قيام املوظفني 
باس����تخراج عدد كبير من رخص الس����وق دون االشتراطات 
احملددة واكد املصدر ان جميع من استخرج لهم رخص السوق 

سيتم ضبطهم لكونهم متورطني في القضية.

محمد الجالهمة

أعل���ن مدير مرك���ز نظم 
املعلوم���ات ورئي���س جلنة 
الش���فافية في اإلدارة العامة 
لإلطفاء العقيد محمد القحطاني 
أن اإلطف���اء وإدارة الكهرباء 
انتهت���ا من آلي���ة الكترونية 
إلنهاء املعامالت بني اجلهتني 

دون مراجعتهما.
وقال القحطاني في تصريح 
ل� »األنباء«: ان اجتماعا ترأسه 

منطقة اجلليب.
من جهة اخرى، شرع رجال 
مباحث الفروانية في البحث 
عن آسيوي متكن من الهرب 
على األقدام مخلفا وراءه كمية 
من امل���واد املخدرة واألدوات 
احلادة، وق���ال مصدر أمني 
انه وأثناء اس���تمرار دورية 
في منطقة جليب الش���يوخ 
وبالتحديد )شارع محمد بن 
القاسم( مت االشتباه بشخص 
آسيوي اجلنسية ميشي راجال، 
وفتحت اإلدارة العامة لإلطفاء حيث كان بحالة غير طبيعية 

التي  حتقيقا ملعرفة األسباب 
أدت الى اندالع احلريق.

أشخاص ملثمني كانوا يقودون 
مركبة يابانية واصطدموا بها 
خلف منزله مبنطقة النس����يم 
وترجلوا منها ليشاهدوا سيارة 
منزل����ه التي بداخله����ا أطفاله 
واخلادم وهو آسيوي اجلنسية، 
حيث قام بإغالق املركبة، األمر 
الذي دفع اللصوص الى كسر 
زجاجه����ا وضرب اآلس����يوي 
الس����الح وان����زال  مبؤخ����رة 
االطف����ال والفرار بها الى جهة 

أدوات حادة ومخدرات وقطرة تركها آسيوي و»انحاش«

إحالة موظفني في »املرور« إلى النيابة
لتزوير رخص قيادة لوافدين دون أرشيف

آلية لـ»اإلطفاء« و»الكهرباء«
إلعادة التيار دون مراجعات ورقية

أمن الفروانية داهم وكرًا لتصنيع اخلمور 
باستيكرات أجنبية

»األمن العام« حصد 66 قضية مخدرات 
و112 متغيباً و92 مطلوباً و260 مخالفاً

السيطرة على حريق يخت فاخر في مرسى الكوت

»اجلنائية« تضبط »بدون« وتبحث عن شريكه 
الهارب بعد سلب »كورية 2014« بالسكني

عسكري يشتبه في سكره يتهم دورية 
بالتسبب في انقالب مركبته على السادس

اصطدام حتت تأثير التعاطي ينقل شاباً للفائقة

لص جترأ على »الداخلية« بسرقة دورية مدنية

البحث عن لصوص مدججني بكالشنيكوف 
أنزلوا أطفاالً عنوة وسلبوا سيارتهم

مندوب خان األمانة بـ 350 ألف دينار

وبحضور مدي���ر إدارة نظم 
املعلومات في الكهرباء خالد 
الراشد خلص إلى وضع آلية 
الكترونية بحيث يتم اجناز 
املعامالت اخلاص���ة بتقوية 
الكهربائ���ي وإعادة  التي���ار 
إلى املنش���آت دون  التي���ار 
مراجعة اإلطفاء حيث يتلقى 
صاح���ب املعاملة SMS بعيد 
انتهاء معاملته ليقوم مباشرة 
بالتوجه إلى الكهرباء واجناز 

معاملته.

وأيضا بحالة ارتباك ش���ديد 
وحني مناداته للتأكد من حالته 
ومن قانون اإلقامة لديه، قام 
بالهرب فتمت مالحقته جريا 
على األقدام إلى أن قام برمي 
كيس متوس���ط احلجم على 
األرض والذ بالفرار بني الكثافة 
البشرية في هذه املنطقة إلى 
جهة غير معلومة، وعند التأكد 
من محتوى الكيس الذي رماه 
تبني أن بداخله كيسا صغيرا 
ش���فافا بداخله مادة مفتتة 
بيضاء اللون مشتبه فيها مادة 
مخدرة )شبو(، وكيسا صغيرا 
ش���فافا بداخله مادة عشبية 
خضراء اللون مشتبه بها مادة 
مخ���درة )ماريغوانا(، وعدد 
1 علبة صغيرة بالس���تيكية 
شفافة )إس���طوانية الشكل( 
بداخلها مادة عشبية خضراء 
اللون مش���تبه بداخلها مادة 
مخدرة )كيميكال(، و20 حبة 
مغلقة غلق املصنع ومكتوب 
 ،)300 - NEURONTIN( عليها
وقطرة للعني تستخدم إلخفاء 
آثار التعاطي، وسالح أبيض 

»سكني« و»رينق بوكس«.

غير معلومة، وعلى الفور 
قام مدير املباحث في اجلهراء 
بإعطاء أوامر بضرورة رصد 
املتهمني بأسرع وقت ممكن، 
خصوصا بعد وجود عدد 2 

ميموري وسجلت قضية.

هاني الظفيري - عبدالعزيز فرحان

جنح رجال أمن الفروانية 
بتعليمات م���ن اللواء محمد 
العنزي وتنفي���ذ قوة األمن 
بقيادة املقدم ماجد السويط من 
اإليقاع بوافدين من اجلنسية 
الهندية كانا يستخدمان وكرا 
لتزوير املش���روب املستورد 
وبيع���ه على ان���ه أصلي في 

محمد الجالهمة - عبدالعزيز فرحان

ضاعف قطاع األمن العام من حمالته التفتيشية، 
إذ شن قطاع األمن العام بتعليمات من وكيل وزارة 
الداخلية اللواء عبدالفتاح العلي خالل االسبوع 
املاضي 755 حملة، وهو رقم قياسي، واستطاعت 
احلمالت األمنية التي أقيمت في أماكن مختلفة في 

البالد حصد 66 قضية مخدرات بواقع 50 قضية 
مرتبطة باملواد املخدرة و16 قضية مرتبطة باملواد 
املسكرة إلى جانب ضبط 112 متغيبا و92 مطلوبا 
بواقع 34 مطلوبا جنائيا و58 مطلوبا مدنيا الى 
جانب 260 مخالفا لإلقامة وحترير 2025 مخالفة 
مرورية والتعامل مع 1244 حادث فيما بلغ عدد 

املوقوفني في املخافر 9130 موقوفا.

محمد الجالهمة - عبدالعزيز فرحان

أخمد رجال اإلطفاء مساء 
أمس االول حريقا اندلع في يخت 
الكوت، وفي  متوقف مبرسى 
التفاصيل تلقت غرفة عمليات 
اإلدارة العام����ة لإلطفاء بالغا 
هرعت على أثره مراكز إطفاء 
الفحيحيل والشعيبة البحري 
بقيادة النقيب فيصل بستكي 
واملالزم أول احمد العنزي، وعند 
وصول رجال اإلطفاء للموقع 
شرعوا مبكافحة احلريق وإخماد 
الني����ران بعد عزل اليخت عن 
اليخوت والقوارب، هذا  باقي 

عبداهلل قنيص

متكن رجال املباحث اجلنائية من توقيف 
تشكيل ثنائي تخصص في سرقة املركبات 
حتت تهديد األدوات احلادة وبحسب مصدر 
امني فان وافدا آسيويا ابلغ مخفر اجلليب عن 
ان ش����خصني اوقفاه خالل سيره في منطقة 
عبداهلل املبارك حيث كان على منت مركبة كورية 
موديل 2014، وقام اللصان بضربه وانزاله عنوة 
من السيارة وسرقا السيارة منه بعد ضربه 

وتهديده بالسكني، واضاف املصدر: وضعت 
القضية على مكتب مدير مباحث الفروانية 
وال����ذي اوعز الى مباح����ث اجلليب مبتابعة 
القضية، ومتكن رج����ال املباحث من حتديد 
أحد اللصني داخل مقهى في منطقة الدوحة 
وبالتحقيق معه اعترف على اخر شاركه في 
سلب الوافد وحدد اسمه حيث مت عرضه في 
طابور على الوافد وجار ضبط اآلسيوي والذي 
تعرف عليه، وأفاد البدون بأن السيارة التي 

سرقت في حيازة شريكه البدون.

محمد الجالهمة

أسعف شاب كويتي الى مستشفى مبارك 
وأدخل غرف���ة العناية الفائق���ة اثر اصطدام 
مركبته بس���ور احدى املنش���آت املهمة على 

الدائري اخلامس.
وقال مصدر أمني ان الشاب يرجح ان يكون 
متعاطيا وقت التصادم اذ عثر بداخل مركبته 

على مواد مخدرة وأدوات تعاط.

من جهة أخرى، مت التحفظ على عسكري 
في مخفر شرطة اجلهراء لالشتباه في تعاطيه، 
وقال مصدر امني ان العس���كري شوهد يقف 
الى ج���وار مركبته التي انقلبت على الدائري 
الس���ادس، وتبني انه في حالة غير طبيعية، 
وقال في إفاداته امام رجال االمن انه تعرض 
للمطاردة من دورية يرجح انها دورية جندة، 
وبسؤاله عن اسباب عدم التوقف للدورية التي 

طاردته قال: ال اعرف ملاذا هربت.

أحمد خميس

تعرض مالزم أول يعمل بوزارة الداخلية 
للس���رقة بعد كسر زجاج سيارته. وجاء في 
تفاصيل املوض���وع- كما أفاد مصدر أمني- 
أن مواطنا تقدم ملخفر صباح الس���الم يعمل 
بوزارة الداخلية برتبة مالزم أول مبلغا عن 
سرقة مركبته األميركية )دورية(، حيث قام 
اللص بسرقة مبلغ 300 دينار، وكذلك مقتنيات 
موجودة داخل الدورية باإلضافة إلى إجازة 
القيادة اخلاصة باملبلغ، وعليه مت تس���جيل 

قضية بالواقعة وإحالتها للمباحث.
وفي منطقة الساملية تعرضت وافدة أردنية 
للس���رقة حيث قام مجهول بسرقة سيارتها 
ومحتوياته���ا من الداخل بعد ان قام بكس���ر 
الزجاج اجلانبي، وقام اجلاني ايضا ببعثرة 
أغراض املبلغة من داخل السيارة وسرقة مبلغ 
500 دينار كانت قد خبأتها الوافدة، وعليه مت 
تسجيل قضية وإحالتها للمباحث. وفي منطقة 
النقرة قامت خادمة إثيوبية بسرقة مبلغ 1050 
دين���ارا من مخدومها )وافد مصري( ومن ثم 

غادرت إلى جهة غير معلومة.

هاني الظفيري

تهجم ثالثة أش����خاص 
مزودين بسالح كالشنيكوف 
مساء امس األول على مركبة 
مواطن يقودها سائق آسيوي 
قام بإغالق املركبة حلماية 
الذين كان ينقلهم  األطفال 
أمام منزل كفيله في منطقة 
النسيم من األشخاص الذين 
قاموا بكسر زجاج املركبة 
واالعت����داء على الس����ائق 
وإن����زال االطف����ال والهرب 
باملركب����ة اليابانية موديل 
2007 ومت تسجيل قضية.

وق����ال مص����در أمن����ي 
أبل����غ عمليات  إن مواطنا 
الداخلية عن تعرض سائق 
منزله للسلب والضرب من 
قبل ثالثة أشخاص ملثمني، 
وعليه توج����ه على الفور 
املق����دم غنيم العت����ل قائد 
املنطقة ورجال األمن بأوامر 
من اللواء ابراهيم الطراح، 
حيث أفاد املواطن بأن ثالثة 

هاني الظفيري

سجل محامي إحدى الشركات الكبرى قضية 
خيانة أمانة ضد وافد مصري يعمل مندوبا بعد أن 
تسلم إيرادات الشركة بقيمة 350 ألف دينار واختفى 
إلى جهة غير معلومة، ومت تسجيل قضية مبخفر 
الصليبية وجار إدراج اسمه ضمن املمنوعني من 

السفر، وقال مصدر أمني إن بالغا تقدم به مساء 
امس األول محام إلى مخفر منطقة الصليبية. وأفاد 
في شكواه بأن مندوبا قام بتسلم مبلغ نقدي بقيمة 
350 ألف دينار كإيرادات الشركة من بيع للبضاعة 
التي مت ضخها بالس���وق، وباالتصال عليه عدة 
مرات والذهاب إلى مس���كنه لم يتم العثور عليه 

فتم تسجيل قضية والبحث عن املتهم.

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
حمد السريع - لواء شرطة متقاعد  

جوازات انتهت 
صالحيتها

منذ إصدار وثيقة اجلواز الكويتية 
فإن القانون حدد مدة انتهاء 

اجلواز بـ 5 سنوات أو 10 سنوات، 
كما أن اجلواز ليس به صفحة 

للتمديد على غرار ما هو معمول 
به في البلدان العربية بحيث يتم 

استبداله في كل مرة ينتهي.
املواطن الكويتي يقوم بتجديد 

جواز سفره سواء ديبلوماسي او 
خاص او عادي في اإلدارة العامة 

للجنسية واجلوازات الكويتية 
ويدفع رسوما مالية مقابل ذلك، 

كما أن السفارات الكويتية تستطيع 
إصدار وثيقة كويتية مؤقتة ملن 
يفقد جوازه أو تنتهي صالحيته.

اجلميع يعلم عن وجود بعض 
من األشخاص قاموا باختالسات 

مالية سواء أثناء توليهم  مسؤولية 
اإلشراف على االستثمارات 

الكويتية في اخلارج أو سرقة 
الناقالت وقد تواروا عن األنظار 
واستقروا في بريطانيا من بعد 
حترير الكويت أي أكثر من 20 

عاما سواء مع أسرهم أو منفردين.
ويتساءل الكويتيون: هل هؤالء 

األشخاص الذين اختلسوا من 
أموال الكويت يقيمون في اخلارج 

بجوازات السفر الكويتية أم 
أنهم حتصلوا على جوازات سفر 

أجنبية؟
فإذا كانوا يقيمون باخلارج 

بجوازات سفر كويتية فكيف يتم 
إصدار وثيقة سفر جديدة لهم 
وهم مختلسون أمواال كويتية؟ 
وإذا ما كانت احلكومة الكويتية 
لم تقم بتقدمي الدعوى القضائية 
بحقهم منذ ذلك الوقت فلماذا ال 

يعودون إلى الوطن؟
والبعض يظن انهم قد يكونون 

حصلوا على اجلنسية البريطانية، 
فلماذا لم تصدر احلكومة مرسوما 

بإسقاط اجلنسية الكويتية عنهم 
باعتبارهم أصبحوا مزدوجي 

اجلنسية؟
وزير العدل احملامي يعقوب 

الصانع عليك مسؤولية تاريخية 
في متابعة ومالحقة سراق املال 

العام وإحالتهم للقضاء الكويتي، 
ويجب عليك متابعة هذا امللف املهم 

وأنت أهل لذلك ان شاء اهلل.

عضة كلب تنقل خادمة
إلى املستشفى بدل البقالة

آسيوي حّول غرفته مبنزل 
عسكري إلى وكر مخدرات

عسكريان وبدون سقطوا 
بكلبشة و13 كيس شبو بالقصر

حقيبة »اخلليج« 
تستنفر املتفجرات

سيارة معلومة دهس
قائدها امرأة مجهولة

أحمد خميس

تعرضت خادمة هندي���ة لعضة كلب بعد 
ان طاردها وهي تركض فزعا حافية القدمني، 
وتفاصيل عضة اخلادمة املس���كينة، كما أفاد 
مصدر امن���ي بانه تقدم الى مخفر فهد االحمد 
مواطن يبلغ عن جاره الذي ميتلك كلبا يشبه 
االسد من حيث الضخامة واألنياب قام بعض 

خادمته.
وقال املواطن انه ارسل خادمته لفرع اجلمعية 
الحضار بع���ض احلاجيات واثناء الذهاب في 
طريقها فاجأها كلب عقور هرب من منزل مربيه 
فرأى اخلادمة وبدأت رحلة الركض حتى انتهت 
بعد س���قوطها على االرض لينهش من ساقها 

قطعة حلم ادخلتها املستشفى بدل البقالة.

أحمد خميس

متك���ن قطاع االم���ن العام بقي���ادة اللواء 
عبدالفتاح العلي وحتديدا رجال امن الفروانية 
يوم امس االول من ضبط اسيوي في محافظة 
الفروانية بتعليمات من اللواء محمد العنزي 
وقائد املنطقة املقدم ماجد السويط، حيث ضبط 
وبحوزته حبوب مخدرة و300 كيس هيروين 
وشبو وتبني أنه حول غرفته امللحقة مبنزل 

كفيله العسكري إلى وكر للمخدرات.

أحمد خميس

ورد بالغ لعمليات الداخلية بتعرض امرأة 
للدهس في منطقة سلوى، وحسبما أفاد مصدر 
أمن���ي بانه عند انتقال الفريق األمني والطبي 
ملوقع احلادث متت مش���اهدة جثة على كتف 
الطريق تعود المرأة ليست لديها اي بيانات وال 
حتمل هوية مدهوسة من قبل خليجي مواليد 
1994 وعليه حضر رجال األدلة ومت رفع اجلثة 

بقرار من محقق مخفر سلوى.

املضبوطات تنوعت بني مخدرات وكلبشة

إدارة هندسة املتفجرات تعاملت مع البالغ

حبوب وشبو وهيروين جاهزة للبيع ضبطت في غرفة االسيوي

هاني الظفيري

استطاعت دوريات اسناد اجلهراء بتعليمات 
من مدير األمن الل���واء إبراهيم الطراح ضبط 
مواطن وخليجي وبدون بحالة تعاط في منطقة 
القصر ومت���ت احالتهم الى جهة االختصاص 
بأوامر من العقيد صالح الدعاس وتس���جيل 

قضية.
حيث مت العثور بحوزتهما على 13 كيس���ا 
صغيرا بداخله مواد مخدرة ش���بو وكلبش���ة 
يد وأدوات تعاط هذا ومت���ت احالتهم إلدارة 

املخدرات.

هاني الظفيري

استنفر رجال االمن ورجال هندسة املتفجرات على 
خلفية بالغ عن وجود حقيبة مت وضعها خلف احد 
املطاعم الشهيرة اخلاصة بالوجبات السريعة على 
شارع اخلليج العربي حيث تبني عدم احتوائها على 

اي متفجرات ومت تسجيل تقرير بالواقعة.


