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اخلالد يوّجه باإلسراع في إعداد تقرير 

لتنظيم العمالة املنزلية بالبالد

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد على اإلسراع في 
رفع تقرير عاجل إليه حول تنظيم عمل العمالة 
املنزلية وتطوير آلية العمل بشأنها، وذلك وفق 
آلية حتدد املعايي���ر والضوابط التي تخفف 
معاناة املواطن الكويتي بهذا الش���أن وتضع 
حلوال ملا يعانيه ويحفظ حقوق العمالة في آن 
واحد ضمن إطار قانون العمالة املنزلية ومن 
شأنه ان يعالج السلبيات ويخدم املواطن في 

عالقته مع مكاتب استقدام العمالة.

الموظف الشامل

وأكد اخلالد خ���الل افتتاحه مبنى هجرة 

حولي وتدشني العمل به رسميا على تطوير 
ق���درات املوظف ورفع كفاءت���ه والعمل على 
تنمية مهارات املوظفني، مشددا على التواجد 
املس���تمر مع املراجعني وتلمس احتياجاتهم 
أمامهم، وضرورة االعتماد  وتذليل املعوقات 
على مبدأ املوظف الشامل والعمل على تأهيله 
املتواصل وصقل قدراته القانونية واإلجرائية 
وأن تطوير فلسفة العمل ال يعتمد فقط على 
املباني احلديثة وإمنا بأساليب التعامل اإلنساني 
واالستماع وحسن املعاملة واالستقبال حتى 
يش���عر املراجعون بالراحة واالطمئنان وهذا 
لن يتحقق إال بالتدريب واملعرفة واكتس���اب 

اخلبرات واملهارات واالبتكار وحب العمل.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد يطلع على آلية إنهاء املعاملة من املراجع نفسه

تبرئة مواطن ومواطنة بتعيني وافدين بالتزوير

إحباط تهريب 30 كغم حشيش عبر احلدود

التحقيق في اقتحام ضابط برفقته مواطنان »كلية«

سحب 1500 دينار من رصيد مصري

شرطي بزيه الرسمي ضبط متعاطياً

أميركي باع آيفون 6 مقابل 220 ديناراً مزورة

مؤمن المصري

قضت محكمة االستئناف برئاسة املستشار 
نصر س���الم آل هيد ببراءة مواطنة ومواطن 
ف���ي قضية تزوير تعيني موظفني وافدين في 

وزارة التربية.
واتهمت النيابة املتهمان بأنهما أخذا مبالغ 
مالية من 6 وافدين مصري���ني لتعيينهم في 

وزارة التربية.
وفيم���ا قضت محكم���ة اجلنايات بحبس 

املتهمان 8 سنوات مع الشغل والنفاذ حضرت 
احملامية مرمي فيصل البحر عن املتهم الثاني 
وترافعت شفاهة دافعة بانتفاء أركان اجلرمية 
املسندة ملوكلها بركنيها املادي واملعنوي، مؤكدة 
ان موكلها اعتصم بإنكار االتهامات املوجه إليه 

والتي جاءت مرسلة دون دليل يقيني.
وقضت محكمة االس���تئناف ببراءة املتهم 
الثاني عن جميع التهم املسندة إليه فيما قضت 
ببراءة املتهمة األولى عن التهمة الثالثة فقط 

»االستيالء على أموال الوافدين«.

محمد الدشيش

متكن رجال اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية 
من إحباط محاولة تهريب 30 كيلوغراما من 
مادة احلشيش املخدرة، حيث وردت معلومات 
الى مدير إدارة احلدود الشمالية العقيد مجبل 

الرش���يدي ومدير إدارة األمن البري بالوكالة 
املقدم جاسم الشايجي بنية تهريب كمية من 
مادة احلشيش املخدرة تصل الى 30 كيلوغراما، 
وبعد إجراء التحريات املطلوبة واتخاذ اإلجراءات 
القانونية الالزم���ة مت ضبط الكمية املذكورة 

وإحالتها الى جهات االختصاص.

أحمد خميس

شهد مبنى إحدى الكليات مبحافظة الفروانية 
حادثة غريبة متثلت في قيام مواطنة باالعتداء 
بالضرب على حارس أمن الكلية واس���تدعاء 
أشقائها وزوجها الذين حضروا إلى املبنى وقاموا 

باالعتداء بالضرب عليه مجددا.
وتفاصيل املوضوع كما أفاد به مصدر أمني، 
أن طالبة أرادت الدخول الى مواقف الرجال في 
الكلية لركن سيارتها، وعندما عارضها ضابط 
األمن، حدثت مشادة، قامت على اثرها الطالبة 
باالعتداء بالضرب على حارس األمن، وأضاف 
املص���در: ان الفتاة بعد اعتدائها بالضرب على 
احلارس توجهت إلى سيارتها وقامت باالتصال 
على زوجها الضابط وأشقائها الذين اقتحموا 
احلرم اجلامعي وقاموا بضرب الوافد املصري 
الذي هرب إلى مقر إدارته، والتي قامت بإبالغ 

املخفر، ومتت إحالة جميع األطراف الى املخفر. 
وأم���ام ضابط املخفر اعت���رف الضابط )زوج 
الطالبة( وأشقاؤها بأنهم كانوا بحالة غضب 
وقاموا باالعتذار من حارس األمن، وبعد محاوالت 
وتدخالت تنازل حارس األمن املصري واكتفى 

باعتذارهم.
واضاف املصدر:  وفي اليوم الثاني توجه 
زوج الطالبة الى املخفر وقام بتسجيل قضية 
ضد حارس األمن الذي مت اس���تدعاؤه من قبل 
املباحث ومت حجزه وتوجيه عدة اتهامات له، 
ولم يتم إخط���ار إدارة الكلية. كما قام إداريو 
الكلي���ة والوافد بإحضار ش���هود أصروا انهم 
رأوا املالزم وأشقاء الفتاة وهم يضربون الوافد 
املص���ري.  وقال مصدر أمن���ي آخر ان الرقابة 
والتفتيش بقيادة مديرها اللواء شهاب الشمري 
مبجرد وصول املعلومة لهم باشروا بالتحقيق 

بالواقعة.

أحمد خميس

سجل وافد مصري في مخفر شرطة اجلابرية 
قضي���ة تزوير في محرر بنكي واتهم مجهوال 
بسرقة 1500 دينار من رصيده البنكي، وقال 
مصدر أمني إن الوافد أبلغ احملقق بأنه ذهب 

إلى البنك إلجراء عملية س���حب وإذ برصيده 
قد حتول إلى صفر، مشيرا إلى أنه ليس لديه 
خدمة الرسائل وهذا األمر دعاه إلى عدم معرفته 
بأن عمليات سحب جترى من بطاقته والتي 
هي بحوزته، وقدم ما يثبت إجراء عدة عمليات 

بنكية عبر شبكة اإلنترنت.

محمد الجالهمة

أحال وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
األمن العام 3 مواطنني أحدهم شرطي في قطاع 
أمن السجون إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
مع رفع تقرير بشأن الشرطي لكونه ضبط في 
حالة غير طبيعية وحملاولته الهرب، وقال مصدر 

امني ان دورية رصدت مركبة رياضية يتعرج 
بها قائدها حيث مت الطلب من قائدها التوقف 
وحاول الهرب ومتت مالحقته وإجباره على 
التوقف ولدى توقف املركبة فوجئ رجال األمن 
بشرطي بزيه الرسمي يحاول الفرار ليتم احكام 
السيطرة عليه وتبني ان الشرطي وشخصني 

برفقته في حالة غير طبيعية.

أحمد خميس

أبلغ وافد باكستاني مخفر شرطة الصبية عن 
قيام شخصني مجهولني باعتراض طريقه بعدما 
زعما انهما من رجال املباحث  وسلباه مبلغ 500 
دينار، من جهة أخرى تق����دم وافد اميركي الى 
مخفر شرطة اجلابرية مبلغا عن مجهول اشترى 

من����ه هاتف آيفون 6 مببلغ 220 دينارا جميعها 
مزورة، وقال االميركي انه عرض هاتفه النقال 64 
غيغا للبيع عبر االنترنت واتصل عليه شخص 
وعرض عليه الش����راء وتواع����دا في اجلابرية، 
حيث سلمه الشخص قيمة الهاتف وفوجئ بعد 
انصراف املشتري بأن جميع العملة التي سلمها 

له املشتري وهي من فئة 20 دينارا مزورة.

ً .. واليزال البحث عن »دعبس« مستمرا
هاني زاهي

حصلت »األنباء« على تفاصيل املس����لح 
اله����ارب امللقب ب� »دعب����س«، الذي متكن من 
الهرب من رجال أمن اجلهراء في منطقة تيماء 
بعد ان أطلق النار بش����كل عشوائي كاد معه 
ان يصيب عددا من املارة وهو ما جعل رجال 
األمن يتراجعون ويتركونه يفر حماية ألرواح 
املارة. والتفاصيل التي حصلت عليها »األنباء« 
ان املس����لح الذي اليزال هاربا حتى اللحظة 
انه كويتي اجلنسية يبلغ من العمر 33 عاما 
ويعتبر أحد أخطر املسلحني في بيانات وزارة 
الداخلي����ة، ومن بني التهم العديدة املس����جلة 

بحقه، وكان دعبس ق����د اتهم بتهديد ضباط 
بالقتل حينما أوقفه الضابط وإذ ب� »دعبس« 
يشهر سالحا ناريا ويضعه على رأس الضابط 
قائال له: »فك بحياتك« وبعد هذه الواقعة مت 
تعميم أوصافه وإج����راء التحريات لضبطه 
حيث رصد في تيماء قبل 3 أيام، اال انه هرب 
بعد ان توجه بس����يارته عكس السير وأطلق 
أعيرة نارية في الهواء، وواصل هروبه حتى 
انقلبت سيارته وإذ به يوقف آسيويا ويضع 
السالح الناري على رأسه طالبا منه مغادرة 
مركبته، نوع تاه����و، وهرب بها وتركها بعد 
ان تهشمت في منطقة سعد العبداهلل وهو ما 

اشارت اليه »األنباء« امس.
صورة حصرية لـ»األنباء« لدعبس عممتها أجهزة أمنية على منتسبيها

عقوبات انضباطية بحقهن ومصادرة »الشيشة«

ضبطوا داخل الوكر 25 وافدة وإيصاالت وهمية

3 شرطيات حوّلن غرفة باملطار إلى »مقهى«

مباحث الفروانية تستعني بسائق جوال 
ملداهمة وكر لتشغيل العمالة املنزلية

الغيرة تدفع مسنة إلى اتهام زوجة ابنها بعمل السحر له

عبداهلل قنيص

أحيلت 3 شرطيات يعملن 
في مطار الكويت الدولي إلى 
التحقيق بعدما مت ضبطهن 
وهن يدخن الشيشة في احدى 

الغ����رف اخلاص����ة مبوظفي 
التدخني  املطار، فرغم حظر 
في كل أرجاء املطار باستثناء 
بع����ض الغ����رف املخصصة 
للمدخنني، إال أن الشرطيات 
الثالث ضربن بالقانون عرض 

احلائط.
امني،  وبحس����ب مصدر 
فإن ضابطا في منافذ الكويت 
وخالل جول����ة تفقدية نحو 
1.30 مس����اء أول م����ن أمس، 
اشتم رائحة شيشة بحريني، 

حيث فحص مصدر الرائحة 
ليجده����ا غرف����ة مخصصة 

للعسكريات.
ومض����ى املص����در: طرق 
الضابط الغرفة وإذ به يجد 3 
شرطيات يدخن الشيشة حيث 

استدعى ضابطة برتبة نقيب 
التحقيق  وطلب منها إجراء 
مع الشرطيات الثالث وتوقيع 
عقوبات انضباطية بحقهن، هذا 
إلى جانب مصادرة الشيشة 

اخلاصة بالعسكريات.

عبداهلل قنيص

داهم رج���ال إدارة بحث 
الفروانية  وحتري محافظة 
بقيادة العقيد نايف احلساوي 
يوم امس وكرا إليواء العمالة 
املنزلية وضبط بداخل الوكر 
25 وافدة ال���ى جانب مدير 

الوكر وهو وافد آسيوي.
وبحس���ب مصدر أمني 

فإن عدة ش���كاوى وضعت 
أمام مكتب العقيد احلساوي 
وأغلبها من مواطنني أبلغوه 
من خاللها بتعرضهم للنصب، 
حي���ث جتاوبوا مع إعالنات 
منشورة في صحف إعالنية 
تشير الى وجود عمالة منزلية 

مؤقتة.
وقال املصدر: شكل العقيد 
احلساوي فريق عمل مكونا من 

املقدم خلف العنزي واملالزم 
اول عادل العجمي واملالزم اول 
بدر الصهيل واستطاع فريق 
العمل الوص���ول الى ضبط 
متهم أوصلهم الى العصابة 

وهو سائق آسيوي.
حيث اعترف السائق بأنه 
يتعامل مع وافد آسيوي وأن 
دوره يقتصر على توصيل 
اخلادمات وأخ���ذ مقدم من 

الذين  املواطن���ني واملقيمني 
العمالة  يس���تعينون بهذه 
الوهمية ويقدم لهم إيصاالت 
وانه يتقاضى من اآلسيوي 

عمولة.
وأضاف املص���در: طلب 
من الس���ائق إرشاد املباحث 
عن الوكر، حيث اصطحبهم 
الى شقة في منطقة اجلليب 
وضب���ط بداخلها اخلادمات 

وأغلبه���ن مس���جل بحقهن 
قضايا تغيب وأخريات اعترفن 
بأنهن ال يعملن لدى كفالئهن 
ويعملن في منازل اخرى بعلم 
الكفالء مقابل دفعهن مقابل 

تركهن يعملن.
هذا، وج���ار إبعاد جميع 
الالتي ضبطن في  الوافدات 
املكتب الوهم���ي الى جانب 

مصادر فواتير »النصب«.

محمد الدشيش

مت االكتفاء بتسجيل إثبات 
حالة دون البالغ الكاذب لسيدة 
مس���نة، وجاءت أوامر مدير 

أمن العاصمة اللواء ابراهيم 
الطراح بهذا اخلصوص عقب 
اطالعه عل���ى فحوى البالغ 
والتأك���د ان غيرة االم كانت 

وراء هذا البالغ الغريب.

وبحس���ب مصدر امني 
فإن س���يدة مس���نة تقدمت 
الى رج���ال االمن مبلغة عن 
ان زوجة ابنها عملت البنها 
الثالثيني سحرا حيث يعزف 

عن زيارتها بش���كل مفاجئ 
وغريب.

مت  املص���در  وأض���اف 
استدعاء االبن وطرح عليه 
رجال االمن ما قالته االم حيث 

نف���ى ما ادعته امه املس���نة 
واعت���ذر لها بأنه منش���غل 
في عمله ولي���س لزوجته 
اي عالق���ة بعدم زيارته لها 

باستمرار.

أعلن في حفل تكرمي اإلعالميني عن ترقية 5 عقداء إلى عمداء

األنصاري: وّقعنا عقوبات على إطفائيني صنعوا
بصمات اصطناعية في دول شرق آسيوية

تصوي���ر املوظف���ني خالل 
قيامهم بعمل البصمة أثناء 

احلضور واالنصراف.
الفريق يوس���ف  وجدد 
األنص���اري التأكيد على أن 
البصمة نظ���ام دولة يجب 
االلتزام به، الفتا إلى أن هناك 
قلة ال تريد النظام، وبالتالي 
تبحث عن كل ما ميكنهم من 
تقاضي راتب مقابل ال شيء، 
الكاميرات  أن  إلى  مش���يرا 
سيتم االس���تعانة بها متى 

ما اعترضوا.
وأعلن الفريق األنصاري 
عن ترقية 5 ضباط من رتبة 
إلى عميد األس���بوع  عقيد 
املقب���ل بع���د اعتمادها من 

مجلس الوزراء.
الفريق األنصاري  وقال 
إن اإلدارة العام���ة لإلطفاء 
ت���درس أن تك���ون التحية 
العسكرية للضباط وضباط 
إلزامية، مشيرا إلى  الصف 
أن آلي���ة التحي���ة وكيفية 

التطبيق والعقوبات املترتبة 
على ع���دم االلتزام بها قيد 
الدراسة وس���يتم االنتهاء 

منها قريبا.
وأشاد الفريق األنصاري 
بدور رجال اإلطفاء في التعامل 
مع احلوادث وحفاظهم على 
املمتلكات واألرواح وسرعة 

االستجابة للبالغات.
وثمن الفريق األنصاري 
دور وسائل اإلعالم املختلفة 
في تغطية حوادث وأنشطة 
العام���ة لإلطف���اء،  اإلدارة 
موضحا أن وسائل اإلعالم هي 
العاكسة لعمل رجال  املرآة 
اإلطفاء والعاملني في اإلدارة 

متوجها بالشكر لهم.
من جهته، أش���اد مدير 
إدارة العالق���ات العامة في 
اإلطفاء بدور وسائل اإلعالم 
إبراز  املقروءة واملرئية في 
دور ومهام وجهود اإلدارة 
العام���ة لإلطفاء في حماية 

األرواح واملمتلكات.

العامة العقيد خليل األمير 
والرائد س���لمان اجلعيدي 
والرائد أحمد الديحاني »أن 
ف���ي األنظمة  التالعب  هذا 
أم���ر غري���ب«، مؤك���دا أن 
العام���ة لإلطف���اء  اإلدارة 
بصدد تزويد جميع أجهزة 
البصمة املنتش���رة في كل 
العام���ة  قطاع���ات اإلدارة 
لإلطف���اء بكاميرات مراقبة 
ذات تقنية عالية، كما يتم 

أمير زكي

كشف مدير عام اإلدارة 
العامة لإلطفاء الفريق يوسف 
األنصاري عن اكتشاف قيام 
بعض اإلطفائيني باالستعانة 
ببصم���ة اصطناعية يقوم 
زمالؤهم باستخدامها بدال 
منه���م إلثب���ات احلضور 
واالنص���راف، مؤك���دا أن 
أعدادا من هؤالء مت الكشف 
عنه���م وتوقي���ع عقوبات 
مشددة بحقهم تراوحت بني 
اخلصم واإلنذارات حسبما 
تنص عليه قوانني اخلدمة 

املدنية.
واعتبر الفريق األنصاري 
على هامش تكرمي اإلعالميني 
والصحافي���ني ف���ي فندق 
أم���س األول  »ميس���وني« 
العام  املدير  بحضور نائب 
لشؤون املكافحة اللواء خالد 
املكراد وقيادات اإلدارة العامة 
العالقات  لإلطفاء ومدي���ر 

الفريق يوسف األنصاري مكرما الزميل أمير زكي

مصرع وإصابة 4 في حادثني على »الوفرة« و»السابع«

األجزاء املتماس����كة جراء 
التص����ادم لتس����هيل عمل 
الطبي����ة واألدلة  الطوارئ 
اجلنائية ملعرفة أس����باب 

احلادث.
تواجد ف����ي احلادث من 

رجال اإلطفاء النقيب احمد 
املطلق واملالزم أول محمد 
املوسوي واملالزم يوسف 
حاج����ي، كم����ا تواجد في 
احلادث رجال وزارة الداخلية 

والطوارئ الطبية.

اجله����راء، فتوج����ه مركز 
إطفاء مب��ارك ال�كب�ير بقيادة 
النقيب عبداهلل اش����كناني 
ضابط نوبة أ، وعند الوصول 
تبني أن هن����اك حالة وفاة، 
وقام رج����ال اإلطفاء بقطع 

عبداهلل قنيص ـ محمد الدشيش

لقي 3 أشخاص مصرعهم، 
يرجح أن يكونوا مواطنني، 
اثر حادث مروع على طريق 
الوفرة، احد احلادثني متثل 
في تصادم بني مركبة رباعية 
الدفع وشاحنة. وقال مصدر 
امني إن من ب����ني املتوفني 
شخص اسعف باالسعاف 
اجلوي ولكنه لفظ انفاسه 

االخيرة.
على صعي����د آخر، أدى 
ح����ادث تص����ادم وقع بني 
مركبت����ني إلى وف����اة فتاة 
كويتية حيث ورد بالغ إلى 
العمليات عن وجود  غرفة 
حادث تصادم على طريق 
الدائ����ري الس����ابع باجتاه 

حادث »الوفرة« تصادم على الدائري السابع 


