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بحث معه سبل العثور على املواطن املختفي

اخلالد التقى نائب رئيس االستخبارات الروماني

العمل األمني.
مشيرا الى ان هذه األجواء 
ساعدت على زيادة وتطوير 
التعاون املشترك في  آفاق 
كل مج���االت العمل األمني 
لالس���تفادة م���ن اخلبرات 

والتجارب الناجحة واملستوى 
الذي بلغته أجهزة  املتقدم 
األمن الرومانية والذي ميكن 
على أساسه بناء تعاون أمني 

مشترك بني البلدين.
ومن جانب���ه، أكد نائب 
رئيس االستخبارات الروماني 
اللواء سيلفيو بيردوي ان 
الوفد عق���د لقاءات مع أهل 
الكويتي  ومعارف املواطن 
املختفي للحصول على أكبر 
قدر من املعلومات التي تسهم 
في قرب العثور عليه قريبا، 
وأضاف ان الروح املتفائلة 
التي ملسها من أهالي وأقارب 
املواط���ن املختف���ي تدفعنا 
جميعا الى املزيد من العمل 
وكشف احلقائق كاملة، مؤكدا 
الرومانية  ان أجهزة األمن 
تبذل أقصى جهودها بغية 
التوصل إليه والعثور عليه 
ومعرفة ظروف ومالبسات 

اختفائه.

والتنسيق في كل املجاالت 
األمنية.

وقال الشيخ محمد اخلالد 
ان املباحثات سادتها أجواء 
التف���اؤل وروح التع���اون 
آفاق  والتنس���يق وتطوير 

بحث نائب رئيس مجلس 
الداخلية  الوزراء ووزي���ر 
الش���يخ محم���د اخلالد مع 
نائب رئيس االستخبارات 
اللواء س���يلفيو  الروماني 
بي���ردوي قضي���ة املواطن 
الكويتي ال���ذي اختفى في 
ظروف غامضة، وكش���فت 
املؤشرات ان نتيجة اجلهود 
املشتركة بني أجهزة األمن 
بني البلدين تزيد من فرص 
العثور عليه والكشف عن 

األسباب.
وكان الشيخ اخلالد قد 
استقبل امس املسؤول األمني 
الروماني والوفد املرافق له، 
وذلك بحضور وكيل الوزارة 
املساعد لشؤون األمن الداخلي 
اللواء عصام النهام ومدير 
عام اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعالم األمني العميد عادل 
احلشاش، وذلك للتباحث 
في مجاالت دع���م التعاون 

الشيخ محمد اخلالد مستقبال نائب رئيس املخابرات الروماني

ضبط مواطن و4 وافدين 
بــ850 بطالً مستورداً

هاني الظفيري - عبدالعزيز فرحان

بإشراف وكيل األمن اجلنائي اللواء عبداحلميد العوضي 
وبقيادة العقيدين وليد الدريعي ومحمد قبازرد مت ضبط 
شبكة متخصصة بترويج اخلمور املستوردة مبحافظة 

األحمدي وألقي القبض على أعضاء الشبكة وهم مواطن 
و4 وافدين بــ850 زجاجة خمر مستوردة ومختلفة.

وقال مصدر أمني إن معلومات وردت إلى رجال املباحث 
تفيد بوجود شبكة تقوم بترويج اخلمور مستغلني 

االرتفاع الكبير في سعر املستوردة منها بالفترة األخيرة، 
فتم إرسال أحد املصادر لشراء عدد 10 كراتني خمر من 
نوع بالك بقيمة 120 دينارا وفور التسلم والتسليم مت 

إعطاء اإلشارة ليتم ضبط املواطن والوافدين وبتفتيش 
املتهمون باالجتار في املواد املسكرة وامامهم املضبوطات من اخلمور املتنوعةمقرهم عثر على باقي الكمية.

حجز عسكريني 7 أيام لتوقفهما 
بدورية في موقف للمعاقني

هاني الظفيري

أمر مدير أمن العاصمة اللواء إبراهيم الطراح 
باحتجاز عسكريني 7 أيام بسبب توقفهما مبوقف 
للمعاقني في املستش����فى األمي����ري أثناء نقلهم 
إحدى احلاالت. وقال مصدر أمني انه فور وصول 

املعلوم����ة الى مدير أمن العاصم����ة الطراح قام 
العس����كريني والتحقيق معهما فتني  باستدعاء 
انهما قاما بنقل حالة الى املستشفى وانهما قاما 
بالتوقف مكان ذوي االحتياجات اخلاصة، فأمر 
الطراح باحتجاز العسكريني 7 أيام كعقوبة ورفع 

مذكرة بحقهما.

الدورية وقد توقفت في احد املواقف املخصصة للمعاقني اللواء ابراهيم الطراح 

»حرامي« سرق أموال موظفة برملانية

.. ومجهول يسرق ذهب ثمانيني سوري

.. وحارس أمن ضرب موظفي أمالك الدولة

أحمد خميس

أبلغ���ت مواطنة عن قيام مجهول بس���رقة 
حافظة نقودها ومن ثم رماها عند باب املنزل 
في منطقة سلوى. وذكر مصدر أمني ان املواطنة 

التي تعمل في مجلس األمة قالت في بالغها انها 
تعرضت لس���رقة محفظتها وكان بداخلها 18 
دينارا وبطاقة البنك، وان اجلاني سحب مبلغ 
350 دينارا في عمليتني بنكيتني، فتم تسجيل 

قضية وجار التحري للقبض على املجهول.

أحمد خميس

أبلغ وافد سوري رجال األمن مبخفر اجلابرية 
بتعرضه لسرقة منزل.

وقال مصدر أمني إن الوافد الس����وري الذي 

يبلغ ال� 80 م����ن العمر ذكر في البالغ أن منزله 
تعرض للس����رقة، حيث لطش مجهول أغراضا 
باإلضاف����ة الى مصاغ ذهبية تقدر قيمتها بآالف 
الدناني����ر، وعليه مت تس����جيل قضية بالواقعة 

وإحالتها للمباحث.

أحمد خميس

اتهم موظفان في امالك الدولة حراس أمن في 
احد املتنزهات بسلبهما بالقوة.

وذكر مصدر امني ان املوظفني اللذين يعمالن 
ب����وزارة املالية في امالك الدول����ة ذهبا الى احد 
املتنزه����ات للتفتيش في مهمة رس����مية فوجدا 

حراس األمن الذين تساهلوا في بداية االمر وفتحوا 
لهم الطريق.

وكشف املصدر أن املشكلة بدأت عندما كان احد 
املوظفني يستخدم هاتفه في التصوير فغضب 
احد حراس االمن الذي قاومه بشدة واخذ هاتف 
املوظف عنوة وهم بضربه. فتم تسجيل قضية 

وإحالتها للتحقيق.
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مو�سى ذيبان املطريي

)مو�سى اأبوطفرة(

لـــوفـاة املغفـور لها باإذن اهلل تعاىل

عمته
تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة اإىل الزميل

5 »مشكلجية« اعتدوا على طالب بالصباحية
محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش

تلقى مخفر الصباحية بالغا 
باعتداء 5 طالب »مشكلجية« في 
ثانوية الصباحية على زميل لهم 
التحق باملدرسة حديثا. وذكر 
مصدر أمني ان االعتداء اسفر 
عن إصابة الطالب بجروح بالغة 

اثار الدماء تبدو على مالبس الطالب الثانويومت تسجيل قضية.

سقوط وافد مصري بطوابع مزورة في ميناء الشويخ

أمن الفروانية داهم بقالة تبيع اخلمر للزبائن

رجال اجلمارك اش���تبهوا 
في طوابع عن���د مندوب 
م���ن اجلنس���ية املصرية 
داخ��ل املنطقة اجلمركية 
الش���وي���خ،  ف���ي ميناء 

وت��م ضبط الواف���د الذي 
عثر مع���ه عل���ى كمي���ة 
من الطواب���ع املزورة ومت 
التحف������ظ عليه، وج���ار 

التحقيق مع املتهم.

الش���ويخ واف���دا مصريا 
يبي���ع الطواب���ع املزورة 
ومتت إحالته إلى املباحث 

اجلنائية للتحقيق معه.
وقال مص���در أمني إن 

هاني الظفيري

أم���ن  متك���ن رج���ال 
الفروانية من إلقاء القبض 
على وافد يقوم ببيع اخلمور 
احمللية داخل بقالته الكائنة 
في منطقة الفروانية ومتت 
إحالة الواف���د إلى احلجز 
متهيدا إلبعاده عن البالد.

وقال مص���در امني إن 
معلومات وردت إلى رجال 
امن الفروانية عن قيام وافد 
يبيع اخلمر احمللية، فأمر 
مدير أمن الفروانية اللواء 
فهد الشويع رجاله بالتأكد 
م���ن املعلومة التي اتضح 
أنها صحيح���ة وعليه مت 
ضبط الوافد والتحفظ على  
مجموعة من اخلمور التي 
مت العث���ور عليها وأردف 
املصدر أن أفاد الوافد بأن 
الزبائن هم من يرغبون في 

شراء املشروب احمللي.
من جهة أخرى، ضبط 
رجال اجلمارك في ميناء 

الطوابع التي مت العثور عليها مع الوافد املصري  البقالة التي تبيع اخلمور احمللية

امرأة »بدون« تتهم أخرى بخطف ابنتها

طعن مدرب رياضي في اجلهراء بالصدر
ومواطن حاول االنتحار بـ »درنفيس«

أحمد خميس

النويصيب  تلقى مخفر 
بالغا من العمليات بخطف 

طفلتها في منطقة االحمدي، 
وانتقل قائد املنطقة العقيد 
حمدان سعيد  وضابط املخفر 
الى موقع البالغ، حيث التقيا 

املبلغة الت���ي اتهمت امرأة 
أخرى ال تع���رف بياناتها � 
 � ابنتها  حس���بما أخبرتها 
بأنها ش���اهدت مركبة دفع 

رباعي بيضاء اللون وبها 3 
اشخاص مجهولني اختطفوا 
ابنتها الصغرى، وبسؤالها 
عن صلة القرابة بينها وبني 

إنها صديقة  املتهمة، قالت 
ابنتها. ومت تسجيل قضية 
وإحالتها إل���ى وكيل نيابة 

األحمدي.

هاني الظفيري - أحمد خميس

في بالغ قدمه إلى مخفر 
سعد العبداهلل، اتهم مواطن 
مواطنا آخر باالعتداء على 

شقيقه بالضرب.
وذكر مص���در أمني أن 
ف���ي بالغه  املبل���غ أدعى 
أن الط���رف الثاني اعتدى 

عليه بآلة حادة مما صابه 
بجرح قطعي غائر بالناحية 
اليسرى من الصدر موضحا 
أن ش���قيقه يرق���د حاليا 

مبستشفى اجلهراء.
وكانت املش���اجرة قد 
أمام مرور اجلهراء  جرت 
بني املجني عليه الذي يعمل 
مدربا بإحدى األكادمييات 

الرياضية وولي أمر العب 
حدث.

وق���ال املص���در انه مت 
القضية جناية  تس���جيل 
وإحالتها إلى وكيل النيابة 

املختص.
ومن جهة أخرى، نقل  
مواط���ن إلى املستش���فى 
األمي���ري بع���د محاولته 

االنتحار بقطع شرايني يده 
ب� »درنفيس« في منطقة 
الروضة ومت تسجيل قضية 

في مخفر املنطقة.
وق���ال مص���در أمني 
إلى غرفة  إن بالغ���ا ورد 
الداخلية من مواطنة تفيد 
بأن ش���قيقها بحالة غير 
أمر مدير  طبيعية وعليه 

أمن العاصمة اللواء إبراهيم 
الطراح رجاله بالتوجه إلى 
الكائن في  الب���الغ  موقع 
منطقة الروضة وتبني أن 

الشاب بحالة هستيرية.
وقام بسببها مبحاولة 
قطع شرايينه بدرنفيس 
فتم نقله إلى املستش���فى 

ومت تسجيل قضية.

ضبط 21 طالباً  بال رخصة سوق في حملة على املدراس
محمد الجالهمة

ضم���ن جه���ود قط���اع 
امل���رور للحد من املخالفات 
املرورية والعمل على تطبيق 
القانون على كل مستخدمي 

الطريق، وبناء على تعليمات 
من وكي���ل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املرور اللواء 
عبداهلل املهنا، قام مدير إدارة 
م���رور محافظ���ة األحمدي 
بالوكالة املقدم سعود عايش 

النقيب  احلس���يني يرافقه 
راش���د رجا السهلي بحملة 
مكثفة على مدارس احملافظة، 
أسفرت عن ضبط )21( طالبًا 
كانوا يقودون مركبات دون 
احلصول على رخصة قيادة، 

ومتت إحالتهم إلى اجلهات 
املختصة، كما مت حجز )28( 

مركبة في كراج احلجز.
وأكد قطاع املرور استمرار 
املفاجئة  احلمالت املرورية 
والعمل على تفعيل قانون 

امل���رور والئحته التنفيذية 
وحترير املخالفات وفرض 
الغرامات املس���تحقة حتى 
يك���ون هن���اك رادع لهواة 
مخالف���ة القان���ون ويكون 

الطريق دائما آمنا.


