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اللواء متقاعد حمد السريع 

مدينة صباح 
األحمد السكنية

أنشئت مدينة الشيخ صباح األحمد في منطقة 
عريفجان عام ٢٠١٠، حيث مت جتهيز البنية التحتية 
للمنطقة وقسمت إلى ٦ ضواح سكنية تضم ١٠٤٩٩ 

وحدة سكنية وعمارات سكنية حتوي ٩٢٥ شقة. 
مرافق املدينة تبلغ ٧٨ مرفقا ما بني رياض أطفال 

ومدارس من بينها ٦ مراكز ضاحية و٦ مراكز صحية 
و٦ مراكز شرطة باإلضافة إلى اخلدمات احلكومية 

األخرى.
املدينة تبعد عن العاصمة ٦٥ كيلومترا ولهذا يتطلب 
انتقال املوظفني من املدينة إلى وظائفهم وقتا طويال 

ولكن معاناة سكان املنطقة ليس في هذه النقطة 
املهمة، بل في نقاط كثيرة ومتعددة أهم منها وهي: 

- الطريق الرئيسي سعته حارتنا ذهابا وايابا 
ويستخدم من قبل الشاحنات والسيارات الصغيرة 
باإلضافة إلى الرمال التي تشغل جزءا كبيرا منه في 

كل مرة تأتي الرياح.
- املراكز الصحية واملدارس لم جتهز ويعمل بها 

حتى اآلن. 
- مراكز الضاحية ومراكز الشرطة لم جتهز ويبدأ 

العمل بها حتى اآلن.
وزارة اإلسكان أكملت مشروعها اإلسكاني ولكن 

بقية الوزارات األخرى وخاصة وزارة األشغال التي 
لم تقم بتنفيذ ما عليها من مشاريع رئيسية تتعلق 

باملدارس واملراكز الصحية واألمنية واجلمعيات 
التعاونية واالهم الطرقات الرئيسية املؤدية إلى مدينة 

صباح األحمد. 
معاناة سكان املدينة تفاقمت بعد أن قررت وزارة 

اإلسكان قطع بدل اإليجار ملن استكمل بيته بهدف 
اجباره على السكن رغم أن املنطقة كما أشرت لم 

تكتمل اخلدمات بها، ولهذا سيضطر الغالبية للسكن 
في املنطقة واخلروج منذ الصباح الباكر حتى 

يستطيعوا إيصال ابنائهم وبناتهم إلى املدارس في 
مناطقهم السابقة والذهاب إلى عملهم والعودة بعد 

ذلك قاطعني ١٣٠ كيلومترا ذهابا وايابا. 
ناشدت في مقال سابق وبنفس املوضوع وزير 

اإلسكان م.ياسر ابل مبد فترة بدل اإليجار حتى 
تكتمل بقية املشاريع في املنطقة وقد وافق مشكورا 
على متديد دفع بدل اإليجار للمواطنني واآلن أمتنى 
من وزير اإلسكان االستمرار في دفع بدل اإليجار 
حتى نهاية العام لعل املشاريع قد استكمل أغلبها 

ويرتاح املواطن ويشعر باألمن واألمان وهو يسكن 
تلك املنطقة البعيدة ألننا في بلد اخلير، خاصة أن 
املدينة باسم حضرة صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد حفظه اهلل ورعاه. 
آخر الكالم:

أبلغت من املسؤولني عن تنفيذ األحكام بوزارة العدل 
بأن املطار به مكتب يعمل على مدار الساعة لتسديد 
املطالبات املالية ومنح املسافر حق املغادرة في نفس 

الوقت، أما املراكز احلدودية الساملي والنويصيب 
فإنه جار إعداد املكاتب إلنهاء معامالت األحكام 

التنفيذية املطالبات والغرامات املالية. 
كما مت إبالغنا بوجود رغبة صادقة في االنتهاء 

من تسهيل عملية الدفع عن طريق الهاتف كما هو 
معمول في البنوك وشركات االتصاالت ليتمكن 

الشخص من سداد املبلغ املطلوب واستكمال رحلته. 
فشكرا إلدارة التنفيذ بوزارة العدل وشكرا لإلدارة 
العامة لتنفيذ األحكام بوزارة الداخلية على تفاعلهم 

مع معاناة املسافرين. 

الوافد السوري وبجانبه الكيس البالستيكي الذي استخدم في االنتحار

االشتباه في مقتل شاب سوري عمدًا 
بكيس نايلون وغاز سام

عبداهلل قنيص

أمر وكيل النيابة علي العبداهلل بإحالة جثة وافد سوري إلى 
الطبيب الشرعي وكذلك انتداب األدلة اجلنائية وذلك لكشف 

غموض مقتل الشاب السوري.
وكان بالغ قد ورد الى غرفة العمليات بوجود حالة انتحار 
في منطقة صباح الس���الم، فانتقل قائد املنطقة العقيد مبارك 
مرجي وبرفقته النقيب مشعل الدرعة الى موقع البالغ، حيث 
ش���اهدا جثة الوافد السوري على فراش���ه، وذكر احد اشقائه 
انه وجد ش���قيقه على هذه احلالة مع وجود كيس بالستيكي 
يغطي وجهه، وحوله عبوتا غاز وسجلت القضية حتت مسمى 

»اشتباه قتل عمد« وقيدت برقم 2016/36 جنايات.

املتهمون قدموا بكروت زيارة لتقدمي خدمات مشبوهة 

تطورات جديدة في قضية املصاب باإليدز

باكستاني والده أبعد قبل 18 عاماً فتحول إلى »غير محدد«

»الداخلية«: التحقيقات كشفت عن 4 وافدين 
استقدمهم مواطن ملمارسة األعمال املنافية

ممثل السفارة لـ »الداخلية«: »خلوا البدون يزيدون واحد«

 مجهول نصب على »بدون« بجائزة 50 ألفًا 
وسرق من رصيده قرابة 3 آاللف دينار

مشاري المطيري

احتجز شاب باكستاني  في 
نظارة مباحث شؤون اإلقامة 
حتى تتم حلحلة قضيته بعد 
ان زع���م انه من غير محددي 
اجلنسية وظل في البالد لنحو 
18 عاما باعتباره من البدون.

او  البدون  بداية اكتشاف 

الباكس���تاني حقيق���ة، بدأت 
بضبط ش���خص في منطقة 
النويصيب لم يعثر بحوزته 
عل���ى اي اثبات يذكر، وعليه 
مت عمل بصمة ل���ه ولكن لم 
يستدل له على بصمة ومن ثم 
مت إخضاعه للتحقيق ليعترف 
الكويت ألب  بأنه من مواليد 
باكس���تاني وأن وال���ده أبعد 

عن البالد من���ذ نحو 18 عاما 
حينما كان رضيعا وبقيت امه 

الباكستانية في الكويت.
انه  ومضى الشاب بقوله 
يعرف والده ويتواصل معه 
الداخلية  مضيف���ا ان وزارة 
الس���فارة  م���ع  تواصل���ت 
الواقعة  الباكستانية لشرح 
والطلب منها تزويد الش���اب 

بوثيقة تؤكد جنسيته اال ان 
ممثل السفارة وحسب مصدر 
امني قال ل� »الداخلية«: »خلوا 
البدون يزي���دون واحد، هذا 
مو باكس���تاني، وإزاء رفض 
الباكس���تانية منح  السفارة 
إثباتا وعدم وجود  مواطنها 
بصمة تقرر استمرار احتجازه 

حلني حلحلة القضية.

أحمد خميس

تعرض مواطنان للتزوير 
مبح���رر بنك���ي والنص���ب 
واالحتيال من قبل مجهولني 
اتصلوا على احدهما ليبلغاه 
بأنه فاز بجائزة مالية، بهذه 

الطريقة تبدأ القصة التي لم 
ينهيها أحد، والتفاصيل كما 
ذكرها مصدر أمني انه تقدم 
غير كويتي يسكن الفنطاس 
للمخف���ر وقال ان���ه تعرض 
للنصب حيث اتصل به شخص 
وابلغه بأنه فاز مببلغ 50 ألف 

دينار وطلب املتصل بعد ان 
اقنع »البدون« بأن يعطيه رقم 

حسابه الشخصي والسري.
وقال املص���در ان البدون 
بعد ان زود النصاب مبا طلب 
اكتشف أن هناك من سحب من 
حسابه مبلغ 2935.450 وعليه 

مت تسجيل قضية بالواقعة، 
وفي اجلابرية، تقدم لدى املخفر 
مواطن مواليد 1992 وأبلغ عن 
تعرضه للتزوير مبحرر بنكي 
حيث مت س���حب مبلغ 1962 
من قبل مجهول كانت بطاقته 

البنكية بحوزته.

محمد الجالهمة - هاني الظفيري 

العام���ة  أعلن���ت اإلدارة 
للعالق���ات واالع���الم األمني 
بوزارة الداخلية انه مت ضبط 
أربعة اشخاص من اجلنسية 
املصري���ة ميارس���ون أعماال 
منافية لآلداب مع الش���خص 
االم���راض  املص���اب بأح���د 
الس���ارية والذي مت ضبطه 
مؤخرا باإلضافة الى التعرف 
على صاحب الش���ركة الذي 
استقدمهم للبالد. وأوضحت 
الذين  ان االشخاص االربعة 
مت ضبطهم م���ن قبل اإلدارة 
العامة ملباحث شؤون اإلقامة 
التابعة لقطاع شؤون اجلنسية 
واجل���وازات، اعترف عليهم 
املتهم املصاب بأحد االمراض 
الي  السارية، حيث حضروا 
البالد بكرت زيارة على شركه 

ميلكها مواطن.
من جانبه���ا قالت اإلدارة 
العامة ملباحث شؤون اإلقامة ان 
صاحب الشركة قام بتشغيلهم 
في هذه املهنة مقابل نسبة من 
املبالغ املالية، حيث تبني بعد 
التدقيق عليه���م ان إقاماتهم 
منتهي���ة، وبالتحقيق معهم 
اقروا بانهم حضروا الى البالد 
ملمارسة هذه االعمال املنافية 
لآلداب مقابل مبالغ مالية وان 
الكفيل على علم بذلك ويأخذ 
نس���بة عن كل عملية وانهم 

ميارسونها بصفة دورية يوميا 
تصل الي مرتني أو ثالث مرات 

مع الراغبني بذلك.
ه���ؤالء  ان  وأضاف���ت 
األشخاص اقروا بانهم اختلطوا 
مع املصاب بأح���د االمراض 
الزبائن،  السارية وغيره من 
مشيرة الى انه جار احالتهم 
جلهة االختصاص لفحصهم 
وبيان مدى إصابتهم باملرض 
باإلضافة الى استدعاء وضبط 
كل من اتصل معهم أو مارس 

الرذيلة من خالل اعترافاتهم 
أو م���ن خ���الل االتص���االت 
فيما بينه���م أو الرجوع الى 
الكاميرات املوج���ودة داخل 
الشقة املخصصة ملمارسة هذه 

االعمال املنافية لآلداب.
وكانت اإلدارة العامة ملباحث 
شؤون اإلقامة قد أعلنت يوم 
امس عن ضبط الوافد املصري 
املصاب بأحد االمراض السارية 
ميتهن أعم���ال منافية لآلداب 

مقابل اجر مالي.

الشقة مزودة 
بكاميرات تصوير 

والبحث عن بقية 
املتصلني لضبطهم 

وفحصهم 

مواطن ترك »املستوردة« 
مبركبته والذ بالفرار

ضبط كوريني وهندي 
في مصنع خمور بالوفرة

 »الشامبو« كلف امرأة
 ١٢00 دينار باجلهراء

هاني الظفيري

كلف »شامبو« لغسل الشعر مواطنة 1200 دينار 
تركتها ف���ي حقيبتها التي وضعته���ا بالعربة أثناء 
تواجدها ف���ي احدى اجلمعي���ات مبحافظة اجلهراء 
ليقوم لص باالس���تيالء عل���ى احلقيبة خالل ذهابها 

جللب الشامبو.
وقال مصدر امني ان مواطنة أبلغت عمليات الداخلية 
عن تعرضها للسرقة أثناء تواجدها يوم امس االول 
بإحدى اجلمعيات، حيث أفادت بأنها تركت حقيبتها 
التي كان بداخلها املبلغ وهاتفان نقاالن وذهبت جللب 
الشامبو وعند عودتها لم جتد احلقيبة لتقوم بتسجيل 

قضية، وجار تتبع اللص عبر كاميرات اجلمعية.

عبداهلل قنيص

أحال رجال أم���ن الفروانية مركبة الى احلجز بعد 
أن تركه���ا صاحبه���ا املواطن وبداخله���ا 6 زجاجات 
خمر مستوردة والذ بالفرار بعد مطاردته في منطقة 

خيطان.
وقال مصدر أمني: إن دورية تابعة ألمن الفروانية 
اشتبه أفرادها مبركبة يابانية وعند توقيفها الذ قائدها 
بالفرار بعد تعطله بازدحام مروري، حيث أطلق ساقيه 
للري���ح فتمت مطاردته من قبل رج���ال األمن إال انهم 
لم يس���تطيعوا إلقاء القبض عليه، وبتفتيش املركبة 
التي تركها الهارب عثر بداخلها على 6 زجاجات خمر 
مس���توردة مت التحفظ عليها، كما مت س���حب املركبة 

واستدعاء مالكها.

عبداهلل قنيص ـ محمد الدشيش

واصل قطاع األمن العام مالحقة األوكار املشبوهة 
وإغالقه���ا، حيث متكن رجال أمن األحمدي أمس األول 
من ضبط 3 وافدين يديرون مصنعا للخمور احمللية، 
وذلك بعد مداهمة منزل مبنطقة الوفرة، وعثروا بداخله 
على مئات البراميل املمتلئة باخلمور احمللية الصنع، 

باإلضافة إلى األدوات املستخدمة في التصنيع.
وكانت وردت معلومات إلى مدير أمن األحمدي العميد 
عبداهلل املال بوجود عصابة آسيوية تدير مصنعا للخمور 
مبنطقة الوفرة، وبعد متابعة مس���تمرة متت مداهمة 
املنزل بقيادة املقدم س���لمان املطيري وضبط وافدين 
كوريني وهندي وكان بداخله 58 برميل خمر وبرميالن 
للتبخي���ر وبرميالن للتقطير، باإلضافة إلى 322 بطل 
خمر، وأحيل���وا واملضبوطات إلى جهات االختصاص 

التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم.

زجاجات اخلمر في »دبة« املركبة 

البراميل ممتلئة باخلمور

 وفاة مواطن بحادث 
انقالب في الصبية

 ضبط لص سرق الكرمي 
.. والعلكة من سوق مركزي

هاني الظفيري

لقي مواطن مصرعه على طريق الصبية بس���بب 
انقالب سيارته ونقلت اجلثة الى مستشفي اجلهراء، 
وقال مص���در امني إن بالغا ورد ال���ى غرفة عمليات 
الداخلية من مواطن فجر أم���س بانقالب مركبة على 
طريق الصبية وعلى الفور انطلقت سيارة اإلسعاف 
إلنقاذ الشخص الذي تعرض إلصابات متفرقة ولفظ 
أنفاس���ه االخيرة قبل وصوله الى عناية املستشفى، 
حيث حاول االطباء إنعاش القلب الذي توقف بسبب 

اإلصابات التي تعرض لها املواطن نتيجة االنقالب.

هاني الظفيري

أحال حراس أمن أحد األسواق املركزية في محافظة 
حولي شابا عربيا أقدم على سرقة علبة كرمي مرطب 
للجسم وعلكة وضعها داخل مالبسه ومتت إحالته الى 
املخفر التخاذ اإلجراءات الالزمة، وقال مصدر أمني ان 
بالغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية من إدارة سوق 
مركزي مطالبني بحضور رجال األمن بعد ضبط لص 
قام بس���رقة الكرمي والعلك  وبوضعهم داخل مالبسه 
ومت رصده من خالل كاميرات املراقبة وأحيل الى جهة 

االختصاص.

 املستشار عبدالرحمن الدارمي

تأجيل قضية »خلية العبدلي« إلى األول من يونيو 

هاني الظفيري

برعاية وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املرور 
اللواء عبداهلل املهنا وحضور مدير عام اإلدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني العميد عادل احلش���اش، مت 
تكرمي اجلهات اإلعالمية الداعمة ألسبوع املرور اخلليجي 
املوحد 2016، والذي أقيم حتت شعار »قرارك.. يحدد 

مصيرك«.
وق����ال اللواء املهنا خالل احلف����ل: ان قطاع املرور 
يعمل على تأمني سالمة مس����تخدمي الطريق واحلد 
من احلوادث املرورية املؤسفة، وتطبيق القانون على 
اجلميع حتى يكون الطريق آمنا، مؤكدا ان هناك خطة 
أمنية مرورية ملواكبة رمض����ان املبارك وما يتطلبه 
من اس����تعدادات وجاهزية غير مسبوقة والعمل على 
انسيابية احلركة املروية أمام املساجد ودور العبادة 
واملجمعات التجارية وفي األسواق، ما يتطلب تواجد 
الدوريات الثابتة واملتحركة ملواجهة أي اختناقات أو 
ازدحامات أو جتاوزات مرورية، ومواجهة أي سلوكيات 

خاطئة.
مؤمن المصري

استمعت الدائرة اجلزائية 
السابعة مبحكمة االستئناف، 
أمس، برئاس���ة املستشار 
عبدالرحمن الدارمي وعضوية 
املستشارين حسن الشمري 
وعاصم الغايش وأمانة سر 
ف���ارس القضاب لدفاع عدد 
جديد من املتهمني في قضية 
أمن الدول���ة رقم 2016/302 
املعروفة إعالمي���ا بقضية 
»خلية العبدلي«. وقد أجلت 
احملكمة الدعوى جللسة 6/1 

الستكمال الدفاع.
وخالل اجللس���ة ترافع 
احملامون زيد خلف العنزي 
وس���امح منصور ومحمد 
صرخ���وه وف���ؤاد غال���ب 
ومش���اري النويف كل عن 

موكله.
وق���د ترافع احملامي زيد 
العنزي عن املتهمني  خلف 
اخلامس والس���ابع عش���ر 
التحقيقات  فدفع ببط���الن 
لبطالن االعتراف الذي ثبت 
من تقارير الطب الش���رعي 
أنها أخذت من املتهمني حتت 

التعذيب ولم تكن اعترافات 
وليدة إرادة حرة.

كما دف���ع بالقصور في 
التس���بيب والفس���اد ف���ي 
االس���تدالل ودفع بتناقض 
احلك���م املطعون فيه حيث 
التي  البراءة  أدلة  تناقضت 
برئ بها ع���دد من املتهمني 
بينما كانت نفس األدلة دليل 

إدانة للبعض اآلخر.
وطالب العن���زي بإلغاء 
حكم أول درج���ة والقضاء 
ببراءة موكليه مما أس���ند 

إليهما من اتهامات.

تكرمي داعمي أسبوع املرور 
اخلليجي املوحد

اللواء املهنا والعميد احلشاش يتوسطان اللواء م. حمد السريع

جانب من املكرمني

.. وانتحار هندي شنقاً في أمغرة
هاني الظفيري

أم����ن اجلهراء  أمر مدير 
الل����واء علي ماضي بانتداب 
الى  الش����رعي  رجال الطب 
موقع بالغ في سكراب أمغرة 

لفحص جثة واف����د هندي، 
كما مت تسجيل قضية حتت 
مسمى انتحار ووفاة مبخفر 

الصليبية.
وقال مصدر أمني ان بالغا 
ورد الى غرفة عمليات الداخلية 

من وافد يفيد مبشاهدته أحد 
زمالئ����ه في الس����كن معلقا 
نفس����ه بحبال في الس����كن 
اخلاص للوافدين بسكراب 
أمغرة وعلى الفور أمر اللواء 
الى  ماضي رجاله بالتوجه 

املوقع وبعد فحص املسعفني 
للجث����ة اتضح ان الوافد من 
اجلنسية الهندية لفظ أنفاسه 
وعليه مت ندب الطب الشرعي 
الى  وإنزال اجلثة وإحالتها 

جهة االختصاص.


