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الزعبي مديراً لـ»تنفيذ األحكام« واملاجد واملري إلى ديوان الوزارة
عبداهلل قنيص ـ مشاري المطيري

أصــدر نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الشــيخ خالــد  الداخليــة 
اجلراح يــوم امس قرارين 
وزاريني، تضمن األول نقل 
مديــر عــام االدارة العامة 
لتنفيذ األحكام اللواء ماجد 
املاجد ومساعده اللواء سالم 
املري الى ديــوان الوزارة، 
واآلخر تعيني اللواء فراج 
الزعبــي الذي كان يشــغل 
منصب مديــر عام مديرية 
أمن محافظة مبارك الكبير 
في منصب مدير عام االدارة 

العامة لتنفيذ األحكام.
وقــال مصــدر أمني أن 

املعلومــات بشــأن هروب 
اعدد من املتهمني في خلية 
العبدلــي وعــدم ضبــط 
أي منهــم حتــى اآلن يعــد 
ســببا رئيســيا في هذين 

القرارين، يذكــر ان اللواء 
فراج الزعبي له باع طويل 
في قطــاع البحث اجلنائي 
وعمل منــذ ان كان مالزما 
اي منذ ٢9 عاما في املباحث 
اجلنائية وحتى رتبة لواء 
وآخــر منصب تــواله في 
قطاع البحث اجلنائي كان 
مدير عام مباحث السالح، 
كما ان الزعبي حاصل على 
ماجستير في القانون العام 
وخبير معتمد لدى مجلس 
العــرب  الداخليــة  وزراء 
وعضو جلنة غسيل األموال 

ومكافحة الفساد سابقا.
وبحسب مصدر امني فان 
تعليمــات نقلت الى اللواء 
الزعبــي امس بالعمل على 

اصالح هيكلة تنفيذ االحكام 
والوقوف على الثغرات فيما 
يحقق الهدف املنشــود من 

حتقيق الضبط والربط.
وجاء نص قرار اجلراح 
األول الــذي حمل رقم 9٧9 
لسنة ٢٠١٧ على انه »ينقل 
كل من التالي اسماهما للعمل 
بادارة ديوان الوزارة وهما 
اللواء ماجد املاجد، واللواء 

سالم املري«.
اما القــرار الثاني الذي 
حمل رقم 98٠ لسنة ٢٠١٧ 
فنص علــى »تعيني اللواء 
فــراج الزعبي مديــرا عاما 
العامــة لتنفيــذ  لــالدارة 
األحــكام وذلــك نقــال من 

وظيفته احلالية«.

اللواء فراج الزعبي الشيخ خالد اجلراح

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
اللواء متقاعد حمد السريع 

في عام ١٩٨٥ ألقت الســلطات البريطانية القبض 
على مواطن كويتي يتاجر في املخدرات، وعثرت 
بحوزتــه على ما يقارب 3 كيلو من احلشــيش، 
وحني اطلعت على رصيــده في البنك وما ميلكه 
نقدا اكتشفت انه ميلك مبالغ كبيرة يستحيل ان 
تكون محولة اليه من الكويت، بل هي متحصالت 

من التجارة في املخدرات في بريطانيا. 
البريطانية عرضت املتهم الكويتي على  الشرطة 
القضاء الذي أخلي سبيله بضمان مالي مع حجز 
جواز سفره والطلب منه احلضور يوميا إلى املخفر 

لتسجيل اسمه كإجراء من إجراءات التدقيق. 
املتهم وّكل محاميا للدفاع عنه أمام احملكمة التي 
حددت له عدة جلسات الستعراض قضيته، وكانت 
اإلطالة واضحة من حيث استدعاء الشهود واالطالع 
على تقرير ضابط مكافحة املخدرات، وكذلك االطالع 
على تقرير األدلة اجلنائية بشأن املخدرات املضبوطة. 
املتهم بقي خارج السجن ملدة تزيد على عام ونصف 
العام استنزف كل ما لديه من أموال في البنك، وبدأ 
في االقتراض من الكويتيني املترددين على بريطانيا، 
ثم بدأ يحث أسرته في الكويت على إرسال مصروف 
له ليتمكن من العيش هناك، وحينما وصل األمر به 
إلى هذا املستوى، أبلغت الشرطة البريطانية القاضي 
باحلالة املادية عنه، والذي أصدر حكما بحبســه 
سنتني مع الشــغل والنفاذ وإبعاده عن بريطانيا، 

هذا اإلجراء تتخذه السلطات البريطانية مع الهارب 
فهد الرجعان واملطلوب للسلطات الكويتية، حيث 
أخلت سبيله بضمان مالي مليون جنيه ومنعته من 

مغادرة البلد مع حجز جواز سفره. 
الهارب فهد الرجعان ميلك أمواال كثيرة ســرقها 
من التأمينات االجتماعية، وحني شعر بأنه سوف 
يتعرض للمحاكمة فر هاربا إلى خارج الكويت، وتنقل 
بني عدة بلدان حتى اســتقر في اجنلترا، وعندها 
ألقت الســلطات البريطانية القبض عليه مبوجب 
االتفاقية الثنائيــة املوقعة بني الكويت وبريطانيا 

بشأن تسليم املتهمني. 
السلطات البريطانية ستماطل في تسليم املتهم فهد 
الرجعان، ليس حبا فيه أو دفاعا عن مبادئ بقدر 
ما هو امتصاص واســتحالب ما ميلكه من أموال 
مسروقة من مؤسسة التأمينات االجتماعية التي 
هي أموال املتقاعدين، ولن تسلمه إلى الكويت إال 
بعد ان تتيقن من انها استنزفت منه أمواال كثيرة 
قــد تصل إلى حافة إجباره على تصفية ما ميلكه 

في بريطانيا. 
احلكومة الكويتية عليها التحرك بسرعة جللب املتهم 
فهد الرجعان إلى الكويت تنفيذا لالتفاقية املوقعة 
معها لتقدميه للمحاكمة، وكذلك التحرك حلجز كل 
ما ميلكه من أموال نقدا أو عينا في بريطانيا قبل 

ان يستنزف كل أموال املتقاعدين التي سرقها. 

لعبة اإلفالس

تنسيق »املباحث« و»املرور« حّدد املعتدي على وافدين
و»الداخلية« استدعت املجني عليه لتحريك الدعوى اجلزائية

محمد الجالهمة

متكــن رجــال املباحــث 
اجلنائيــة بالتعــاون مــع 
اإلدارة العامــة للمرور يوم 
أمس من ضبط شــابني قام 
أحدهما بالتعدي على وافدين 
بصورة غير مبررة وبشكل 
عنيف إثر خالف على أولوية 
السير. وكان رواد التواصل 
االجتماعي نشــروا مقطعا 
لشــابني اعترضا شــخصا 
يقود مركبــة رباعية الدفع 
بسيارتهما الفارهة ومن ثم 
قام أحدهما بضربه ودفعه 

إلــى الســيارة، ومواصلــة 
ضربــه »طراقــات«، وفــي 
هذه االثناء شاهد وافد آخر 
»وصلة« الضرب ويبدو انه 
طلب منــه الكف عن ضرب 
الوافــد اآلخر، فمــا كان من 
الشــاب إال أن ركض خلفه 
واعتــدى عليــه بالضــرب 
بالقــدم قبــل ان يتمكن من 

الهرب.
وقال مصدر أمني إن رجال 
املباحث وبعد انتشار املقطع 
تواصلوا مع قطــاع املرور 
الذي حدد املركبة ومالكها، 
ومت توقيفــه ومرافقه الذي 

نفى أن يكون قد شارك في 
االعتداء ليطلق سراحه. أما 
بالنسبة للشاب املعتدي فتم 
التحقيق معه وإحالته إلى 
االختصاص بتهمة االعتداء 

بالضرب.
وأصدرت إدارة العالقات 
واإلعالم األمنــي بالداخلية 
بيانــا جــاء فيــه: ان رجال 
العامــة للمباحــث  االدارة 
اجلنائية متكنوا من التعرف 
على الشخص الذي ظهر في 
مقطــع فيديو علــى مواقع 
التواصــل االجتماعي وهو 
يقــوم بالتهجــم علــى عدة 

أشخاص آخرين واالعتداء 
عليهم بالضرب ومت ضبطه.
وأوضحــت االدارة انــه 
مت اســتدعاء جميع اطراف 
الواقعة ومت اتخاذ االجراءات 
الالزمــة لتحريــك الدعوى 
اجلزائيــة ضــد املعتــدي 
واحالته إلى جهة االختصاص 

ليأخذ القانون مجراه.
وأكــدت اإلدارة رفــض 
الداخلية حدوث أي جتاوز 
من جانب كائن من كان ضد 
أحــد وأن القانون البد وان 
يطبق على اجلميع مبسطرة 
واحدة فال أحد  فوق القانون.

من املقطع الذي وثق االعتداء على الوافدين ومت تداوله على وسائل التواصل ودفع »الداخلية« الى ضبط اجلاني

ضرب قائد الرباعية 
»طراقات« 
ووافد آخر 

بـ »شلوت«

سقوط وافد في قبضة جمارك املطار 
لتفخيخ »صديري« بـ 20 ألف حبة ترامادول

محمد الجالهمة - هاني الظفيري

اإلدارة  رجــال  واصــل 
العامة للجمــارك تألقهم في 
ظــل القيادة اجلديدة املمثلة 
في املستشار جمال اجلالوي 
اذ متكن رجال اجلمارك مبطار 

الكويت الدولــي من إحباط 
محاولة تهريب حبوب مخدرة 
بطريقــة تعــد مــن الطــرق 
املبتكرة، حيث أقدم وافد عربي 
اجلنســية مبحاولة تهريب 
٢٠ ألف حبة مخدرة تقريبا، 
حاول إخفاءها بداخل مالبسه 

)صديري( الذي كان يرتديه 
بداخل بطانه من القماش، لكن 
يقظة رجــال اجلمارك كانت 
له باملرصاد وبعد التفتيش 
الدقيق تبني إخفاءه للحبوب 
بطرق سرية باملالبس. وتؤكد 
اإلدارة العامة للجمارك بهذه 

املناسبة جاهزيتها لصد أي 
محاولة عبث او تهريب ألي 
من املمنوعات وعبر أي منفذ 
كان ســواء جــوي ام بحري 
ام بري. هذا وقد متت إحالة 
املتهم مع املضبوطات الى جهة 

االختصاص.

.. واحلبوب تظهر من بني ثناياه الصديري بحالته بعد نزعه من على الوافداملستشار جمال اجلالوي

ترك شاحنته في الساحة الجمركية.. والضبطية تمت بتنسيق جمركي أمني

دماء متناثرة قادت لضبط تاجر هيروين بعد هروبه 
من منفذ النويصيب متسوراً األسالك الشائكة

عبداهلل قنيص

متكن رجــال امن احلدود 
من ضبط وافد باكستاني قدم 
الى الكويت على منت شاحنة 
وقد اخفى بداخلها كمية من 
الهيروين جــار حصرها من 
قبل رجال جمرك النويصيب 
فيما كشــف مصدر امني ان 
رجــال امن احلــدود تتبعوا 
الوافــد وعرفوا خط ســيره 
من خالل دمــاء تناثرت منه 
اثــر اصابات حلقت به جراء 

تسور االسالك الشائكة.
وبحسب مصدر امني فإن 
بالغا ورد الى عمليات الداخلية 
من رجال جمرك النويصيب 
افادوا خالله انهم اشتبهوا في 
حاوية قادمة من دولة مجاورة 

وان بها مــواد مخدرة حيث 
طلبوا من السائق النزول من 
املركبة متهيدا الخضاعها الى 

التفتيش الدقيق.

ان  املصــدر  واضــاف 
السائق هرب من رجال منفذ 
النويصيب مســتغال قيامهم 
باجــراءات التفتيش، فبدأوا 

بتمشيط املنطقة ورصدوا آثار 
دماء فتتبعوها حتى متكنوا 

من ضبط الوافد.
واشــار املصــدر الى ان 
الوافد قال فــي التحقيقات 
االوليــة التــي اجريت معه 
انــه شــعر ان امــر تهريبه 
انكشــف فقرر  للمخــدرات 
الهرب وقام بتسور السلك 

الشائك وواصل سيره.
هذا وابلغ مصدر جمركي 
»األنباء« أن ضبط الهيروين 
بطريقة مبتكرة داخل مطفاءة 
مت بالتنسيق بني االدارة العامة 
للجمــارك ممثلــة فــي ادارة 
البحــث والتحــري ووزارة 
الداخلية ممثلة باالدارة العامة 
للمخدرات ورجال جمرك منفذ 

النويصيب.

الهيروين املهرب على كف يد مفتش جمركي املطفأة التي اخفي بداخلها الهيروين

احملامية احلمد تنفي تنازل موكليها الطبيب 
واملمرض في »الصباح« للمعتدين عليهما

عبدالكريم أحمد

نفــت احملامية وســمية 
احلمد معلومات مت تداولها 
حول التنــازل عن القضية 
الثالثــة  األشــقاء  بحــق 
املوظفني في إدارة العالقات 
العامة مبستشفى الصباح 
واملتهمني باالعتداء بالضرب 
على طبيب وممرض، أو أي 

قرار بحفظ القضية.
وأكدت احلمد أن القضية 

ال تــزال متداولــة في مخفر 
الشــويخ، مشــيرة إلى أنها 
راجعــت املخفــر وتبني أنه 
الطبيــب  ينتظــر تقريــر 
الشــرعي، ملوحة مبقاضاة 
كل من يثير اإلشاعات بهذه 

القضية.
ومتنــت تكييف القضية 
كجناية شروع في القتل بدال 
من جنحة اعتداء بالضرب، 
الفتة إلى أنها ستطالب بذلك 

احملامية وسمية احلمدبعد وصول التقرير.

منع سفر فتاة سجلت أمها بالغاً بتغيبها

سرقة »وانيت« مواطن أمام مقر عمله
و»البتوب« مواطنة مقابل »بقالة« في اجلابرية

الصمغ أحدث وسيلة إلتالف املركبات الفارهة

محمد الدشيش

منعت فتاة من الســفر الى خارج البالد 
بعد ان تبني عند االستعالم عنها انه مسجل 
بحقها قضية تغيب. وقال مصدر امني: ان 
رجال منفــذ املطار وخــالل قيامهم بإنهاء 
سفر فتاة تبني انها مطلوبة على ذمة قضية 
تغيــب قبل ١5 يوما، وعليه مت االســتعالم 
عن هوية املبلغ وتبني ان أم الفتاة هي من 
سجلت القضية. هذا، ومن املقرر ان تخضع 
الفتاة لتحقيقات للوقوف على املكان التي 
كانت تقيم فيه خالل فترة تغيبها عن منزل 

اسرتها.
من جهة اخرى، متكن رجال امن الفروانية 

من ضبط شخص من غير محددي اجلنسية 
مطلــوب للحبس ملدة ســنتني فــي منطقة 

عبداهلل املبارك امس االول.
وذكر مصدر امني انه خالل جتوال دورية 
امنية للحفاظ على األمن ولضبط املطلوبني 
واملخالفني، الحظ رجال االمن مركبة حاول 
قائدها الفرار عند مشاهدة الدورية، فتمت 
مالحقته الى ان مت توقيفه، وعندما مت القبض 
عليــه تبني انه شــخص من غيــر محددي 
اجلنســية ومطلوب للحبس ملدة ســنتني 
بقضية سرقات ونصب واحتيال. من ناحية 
أخرى، ضبط مقيــم عربي مطلوب مببلغ 
4٠٠٠ دينار ومتت احالتهما للجهات املختصة 

التخاذ االجراءات الالزمة بحقهما.

سعود يوسف

تلقت غرفة العمليات بالغا من مواطن أفاد 
فيه بسرقة مركبة نوع »وانيت«. وقال املواطن 
إن املركبة كانت متوقفة في ساحة ترابية امام 
الشــركة التي يعمــل بها في منطقــة القصر. 
وسجلت قضية في مخفر النعيم مبسمى سرقة 

مركبة، وأحيلت إلى جهة االختصاص. من جهة 
اخرى، أبلغت مواطنة مخفر شرطة اجلابرية عن 
تعرضها لسرقة جهاز البتوب من داخل مركبتها. 
وقالت ان املركبة كانت في وضعية التشغيل 
حينما ذهبت الــى »البقالة« ملدة دقائق وبعد 
خروجها فوجئت بفقدان »الالبتوب« وسجلت 
قضية سرقة وأحيلت إلى جهة االختصاص.

أحمد خميس

غالبا ما تســجل قضايا اتــالف مال الغير 
خاصة املركبات بواســطة اســتخدام األدوات 
احلادة ولكن استجدت قضية جديدة في مخفر 
ميدان حولي عبارة عن اتالف عمدي باستخدام 
الصمغ، وبحسب مصدر امني فإن مواطنا من 

مواليد ١96٢ تقدم الى مخفر ميدان حولي وابلغ 
عن تعرض مركبته الفارهة الى اتالف متعمد 
مبادة ســبورغلو وهي مادة حمضية شديدة 
ويصعب ازالتها من االجسام الصلبة، وتبني 
ان اجلاني سكب كمية كبيرة وهو ما ادى الى 
تشوه مركبة املواطن الفارهة وقدرت اصالح 

الصبغ باكثر من 3٠٠ دينار.

»بالغ كاذب« عن قنبلة من هاتف سيرالنكي
أحمد خميس

سلط بالغ كاذب الضوء على قضية بالغة 
االهمية، وهي تســجيل هواتــف نقالة على 
أشخاص دون حضورهم. وأبلغ مصدر أمني 
»األنباء« بأنه ورد بالغ الى مخفر الفنطاس 
من قبل شخص مجهول يفيد بوجود قنبلة في 
منطقة الفنطاس قطعة 4 شارع ٢ ولم يحدد 
املتصل رقم املنزل. وقام بتزويد رجال االمن 
بعدة ارقام هواتف نقالة باعتبارها تخصه. 
وعلــى اثر ذلك مت توجيه دورية املخفر إلى 
مكان البــالغ، ومت االتصال على املبلغ اكثر 

من مرة على األرقام التي زود املخفر بها. 
وقال املصدر: ان املبلغ تعمد إقفال اخلط 

في وجه الشــرطة عدة مــرات، فتمت إحالة 
املوضوع الى مباحث الفنطاس، وفي الوقت 
نفسه مت إخطار مكتب أمن الدولة داخل املخفر. 
وأضاف انه بعد مرور ساعة من تلقي البالغ مت 
تزويد ضابط املخفر ببيانات صاحب الهاتف، 
فاتضح انه سريالنكي من مواليد ١9٧5، فتم 
االتصــال عليه وحضر الى املخفر من تلقاء 
نفسه. وبسؤاله عن ارقام الهواتف املسجلة 
باسمه، أفاد بأنه ال يعلم عنها شيئا، وعليه 
مت تسجيل قضية بالغ كاذب وإحالتها جلهات 
االختصاص. وكشف املصدر أن هناك شكاوى 
كثيرة يدعي أصحابها بأن مجهولني سجلوا 
بأسمائهم خطوط هواتف نقالة واستخدموها 

في ارتكاب العديد من اجلرائم.


