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»السواحل« حتبط تهريب 94 كيلو حشيشًا 
داخل طراد إيراني مقابل جزيرة عوهة

عبداهلل قنيص - سعود عبدالعزيز

أبلغ مصدر أمني »األنباء« 
الداخليــة  ان وكيــل وزارة 
املساعد لشؤون أمن احلدود 
النواف  اللواء الشيخ ســالم 
وجه بإحالة وافدين إيرانيني 
الــى اإلدارة العامــة ملكافحة 
املخــدرات للتحقيــق معهما، 
وذلــك للوقــوف علــى هوية 
األشخاص الذين كانوا بصدد 
تسليمهم شــحنة كبيرة من 
مخدر احلشيش تصل الى نحو 
٩4 كيلو، الــى جانب كميات 
من الهيروين والشبو والتي 
مت إحباط تهريبها بواســطة 
طراد قادم من جمهورية إيران 
على مقربة من جزيرة عوهة.

وقال املصدر ان تهمة جلب 
مواد مخــدرة بقصد االجتار 
ســتوجه للمهربــني وتصــل 
الــى اإلعدام  العقوبــة فيهــا 

البحري باإلدارة العامة خلفر 
الســواحل متكنت من إحباط 
محاولــة تهريب كمية كبيرة 
من املواد املخــدرة إلى داخل 
البالد، وذكرت اإلدارة العامة 
للعالقــات واإلعــالم األمنــي 
بوزارة الداخلية ان معلومات 

متــت مراقبة املنطقة من قبل 
املنظومة الرادارية، حيث مت 
رصد طراد قادم باجتاه الشط 
وقام بتغييــر اجتاهاته عدة 
مرات فتم استيقافه وكان على 

متنه شخصان.
وأوضحت اإلدارة انه بعد 
تفتيش الطراد عثر رجال خفر 
الســواحل علــى 5 صناديق 
محكمة اإلغالق، وبعد فتحها 
عثر على مواد مختلفة يشتبه 
بــأن تكون مخــدرة، منها ٩4 
قطعة من احلشيش تزن كل 
منها كيلو غراما تقريبا ولفافة 
صغيرة من مــادة الهيروين 
وكيس صغير احلجم بداخله 
مادة الشبو باإلضافة إلى أدوات 
تعاط، فتــم حتريز املخدرات 
التــي ضبطت والتحفظ على 
املتهمني متهيدا إلحالتهما إلى 
جهات االختصاص الستكمال 
اإلجراءات القانونية بحقهما.

وردت إلى اإلدارة العامة خلفر 
الســواحل تفيد بتسلل طراد 
إيرانــي إلى امليــاه اإلقليمية 
للكويت بالقــرب من جزيرة 
عوهة، وبعد التأكد من صحة 
املعلومــات وجمــع البيانات 
الالزمة  التحريــات  وتكثيف 

اإلعدام بانتظار مهربنيْ إيرانيني والتحقيق معهما يستهدف الوقوف على هوية عمالئهما

املخدرات املتنوعة أخفيت في ٥ صناديق داخل الطراد اللواء الشيخ سالم النواف

شنقا. وأكد املصدر ان املنظومة 
الرادارية لإلدارة العامة خلفر 
السواحل لعبت دوراً مهما في 
إحباط عملية تهريب املخدرات.
وكانــت وزارة الداخليــة 
أصدرت بيانًا بشأن الضبطية 
ذكــرت فيــه ان إدارة األمــن 

اإلبعاد لوافدين تخلصوا من مخلفات صرف صحي في البر
محمد اجلالهمة

ذكــــر مصــــدر امنــــي 
لـ »األنباء« ان ادارة شرطة 
البيئة شــرعت في مالحقة 
شركة يعمل بها وافدون قاموا 
بالتخلص من مخلفات صرف 
صحي في منطقة برية، وجاء 
اجراء شرطة البيئة هذا في 
اعقاب قيام مواطن بتوثيق 
قيام اكثر من 4 تناكر تقوم 
بتفريغ حمولتها من املخلفات 

في منطقة برية.
وقال املصدر ان شــرطة 
البيئة قامت بالتواصل مع 
االدارة العامة للمرور لتحديد 
الشــركة ومــن ثــم ضبــط 
السائقني الذين فعلوا ذلك، 

واكد املصــدر ان قوانني 
البيئة في شأن هذه املخالفات 
رادعة وتتــراوح العقوبات 

مســؤولي الشــركة ملعرفة 
مــا اذا كان لديهم علم بهذه 

التجاوزات.

وغرامــات  الســجن  بــني 
ماليــة كبيرة، مشــيرا الى 
ان التحقيقــات ســتمتد مع 

مواطن وثق اجلرمية البيئية بالصوت والصورة وتابعت املقطع شرطة البيئة

مرجحا ان يتم ابعاد الوافدين 
جميعا والذين متكن املواطن 
من توثيق جرميتهم البيئية.

ملشاهدة الڤيديو

حريق »اخلامس« ميتد إلى شقتني باألول والثاني في الفنطاس
محمد الدشيش

شــهدت منطقة الفنطاس حريقا شــديد الغرابــة اذ امتدت 
ألســنة اللهب  من الطابق اخلامس الى الطابقني األول والثاني 
عبر منور البناية، وسارع رجال االطفاء الى اخالئها من كامل 
ســكانها حفاظا على ســالمتهم، فيما اصيب رجال اطفاء خالل 
تعاملهمــا مع احلريق واللذين متكنا من الســيطرة عليه رغم 
احلرارة املرتفعة ومت فتح حتقيق للوقوف على سبب احلريق 
واذا ما كانت هناك مهمالت دعت الى تشعب النيران بهذه الكثافة.

وكان مركز عمليات االطفاء قد تلقى بالغا مساء اول من امس 
االثنني يفيد باندالع حريق عمارة مبنطقة الفنطاس، فتم توجيه 
فرق مراكز إطفاء املنقف والقرين ومشرف، وعند وصولها تبني 
ان احلريق في شــقة بالدور اخلامــس وأن النيران امتدت الى 
منور العمارة ما ادى الى حريق شقتني بالدورين االول والثاني 

في عمارة تتكون من 6 طوابق ومساحتها ١٠٠٠ متر مربع.
وعلى الفور، قام رجال االطفاء بتشكيل فرقتني، االولى لإلنقاذ 
واخالء العمارة من السكان، بينما تولت الفرقة الثانية مكافحة 
النيران، حيث متكن رجال اإلطفاء من الســيطرة على احلريق 
وإخماده، فيما اصيب رجال اطفاء بسبب االجهاد احلراري ومت 

حريق عمارة الفنطاس خلف تلفيات جسيمة في الشقق الـ ٣نقلهما على الفور الى مستشفى العدان.

..وقطار حرائق الصيف 
يصل ميدان حولي ويلتهم 3 مركبات

أحمد خميس

استمرارا ملسلســل حرائق املركبات 
الغامضــة والتــي تزامنــت مــع ارتفاع 
درجات احلــرارة والتــي التهمت خالل 
األيام القليلة املاضية أكثر من ٢١ سيارة 
فــي مناطق الســاملية واجلليب والظهر 
والنسيم، عاد مسلسل حرائق املركبات 
ليطــل برأســه مــرة أخرى فــي منطقة 
ميدان حولي، حيــث التهمت النيران 3 
مركبات جديدة، وبحسب بيان صدر عن 
إدارة العالقات العامة في اإلدارة العامة 

لإلطفــاء فقــد ورد بالغ مســاء اول من 
امس االثنني يفيد بنشوب حريق في 3 
مركبات متوقفة في ساحة ترابية مبنطقة 
ميدان حولي وعلى الفور توجهت فرقة 
مركز إطفاء الســاملية الى مكان احلادث 
ومبجرد الوصول شــرع رجال اإلطفاء 
في مكافحة احلريق واحلد من انتشاره 
الــى املركبات املجاورة حتــى مت إخماد 
النيــران دون وقــوع اي إصابات، وقال 
مصــدر في اإلطفاء ان احلريق الغامض 
يستلزم حتقيقات ملعرفة السبب وإذا ما 
إحدى املركبات التي التهمتها النيران في ميدان حولي كان مفتعال أو نتاج متاس أو عبث أطفال. 

»وقاية اإلطفاء« تنذر 30 منشأة باإلغالق 
اإلداري بعد رصد مخالفات جسيمة بها

سعود عبدالعزيز

أســفرت احلمالت التفتيشــية على 
املنشآت املخالفة التي شنتها فرق تابعة 
لقطــاع الوقاية بقيادة نائب مدير عام 
اإلدارة العامــة لإلطفاء لقطاع الوقاية 
اللــواء خالــد عبــداهلل فهد عــن رصد 
مخالفات بعضها جسيم في 3٠ منشأة 
تتــراوح بني مخــازن أثــاث ومصابغ 

ومغاســل مالبس ومت حترير إنذارات 
لها بالغلق اإلداري خالل مدة أقصاها 7٢ 
ســاعة، ما لم تصحح أوضاعها وتزيل 

هذه املخالفات.
يذكــر ان ارتفاع درجة حرارة اجلو 
التــي شــهدتها البــالد خــالل اليومني 
املاضيني لم يقف عائقا أمام رجال اإلطفاء 
في شــن هذه احلمالت التي تستهدف 

حملة »اإلطفاء« رصدت مخالفات استوجبت توجيه إنذاراتحماية األرواح واملمتلكات.

النهام يوّجه بعقد دورة لترقية
ضباط  الصف اجلامعيني  إلى مالزم

محمد اجلالهمة

وزارة  وكيــل  أصــدر 
الفريــق عصام  الداخليــة 
النهــام تعميما بعقد دورة 
تدريبية لضباط الصف من 
الجامعية  المؤهالت  حملة 
تمهيدا لترقيتهم إلى رتبة 
مالزم وذلك وفقا للشروط 
الواردة بالمادة )7١ مكرر( 
والمــادة )3( مــن القــرار 
اإلداري رقم )٢٠١٩/٢48٠(. 
وذلك في الفترة من ١6-٢7 

يونيو الجاري.
وطالب التعميم ضباط الصف الكويتيين 

الحاصليــن علــى مؤهــل 
جامعي أو ما يعادله، بالتقدم 
إلى اإلدارة العامة لشؤون 
قوة الشــرطة مصطحبين 
معهم أصل شهادة الجنسية 
وصورة منها، أصل شهادة 
واألم  لــأب  الجنســية 
وصورة منهما، أصل المؤهل 
العربية  باللغــة  الجامعي 
مبينا به المعدل والتقدير 
الحاصل عليه وصورة منه.
واشــترط التعميــم أن 
يكون قد مضــى على بقاء 
ضابط الصف خمس سنوات علــــى األقل 

في خدمة قوة الشرطة.

الفريق عصام النهام 

»الداخلية«:  الوافدون حاملو ملصق اإلقامة  
يتنقلون من وإلى الكويت دون بطاقة مدنية

سعود عبدالعزيز

أكدت وزارة الداخلية أن 
أي مقيــم لديه ملصق إقامة 
ســارية املفعول قبل القرار 
 ٢٠١٩/١35 رقــم  الــوزاري 
الصادر في ١٠ مارس املاضي 
بشأن االستعاضة بالبطاقة 
املدنية بدال من ملصق اإلقامة 
يســتطيع الســفر من دون 
البطاقــة. ووصفــت اإلدارة 
العامــة للعالقــات واإلعالم 
األمنــي بالوزارة فــي بيان 

أصدرته ما ورد في ڤيديو متداول على مواقع 
التواصل بشأن عدم إمكانية سفر املقيمني إال 

بوجود بطاقــة مدنية بأنه 
يفتقد الدقة.

وزارة  وكيــل  وكان 
الداخلية املســاعد لشــؤون 
اللــواء منصور  امن املنافذ 
العوضــي أصــدر تعميمــا 
أوضــح فيــه انه فــي حال 
العــودة للبالد وقــام املقيم 
بإصــدار جواز ســفر جديد 
يختلف رقمه عن رقمه القدمي 
املثبت في البطاقة املدنية فلن 
يسمح له بالدخول إال بوجود 
اجلواز القيم املطابق للرقم 
فــي البطاقة املدنية على أن يتم ختم دخول 

نقل املعلومات إلى اجلواز اجلديد.

مشاجرة فوق السحاب تنتهي بقضية 
في مخفر اجلليب

أحمد خميس

أحــال رجال امن املطار يــوم امس وافدة 
عربية الى مخفر اجلليب اثر تقرير ورد من 
قبل كابنت احدى الطائرات يفيد بإثارة راكبة 
عربية املشكالت على منت الطائرة ودخولها في 
مشادة كالمية واالعتداء على مضيفة الطائرة.

وقــال مصدر امنــي انه مبجــرد وصول 
الطائرة قام الكابنت بتسليم التقرير الى ادارة 
امــن املطار والتي قامــت بإحالة الوافدة الى 
مخفر اجلليب لتسجل قضية بحقها، خاصة 

بعدما رفضت املضيفة التنازل عن حقها.
وأكدت املضيفة ان الوافدة افتعلت املشكالت 

معها دون أي مبررات تدعو الى ذلك.

عدل ومحاكم
إعداد: عبدالكرمي أحمد

محكمة الوزراء حتجز التظلم ضد  محمد اخلالد 
في قضية مصروفات  »الداخلية« للحكم 9 املقبل

حجزت محكمة الوزراء أمس التظلم الذي 
قدمه احملامي يوسف احمليش - بصفته مواطنا 
- ضد قرار جلنة التحقيق الدائمة اخلاصة 
مبحاكمة الوزراء، بحفظ بالغ مقدم ضد وزير 
الداخلية السابق الشيخ محمد اخلالد، للحكم 

في التاسع من يوليو املقبل. وكان احملامي 
احمليش قد طالــب بالتحقيق مع اخلالد في 
قضيــة مصروفات وزارة الداخلية بصفته 
املســؤول األول عن جميع أعمال وقرارات 

الوزارة.

»اإلدارية«: ال تغيير في درجات اإلعاقة السابق تقييمها
أكــدت احملكمة اإلداريــة أن الدرجات أو 
املسميات السابقة لإلعاقات وتقييمها ال يتغير. 
جــاء ذلك خالل حكم ألغت فيه احملكمة قرار 
جلنة املعاقني بتغيير درجة إعاقة مواطن من 
)متوســط دائمة( إلى )بسيطة( وعلى أساسه 
مت إلغاء امللف الطبي كامال وجميع املميزات، 

ومبوجب حكم احملكمة أعيد املسمى السابق 
الذي بدأ معه منذ 1980 ومت تثبيته. وقال احملامي 
محمد خريبط وكيل املدعي إنه أكد للمحكمة 
أن املركز القانوني املستقر ال ميكن تعديله أو 
إلغاؤه بقرار، وذلك لضمان االستقرار القانوني 

واحلقوق املكتسبة.

دعت من يجدد جوازه خارج البالد إلى العودة بالقدمي واجلديد

اللواء منصور العوضي

»املرور« يدشن حواجز حتذيرية 
على خلفية انهيار أرضي ميني »املركزي«

سعود عبدالعزيز

العامــة  قامــت اإلدارة 
للمرور بتوجيه دورية إلى 
موقع انهيار ارضي في أحد 
الشوارع الرئيسية مبنطقة 
الصليبية،  وذلك فور تلقي 
عمليات الداخلية بالغا عن 
وجود انهيار ارضي  وحتديدا 
ميني السجن املركزي، حيث 
قامت بوضع حواجز للتنبيه 
حتى ال تقع حوادث مرورية 
تنتج عن االنحراف املفاجئ. 
وقال مصدر أمني ان وزارة 
االشغال اخطرت باالنهيار 

إلصالحه بشكل سريع.
من جهة أخرى، متكنت 
إحدى دوريات أمن الفروانية 
مــن توقيــف 4 مواطنــني 

مطلوبني للتنفيذ املدني.
وكانت إحدى الدوريات 
في جولة اعتيادية لها فجر 
أول مــن أمس فــي منطقة 

العارضية الصناعية، عندما 
اشــتبهت في مركبــة، فتم 
توقيفها، تبــني ان هناك 4 
مواطنني كانوا على متنها، 

وعند االستعالم عنهم تبني 
انهــم مطلوبــون للتنفيــذ 
املدني، وأحيلــوا الى جهة 

االختصاص.

االنهيار األرضي قبل وضع احلواجز


