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قبل اشــهر فوجئنا بانتشار ما يسمى 
بعربات الطباعة وتصوير املستندات مقابل 
معظم القطاعات اخلدمية في وزارة الداخلية، 
ال أعلم على وجه التحديد ماذا حدث وإذا ما 
كان األمــر يتعلق بعدم توافق بني الداخلية 
وشركات متخصصة في الطباعة حول البنود 
التعاقدية، او ان العقد بني الطرفني قد انتهى 
والبد من عقد جديد وبشروط جديدة. كل هذا 
ال اعرفه يقينا، وال يعنيني ان اعرف، ولكن ما 
يعنيني ويعني غيري من املواطنني واملقيمني 
هو ان انتقال مكاتب كانت مخصصة للطباعة 
من داخل ادارات وزارة الداخلية اخلدمية سواء 
شؤون اقامة او مراكز خدمة او إدارات املرور 
الى الساحات املقابلة للقطاعات اخلدمية تلك 
هو ما يشكل إرهاقا على املراجعني خاصة كبار 
السن، ومع درجات حرارة صيفا تتجاوز في 
احيان عدة اخلمسني درجة ويصبح اخلروج 
والسير على األقدام ملئات األمتار وانتظار 
الدور للطباعة او التصوير امر يشكل معاناة. 
حسب علمي بخطط وزارة الداخلية املتسارعة 
فإنها متجهة نحو ميكنة ما تقدمه من خدمات 
واالستغناء عن املعامالت الورقية، وبالتالي 
فإن استمرار خدمات الطباعة والتصوير لن 

يطول كثيرا.
وحتى تنتهي الداخلية من خطط التحديث 
تلك وجب على اإلدارة املختصة في وزارة 
الداخلية سرعة دراسة بنود جديدة للتعاقد 
بني الداخلية وشــركات الطباعة تلك بحيث 

تعاود تلك املكاتب العمل من الداخل.
اعلم متام العلم حجم انشــغاالت معالي 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

الشيخ خالد اجلراح، ولكنني على ثقة تامة 
بان معاليه شــديد احلرص على تذليل كافة 
املعوقات أمام املواطنني واملقيمني في تعاملهم 

مع الداخلية.
أعيد التأكيد بان وزارة الداخلية ســعت 
وتسعى الى االستغناء عن غالبية املعامالت 
الورقية وسوف تنجز معظم ان لم يكن جميع 
إلكترونيا وتقدم املستندات عبر  املعامالت 
موقع الداخلية قريبا، وحتى ذلك احلني اناشد 
معالي الشيخ اجلراح ووكيل الوزارة الفريق 
عصام النهام سرعة انهاء معاناة املراجعني 
من حتمية التوجه الى الســيارات املتوقفة 
في الســاحات واملواقف القريبة من إدارات 
الداخلية للطباعة وتعبئة مناذج تســتلزمها 
املعامالت، وحتــى ان كانت الوزارة لم تكن 
مقتنعة بالعائد املادي للبنود التعاقدية فإنها 
مدعوة لتخفيف املعاناة، على املراجعني خاصة 
لكبار الســن، لن أتطرق كثيرا الى املظهر 
غيــر احلضاري لهذه العربات ألنه من غير 
املمكن تقبل وجودها في دولة مثل الكويت 

بقدراتها املتنوعة.

آخر الكالم
كل الشكر الى رجال امن املنافذ ورجال 
اجلمارك على تسخير كافة اإلمكانيات حلجاج 
بيت اهلل احلرام وتقدمي كل السبل لتسهيل 
اإلجراءات وتذليل كافة العقبات لتأمني عودتهم 
والقادمني من موسم اإلجازات إلى أرض الوطن، 
وتدعيم صاالت الوصول بأعداد إضافية من 
رجال األمن ومفتشي اجلمارك ملراعاة التيسير 

على العائدين وإنهاء اإلجراءات اجلمركية.

»اجلنائية« تغلق ملف قضية إطالق النار على األمن في غرناطة
بالعثور على السالح الناري وضبط »سوابق« تستّر على املتهم

عبداهلل قنيص

اســتطاع رجــال اإلدارة 
العامــة للمباحــث اجلنائية 
وحتديدا مباحث الصليبخات 
إغالق ملف قضية إطالق النار 
على رجال األمن وبعض املارة 
في منطقة غرناطة، وذلك بعد 
العثور على السالح املستخدم 
فــي اجلرميــة داخــل منزل 
صديــق املتهم فــي اجلهراء، 
وجــاء إغالق ملــف القضية 
بالكامل بعد ساعات محدودة 
من ضبــط املتهم الرئيســي 
الــذي حاول تضليــل رجال 
األمن بالزعم انه غير مسلح. 
وكانت »األنباء« قد أشــارت 
الــى خبر توقيــف املتهم في 

عدد اخلميس املاضي.
والالفت في قضية إطالق 
النــار في غرناطــة ان املتهم 
الرئيسي في القضية قاد رجال 
مباحث الصليبخات الى إغالق 
4 قضايا سرقات والعثور على 
اكياس بها شبو، حيث اعترف 

املختصة بتهم حيازة سالح 
ناري دون ترخيص والشروع 
في القتــل ومقاومــة ر جال 
األمن. أما شريك املتهم فوجهت 
إليه تهم التســتر على متهم 
والتستر على سالح استخدم 
في جرمية وارتكاب 4 قضايا 
سرقات وحيازة مواد مخدرة. 
يشار الى ان املتهمني هما من 

في اجلرمية، وبالتحقيق مع 
املتســتر اعتــرف بأنه تلقى 
اتصاال من املتهم االول أبلغه 
فيه بأنه أطلق النار على رجال 
أمــن كانوا يطاردونه وطلب 
إخفاء السالح لديه، وهذا ما 

حدث.
وأضــاف املصــدر: تبــني 
لرجال املباحث خالل التحقيق 
مــع املتهــم الثانــي انطباق 
أوصافه مع أوصاف شخص 
رصد من قبل كاميرات إحدى 
الشــركات التــي اســتهدفت 
بالسرقة مؤخرا وبالتحقيق 
معــه اعترف بأنــه ارتكب 4 
جرائم ســرقة مؤخــرا في 4 
شركات بالعاصمة وذلك بعد 
التجوريات، وأرشــد  كســر 
عن شقة في اجلابرية يخفي 
فيها بعض املســتندات التي 
سرقها من الشركات األربعة، 
وباالنتقال الى الشــقة وهي 
شقة وناســة عثر فيها على 
مــواد مخدرة عبــارة عن ١٠ 

أكياس بها مادة الشبو.

أرباب السوابق وتعارفا داخل 
السجن املركزي.

وبحسب مصدر أمني، فإن 
تعليمات مشددة وصلت الى 
رجال مباحــث الصليبخات 
بضرورة إغالق ملف القضية 
بالكامــل، وذلــك بعد ضبط 
التعليمات  املتهم، ومتثلــت 
فــي ضرورة ضبط الســالح 

الناري ومن تستر عليه.
وأضــاف املصــدر: علــى 
مدار األيــام القليلة املاضية 
مت التحقيــق مــع املتهم عدة 
التحريات،  مرات وتواصلت 
وخلص ذلك الى حتديد شريك 
املتهم وهو سوابق خرج للتو 
من الســجن املركــزي حيث 
كان زميال للمتهم االول، وان 
السالح الناري وهو من نوع 
كالشينكوف موجود في منزل 
شريك املتهم االول باجلهراء.
وأردف املصدر: مت إصدار 
إذن نيابي مبداهمة منزل املتهم 
فــي اجلهراء وضبــط املتهم 
الناري املستخدم  والســالح 

وجدت الكالشينكوف في منزل الشريك باجلهراء وأكياس شبو بشقة »وناسة« باجلابرية

صورة عن اخلبر الذي نشرته »األنباء« في صفحتها األخيرة اخلميس املاضي

املواطن الذي تستر على املتهم 
بإخفاء السالح الناري، بأنه 
ارتكــب 4 قضايــا ســرقات، 
وأرشــد رجال املباحث ايضا 
عن شقة للوناسة عثر بداخلها 
على مواد مخدرة عبارة عن ١٠ 
أكياس بها مادة الشبو. هذا، 
ومتت إحالة املتهم الرئيسي 
فــي القضيــة الــى اجلهــات 

املتستر يعترف بسرقة 4 شركات في العاصمة بعد كسر »التجوريات« ويرشد عن شقة »الوناسة«
التحقيقات املتواصلة أثبتت أن املتهمني ارتبطا بعالقة صداقة داخل السجن املركزي

ضبط مصرية ومواطنها بحشيش ومواطنة بسائل مخدر 
وهندي أخفى  4 قطع »كيف« في »دالغ« وبطريقة مبتكرة

»الداخلية«: غير صحيح ازدياد السرقات بالسكن اخلاص

محمد اجلالهمة

ابلــغ مصدر امني »االنبــاء« ان االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات تسلمت من االدارة العامة للجمارك 
خالل االيام القليلة املاضية وافدة مصرية وسيدة 
كويتية ووافدين مصري وهندي بعدما ضبطوا 
مبــواد مخدرة، مشــيرا الى أن الوافــدة املصرية 
ومواطنهــا والوافد الهندي حاولوا تهريب مخدر 
احلشــيش، اما املواطنة فضبطت خالل محاولة 

تهريب سائل مخدر.
وبحســب املصدر االمني فإن الهندي اخفى 4 
قطع يرجح انها حشيش في »دالغ«، هذا وأصدرت 
االدارة العامــة للجمارك بيانــا حول الضبطيات 
االربع قالت فيــه: أثمرت ترجمة تعليمات املدير 

العام للجمارك املستشار جمال اجلالوي بضرورة 
احليطة واحلذر إلمكانية استغالل البعض حلاالت 
االزدحام املصاحبة النتهاء العطالت التي تعقب 
األعياد وكذلك يقظة رجال اجلمرك اجلوي، احباط 
تهريب كمية من املواد املخدرة واحملظورة، حاولت 
ســيدتان ووافدان عربي وآخر آســيوي تهريبها 
لدى وصولهم من دولتني عربية وآسيوية ودولة 
أوروبيــة وذلــك في مطــارات T١ وT4 و T5. هذا، 
ووجه مدير إدارة اجلمرك اجلوي الســيد مطلق 
العنــزي بإحالة املســافرين األربعــة الى اإلدارة 
املختصــة في وزارة الداخلية التخاذ ما يلزم من 

إجراءات قانونية.
مــن جهته قال عضو جلنــة اإلعالم اجلمركي 
نواف املطر ان مفتشــا في الـT١ اشتبه في وافدة 

عربية قادمة من موطنها وعليه مت تفتيش امتعتها 
بشكل دقيق والعثور على قطع من مادة احلشيش.
وأضاف املطر: في مطار الـT4 مت االشتباه في 
مسافرة قادمة من دولة أوروبية وبتفتيش أمتعتها 
عثــر بحوزتها على 5 علب بالســتيكية بها مادة 
سائلة يشتبه انها مخدرة، وفي الـT5 مت توقيف 
وافــد عربي من قبل احد املفتشــني وتبني وجود 

قطعة حشيش في جيبه.
وأردف املطر بالقول مت االشتباه في وافد هندي 
من قبل احد املفتشني في مطار T5 ولدى تفتيش 
أمتعته لم يعثر بداخلها على مواد محظورة ليتم 
تفتيشــه ذاتيا وتبني انه اخفى 4 قطع من املواد 
املشتبه بأنها مخدرة في قدميه بواقع قطعتني في 

كل قدم وبطريقة يصعب اكتشافها.

أحمد خميس - محمد الدشيش

أكــدت اإلدارة العامــة للعالقــات واإلعــالم 
األمني بوزارة الداخلية أنه غير صحيح ارتفاع 
معدل جرائم الســرقة باملناطق السكنية، وأن 
القطاعات األمنية املختصة تواصل العمل ليل 
نهار بجاهزية كاملة وبيقظة دائمة لبسط مظلة 
األمن واألمان والتصــدي ألي انتهاك للقانون 

في كافة احملافظات.
وشددت اإلدارة على أن ما مت تداوله على أحد من 

مواقع التواصل االجتماعي حول ازدياد السرقات 
في عدد من املناطق يفتقر إلى الدقة واملصداقية، 

وال يستند إلى أي أساس من الواقع.
كما توضح اإلدارة حول الفيديو املنتشــر في 
بعض مواقع التواصل االجتماعي حلادثة السرقة 
التــي متت بأحد املنازل انــه مت اتخاذ االجراءات 
القانونية من قبل اجلهات املختصة بالوزارة من 

األدلة اجلنائية واملباحث اجلنائية.
وأهابت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني 
مبســتخدمي مواقع التواصل االجتماعي حتري 

الدقة والتأكد من صحة ما يتم تداوله من املصادر 
الرسمية.

وكانت رسائل انتشرت على نطاق واسع على 
شبكة االنترنت والواتساب تشير الى وقوع نحو 
٩٠ قضية ســرقة في مناطــق الرقة، جابر العلي 
وفهــد االحمد وهدية، كما تزامنت هذه الرســائل 
مع مقطع ملنزل مواطن تعرض للسرقة، الى ذلك 
تعرض عدد من املركبات للسرقة خالل توقفها في 
مواقف صالة افراح وانتقل رجال من األدلة لرفع 

البصمات من على املركبات املستهدفة.

مفتشون في T1 وT4 وT5 اشتبهوا في املهربني األربعة لدى وصولهم من 3 دول مختلفة

أكد أن واقعة سرقة منزل مواطن قيد التحقيق ورفع بصمات من مركبات مكسور »جامها«

السائل املخدر مت تهريبه من احدى الدول األوروبية

.. والتجوري مت كسره وسرقته وبعثرة محتوياته

قطع احلشيش الـ ٤ بعد استخراجها من الدالغ

زجاج احدى املركبات وقد كسر لسرقتها

املخدرات التي ضبطت في أمتعة الوافدة

باب منزل مواطن وقد تعرض للكسر من قبل مجهول

إصابة أميركي بالرأس في مشاجرة
مع مغربي مقابل »اخلريجني«

سعود عبدالعزيز

اقتيد وافد مغربي الى مخفر شرطة شرق 
بانتظار معرفة حالة وافد أميركي أصيب في 
رأسه، ومن املقرر ان يتم تصنيف القضية 
»تبادل ضرب« أو »اعتداء بالضرب«، وذلك 

عقب الوقوف على التفاصيل.

واستنادا الى مصدر امني فإن بالغا ورد 
عن وقوع مشاجرة بني شخصني على شارع 
اخلليج وحتديدا عند تقاطع »اخلريجني«، 
وبانتقال دورية مرور تبني ان املشاجرة بني 
وافد اميركي من مواليد ١٩٩3 وآخر مغربي 
من مواليد ١٩٨٨ حيث مت طلب سيارة اسعاف 

ونقل األميركي للعالج.

ترقية محمد بن حميد 
إلى نقيب في اجليش

تلقــى النقيب محمــد مطر بن حميــد التهاني 
والتبريكات مبناسبة ترقيته من رتبة مالزم أول 

في اجليش الكويتي إلى »نقيب«.
وأقام بن حميد مأدبة بهذه املناســبة. منها إلى 

األعلى.
النقيب محمد بن حميد

مجهول يسرق عمال مقابر الصليبخات
سعود عبدالعزيز

طلب رجال أمن مخفر شرطة القيروان 
من 3 وافدين آسيويني تقدموا امس لتسجيل 
قضية سرقة مبراجعة املخفر اليوم االحد 
على ان يرسل رجال األدلة اجلنائية لرفع 
البصمات مــن داخل مســكنهم في مقبرة 

الصليبخات.
واستنادا الى مصدر امني فإن الوافدين 
الثالثــة اكدوا في إفاداتهــم انهم تعرضوا 
لسرقة اغراضهم خالل ادائهم لعملهم ورفض 
الوافدون اتهام احــد بعينه بتنفيذ واقعة 

محفظة احد العاملني وقد سرقتالسرقة.

حريق يكشف عن تقسيم منزل عربي
إلى كراجات ومخزن وسكن عمال

متكن رجال اإلطفاء من إخماد حريق اندلع 
في منزل عربي مقســم إلى كراجات ومخزن 
وســكن للعمال في منطقة جليب الشــيوخ 
أمس األول. وتبني خالل التعامل مع احلريق 
أن املنزل مقســم إلى عدة كراجات ويحتوي 
على مخزن بوسط املنزل يضم إطارات وزيوتا 
واسطوانات غاز االستيلني وعددا كبيرا من 

أســطوانات غاز الطبخ، مما شــكل خطورة 
على رجال اإلطفاء بسبب وقوع االنفجارات 
وارتفاع احلرارة وكثافة الدخان كون املنزل 
مغلقا متاما من السطح بألواح الصفيح وعدم 
وجود أي شبابيك للتهوية، ما اضطر رجال 
اإلطفاء الى القيام بإزالة بعض ألواح الصفيح 
للتمكن من التهوية وخفض احلرارة والدخان.

عثر بداخله على إطارات وزيوت وأسطوانات غاز اإلستيلني وأخرى للطبخ

املنزل العربي أقيم بداخله ورشة لتصليح السيارات


