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إصابة مواطن بطلق ناري 
بالرأس على يد حدث

محمد اجلالهمة

أصيب مواطن في العقد الثالث بطلقة بالرأس من سالح 
»شــوزن« حيث ورد الى عمليــات وزارة الداخلية بالغ من 
أحد املواطنني حول وجود شخص مصاب داخل مركبة دفع 
رباعي في بر ميناء عبداهلل شــمال أم الهيمان وعلى الفور 
توجهــت الدوريات األمنية ملديرية أمن األحمدي الى موقع 
البالغ ومتت مشــاهدة املواطن داخل مركبته مصابا بطلق 
ناري بالــرأس، وتبني أن الواقعة حدثت الســاعة احلادية 
عشرة ليل أمس األول، وعليه مت استدعاء الطوارئ الطبية 
وأُســعف ملستشفى العدان وحضر الى مكان احلادث رجال 
األدلة اجلنائية واملباحث اجلنائية على الفور ووكيل النيابة، 
ومت نقل املواطن املصاب الى املستشفى حيث أدخل العناية 
املركزة، وهو بغيبوبة. وخالل حتقيقات رجال أمن البحث 
والتحري قام مواطن حدث )١7 سنة( بتسليم نفسه للسلطات 
األمنية ملخفر ميناء عبداهلل وكان يحمل معه سالح »شوزن« 
وقال إنه الذي قام بإطالق النار وأن هذا هو السالح املستخدم 
فــي الواقعة، وعليه متت إحالته الى إدارة مباحث األحداث 
للتحقيق حول اجلرمية ومالبساتها والدوافع التي جعلت 

احلدث يقوم بإطالق النار على املواطن.

اجلالوي: رجال اجلمارك يتفانون في أداء واجبهم 
بحماية الوطن واحلفاظ على سالمة املواطنني

أكد مدير عام اإلدارة العامة 
للجمــارك املستشــار جمــال 
اجلالوي »جاهزية رجال اإلدارة 
العامــة للجمــارك وتفانيهم 
فــي أداء واجبهم فــي حماية 
الوطن واحلفاظ على ســالمة 
املواطنني واملقيمني«، مدلال على 
ذلك باإلجنازات املستمرة لكل 
اإلدارات اجلمركية في التصدي 
آلفة املخدرات بشتى الوسائل 
والســبل«، مســلحني بأحدث 
األجهــزة واملعــدات، موجهــا 
الشــكر لوزير املالية د.نايف 
احلجــرف »ملا يقدمه من دعم 
لرجال اجلمــارك ليمضوا في 
توجيه الضربات االستباقية 
والوقائية ملافيا تهريب املواد 
املخدرة واملؤثرات العقلية«.

وأضاف اجلــالوي، خالل 
زيــارة قــام بها عصــر أمس 
الشــويخ  إلــى مينــاء  األول 
ملتابعــة الضبطيــة وعمليــة 
حصــر احلبــوب، أن إحباط 
مثل هذه العمليات يزيد اإلدارة 
العامة للجمارك فخرا برجالها 
ويشكل انتصارا على عصابات 
تهريب احلبوب املخدرة والتي 
تستهدف املواطنني واملقيمني، 
معتبرا أن املؤثــرات العقلية 
املضبوطة واحدة من أضخم 
الضبطيات إلى الكويت، مثمنا 
اجلهود التــي يبذلها إخوانه 

وأبناؤه رجال اجلمارك .
واســتمع املدير العام إلى 
شرح مفصل قدمه نائب املدير 
العام لشؤون البحث والتحري 
أســامة الرومي، ونائب املدير 
العام لشــؤون املنافذ الشيخ 
حــول  العبــداهلل،  فيصــل 
الضبطية واجلهود اجلمركية 
اخلالصة في حماية البالد ومنع 
تهريب هــذه الكمية الضخمة 

من املؤثرات العقلية.
مــن جهته، أوضــح نائب 
العام لشــؤون البحث  املدير 
والتحري أســامة الرومي، ان 

أشاد نائب املدير العام لشؤون 
املنافذ الشيخ فيصل العبداهلل، 
بالتعاون الوثيق بني مختلف 
اإلدارات اجلمركيــة والعمــل 
كفريــق واحــد يعمــل لهدف 
واحد وهو حفظ أمن هذا الوطن 
الغالي وحمايــة كل من يقيم 
على هــذه األرض الطيبة من 

آفة املخدرات املدمرة.
وعلى صعيد آخر، ذكر مدير 
إدارة جمارك املوانئ الشمالية 
صالــح مصلح احلربــي، انه 
ومنذ حلظة وصول احلاوية 
املهرب بها احلبــوب والوارد 
معلومات بشــأنها مــن إدارة 
البحث والتحري مت عمل رقابة 
عليها وانتظار وصول املهرب 
حتى وصل أمس ومت ضبطه. 

وأشــاد احلربي بيقظة رجال 
جمرك الشويخ. 

من جهتــه، أوضح نائب 
مدير إدارة البحث والتحري 
اإلعــالم  جلنــة  وعضــو 
اجلمركي خالــد الرميح، ان 
معلومات تلقاها قطاع البحث 
والتحري منذ أشــهر بعزم 
احد املهربني ضخ كمية كبيرة 
جدا من احلبوب ليتم تتبع 
الشحنة منذ حلظة حتركها 
من أحد املوانئ العربية حتى 
وصلت إلى ميناء الشــويخ 
قبــل نحــو ٣ أشــهر، وبني 
الرميح ان صاحب الشحنة 
ولــدى تقدمه أمــس إلنهاء 
إجراءات خروج احلاوية مت 
ضبطه، ومن ثم جرى فتحها 
واكتشاف احلبوب املخدرة 
مــن نــوع كبتاغــون، وقد 
أخفيــت بطريقة حديثة في 
»دواسات من الربل« سجاد 
يوضــع مقابــل احلمامــات 
مبســاحات متــر و4٠ و7٠ 
سنتيمترا، مؤكدا ان حصر 
احلبــوب يحتــاج إلى وقت 
نظرا لتفاوت أعداد احلبوب 
املهربة من سجادة إلى أخرى، 
مؤكــدا ان أعــداد احلبــوب 

املهربة تقدر باملاليني.

أكد أنهم فخورون بإحباط إحدى أكبر عمليات تهريب املؤثرات العقلية للكويت

املستشار اجلالوي وحديث حول كمية احلبوب املخدرة

كمية من احلبوب بيد احد العاملني

قطاع البحث والتحري أحبط 
تهريب هــذه الكمية الضخمة 
من احلبوب بعد عملية رصد 
ومتابعة ألشهر، مثمنا اجلهود 
املخلصة للقائمــني على هذه 
الضبطية، مؤكدا حرص قطاع 
البحث والتحري باإلدارة العامة 
للجمارك على مواصلة العمل 
بجهد وإخالص حلماية البالد 
واحلفــاظ على أمن وســالمة 
املجتمــع الكويتــي مــن هذه 

السموم.
وأضــاف الرومــي انــه مت 
التنســيق مــع اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات لضبط املتهم 
وصاحب الشحنة خالل مراحل 
إنهاء خروج احلاوية من داخل 
امليناء. وعلى صعيد ذي صلة، 

حملة في العاصمة تسفر 
عن ضبط 28 مخالفاً

عبداهلل قنيص

ذكرت اإلدارة العامة للعالقــات واإلعالم األمني بوزارة 
الداخلية أنه في إطار احلمالت األمنية املستمرة لقطاع األمن 
العــام لفرض هيبة القانون وضبــط املخالفني واملطلوبني 
واخلارجني على القانون، قامت مديرية أمن محافظة العاصمة 
بقيــادة مدير عــام أمن العاصمة باإلنابــة ومدير العمليات 
والدوريــات وبالتعاون مع اإلدارة العامة خلفر الســواحل 
بحملة أمنية مفاجئة في محافظة العاصمة )نقعة الشمالن( 
أسفرت عن ضبط شخصني في حالة سكر وأربعة أشخاص 
مخالفني لقانون اإلقامة وخمسة أشخاص منتهية إقاماتهم 
و١٩ شــخصا مــن دون إثبــات، ومتت إحالتهــم إلى جهات 

االختصاص التخاذ اإلجراء القانوني الالزم بحقهم.

رجال »الداخلية« خالل احلملة االمنية

رجال اإلطفاء سيطروا على حريق منزل بـ »القصر«
سعود عبدالعزيز

شهدت منطقة القصر في محافظة اجلهراء 
حريــق منزل ومت إخماده علــى مرتني دون ان 
يخلــف احلريق اي إصابات وكانت اخلســائر 
ماديــة. وقال مصدر أمنــي ان بالغا ورد عصر 
امس األول عن حريق منزل في منطقة القصر 
وعلــى الفور توجه رجال اإلطفاء واإلســعاف 
وتبني ان احلريق نشــب في إحدى الغرف ومت 
التعامــل معه من قبل رجال اإلطفاء بعد إخالء 
املنزل من قاطنيه وبعد إخماد احلريق اشتعل 
املنــزل مرة أخرى ومتت الســيطرة عليه بعد 
نحو ٣ ســاعات دون ان تعرف األســباب، ومت 

اليات االطفاء امام املنزلرفع تقرير بالواقعة.

سرقة 700 دينار من خزينة  
إمام مسجد مقبرة الصليبخات

أحمد خميس

سجل إمام مسجد مقبرة الصليبخات قضية سرقة ضد 
مجهول قام باالستيالء على مبلغ 7٠٠ دينار كان يضعها في 
خزينة السكن اخلاص به، ومتت إحالة ملف القضية لرجال 
املباحــث. وقــال مصدر امني ان بالغا تقــدم به إمام مقبرة 
الصليبخات، وهو وافد مصري، عن تعرضه للسرقة اثناء 
صالة املغرب اول من امس، ومت تســجيل قضية. هذا، ولم 
يشر اإلمام بأصابع االتهام الى أحد، وجار فحص الكاميرات 

اخلاصة باملراقبة لتحديد هوية اجلاني.

انتحار هندي شنقاً في البر

.. وهندية قفزت من »الثالث« 
لتلقى حتفها باملهبولة 

سعود عبدالعزيز

أقدم وافد هندي على االنتحار داخل إحدى الشركات 
التي تعمل مبشــاريع البر التابع ملخفر القشعانية، ومت 
تسجيل قضية انتحار، ونقلت اجلثة الى الطب الشرعي.
وقال مصدر أمنــي إن بالغا ورد الى غرفة العمليات 
من أحد العمال شــاهد زميله معلقا، وعليه توجه رجال 
الدوريات والطب الشرعي الى املوقع فتبني ان الوافد لفظ 
أنفاسه األخيرة بعد ان شنق نفسه بحبل علقه باحلديد 

املرتفع فتم إنزاله وأحيلت اجلثة للطب الشرعي.

محمد الدشيش

أقدمت وافدة هندية على االنتحار برمي نفسها من 
الطابق الثالث في بناية مبنطقة املهبولة أمس األول.

وكانــت غرفــة عمليــات الداخلية قــد تلقت بالغا 
بالواقعــة، وتوجه رجال األمن والطوارئ الطبية إلى 
املوقــع، ومت نقــل اجلثــة إلى الطب الشــرعي، وفتح 
حتقيق أمني موسع للوقوف على أسباب ومالبسات 
واقعــة االنتحار وســجلت قضية جناية ســقوط من 
علــو. من جهة أخرى، أصيب شــاب مصري بالغ من 
العمــر ٣١ عاما بجــروح متفرفة أثر قفزة من شــقته 
بالدور الثاني في منطقة الســاملية أمس األول محاوال 
االنتحــار، وتوجه رجال األمن والطوارئ الطبية إلى 
املوقــع ومت نقله إلى املستشــفى لتلقي العالج الالزم 
وينتظر األمنيون حتســن حالته الصحية للتحقيق 

معه عن أسباب محاولته لالنتحار.

جمارك النويصيب 
تضبط 288 كرز سجائر 
و٥00 شيشة إلكترونية

محمد اجلالهمة

تلقــى رجــال جمــرك النويصيب معلومــات تفيد 
عــن تهريب كميات من الســجائر وعدد من الشيشــة 
اإللكترونية، وعلى ذلك مت إعداد طريقة محكمة لضبط 
املهربني، وعند وصول إحدى املركبات ذات الدفع الرباعي 
الى منفذ النويصيب شوهدت مركبة يستقلها شخصان 
خليجيان يريدان اخلروج الى منفذ اخلفجي السعودي 
بعد منفذ النويصيب وأثناء إنهاء إجراءات اخلروج قام 
رجــال اجلمرك بتفتيش املركبة، حيث عثر على كمية 
كبيرة من كروز السجائر بلغ عددها ٢88 كروزا و5٠٠ 
شيشــة إلكترونية، وعلى ذلك متت إحالة الشخصني 

الى اجلهات األمنية املختصة للتحقيق.

العاملون في منفذ النويصيب اثناء فرز الكمية


