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تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى

عائلة الشطي الكرام
لوفـاة فقيدها المغفـور له بإذن اهلل تعالى

جابـر مبـارك الشطي
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

التحقيق مع سوري انتحل صفة شيخ 
في إحدى إدارات العمل

أحمد خميس

اقتيــد وافد ســوري للتحقيق في 
اإلدارة العامة ملباحث شؤون اإلقامة، 
وذلك على خلفية انتحاله صفة شيخ 
خالل إجناز معامالت في احدى إدارات 
العمل، هذا وتبني ان منتحل صفة الشيخ 
مجرد موظف لدى سيدة VIP، الى ذلك 
نفى الســوري املوقف وما ذهبت اليه 
احدى املوظفات، معتبرا إفاداتها بهذا 
اخلصوص محل افتراء وغير صحيحة، 
واستنادا الى مصدر امني فإن ضابطا في 

مباحث شؤون اإلقامة وخالل تواجده في 
املكان نفسه الذي يتواجد فيه السوري 
شاهد شخصا يهرول الى خارج اإلدارة 
مبجــرد مشــاهدته، مضيفا ان هروب 
الوافد الى خارج اإلدارة دفع الضابط 
لالستفسار عن الشخص الذي يعرفه 
فكان الرد صادما من قبل موظفة كان 
يتوقف عندها، حيث قالت ان الشخص 

الذي هرب خارجا هو شيخ.
وأضاف املصدر: فور ان علم الضابط 
بذلك سارع الى مواقف السيارات وألقى 
القبض على السوري حيث سأله ما إذا 

كان ينتحل صفة شيخ فنفى ذلك، ليتم 
اصطحابه الى املوظفة التي أكدت عكس 
ذلك متمسكة بأن السوري عرفها بنفسه 
بأنه أحد أبناء األسرة، مشيرة الى انها 
لم تطلب منــه هويته حتى تتأكد من 
شخصيته، حيث لم يطلب أي واسطة 
وإمنا طلب التعجيل في إجناز معاملته، 
ورجح املصدر ان يطلق سراح السوري 
خاصة ان املوظفة رفضت التوجه الى 
املباحث لالســتماع الــى إفادتها ومبا 
ميكن رجال مباحث اإلقامة من تسجيل 

قضية بحقه.

إبعاد آسيوي على خلفية دهس مواطن لـ«مالزم» 
ووفاة هندي مقابل املهبولة في حادث سير

..و١٥ خادما ُضبطوا في منطقتي كبد ومزارع األلبان

سعود عبدالعزيز

أســعف ضابط برتبة مالزم إلى 
مستشفى مبارك للعالج من جروح 
متفرقة أصابته إثر تعرضه للدهس 
خالل حتريره مخالفة مرورية على 
الدائــري الرابــع، ومت نقل الضابط 
للعالج بواســطة ســيارة إسعاف، 
وجرى احتجاز مواطن مواليد ١٩٨٦.

 وبحســب مصــدر امنــي، فــإن 
الضابط اشتبه في قائد باص طلب 
منه التوقف، وتبني له ان قائد الباص 
ال يحمل رخصة قيادة نهائيا، وخالل 
قيام الضابط بالتعامل مع املخالف 
فوجئ مبركبة رباعية تقوم بدهسه 
مــن دون قصد. هــذا، ومتت احالة 
سائق الباص لإلبعاد اإلداري لقيادته 

مركبة دون رخصة سوق.

مــن جهــة أخــرى، توفــي وافد 
هندي من مواليد ١٩٨٠ إثر تعرضه 
حلادث دهس خالل عبوره الطريق 
الساحلي مقابل املهبولة. وقال مصدر 
امني ان جثــة الوافد احيلت للطب 
الشــرعي وجرى احتجاز الداهس، 
وهو وافد مصـــــري، في نظـــــارة 
مخفــر الفنطاس علــى ذمة قضية 

دهس ووفاة.

محمد الدشيش

أحال رجــال اإلدارة العامة ملباحث 
شؤون اإلقامة إلى إدارة اإلبعاد اإلداري 
١٥ عامال منزليا بعد ان ضبطوا يقومون 
ببيع منتجات في منطقتي كبد ومزارع 
األلبان. وجــاء ابعاد الوافدين بعد ان 
تبني انهم مــن حملة املادة ٢٠ «عمالة 
منزلية». واستنادا الى مصدر امني فإن 

فرقة قوامها نحو ١٥ من رجال مباحث 
شــؤون اإلقامة قاموا وخالل ساعتني 
بتوقيــف الوافدين خالل قيامهم ببيع 

منتجات متنوعة.
على صعيد آخر، تقدم مواطن الى 
مخفر شرطة اجلهراء مبلغا عن شخص 
مجهول قام بسرقة ١٥ رأس غنم. وقال 
املبلغ ان حارســه البنغالي لم يشعر 
باللصوص خالل تنفيذهم السرقة، ومت 

تسجيل قضية وإحالتها الى املباحث 
في محاولة لضبط اجلناة. 

على صعيد آخر، تبادل مواطن ووافد 
مينــي الضرب فيما بينهمــا اثر اتهام 
املواطن للبائع بعرض فقع فاسد للبيع 

وقيامه بالشراء منه.
ومت اقتياد طرفي املشاجرة الى مخفر 
شرطة تيماء وأرفق البائع تقريرا طبيا 

في ملف القضية.

محاكمة شبكة متهمة بتمويل «داعش» ماليًا 
عبر وسيطني مطلوبني دوليًا

عبدالكرمي أحمد

أمــرت هيئــة جتــدد احلبس في 
محكمــة اجلنايات باســتمرار حجز 
ثالثة مقيمني ســوريني إلــى الرابع 
من مــارس املقبل بقضيــة يتهمون 
فيها بغســيل األمــوال ودعم جهات 
مشبوهة باملخالفة لقانون مكافحة 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب رقم 

١٠٦ لسنة ٢٠١٣.
وأحيل املتهمون إلى احملاكمة مع 
مواطنني اثنني ومصري وإيراني بعدما 
دلت حتريات رجال أمن الدولة على 
أنهم يقومــون بتحويل األموال من 
البالد إلى جهات مشبوهة في سورية 

وحتديدا لشخصني سوريني مطلوبني 
دوليا لصلتهما بدعم تنظيم داعش 

اإلرهابي ماليا.
وبحسب املصادر، فإن املواطنني 
واملصري واإليراني مت إخالء سبيلهم 
بوقت سابق من قبل النيابة العامة 
بكفاالت مالية مع منعهم من السفر، 
بعدما أنكروا ما أسند إليهم من اتهام، 
مؤكدين عدم صلتهــم بالتحويالت 
املالية على اعتبار أن املواطنني يديران 
الشركات التي مت من خاللها حتويل 
األموال من قبل املتهمني الثالثة الذين 
يعملون في مجال الصرافة وحتويل 
األموال، فيما يعمل اإليراني واملصري 

موظفني في هذه الشركات.

وأضــاف املصدر أن الســوريني 
الثالثــة كانــوا قــد أنكــروا صلتهم 
بالوسيطني وعدم التنظيم مؤكدين 
أنهــم يعملون في مجــال الصيرفة 
وحتويــل األموال ملقيمــني يرغبون 
بتحويل مبالــغ لذويهم في اخلارج 
دون قصــد منهــم مبخالفــة قانون 
مكافحــة غســيل األمــوال ومتويل 

اإلرهاب.
يذكر أن محاكم البالد سبق وأن 
شــهدت محاكمــة عدد مــن املتهمني 
بقضايا مشابهة حيث اتهم عدد من 
العاملني مبجــال الصرافة بتحويل 
مبالغ طائلة جلهات مشبوهة خارج 

البالد.

شاهد ضابطاً في مباحث اإلقامة فهرول إلى اخلارج وانكشف أمره

قوامها ٣ سوريني محتجزين ومواطنان وإيراني ومصري أُخلي سبيلهم

«الداخلية» ُحترر ٢٦٨٤ مخالفة خالل ٤٨ ساعة
محمد الدشيش

أعلنت وزارة الداخلية 
عن متكن قطاعاتها امليدانية 
يــوم االثنــني املاضي من 
حترير ٢١٨٤ مخالفة تنوعت 
بني عدم االلتزام بربط حزام 
االمان واســتخدام الهاتف 

النقال.
مــن جهة اخرى، شــن 
رجال االدارة العامة للمرور 
وحتديدا مــرور العاصمة 
مؤخــرا واحدة مــن اكبر 
املروريــة فــي  احلمــالت 
العاصمــة وذلك للتصدي 
الوقــوف فــي  ملخالفــات 
املمنــوع وصــف ثانــي 
وفوق االرصفة، واسفرت 
احلملة عــن حترير نحو 
٥٠٠ مخالفة مرورية سواء 
مخالفــات غيــر مباشــرة 

ان احلملة املرورية شملت 
مناطق املباركية وشــارع 
فهد السالم ومنطقة شرق 
وحتديدا في محيط بورصة 

الكويت، داعيا الى االلتزام 
السير واستخدام  بقواعد 
املواقف العامة لعدم اعاقة 

حركة السير.

تنوعت بني ١٤٣٥ حزام أمان و٧٤٩ استخدام هاتف و٥٠٠ ممنوع وقوف

مركبتان مخالفتان في العاصمة وقد وضعت على زجاجهما ورقة املخالفات 

او مخالفــات باســتخدام 
الكاميرات املرتبطة بغرفة 

العمليات.
واشار مصدر أمني الى 

فرق اإلطفاء البحري تواصل عمليات البحث 
عن الصياد املصري املفقود مقابل نقعة الشمالن

محمد اجلالهمة

العامــة  أكــدت اإلدارة 
لإلطفــاء أن فــرق البحث 
تواصــل جهودها للعثور 
على الصياد املصري املفقود 
من يوم االثنني إثر حادث 
انقــالب قارب صيد مقابل 
الشــمالن، وكانت  نقعــة 
اإلدارة تلقــت بالغــا يفيد 
بوقوع حادث انقالب قارب 
صيد وعلى أثره هرعت إلى 
موقع احلــادث زوارق من 
مراكز الشويخ والساملية 
لإلطفاء البحري، وتبني ان 
بعض الصيادين املتواجدين 
في املوقع متكنوا من إنقاذ 
أحــد الصياديــن اللذيــن 
كانــا على مــنت القــارب، 
فيما تواصــل فرق اإلنقاذ 

العامــة لإلطفــاء عمليات 
البحــث مبتابعة من مدير 

البحــري  اإلطفــاء  إدارة 
العقيد بدر الكدم.

زورق اإلنقاذ البحري ميشط املكان الذي شهد واقعة غرق الزورق

والغواصني التابعة إلدارة 
البحــري باإلدارة  اإلطفاء 

ملشاهدة الڤيديو

إغالق إداري لـ ٩٢ منشأة 
مخالفة في «اجلليب»

أغلقت اإلدارة العامة لإلطفاء ٩٢ منشأة غلقا إداريا في 
منطقة جليب الشيوخ بعد توجيه اإلنذارات للمخالفني 
لالشــتراطات الوقائية، وقد أصــدر مدير عام اإلدارة 
العامــة لإلطفاء الفريق خالد املكــراد قرار الغلق بعد 

انتهاء املهلة احملددة.
وأكدت اإلطفاء في بيان لها أن فرق التفتيش تقوم 
بأعمالهــا لرصد أي مخالفات وتطبيــق القانون على 

اجلميع مبسطرة واحدة.
هــــذا وأشـــــرف على احلملة العميــــــد عبداهللا 
حسيــان الدوســري مديــــر إدارة وقايــــة محافظــة 

وضع ملصق الغلق اإلداري على محل مخالفالفروانيــــة.

انطالق مترين «أمن اخلليج العربي ٢»
انطلقت امس االول تدريبات التمرين التعبوي املشترك 
لألجهــزة األمنيــة بدول مجلس التعــاون لدول اخلليج 
العربية «أمن اخلليج العربي ٢»، الذي تستضيفه دولة 
اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة، وبحسب بيان صادر عن 
الداخلية فإن التمرين الثاني الذي تنفذه أجهزة الشرطة 
واألمن يأتي تفعيال لقرارات وزراء الداخلية بدول املجلس، 
ويأتــي في إطار تبادل اخلبرات والتطوير املســتمر في 

التعامل األمني مع األحداث والتحديات املشتركة.
علــى صعيــد ذي صلة، أعرب رئيــس اللجنة العليا 
للوفد الكويتي املشــارك بالتمرين العميد عبداهللا احمد 
العتيقــي عن اعتــزازه وتقديره جلهود دولــة اإلمارات 
العربية املتحدة الشــقيقة في تنظيم التمرين، مشــيدا 
باجلاهزيــة العالية واملتطورة لألجهزة األمنية في دول 
املجلس، مضيفا ان هذا التمرين يعكس التالحم اخلليجي 
واإلجمــاع على وحدة الهدف واملصير، وأن هذا التواجد 
األمني التدريبي لقوات األمن في دول املجلس سيســهم 
في رفع مســتوى التنســيق والتعاون امليداني بني دول 
املجلــس، ومواجهــة أي تهديدات أمنيــة، باإلضافة إلى 
توحيد املفاهيــم، واالطالع على إمكانات واســتعدادات 

خالل تدريبات «أمن اخلليج ٢» الذي اقيم في اإلماراتاألجهزة األمنية حلاالت الطوارئ.


