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«التحقيقات» ُتكرم عددًا من منتسبيها 
تقديرًا جلهودهم ومتيزهم

قام مدير عام التحقيقات لشؤون إدارات 
التحقيــق في وزارة الداخلية اللواء د.فهد 
الدوســري ونائبه جمــال الريش بتكرمي 
أعضاء التحقيق العاملني برئاسات التحقيق 
املختلفــة تقديرا جلهودهــم املتميزة التي 
بذلوها في أداء مهامهم وإجنازهم القضايا 

املوكلة لهم.
وشكر اللواء الدوسري احملققني، مؤكدا 
أنهم أهل لهذا التكــرمي ألدائهم املتميز في 
اســتالمهم قضايا خالل عملهم لعام ٢٠١٩ 

بكل إخالص وأمانة، وحرصهم الدؤوب على 
إتقان العمل، مشدا على ضرورة بذل مزيد 
من اجلهد والعطاء وبالكفاءة املطلوبة التي 

تستحق الشكر والثناء.
بدورهم، أعرب املكرمون عن جزيل الشكر 
والتقدير على تكرميهم وترسيخ مثل هذه 
املبادئ لتكون حافزا لهم ولبقية املوظفني 
ودافعا لهم في القيام بعملهم على أكمل وجه.
وفي اخلتام مت توزيع الشــهادات على 

املكرمني بهذه املناسبة.

جانب من املكرمني

«متاس» أحرق مكيف املغادرين في العبدلي
أحمد خميس

متكن رجال اطفاء العبدلي  من السيطرة 
على حريق شب في مكيف في منفذ العبدلي 
بصالــة املغادرين. وقال مصــدر أمني إن 

احلريــق تســبب في تلــف ســقف مبنى 
املغادرين، الفتا إلى أن األضرار التي حلقت 

باملبنى محدودة وجار التعامل معها. 
هذا، ورجح مصدر في اإلطفاء أن يكون 

احلريق بسبب متاس كهربائي.

مداهمة لـ ٣ جتار «كيف» تقود لضبط جهاز لتغليف الكبتاغون

مبارك التنيب - محمد الدشيش

«نأتي باحلبوب املخدرة 
من اخلارج فــي لفافات أو 
داخــل إطارات مركبات وال 
نستطيع بيعها فرادى، لذا 
قررنا شــراء جهاز ليغلف 
احلبوب واستطعنا من خالل 
جهاز التغليف الصيني بيع 
مئــات اآلالف من احلبوب 

على مدمني احلبوب».
بــه ٣  أدلــى  هــذا مــا 
أشــخاص ضبطوا من قبل 
ملكافحــة  العامــة  االدارة 
املخــدرات عقــب مداهمــة 
شقة يستأجرونها لتغليف 
احلبوب في منطقة سلوى، 
وعثر رجال املكافحة بحوزة 
املتهمــني الــى جانب جهاز 
التغليف على ٥٠ ألف حبة 
مخــدرة بعضها مت تغليفه 
واآلخر كان بصدد ذلك الى 
جانب ٧٠ غراما من مادتي 

الشبو والكيميكال.
واستنادا الى مصدر أمني 
لـ األنبــاء»، فإن معلومات 
وردت الــى «املكافحة» عن 
ان هناك ٣ أشخاص (مواطن 

منطقة ســلوى مقــرا لهذا 
النشاط اإلجرامي.

وقال املصدر: مت التنسيق 
مــع النيابــة العامــة التي 
منحت رجال املكافحة إذنا 
الســاعة  باملداهمــة وفــي 

من مادة الكيميكال.
هذا وجار إحالة املتهمني 
الثالثة الى النيابة العامة بعد 
االنتهاء من التحقيقات معهم 
وحتديــد مــا اذا كان لديهم 
مساعدون داخل الكويت أم ال.
احبــط رجــال الشــحن 
اجلوي محاولــة ضخ ٥٥٠ 
غراما من عجينة الكيميكال 
بت داخل طرد بريدي وارد  ُهرِّ
من الصني. وبحسب مصدر 
جمركي، فإن رجال الشحن 
اجلوي اشتبهوا بطرد بريدي، 
وعليه مت فتح الطرد حسب 
القوانــني اجلمركيــة ليعثر 
بداخلــه على عجينــة ملادة 
الكيميكال تزيد على نصف 

كيلو.
وذكــر املصدر أن رجال 
الشــحن اجلــوي أخطروا 
رجال اإلدارة العامة ملكافحة 
املخــدرات لتســلم املخدر 
وفتح حتقيق للوصول إلى 
هوية من جلب هذه السموم، 
ويأتي ضبط املخدرات في 
إطار سلسلة من الضبطيات 
املماثلة خالل األشهر القليلة 

املاضية.

مداهمــة  متــت  احملــددة 
الشــقة وضبــط املتهمــني 
الثالثة وعثر بحوزتهم على 
احلبوب الواردة في مقدمة 
اخلبر الى جانب ٦٠ غراما 
من مادة الشــبو و١٠ غرام 

عثر بحوزتهم على ٥٠ ألف حبة و٧٠ غرام شبو وكيميكال

وبدون وخليجي) اعتادوا 
طلــب احلبــوب املخــدرة 
مــن اخلــارج عبــر طرود 
بريديــة وعن طريــق البر 
وانهــم يقومــون باالجتار 
بها ويتخذون من شقة في 

إحالة العشرات من املركبات املهملة إلى كراج البلدية

عبداهللا قنيص

حتت إشــراف مشــرف 
مركــز األحمــدي محمــد 
الهاجــري وبتنســيق مع 

مخالفات بيئية في عدد من 
مناطق محافظة األحمدي. 
وبحسب مصدر مطلع، فإن 
احلملة أسفرت عن رفع ٩ 
مركبات مهملــة ومخالفة، 

أن اإلشراف األمني يأتي في 
إطار التنسيق بني وزارتي 
الداخلية والبلدية للتخلص 
من التجاوزات التي تشهدها 

الطرقات.

وجرى نقــل تلك املركبات 
إلى كراج احلجز، كما جرى 
حترير عشــرات املخالفات 
ووضــع اســتيكرات على 
مركبات. ونوه املصدر إلى 

في حملة مشتركة ألمن وبلدية األحمدي

.. وأخرى يتم رفعها من امام احدى املنشآت احدى املركبات املهملة في طريقها الى كراج احلجز

مديرية أمــن األحمدي، مت 
تنفيــذ حملــة الســتهداف 
املركبات املهملة واملشوهة 
العــام، وكذلــك  للمنظــر 
مخلفــات البناء مع حترير 

سلب مركبة وانيت فارهة بـ «طراقني» عصرًا في «املنقف»

حارس يرد على اتهامه بخيانة األمانة بـ ٤٣٥٥ دينارًا: 
٣ شقق لم تسدد اإليجارات منذ اإلغالق في املهبولة

محمد اجلالهمة

عن أمر وكيل نيابة األحمدي 
مت تعميم أوصاف مركبة وانيت 
تعــود الــى احدى الشــركات 
وتســجيل قضية ســرقة عن 
طريق العنف، وأخذت القضية 
في مخفر شرطة ابوحليفة رقم 
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«أبلغت صاحبة البناية 
بأن ٣ ســكان لم يســددوا 
اإليجارات منذ بدء اإلغالق 
وحتــى اآلن ولــم يطلــب 
مني اتخاذ اي اجراء، فماذا 

أفعل؟»

الوافد الهندي انه في الساعة 
الرابعة عصرا وخالل تواجده 
في منطقة املنقف قام شخص 
يرتدي الزي الوطني بتوقيفه، 
ومن ثم فتح باب املركبة وطلب 
منه النزول ثم ضربه «طراقني» 
على مرأى ومسمع من اشخاص 
آخرين، ثم صعد الى السيارة 

بناية فــي املهبولة، ببالغ 
عنأن احلارس لم يسدد الى 
احملصل مبلغ ٤٣٥٥ دينارا، 
وعليه مت استدعاء احلارس 
وبسؤاله عن الواقعة قال ان 
هناك ٣ شقق لم اتسلم منهم 
ايجارات منذ شــهر مارس 
املاضي وأنــه أخطر مالكة 

اللص املجهــول كان يتحدث 
بثقة كبيرة ويتصرف وكأنه 
صاحــب املركبــة، الفتــا الى 
انه حاول االســتنجاد باملارة 
ولكن لم يستجب اليه احد من 
املتواجدين، وذكر ان اللص في 
العقد الثالث من عمره ويتحدث 

اللهجة الوطنية بطالقة.

مــن الســكان لــم يلتزموا 
بسداد اإليجارات عن بعض 
األشهر نظرا النقطاع رواتب 
البعض أو تكاسل البعض 
اآلخر عن الســداد اعتقادا 
منهم أن هناك مجاال إلعفائهم 
كما أن هناك شريحة أخرى 
مغادرة إلى خارج الكويت.

وانطلــق بها وهو فــي حالة 
استغراب.

الســائق حســب  وأفــاد 
مصدر أمني لـــ «األنباء» بأن 
املركبة املسروقة- وهي تعود 
للشركة- كان بداخلها ٢ هاتف 

نقال ومبلغ ٥٠ دينارا.
وأشار املجني عليه الى ان 

البناية ولم تصدر اليه أي 
تعليمات وفوجئ باتهامه 
بالقضيــة رغــم أنه مجرد 
موظــف ووســيلة اتصال 
بني مالكة البناية والسكان 
الذين تأثروا باالنقطاع عن 

العمل.
يشار إلى أن عددا كبيرا 

٢٠٢٠/٢٦ جنايات.
وفي التفاصيل ان مواطنًا 
بصفته ممثال قانونيا إلحدى 
الشــركات العامليــة في مجال 
املواد الغذائية تقدم الى املخفر 
بصحبة وافد هندي اجلنسية، 
وطلب ان يفسح املجال للوافد 
بســرد ما حدث له، حيث قال 

بهذه الكلمــات رد وافد 
عربي يعمل حارس بناية 
على اتهامه بخيانة األمانة 
مببلغ ٤٣٥٥ دينارا. وبحسب 
مصدر امني، فإن  محامية 
تقدمت الى مخفر شــرطة 
الفنطاس، ولديها تفويض 
ووكالة مــن مواطنة متلك 

إحباط تهريب ٥٥٠ غرامًا من الكيميكال أخفيت في طرد بريدي عبر الشحن اجلوي

ملشاهدة الڤيديو

..وخليجي يتهم «معلومًا» بسلبه ١٥٠ دينارًا 
ومفتاح مركبته وهاتفًا في «اإلسطبالت»

محمد اجلالهمة

كلّف وكيل نيابة اجلهراء بضبط 
وإحضــار شــخص يدعــى (ع.ف) 
بالتحقيق معه في قضية سجلها خليجي 

في مخفر شرطة الواحة وحملت عنوان 
سلب بالقوة، حيث قال املجني عليه ان 
املدعى عليه طلب منه ان يقوم بتوصيله 
الى اسطبالت اجلهراء ولدى وصوله 
الى املكان قام املتهم بإخراج ســكني 

وهدده بالقتل ومن ثم سلبه ١٥٠ دينارا 
وهاتف نقــال ومفتاح املركبة وكذلك 

اتلف السيارة باستخدام السكني.
كما ارفق املجني عليه تقريرا طبيا 
في ملف القضية جاء فيه كدمة بالسبابة 

اليمنى وألم بالظهر وسحجات في اماكن 
متفرقة. هذا، وقدم املجني عليه رقم 
هاتف املدعى عليه، مشــيرا الى انه 
ال يعــرف ما اذا كان املتهم كويتيا او 

«بدون» او خليجيا.

النيابة واجهت «مشاهير السوشيال» 
بنشر إعالنات دون ترخيص جتاري

أمرت النيابة العامة بإخالء سبيل ثمانية 
من مشاهير وســائل التواصل االجتماعي 
بكفالة مالية، على أن يخرجوا من إدارة أمن 

الدولة بعد دفع مبلغ الكفالة.
واملخلى ســبيلهم هم «ي.ب» و«ج.ن» 
و«م.ر» بكفالة ٢٠ ألف دينار لكل منهم، و«د.ط» 
و«ن.ن» بكفالــة ١٠ آالف دينار لكل منهما، 
و«ح.ب» بكفالــة ٣ آالف دينار، و«ف.هـ» 
بكفالة ٢٠٠٠ دينار، و«ا.خ» بكفالة ١٠٠٠ دينار.

وكشف مصدر لـ «األنباء» أن النيابة العامة 
واجهت املتهمني بتهمة مخالفة قانون اإلعالم 
اإللكترونــي والقيام بإعالنات جتارية دون 
احلصول على ترخيص إعالمي وجتاري يؤهل 
كل منهم بذلك، وهي تهمة قادت إلى قيامهم 
أموال وتضخم حساباتهم  بعمليات غسيل 

املصرفية.

وأفاد املصدر بأن املتهمني أنكروا االتهامات 
وأكد بعضهم أنهم ليسوا بجهة جتارية إمنا 
أفراد ال يشــترط حصولهم على ترخيص 
ملزاولة نشــاط إعالمي وجتاري، مشيرين 
إلى أن أحد مواد قانون اإلعالم اإللكتروني 
تستثني «البلوقر» من احلصول على ترخيص.
وأضاف املتهمــون أنهم حتصلوا على 
املبالغ املالية بفضل اإلعالنات التجارية، وأن 
غالبية إيرادات هذه اإلعالنات يتم حتصيلها 

عبر التحويل البنكي.
ومن املقــرر أن تســتدعي النيابة هذا 
األســبوع دفعة أخرى من مشاهير آخرين 
للتحقيق معهم في البالغ املقدم ضدهم من 
وحدة التحريات املالية على خلفية تضخم 
حساباتهم املصرفية مبا يثير شبهة غسيل 

األموال.

بعضهم أنكر االتهامات: لسنا جهة جتارية.. وقانون «اإلعالم» استثنى «البلوقر»

املتهمون واجهوا ٤ تهم
١ـ  ارتكاب جرمية غسيل أموال مببالغ مت 
احلصول عليها من جرمية القيام باإلعالنات 
والدعايات دون احلصول على الترخيص 

من اجلهات احلكومية.
٢ ـ إنشــاء وإدارة حساب شخصي 
بالتواصل االجتماعي يتصف مستخدمه 
مبهنية مختصة مــن دون ترخيص من 

وزارة اإلعالم.
٣ ـ املتهمون حال كونهم جتارا بعدم 
االلتزام بالقيد بالسجل التجاري لدى وزارة 

التجارة والصناعة.
٤ـ  االعالن عن السلع واخلدمات دون 
احلصول على ترخيص التجارة والصناعة 

ومخالفة قانون حماية املستهلك.

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

«اإلدارية» تلغي قرار «التعليم»
مبنع موظف من استكمال دراساته العليا

قضت الدائرة اإلدارية 
برئاسة املستشار محمد 
بهمن بإلغاء قرار وزارة 
التعليــم العالــي بعدم 
استكمال  على  املوافقة 
أحد موظفيها دراساته 
العليــا باحلصول على 
املاجســتير في  درجة 

احلقوق.
وكان وكيــل املدعي 
الطوالة  احملامي سلطان 
قد تقدم إلى وزارة التعليم 
املوافقة  العالي بطلــب 
على منــح موكله اإلذن 

باستكمال دراسته للحصول على شهادة 
دبلوم الدراسات العليا في جامعة القاهرة، 

إال أنها امتنعت ما حدا به 
إلى إقامة الدعوى املاثلة.
أن  الطوالة  وأوضح 
قاعدة عدم جواز اجلمع 
بني الوظيفة والدراسة - 
أو  الكويت  سواء داخل 
تناولتها عدة  خارجها - 
قوانني وقرارات تنظيمية 
إال أنها في نهاية املطاف 
بالسماح باجلمع  ألغيت 
العلم  العمل وتلقي  بني 
والتقرير بعدم وجوب 
التفرغ الدراسي للحصول 
على الشــهادة تشجيعا 
للطلبة الذين يــرون أنهم قادرون على 

التوفيق بني الوظيفة والدراسة.

احملامي سلطان الطوالة

مواطن يعترف بسّب فتاة دون أمها 
وينفي الدهس في سلوى

سعود عبدالعزيز

لم يخف شاب كويتي انه قام بسب فتاة 
ســورية كان على سابق معرفة بها ولكنه 
نفى قطعيا ان يكون قد ســب او شرع في 

دهس األم او الفتاة.
وإزاء اعترافات املدعى عليه مت تسجيل 
قضية بحق الشــاب حملت عنوان إساءة 
استخدام هاتف وسب وقذف ومحاولة دهس.

وكانت مواطنة تقدمت الى احد مخافر 
حولي برفقة ابنتها السورية حيث قالتا ان 
شابا كويتيا قام بتهديدهما عبر الواتساب 
وشرع في دهس الفتاة بسيارته االميركية 

مقابل منزل اسرتها.
ومت حتديــد مركبة اجلانــي وعليه مت 
استدعاء الشاب وهو من مواليد ١٩٩٨ حيث 
ادلى بدلوه ومتت احالة ملف القضية الى 

النيابة متهيدا الستدعاء املدعى عليه.


