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إحباط محاولة تهريب أغطية مناهيل داخل حاويتني إلى دولة آسيوية
واستدراج عربي بكمني لبيع مواد متوينية مدعومة وضبطه في اجلليب

عبداهللا قنيص - سعود عبدالعزيز

متوازيــة  فــي خطــى 
لوقف سرقة وتهريب أمالك 
التموينية  الدولة واملــواد 
املدعومــة الى خارج البالد 
متكن قطاع األمن اجلنائي 
العامــة للجمارك  واإلدارة 
من إحباط تهريب كمية من 
أغطية املناهيل وضبط وافد 
يتاجر في املواد التموينية 

املدعومة.
اذ متكن رجــال مراقبة 
واالســتيداع  التفتيــش 
بجمارك املوانئ الشــمالية 
مــن  الشــويخ  - مينــاء 
إحبــاط محاولــة تهريــب 
حاويتني عشرين قدما بعد 
أن اشــتبهوا بها، حيث مت 
ضبطها وهي بطريقها إلى 
خارج البالد للتصدير، وبعد 
أن مت تفتيشها بدقة عثروا 
على أغطية مناهيل مخالفة 
لوصف البضاعة في البيان 
اجلمركــي والذي يفيد بأن 
البضاعــة حديد «صوالح» 

وأكــدت اإلدارة العامــة 
للجمــارك أن تهريــب هذه 
مخالفــة  تعتبــر  املــواد 
للقوانــني اجلمركية والتي 
حتتــم وجــود موافقــات 
مــن جهــات االختصــاص 

جمــارك املوانئ الشــمالية 
بجهود املفتشني ويقظتهم 
وحرصهم على التصدي لكل 
محاوالت التهريب اجلمركي 
سواء للبضائع الواردة أو 

البضائع الصادرة.

واتخاذ اإلجراءات اجلمركية 
بحقه.

على صعيــد آخر متكن 
قطــاع األمــن اجلنائي من 
ضبــط عربــي فــي منطقة 
جليب الشيوخ يقوم ببيع 

فــي مثــل هــذه احلــاالت 
واحلاالت املشــابهة، وبناء 
عليه مت اتخــاذ اإلجراءات 
الالزمــة من إعــداد محضر 
ضبــط البضاعــة متهيــدا 
ملصادرتها، وقد أشاد مدير 

وحذرت كل من تســول 
له نفســه تهريب البضائع 
املمنوعــة واحملظورة بكل 
أشكالها وأنواعها إلى البالد، 
مشددة على أنه سيعرض 
القانونية  نفسه للمساءلة 

املــواد التموينية املدعومة 
من الدولة.

وكانت معلومات وردت 
الــى ادارة مباحــث مبارك 
الكبير تفيد بقيام مقيم من 
جنسية عربية ببيع املواد 
التموينيــة املدعومــة فــي 
منطقة جليب الشيوخ، وبعد 
التأكد من صحة املعلومات 
مت عمل كمني له عند شراء 
مواد متوينية متفق عليها 
ســابقا، وعنــد االســتالم 
والتسليم مت ضبط املتهم، 
وبالتحقيق معه أرشد عن 
مخزن يقوم بتخزين املواد 
التموينية به وبتفتيشه مت 
العثور على العديد من املواد 

التموينية.
املتهـــــم  ومبواجهـــــة 
باملضبوطــات اعتــرف انه 
يقــوم بترويجهــا بقصــد 
التكسب املادي، حيث متت 
مصادرة املضبوطات وإحالة 
املتهم الى جهة االختصاص 
التخاذ اإلجراءات القانونية 

بحقه.

في خطى متوازية لوقف سرقة وتهريب أمالك الدولة واملواد الغذائية

أغطية املناهيل املسروقة بعد ضبطها في ميناء الشويخاملتهم وامامه املواد التموينية املدعومة

كانــت مصدره إلــى إحدى 
الــدول اآلســيوية لإليهام 
والتضليــل علــى املفتــش 
اجلمركــي، إال أن املفتــش 
بخبرته ويقظته أحبط هذه 

احملاولة.

ملشاهدة الڤيديو

إغالق ٣ قضايا سرقة أغنام بضبط ٤ أفارقة في تيماء
سعود عبدالعزيز

متكن رجال مباحث تيماء من إغالق ملفات ٣ قضايا 
سرقات أغنام في بر الساملي، وذلك بتوقيف ٤ وافدين 
من جنسية أفريقية، وقد عثر بحوزة التشكيل العصابي 
لدى ضبطهم في ســاعة متأخــرة في يوم أمس على ١١ 
رأس غنم كانوا قد سرقوها قبل ضبطهم بنصف ساعة.

وبحسب مصدر أمني، فإن تعدد قضايا سرقات األغنام 
دفعت مباحث اجلهراء إلى نشر فرق في مناطق انتشار 
اجلواخير، حيث رصدت إحدى دوريات مباحث تيماء 
مركبــة وانيت بها عدد من األغنام، ولدى توقيفها تبني 

أن بها ٤ وافدين.
وبالتحقيق معهم عن مصدر األغنام املتواجدة داخل 
سيارتهم، اعترفوا بأنهم قاموا بسرقتها، وبإعادة التحقيق 
معهم اعترفوا بأنهم ســرقوا من قبل جاخورين، حيث 
يقومــون مبراقبــة اجلواخير وحينمــا يرصدون أحد 
اجلواخيــر ال يقيم بهــا حارس، يقومون باســتهدافها 
ليال، وأكد املصدر أن مزيدا من التحقيقات ستجرى مع 

الوافدين األربعة.

ُعثر في مركبتهم على ١١ رأس غنم عقب تنفيذ آخر جرائمهم قبل الضبط

األغنام داخل املركبات بعد سرقتها

ضبط عاق تهجم على والدته وشقيقه بالسكني

«طق» و«عض» بني ٤ شباب عقب تصادم ثنائي مقابل «املنصورية»

أمير زكي

خّول إذن صادر عــن وكيل نيابة العاصمة 
رجــال أمن العاصمة من الدخول إلى منزل في 
إحدى املناطق والســيطرة على شاب عاق قام 
بالتهجم على والدته وشقيقه بالسكني، وتبني 
لرجــال األمن لدى دخولهم املســكن ان معظم 
ارجــاء صالة املنزل مبعثــرة جراء قيام العاق 

بالتشــاجر مع شــقيقه ورميــه االغراض على 
بعضها البعض. 

هــذا،ومت توقيف املدعى عليه واحتجازه في 
النظارة على خلفية قضية تهجم واعتداء بالضرب، 
واســتنادا الى مصدر أمني فإن ســيدة كويتية 
استنجدت بعمليات الداخلية ١١٢، مشيرة الى ان 
ابنها من مواليد ١٩٩٤ قام بالتهجم عليها بالسكني 
وتشاجر مع شقيقه، وعلى الفور توجه الى موقع 

البالغ عدد من رجال األمن يتقدمهم املقدم حمدان 
العجمي ولــدى الوصول الى موقع البالغ متت 
مشــاهدة األم التي أكدت تعرضها من قبل ابنها 
الشاب وان ابنيها تشاجرا داخل املنزل، وعليه 
مت التواصل مــع وكيل النائب العام الذي خول 
لرجال األمن الدخول الى املنزل مع مراعاة العادات 
والتقاليد لينفذ رجال األمن املهمة ويتمكنوا من 

السيطرة على األوضاع داخل املنزل.

محمد اجلالهمة

أخضع ٤ شــباب كويتيــني للتحقيقات داخل 
نظارة مخفر شرطة القادسية على خلفية قضية 
تبادل اعتداء بالضرب عقب حادث تصادم مروري 
وأرفق في ملف القضية والتي حملت رقم ٢٠٢٠/٦٦ 

جنح القادسية ٤ تقارير طبية.
واســتنادا إلى مصدر امني فــإن مواطنني من 
مواليد ١٩٩٨ تقدما الى املخفر وقدم األول تقريرا 
طبيا جاء فيه جرح سطحي وسحجة في الركبة 

والثاني تضمن تقريره سحجات وكدمات وأفادا 
بأنهما كانا على منت مركبة وقع بينها وبني مركبة 
أخرى كان بها شخصان حادث تصادم مقابل منطقة 

املنصورية وأنهما تعرضا للضرب.
وأضــاف املصدر: حضر الطــرف اآلخر وهما 
شــابان كويتيان األول مــن مواليد ١٩٨٨ والثاني 
من مواليــد ١٩٨٥ وقدما تقريرين طبيني جاء في 
االول ألــم في املعصمني مع آثار عضة ورضة في 
منطقة حساســة والثاني جاء في تقريره كدمات 
وأكدا انهما تعرضا للضرب من قبل الطرف االول.

من جهة اخرى وّجه محقق مخفر شرطة الواحة 
باســتدعاء مواطنني مبوجب إفادات املجني عليه 
وهو موظف يعمل في وزارة الداخلية وذلك على 
خلفية قضية ســجلت وحملــت اعتداء بالضرب 
وأرفق في ملف القضية تقرير طبي للمجني عليه 
جــاء فيه: ادعاء اعتداء من قبــل آخرين ادى الى 
وجود جرح قطعي بالكتف األيسر ٣ سم ومت عمل 
غرز جراحية. وبحسب افادة املدعي فإن مشاجرة 
جمعته مع شــابني كويتيني حدد اسميهما وذلك 
في منطقة الواحة وحتديدا في احدى الساحات.

طعن موظف بـ «الداخلية» في مشاجرة مع مواطنني في الواحة

«اإلطفاء» تفتح حتقيقًا في مالبسات حريق مخزن مواد غذائية
مبارك التنيب

متكنــت فــرق اإلطفــاء مــن 
الســيطرة على حريــق اندلع في 
مخزن مواد غذائية مبنطقة الشويخ 
الصناعية. وذكرت اإلطفاء في بيان 
لها أن غرفة العمليات تلقت بالغا 
يفيد بنشوب حريق مخزن تبلغ 
مساحته ٦٠٠ متر مربع، ومت توجيه 
فرق اإلطفاء من مراكز الشــويخ 
الصناعية والشهداء، حيث شرعوا 
مبكافحة احلريق والسيطرة على 
احلادث وإخمــاده دون وقوع أي 
إصابات بشرية، فيما باشرت فرق 
التحقيــق عملها ملعرفة أســباب 

احلادث. احد رجال اإلطفاء يتعامل مع ألسنة اللهب من علوالنيران اتت على محتويات املخزن بالكامل

منذ اختيار الوكيل املساعد لقطاع شبكات 
النقل م.جاسم النوري وكيال لوزارة الكهرباء 
واملاء بالتكليف حتى خطت الوزارة خطوات 
رائدة وأجنزت كل املهام املنوطة إليها بشكل 
يدعو الى الفخر. الصيف احلالي كان ذا طبيعة 
خاصة بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، وهو 
أمر تعاملت معه وزارة الكهرباء واملاء بكفاءة 
واقتدار بدءا بتقســيم كوادرها وموظفيها 
فــي محطات القوى إلى نوبات صغيرة، مع 
تسكني القســم األكبر منهم داخل احملطات 
نفســها، حفاظا عليهم وضمانا الستمرار 

اإلنتاج الكهربائي واملائي بال تأثر.
مع قيام مجلس الوزراء بفرض قرارات 
باحلظر اجلزئي والكلي واملناطقي كانت هناك 
مخاوف من زيــادة األحمال الكهربائية في 
ظل عدم الســماح للمواطنني للسفر وبقاء 
املواطنــني واملقيمني في منازلهم. ولكن في 
ظل التخطيط اجليد واإلدارة املتميزة للوكيل 
النوري مرت اشهر الصيف شديدة احلرارة 
دون ان ينقطع التيار، وهذا في حد ذاته إجناز 
يحسب لهذا القيادي والذي نتمنى أن نرى 
قيادات متاثله في العطاء بكل وزارات الدولة، 
ما حدث هذا الصيف من عدم رصد أعطال 
حتما عائد إلى االستعدادات اجليدة واحلرص 

على توفير قدرة إنتاجية عالية تفوق أقصى 
استهالك متوقع.

التيار الكهربائي  للحفاظ على انتظــام 
واملائي خالل احلظر انطلق من سيناريوهات 
مدروسة بعناية للتعامل مع أي طارئ يحدث، 
من خالل خطط سريعة لتعويض خروج أي 
محطة من اخلدمة، لتعويض الفقد من دون 

أن تتأثر الشبكة.
في عطلة نهاية األســبوع أعلنت وزارة 
الداخلية عن ضبط شبكة من الوافدين يقومون 
بســرقة الكيبالت الكهربائية، توقيف هذه 
الشبكة وغيرها ما كان ان يتم اال من خالل 
متابعة وإصرار توجيهات النوري والتنسيق 
مع قطاع األمن اجلنائي وتســجيل قضايا 
سرقات ووضع حراسة داخل تلك احملوالت 

لردع اللصوص.
إن سرقة الكيبالت من احملوالت واحملطات 
مشكلة، وكان من املمكن ان يؤثر على تدفق 
التيار الكهربائي لتعدد هذه اجلرائم والتي ال 
ذنب للــوزارة بها، ومع ذلك قامت الكهرباء 
بتعويض التلفيات بشكل سريع ووفق خطط 
وبالتأكيد معاجلة هذا األمر استدعت جهدا 
إضافيا، فكل الشــكر الى م.جاسم النوري 

وكثّر اهللا من أمثاله.

الوكيل النوري 
منوذج للقيادي 

الذي نحتاجه
aljalahmahq٨@hotmail.com

وجهة نظر

محمد اجلالهمة

التحفظ على ٢٥ «بقي» ونارية
في حملة مرورية على املستهترين

احمد خميس

شــنت مديرية أمــن محافظــة األحمدي 
«قيادة منطقة الوفرة» حملة أمنية مرورية 
على منطقة الوفرة استهدفت قائدي البقيات 
والدراجــات الناريــة، وأســفرت عن ضبط 
عدد ٢٥ «بقي» ودراجــة نارية، ومت حترير 
مخالفــات بحــق قائديها وحجــز دراجاتهم 
النارية والبقيات. وحسب بيان لإلدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني بوزارة الداخلية، 

فإن شن احلملة جاء ضمن جهود قطاع األمن 
العام في حفظ األمن وسيادة القانون ونظرا 
لورود العديد من الشكاوى من أهالي منطقة 
الوفرة بانتشار البقيات والدراجات النارية 
في املنطقة مما يســبب خطرا على حياتهم 

وحياة رواد املنطقة.
وتؤكد اإلدارة أن احلمالت األمنية واملرورية 
مستمرة على كل أنحاء البالد لضبط املخالفني 
واملطلوبني واملستهترين، وكل من تسول له 

نفسه القيام بأعمال مخالفة للقانون.

عقب ورود شكاوى عديدة من أهالي املنطقة

إحالة الدراجات النارية والبقيات إلى كراج احلجز

ضبط لصوص كيبالت الضغط العالي
تاكيــدا ملا أشــارت إليه «األنبــاء» يوم 
اخلميس عن ضبط شــبكة مــن الوافدين 
تخصصت في سرقة الكيبالت، ذكرت اإلدارة 
العامــة للعالقات واإلعــالم األمني بوزارة 
الداخليــة، أنه ضمــن جهود قطــاع األمن 
اجلنائي في ضبط اخلارجني عن القانون، 
متكنت اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية من 
ضبط تشكيل عصابي مكون من ٨ أشخاص 

من جنسية عربية يقومون بسرقة كيبالت 
كهربائية (ضغط عالي) من مبنى شركة في 
منطقة غرب عبداهللا املبارك. وجاء ضبط 
الشــبكة بعدما تقدم مدير إحدى الشركات 
التي تعمل في منطقة غرب عبداهللا املبارك 
ببالغ يفيد بتعرض الشركة لسرقة كيبالت 
كهربائية من مخزن في منطقة غرب عبداهللا 

املبارك وتقدر مببلغ ١٩١٨ دينارا.

عقب إذن نيابي مكن أمن العاصمة من الدخول إلى املنزل الذي شهد الواقعة


