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العلي: االرتقاء مبستوى اخلدمات عبر تذليل كل العقبات أمام اجلمهور
محمد اجلالهمة

أكد وزير الداخلية الشــيخ ثامر العلي 
ضرورة االرتقاء مبستوى اخلدمات التي 
تقدمها كل قطاعات وزارة الداخلية اخلدمية 
وتقدميها بأفضل مستوى ممكن، وذلك من 
خالل تذليــل كل العقبات أمــام اجلمهور 
الكرمي وإجناز معامالتهم بكل سهولة ويسر.

جاء ذلك خالل جولة له في اإلدارة العامة 
للمــرور واإلدارة العامة لشــؤون اإلقامة 
واإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، 
وذلك لإلشراف على آلية تطبيق التعميم 
اخلاص بتواجــد الوكالء املســاعدين في 
صــاالت املراجعني في الفتــرة الصباحية 
واســتقبالهم يوم الثالثاء من كل أسبوع 

في الفترة املسائية من ٦ حتى ٩ مساء.
واستهل العلي جولته بزيارة إلى اإلدارة 
العامة للمــرور تابع خاللها آلية التنظيم 
الستقبال املراجعني، وذلك بحضور الوكيل 

املساعد لشؤون املرور والعمليات اللواء 
جمــال الصايــغ وقيــادات اإلدارة العامة 

للمرور.
ثــم توجه إلى اإلدارة العامة لشــؤون 
اإلقامة وكان في استقباله الوكيل املساعد 
لشــؤون اإلقامة اللواء أنــور عبداللطيف 
البرجس، واستمع إلى شرح عن اإلجراءات 

املتبعة إلجناز معامالت املراجعني.
كمــا قــام بزيــارة إلــى اإلدارة العامة 
للجنسية ووثائق السفر واستمع لشرح 
عن طبيعة املعامالت التي يتم إجنازها من 
مدير عام اإلدارة العامة للجنسية ووثائق 
السفر العميد بدر البالول بحضور مديري 

اإلدارات.
ثم قــام بزيــارة ميدانية إلــى مديرية 
أمــن محافظة مبارك الكبير ومديرية أمن 
محافظة األحمــدي والتقى ضباط وأفراد 
شرطة النجدة املتواجدين على رأس عملهم 
واستمع إلى مالحظاتهم عن الوضع األمني 

واملشاكل التي تواجههم أثناء تأدية عملهم، 
وقد حضر مدير أمن مديرية محافظة مبارك 
الكبير العميد خالــد الكندري ومدير أمن 
مديريــة محافظة األحمــدي اللواء صالح 
مطر، كل في قطاعه، واستمعا إلى توجيهات 
الوزيــر فيما يتعلق بالوضــع األمني في 
احملافظتني، واطلع الشــيخ ثامر الصباح 
على مــدى جاهزية واســتعداد العناصر 
األمنية وانتشار الدوريات الثابتة واملتحركة 
وأوصى باليقظة واالنتباه واالنتشار األمني 
على مدار الساعة وأكد حرص وزارة الداخلية 

على راحة وأمن املواطنني واملقيمني.
وفي ختام الزيارة، أبدى وزير الداخلية 
بعض التوجيهات التي حتقق سهولة في 
إجناز اخلدمات للمواطنني واملقيمني وفق 
القوانني املنظمة، منوها بضرورة أن يلتزم 
اجلميع بالتعامل الراقي مع جميع املراجعني 
مــن أجل تقدمي خدمات أمنية مميزة ألهل 

الكويت الكرام.

خالل جولة ميدانية لقطاعات «الداخلية» لإلشراف على آلية تواجد الوكالء املساعدين بني املراجعني

وزير الداخلية يستمع الى مالحظات بعض العسكريني

الشيخ ثامر العلي يدقق في معاملة مراجع بحضور اللواء جمال الصايغ الشيخ ثامر العلي في صالة املراجعني بإدارة اجلنسية

التحفظ على وافدة ومواطنها لالشتباه بإلقاء 
هندي من الطابق السابع ووفاته في أبوحليفة

عبداهللا قنيص

أبلغ مصدر أمني «األنباء» انه مت التحفظ 
على وافدة هندية من مواليد ١٩٨٨ ومواطنها 
١٩٨٥ وذلك لالشتباه في إلقاء وافد هندي 
آخــر من مواليد ١٩٨٣ من الطابق الســابع 
ووفاته، وذلك من داخل بناية في ابوحليفة.

ومت تسجيل قضية وفاة بشبهة جنائية 
وإحالة اجلثة للطب الشرعي ومعاينة الشقة 

التي سقط منها الوافد.
هــذا، ولم تعــرف العالقــة التي تربط 

الوافديــن الثالثــة وإذا ما كان املتوفى هو 
زوج الوافــدة أو ميــت لها بصلــة قرابة. 
وبحســب مصدر أمني فــإن بالغا ورد من 
وافد مصري يعمل حارس عمارة باملنقف 
ق٤ إلى عمليات الداخلية عن سقوط شخص 
مــن علــو، وبانتقال رجال األمــن تبني أن 
املتوفى هندي وســقط من الدور الســابع 
للعمارة، وتبني أن بالشــقة وافدا ووافدة، 
ومت االتصــال على وكيــل نيابة االحمدي 
وأمر بتسجيل القضية مبسمى وفاة وشبهة 

جنائية ووصول األدلة اجلنائية.

املباحث تفتح حتقيقاً في القضية والنيابة تسجلها شبهة جنائية

عالمات إرشادية حول لغم في «مطربة»
سعود عبدالعزيز

قام رجال مخفر شــرطة املطالع 
بوضع عالمات إرشــادية حول لغم 
في منطقة «مطربــة» الصحراوية، 
وقــال مصدر أمنــي ان مواطنا أبلغ 
باالشــتباه بوجود جسم غريب في 
الكيلو ٥٩ مبنطقــة مطربة، وعليه 
انتقلــت دوريــة ومت التأكــد من ان 
اجلسم املبلغ عنه لغم؛ ليتم وضع 
عالمــات إرشــادية حولــه وإخطار 
هندسة اجليش للتعامل مع البالغ.

مصادرة «رنق بوكس» و«بلطة» 
وحبوب وخمر من مواطن في حولي

سعود عبدالعزيز

متكن رجال جندة حولي يوم امس من ضبط مواطن 
عثر بحوزته على حبوب مخدرة وزجاجة خمر مستوردة 
غير مســتعملة الى جانب أداتني حادتني خطرتني تعد 
مــن أدوات القتل وهي عبارة عن بلطة ورنق بوكس، 
ومتت إحالة املواطن وهو في العقد الثالث من عمره إلى 

اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات، وذلك بعد التحري عنه 
من قبل املباحث اجلنائية ملعرفة ما اذا كان متورطا في 
قضايا عنف أو سلب بالقوة. وبحسب مصدر أمني، 
فإن إحدى دوريات جندة حولي وخالل جولة لها في 
منطقة النقرة اشــتبهت في مركبة يقودها شخص 
في حالة غيــر طبيعية، ولدى توقيفه تبني انه متعاط 

وبحوزته اخلمور واألدوات احلادة.

أحيل ملكافحة املخدرات وحيازته لألدوات اخلطرة محل حتقيق

املضبوطات من احلبوب واألداتني احلادتني

سرقة «فارهة» في وضعية التشغيل بالرقعي
مبارك التنيب

بعد أيام من نشر وزارة الداخلية على موقعها اإللكتروني 
عدة رسائل حتذيرية تدعو فيها املواطنني واملقيمني إلى عدم 
ترك ســيارتهم في وضعية تشــغيل أو ترك أغراض ثمينة 
بداخلها مثل الهواتف أو احلقائب، إال أن قائد إحدى املركبات 
الفارهة ضرب بهذه التعليمات عرض احلائط وكانت احملصلة 
سرقة سيارته. وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنا تقدم إلى 
مخفر شرطة العارضية وأبلغ بأنه دخل ألقل من دقيقتني إلى 
محل صرافة في الرقعي وترك سيارته في وضعية تشغيل 
وإذا بشخص مجهول يهرب بها. هذا، ومت البحث عن كاميرات 

..ويهرب بها في غفلة من صاحبهااللص يبدو مرتديا مالبس عربية يتجه بني مركبتني الستهداف «املسروقة»تبني من إحداها رصد عملية سرقة املركبة.

.. ويتابع إحدى املعامالت


