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العلي: تسخير كل اإلمكانات لتيسير خدمات «الداخلية»

محمد اجلالهمة

فــي إطار حــرص وزيــر الداخلية 
الشــيخ ثامر العلي علــى متابعة كل 
القطاعات واإلدارات اخلدمية في وزارة 
الداخلية للوقوف على اخلدمات املقدمة 

للمواطنني واملقيمني، قام الشيخ ثامر 
العلي صباح أمس بزيارة مفاجئة إلى 
مركز خدمة الصباحية، حيث رافقه في 
اجلولة وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشــؤون االقامة اللواء انور البرجس 
ومدير عام االدارة العامة ملراكز اخلدمة 

العميــد عبدالقــادر شــعبان، وخالل 
الزيــارة حتــدث وزيــر الداخلية مع 
املســؤول والقائمني على املركز حول 
املعوقات التي تواجه العمل، كما استمع 
الى مالحظات املواطنني. وبحسب مصدر 
أمني فــإن وزير الداخلية شــدد على 

ضرورة تسخير كافة االمكانيات لتقدمي 
خدمات الوزارة بكل يسر وفق االلتزام 
بالقانون. وأكد املصدر أن الشيخ ثامر 
العلي سوف يواصل جوالته املفاجئة 
والدورية على مختلف مرافق ومنشآت 

وزارة الداخلية.

في زيارة مفاجئة ملركز خدمة الصباحية برفقة اللواء أنور البرجس والعميد عبدالقادر شعبان

وزير الداخلية يستمع إلى أحد املراجعني في مركز خدمة الصباحية الشيخ ثامر العلي واللواء أنور البرجس والعميد عبدالقادر شعبان

غفوة في احلظر تكشف عن حيازة متعاط حلبوب وحشيش

..ومعلومان أجبرا «بدون» على التوقف مقابل «التنفيذ» وسلباه 
سعود عبدالعزيز

وجه وكيل نيابة اجلهراء 
املنــاوب بضبــط وإحضار 
مواطــن وشــخص من غير 
محددي اجلنسية للتحقيق 

معهما في ادعاءات شخص 
بــدون باعتراضــه مقابــل 
التحقيــق اجلنائــي  إدارة 
وســلبه، وجرى تســجيل 
قضيــة بتصنيــف جنايات 
وبرقــم ٦٣ /٢٠٢١ في مخفر 

شــرطة الصليبيــة. وحول 
قــال  القضيــة،  تفاصيــل 
مصدر أمني لـ«األنباء»، إن 
شخصا «بدون» من مواليد 
١٩٧٠ قال انه خالل تواجده 
على منت مركبته وهو عائد 

إلى املنــزل وحتديدا مقابل 
إدارة التنفيــذ اجلنائي في 
الصليبية أجبر على التوقف 
من قبل شــخصني يعرفهما 
«مواطــن وبــدون» ومــن 
ثم مت ســلبه هاتفــه النقال 

وحافظة بها جميع إثباتاته 
«بطاقة مدنية ورخصة سوق 
وبطاقات بنكية»، ولم يوضح 
املجني عليه ما إذا كانت هناك 
خالفات بينــه وبني املدعى 

عليهما.

سلب آسيوي ١٥٠ دينارًا بعد نزهة لـ ٥ دقائق في الصليبخات
أحمد خميس

شرع رجال مباحث مخفر 
الصليبخات في التواصل مع 
اإلدارة العامة للمرور لتحديد 
هوية شخص مجهول انتحل 

صفــة رجال مباحث وســلب 
وافدا آسيويا مبلغ ١٥٠ دينارا 
وهاتفا نقاال. وبحسب مصدر 
امني فإن الوافد قال انه ولدى 
خروجه من املســجد فجرا مت 
توقيفه من قبل شخص يستقل 

مركبة رباعية «سلفر» حيث 
أبلغه بأنه من رجال املباحث 
وأبلغــه بأنــه مخالف حلظر 
التجول وطلب منه ان يصعد 
الى املركبة وبالفعل استجاب 
الوافد لطلب من زعم بأنه من 

رجال املباحــث وبعد نحو ٥ 
دقائــق طلب منتحــل الصفة 
من الوافد ان يســلمه حافظة 
نقوده للتأكد من عدم تعاطيه 
اي مواد مخدرة ومن ثم طلب 
منه النزول وألقى له حافظة 

النقود بعــد ان أخذ منها ١٥٠ 
دينــارا الــى جانب انــه اخذ 
هاتف اآلســيوي النقال حتى 
ال يتواصل مع احد، وسجلت 
قضيــة ســلب بانتحال صفة 

رجال مباحث.

أحمد خميس

أحال رجال أمن األحمدي 
إلى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات مواطنني حليازة 
مــواد مخــدرة وتعاطيها، 
وأرفــق فــي ملــف اإلحالة 
املضبوطــات التي تنوعت 
بني شبو وحشيش وحبوب 

وسجائر مستعملة.
وقــال مصــدر أمني إن 
رجال أمن رصــدوا مركبة 
متوقفة على جانب الطريق 
نحو التاســعة مساء على 
مقربة من منطقة أبوفطيرة، 
ولدى توقيف الدورية شوهد 
قائد املركبة نائما ومن ثم مت 
إيقاظه، وتبني أنه في حالة 
غير طبيعية، وبتفتيشــه 
مت العثور بحوزته على ٤ 
سجائر بها بقايا من مخدر 

مصــدر أمني ان بالغا ورد 
الى عمليــات الداخلية عن 
ان هناك شــخصا نائما في 

محافظة األحمدي تبني ان 
النائــم مواطــن وفي حالة 
تعاط شديد وبتفتيشه عثر 

بحوزته على شبو.
من جهة أخرى، واصلت 
قطاعــات وزارة الداخليــة 
انتشــارها لتطبيق احلظر 
اجلزئي وأســفرت حمالت 
الداخليــة يــوم امــس عن 
ضبــط ١٤ مخالفــا حلظــر 
التجول وهــم ١٠ مواطنني 
و٤ مــن جنســيات اخرى 
وضبط املخالفني للحظر في 
محافظــات حولي بواقع ٤ 
مخالفني ومثل هذا العدد في 
األحمدي وضبط مخالفني 
الفروانيــة ومثلهمــا  فــي 
في اجلهــراء اما محافظتي 
الكبير  العاصمة ومبــارك 
فضبط بكل واحدة مخالف 

واحد.

ســاحة ترابيــة، وبانتقال 
رجــال األمــن الــى موقــع 
البــالغ في إحــدى مناطق 

املضبوطات التي وجدت مع «النائم»

احلشيش وحبتني وكمية 
من مخدر احلشيش.

مــن جهــة أخــرى، قال 

التحقيق في تصادم ثالثي 
أحد أطرافه دورية مرور

أحمد خميس

فتحت أجهزة وزارة الداخلية حتقيقا للوقوف 
على مالبسات حادث تصادم ثالثي أحد أطرافه 
دورية تابعة لإلدارة العامة للمرور. وقد تسبب 
احلادث الثالثي في تلفيات شديدة في املركبات 
الثــالث  خاصة الدورية. وقال مصدر امني إن 
احلادث الثالثي وقع بني منطقتي الشامية وكيفان، 

من احلادث وتبدو الدورية وقد تعرضت لتلف شديدومت تسجيل قضية تصادم.

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

«اجلنايات» تبرئ متهمي «شبكة الغسيل» 
وتكتفي بحبس اإليراني وآخر عن التزوير

عامل ديكور نصب على مواطن بـ ٥٧٠ دينارًا

مشاجرة في تعاونية تقود لضبط «غير طبيعي»

 «بدون» حاول االنتحار في نظارة املكافحة

قبول ٤٦٤ طالبًا و٥٥ طالبة 
في دورة مفتش جمركي

أصــدرت محكمــة اجلنايــات حكمها 
بقضية شــبكة غسيل األموال املتهم بها 
١٩ شخصا بينهم زعيم الشبكة اإليراني 
وإيرانــي آخــر و١٠ مواطنــني وثالثــة 
اثنــني ولبنانــي  مصريــني ومينيــني 

وبنغالديشي.
وقضــت احملكمــة بحبــس اإليراني  
وآخر عن تهمة التزوير بوثائق مركبات، 
فيمــا امتنعت عن عقاب متهم وبرأت ١٦ 

متهما. وكانت النيابة العامة قد أسندت 
إلى املتهمني تهما تتعلق بغسيل األموال 
والتزويــر، وذلك فــي الفترة من ٢٠١٩/١ 
حتى ٢٠٢٠/٧، وأسندت إلى بعضهم تهم 
جلب خمور بقصد االجتــار والتعاطي، 
كما أســندت إلــى أحدهم جلــب خمور، 
وحيازة مادة الترامادول املخدرة بقصد 
التعاطي، وســالح نــاري وذخائر بغير 

ترخيص.

مبارك التنيب

وجه محقق مخفر شرطة الشامية باستدعاء 
وافد مصري للتحقيق معه في قضية نصب 
ســجلت بحقه. وبحســب مصدر امني، فإن  

املواطــن ذكر في بالغه انــه اتفق مع املدعى 
عليــه على تنفيذ اعمال ديكور داخل منزله، 
وبعد ان تسلم املدعى عليه قيمة املتفق عليه 
وهــو ٥٧٠ دينارا لم يســتكمل ما مت االتفاق 

عليه. وسجلت قضية نصب واحتيال.

سعود عبد العزيز

وجــه مدير عام مديريــة أمن محافظة 
مبــارك الكبيــر العميــد خالــد الكنــدري 
بإحالة مواطن من مواليد ١٩٧٧ الى الطب 
الشرعي للوقوف على حالته غير الطبيعية 
وأســبابها، وجاءت هــذه التعليمات على 
خلفية مشاجرة جمعت املواطن وكاشير 

عربي اجلنســية داخل جمعية تعاونية. 
وقال مصدر امني إن بالغا ورد عن وقوع 
مشــاجرة، وبانتقال رجال األمن تبني أن 
املواطن ضــرب الكاشــير وأتلف أغراضا 
داخل اجلمعية، وسجلت قضية «شخص 
بحالــة غير طبيعية»، ولــم يعرف ما إذا 
كانت اجلمعية ستســجل بحق الشخص 

قضية إتالف مال الغير أم ال.

مبارك التنيب

أبلغ مصدر أمني «األنباء» بأن شخصا 
من غير محددي اجلنســية اســعف الى 
مستشــفى العــدان حملاولتــه االنتحــار 
شنقا داخل نظارة اإلدارة العامة ملكافحة 

املخدرات.
وقال املصدر ان الشــاب الذي شــرع 
في االنتحار (٣٥) عاما كان قد ضبط من 
قبل رجال اإلدارة العامة خلفر السواحل 
بعد انتشــال ومواطنني حقيبــة بها ٣٠ 
كيلو من مخدر احلشيش ألقيت بواسطة 

«دوبة إيرانية».
وذكر املصدر ان رجال خفر السواحل 
رصدوا «الدوبــة» إيرانية تلقي بحقيبة 
في املاء ولدى إرســال دوريات من خفر 
السواحل عادت الدوبة الى املياه اإلقليمية، 
وعليه جرى االنتظار نحو ٣ ساعات في 
موقع إلقاء احلقيبة، ومن ثم شوهد زورق 
كويتي يأتي إلى املوقع والذي على ما يبدو 
أرســل بواسطة اللوكيشــن ليتم ضبط 
املتهمــني الثالثة واحالتهــم الى مكافحة 
املخدرات ليقدم احدهم وهو البدون على 

محاولة االنتحار شنقا.

محمد اجلالهمة

أعلنت اإلدارة العامة للجمارك أمس عن قبول (٤٦٤) من 
الطلبــة و(٥٥) من الطالبــات املتقدمني إلى دورة التفتيش 

اجلمركي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وكان قــد تقدم إلى اختبــارات دورة التفتيش اجلمركي 
(٥٦٥) طالبا وطالبة. من جهته، تقدم مدير عام اإلدارة العامة 
للجمارك املستشار جمال اجلالوي بالشكر إلى اللجنة القائمة 
على اختيار الطلبة برئاســة مدير اجلمرك البري مشــعان 
األدعس مؤكدا على أن آلية القبول متت بكل حيادية ووفق 
الشروط والضوابط واعتمدت على النسب األعلى للمتقدمني، 

متمنيا للمقبولني التوفيق، 

حريق مركبة مواطن عمدًا في «صناعية اجلهراء»
سعود عبدالعزيز

حسم رجال اإلطفاء واألدلة اجلنائية 
أمرهــم في حريق مركبــة تعاملوا معها 
صباح امس في منطقة صناعية اجلهراء 
إذ مت التأكيــد علــى أن احلريــق متعمد، 

وكان مواطن أبلغ عن احتراق ســيارته 
اليابانية موديل ١٩٩٦ حيث متت السيطرة 
على احلريق وتبني وجود مادة سريعة 
االشــتعال ألقيــت على املركبــة وهو ما 
أدى إلى تفحمها، وسجلت قضية حريق 

عمد.

املستشار جمال اجلالوي

املستشار اجلالوي شكر جلنة «االختيار» ومتنى للمقبولني التوفيق

تسّلم وآخرين ٣٠ كيلو حشيش في عرض البحر


