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«اإلطفاء»: آليات املياه االحتياطية لري النخيل واملزروعات

مواطن طالبته صديقته بسهرة «سنعة» فسلب هنديني
مبارك التنيب

حــول رجال مباحث حولي قضية 
حملت رقم ٢٠٢٢/٢٣٥ من قضية ضد 
مجهول إلى قضية ضد معلوم، وذلك 
بعد ضبط اجلاني وهو شاب كويتي 
(٢٠ عاما) حيث اعترف املتهم بسلب 
وافدين هنديني مبلغ ١١٥٠ دينارا وانفاق 
املبلغ على ملذاته، كما أقر بانتحال صفة 

رجل أمن ووضع فلشر على سيارته 
وهو ما دفع املجنــي عليهما إلى عدم 
املقاومة باعتبار الشخص احد رجال 
األمن. وحول تفاصيــل القضية، قال 
مصدر أمني إن وافدين هنديني تقدما 
إلى مخفر ميدان حولي وأبلغا عن قيام 
شخص مجهول مستقل «وانيت» أسود 
قام بتشغيل فلشر وأمرهما بالتوقف 
وسلب من األول مبلغ ٤٥٠ دينارا ومن 

الثاني ٧٠٠ دينار.
وأضاف املصدر: بعد عمل التحريات 
مت حتديد هوية املتهم وضبطه وبسؤاله 
ومناقشته اعترف بأنه ارتكب جرمية 
الســرقة، مشــيرا الى انــه كان برفقة 
صديقة له «حدد اسمها» وانها طالبته 
بسهرة «سنعة»، ونظرا لعدم وجود 
ما يكفي لهذه السهرة حسب قوله قام 
بارتكاب اجلرمية حيث وضع فلشر كان 

يستخدمه على حد قوله للتخلص من 
االزدحامات املرورية وأوقف الوافدين 
وطلب إثباتهما فاســتجابا له وطلب 
منهما تفتيــش حقيبتيهما اليدويتني 
وكان  بهما مبلغ ١١٥٠ دينارا، وبسؤاله 
عن مصير املبلغ افاد بأنه قام بصرفها 
على ملذاته، وتعرف املجني عليهما على 
املتهم في طابور عرض كان اجلاني من 

بني حضوره.

مبارك التنيب

وجه رئيس قوة اإلطفاء 
العام الفريق خالد املكراد 
بتقدمي الدعم للهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية، 
من خالل مشــاركة آليات 
امليــاه االحتياطيــة  نقــل 
فــي عمليــة ري النخيــل 
واألشجار واملزروعات في 
كافة مناطق الكويت، وذلك 
حلماية البيئة الزراعية من 

الفترة  التصحر في هــذه 
وحلني اكتفــاء الهيئة من 
االستعانة بآليات اإلطفاء.

وقالــت قــوة اإلطفــاء 
العام إن هذا اإلجراء يأتي 
بتعليمات من نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الداخلية بالوكالة  ووزير 
الشيخ طالل اخلالد، ومن 
منطلق التعاون والتكامل 

بني مؤسسات الدولة.
من جهة أخرى، أصدرت 

حملكمة التمييــز اكد على 
عدم أحقية احد أعضاء قوة 
اإلطفاء في معادلة شهادته 
اجلامعية احلاصل عليها من 
دون إجازة دراســية لعدم 
احلصــول علــى املوافقــة 
املســبقة مــن قبــل وزارة 
العالي ومخالفته  التعليم 
أوامــر جهــة عملــه بعدم 
االلتحــاق بالدراســة دون 
ســلوك طريــق اإلجازات 

الدراسية.

قــوة اإلطفاء العــام بيانا 
فندت فيه مــا يتم تداوله 
مــن أخبــار غيــر دقيقــة 
القــوة  تتعلــق بأعضــاء 
احلاصلــني على شــهادات 
ســلوك  دون  جامعيــة 
طريق البعثات واإلجازات 
الدراسية، وأكدت في بيانها 
انها ال تعترف بالشهادات 
اجلامعية غير الصادرة عن 
طريق االبتعاث في دورات 
الضباط، الفتــة الى حكم 

أكدت أنه ال اعتراف بالشهادات دون سلوك طرق االبتعاث و«اإلجازات» في دورات الضباط

باستخدام «فلشر» استغله املتهم في جتاوز االزدحامات املرورية

الفريق خالد املكراد

إغالق ٧ قضايا سرقة دراجات «توصيل» بضبط مواطن
سعود عبدالعزيز 

أعلنت وزارة الداخلية ان 
رجال االدارة العامة للمباحث 
اجلنائيــة متكنوا من ضبط 
شخص امتهن سرقة الدراجات 
الناريــة اخلاصــة بتوصيل 
الطلبات، حيث قام بســرقة 
٧ درجــات نارية ومت اغالق 
قضايــا كانت مســجلة ضد 
مجهــول بضبــط اجلانــي. 
مشــيرة الى انــه مت حتويل 
املتهــم جلهــة االختصــاص 
الالزمة  التخــاذ االجــراءات 
بحقه. الى ذلك كشف مصدر 
امني تفاصيل القضية بالقول: 
ازاء تعدد قضايا الســرقات 
خاصة درجات عمال توصيل 
الطلبات بدرجــات نارية مت 

بسيارة وانيت وما ان يشاهد 
عامل توصيل يترك الدرجات 
ويصعد يقوم بوضع الدراجة 
علــى الوانيــت، وعليــه مت 

يبيعها على بنغالي يعمل هو 
االخرعامل توصيل وعليه مت 
ضبط البنغالي والذي اقر بانه 
تسلم ٧ دراجات من املواطن 
وباعها على زمالء له وحسب 
اقواله ال يعرف ان الدرجات 
مسروقة ليتم االكتفاء بإبعاده 
واحالة املواطن الى النيابة.

من جهة اخرى، متكن رجال 
مباحث محافظة االحمدي من 
ضبط مواطن امتهن ســرقة 
املناطق  املركبات مبختلــف 
ويقــوم ببيعها بالســكراب 
مستغال هويات رقمية مزورة 
وبالتدقيــق عليــه اتضــح 
وجــود ٥ أوامــر القاء قبض 
عليه، ومتت احالته جلهات 
االختصاص التخاذ اإلجراءات 

الالزمة بحقه.

اســتصدار اذن مــن النيابة 
ضبطــه ووبالتحقيــق معه 
ومواجهته بالتحريات اعترف 
بسرقة ٧ درجات نارية وانه 

مباحث الواحة تبعد شريك املتهم البنغالي القتصار دوره على البيع

املواطن املتهم وخلفه الدراجات التي سرقها ودراجة الوافد البنغالي ايضا

تكثيف اجلهود من قبل رجال 
مباحث الواحة حيث خلصت 
التحريات الى ان مواطنا لديه 
سوابق يتجول في الطرقات 

تأييد براءة زمان من دعوى «الديوان»

حجز فرعية «الرابعة» للحكم في ١٠ أكتوبر
عبدالكرمي أحمد

رفضــت محكمــة التمييز طلبــات قدمها 
دفاع ٢٩ مواطنا من أبناء قبيلة شمر بينهم 
النائب السابق مرزوق اخلليفة، بإخالء سبيل 

موكليهم. وقررت احملكمة حجز الدعوى للحكم 
في العاشر من شهر أكتوبر املقبل.

وكان املتهمون من الدائرة الرابعة قد طعنوا 
بحكم محكمة االســتئناف القاضي بحبسهم 

سنتني مع الشغل والنفاذ.

عبدالكرمي أحمد

أيدت محكمة االستئناف 
حكــم أول درجــة ببــراءة 
رئيسة اجلمعية الكويتية 
ألمــن املعلومــات د.صفاء 
زمان من الدعــوى املقامة 
من ديوان اخلدمة املدنية.

وكان الديوان قد اعترض 
على تصريح زمان بشأن قيام 
شركة ليست كويتية بإدارة 
املعلومات والبيانات اخلاصة 
باملواطنني واملقيمني من خالل 

خــوادم موجودة خــارج البالد، موضحا أن 
حديثها غير صحيح وميس بأمن البالد.

وأنكرت زمان خالل التحقيق وجلسات 

اتهامات  محاكمتها ثالثــة 
تتعلــق مبخالفــة قانــون 
أمن الدولــة وجهتها إليها 
احملكمة، وهي: إذاعة أخبار 
كاذبة من شأنها التقليل من 
هيبة الدولة وإثارة الذعر 
فــي املجتمــع وتعريــض 
البالد خلطر قطع العالقة 
مع دولة صديقة، مشــيرة 
الى انهــا أدلت بتصريحها 
من واقع اختصاص كونها 
أستاذة جامعية متخصصة 
وترأس جمعيــة نفع عام 
تعنى باملعلومــات وأمنها، وأنها صرحت 
حرصا على مصلحــة وطنها وأمنه وأمن 

مواطنيه.

د. صفاء زمان

٤١ مخالفًا في شركة تنظيف غير مرخصة

داهم رجال اإلدارة العامة ملباحث شؤون 
اإلقامة شركة تنظيف وهمية تزاول خدمة 
التنظيــف دون ترخيص، حيث تبني أن 
الشــرطة تؤوي (٤١) وافدا مخالفا، منهم 
(٢٨) بحقهــم قيــود أمنيــة «إلقاء قبض 

وتغيب».

وبحســب مصدر أمني، ســيتم إبعاد 
املخالفني، أما بالنســبة ملــن عليهم قيود 
أمنية فسيتم بحث هذه القضايا، وفي حال 
وجود قضايا تغيب فقط سيبعدون أيضا، 
وإذا ما تبني وجود قضايا مثل السرقات 

سيحالون الى جهات التحقيق.

املوقوفون في شركة التنظيف الوهمية

ضبط مواطن و«بدون» هّربا ٩٫٥ كيلو
حشيش وكوكايني في طرد جوي

محمد اجلالهمة 

متكــن قطــاع األمــن اجلنائــي ممثال 
فــي اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات من 
ضبــط مواطن و«بــدون» فــي اجلهراء 
بعد ســاعات من العثــور على ٩٫٥ كيلو 
حشــيش وكوكايني مهربة في الشــحن 
اجلوي، واعترف املتهمــان بجلب املواد 
املخدرة بالتنســيق مع عصابة اوروبية 

وذلك بقصد االجتار. 
وكانت جمارك الكويت اعلنت عن ضبط 

٨ كيلو غرامات من مادة احلشيش وكيلو 
ونصف من مادة الكوكايني املخدرة مخبأه 
في  طرد قادم من احدى الدول األوروبية  

باعتباره امتعة شخصية.
من جهة اخرى،  ألقى رجال امن حولي 
القبض على شــخص من غيــر محددي 
اجلنســية بعد االشــتباه بطريقة ســير 
مركبته مبنطقة الســاملية وبعد توقيفه 
تبني انه بحالة غير طبيعية وعثر بحوزته 
على كيس شبو وزجاجة خمر مستوردة 

املتهمان بعد االستدالل عليهما وأمامهما املضبوطات من احلشيش والكوكاينيحيث متت احالته للجهات املختصة.

إصابة عربي وطفليه في انقالب مركبة
سعود عبد العزيز 

أســعف وافــد عربي 
وطفــاله الى مستشــفى 
اجلهــراء للعــالج مــن 
اصابات متفرقة تعرضوا 
لها جراء حــادث انقالب 
مركبــة وســقوطها فــي 
مجرى مياه األمطار على 
الدائري السادس  طريق 
مقابــل ســليل اجلهراء. 
وقالــت قــوة االطفاء ان 
العمليات املركزية  ادارة 

وجهت فرقة اطفاء من مركز اجلهراء وقامت 
بإنقاذ احملشورين وتسليمهم الى الطوارئ 

الطبية.

من جهة أخرى، تعامل رجال اطفاء املدينة 
مع حريق مركبة مقابل قرطبة فيما رجح 
مصدر ان يكون احلريق اثر متاس كهربائي.

صورة للمركبة بعد انقالبها

عدل ومحاكم


