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 إحباط محاولة إغراق السوق احمللي بخمور مبليون ونصف املليون دينار

محمد اجلالهمة - سعود عبدالعزيز 

بعــد يومني من ضبط ٢ مليون حبة 
الريــكا و٧٤٧٤ زجاجــة خمــر، ونحــو 
اســبوعني مــن احباط محاولــة إلغراق 
البالد مبخدرات متنوعة وخمور مهربة 
فــي حاويات تقــدر قيمتها بـــ ٣ ماليني 
دينــار قادمة عبر ميناء الشــويخ داخل 
حاويات، متكن رجال مكافحة املخدرات 

يوم امس بالتنسيق مع رجال اجلمارك 
مــن ضبط ٢٣ ألف زجاجــة خمر مهربة 
داخــل حاوية في ميناء الشــويخ قادمة 
من دولة آســيوية، وتقدر قيمة اخلمور 

مبليون ونصف املليون دينار.
وقال مصدر امني إن القيمة السوقية 
إلجمالي املضبوطات من املخدرات واخلمور 
التي ضبطت منذ ١٨ سبتمبر املاضي حتى 
امــــس تصـــل الـــــى قرابـــة ١٠ ماليني 

دينــار. وتوجــه نائب رئيــس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية 
بالوكالة الشــيخ طــالل اخلالد ووزير 
التجــارة والصناعة ووزير الشــؤون 
االجتماعيــة والتنميــة املجتمعية فهد 
الشريعان الى ميناء الشويخ لالشراف 
علــى فــض أحــراز محاولــة التهريب 
بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق 
أنور عبداللطيف البرجس ومدير عام 

اإلدارة العامة للجمارك سليمان الفهد. 
وقالــت وزارة الداخلية في بيان لها: 
متكنت اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بالتعاون مع اإلدارة العامة للجمارك من 
ضبط حاوية مبيناء الشويخ، قادمة من 
احدى الدول وحتتوي على كمية كبيرة 

من اخلمور املتنوعة.
وبحسب البيان، فقد شدد الشيخ طالل 
اخلالد على ضرورة تكثيف واســتمرار 

التعــاون مع اجلهــات املعنية للتصدي 
جلميع األساليب في محاوالت التهريب 
حفاظا على املجتمع، معربا عن شــكره 
وتقديره لرجــال اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات وجهودهم املخلصة في توجيه 
الضربات املتتالية ضد مروجي املمنوعات 
بكل قوة وحــزم ولرجال اجلمارك على 
تعاونها املســتمر ومتابعتها املكثفة مع 
رجال وزارة الداخلية في ضبط عمليات 

محاولة التهريب عن طريق إدخالها إلى 
البــالد عبــر املنافذ اجلويــة والبرية أو 

البحرية.
هــذا، وحضر في املوقع وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن اجلنائي 
اللواء حامد الدواس، ومدير عام اإلدارة 
العامة للعالقــات واإلعالم األمني اللواء 
توحيد الكندري، ومدير عام اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات العميد محمد قبازرد.

اخلمور واملخدرات املضبوطة خالل أسبوعني تقدر قيمتها السوقية بـ ١٠ ماليني دينار
اخلمور تفترش احدى ساحات ميناء الشويخ جميع انواع اخلمور املستوردة في ضبطية امسالشيخ طالل اخلالد والوزير فهد الشريعان والفريق أنور البرجس أشرفوا على فض أحراز الضبطية

اخلالد يطالب بتكثيف واستمرار التعاون مع اجلهات املعنية للتصدي حملاوالت التهريب حفاظًا على املجتمع

محطات أمنية

مطبات
اجلسور

اللواء متقاعد إبراهيم النغيمش

التزال هذه املطبات منذ أكثر من شهرين 
دون إصالح، وهي عبارة عن تفكك حليم 
هذه اجلسور على طريق الدائري الرابع، 
وهو شريان حيوي ملرور السيارات إلى 
جميع مناطق البالد من دوار العظام إلى 
الســاملية والتزال هيئة الطرق غائبة عن 

املشهد. 
املوجــودة، في  العمالة  املناطق الصحيــة: 
مستشــفيات املناطق الصحية أكثر من 
األطبــاء واملمرضني واملوظفني واملرضى 
والزوار، والدليل تواجد أكثر من عشــرة 
عمال عند األبــواب، هذا غير املتواجدين 
بني مواقف السيارات للتسول، وهنا يأتي 
دور العالقات العامــة في منع هؤالء من 
التجول بني املواقف للتسول، خاصة في 

فترة الزيارات املسائية.
املتواجدون عند اإلشــارات  من هم هؤالء؟ 

بحجة البيع، ما جناسيهم؟ إذا جنسيتهم 
من دول اخلليج فهــذه الدول ال ترضى 
لرعاياها بالتسول داخل البالد، وإذا كانوا 
من اجلنسية اليمنية، فكثير من الشركات 
ترغب في تعيني هذه اجلنســية في أمانة 
الصندوق أو مندوب أو مراسل، ومنا إلى 
مباحث اإلقامة ملعرفة جنسيات هؤالء، مع 

العلم أن أغلبهم شباب وليسوا عجزة.
هناك مجموعــة كبيرة من  مخفر قرطبــة: 
الســيارات تقف أمامكم فوق الرصيف، 
وأصحابها أغلبهم طلبة الكليات العسكرية 
وفئات أخرى تأتي للفحص الطبي في إدارة 

الشؤون الصحية.
يجب إرسال أحد أفراد املخفر ملخالفة 
هــؤالء أو االتصال بغرفة عمليات املرور 
إلرسال إحدى الدوريات ملخالفتهم بالكابح 

ليعتبر اآلخرين.

مخالفة «رعونة» حتيل شابًا إلى محكمة املرور
سعود عبدالعزيز 

أعلنت اإلدارة العامة للمرور التحفظ على 
مخالف وحجز املركبة وتنفيذ إجراء حتويله 
الى محكمة املرور بســبب قيادته برعونة 
فــي الطريق العام، وجــاء ضبط املخالف 
عقب مقطع مت تداوله يظهر استهتاره أثناء 

القيادة.
وقال مصدر أمني، إنه فور ورود املقطع 
الى «واتســاب املــرور» مت حتديد املركبة 
ومالكها ومن ثم ضبطه واعترف الشــاب 
لرجــال مباحث املرور بأنه هو من ارتكب 
املخالفة من باب اللهو ومتت إحالة املركبة 

املركبة خالل وصلة االستهتارالى كراج احلجز.

جلنة تأمني الشواطئ تناقش توصيات ُحتّد من حاالت الغرق
عبداهللا قنيص - مبارك التنيب

ترأس رئيس قوة اإلطفاء 
العــام الفريــق خالــد املكراد 
االجتماع األول للجنة تنظيم 
البحرية  الشــواطئ  وتأمــني 
الــوكالء  بحضــور عــدد من 
املساعدين في اجلهات املعنية 
بالدولــة، ووضــع حلول من 
شأنها تقليل حوادث الغرق على 
الشواطئ اخلطرة والشواطئ 
ذات الكثافــة بعدد املرتادين، 
وأكد الفريــق املكراد ضرورة 
العمل بــروح الفريق الواحد 
حلمايــة األرواح مــع أهميــة 
تعــاون املواطنــني واملقيمني 
وتقيدهم في اشتراطات األمن 
والسالمة. وخلص االجتماع 

إلى توصيات مت االتفاق على 
مناقشــتها خــالل االجتمــاع 
املقبل. وقــال بيان صادر عن 
قوة اإلطفاء إن اللجنة شكلت 
اســتنادا إلــى قــرار وزاري، 
وتنفيذا لرغبة رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
نــواف األحمد الصباح جلعل 
الشــواطئ آمنــة بعــد وضع 
اشــتراطات األمن والســالمة 
للحفاظ على أرواح املواطنني 
واملقيمني مــن حوادث الغرق 
وفقــا ملتطلبات قــوة اإلطفاء 
العــام واجلهــات املعنية في 
الدولــة. ومت خــالل االجتماع 
عرض إحصائية قوة اإلطفاء 
العام حلوادث الغرق ومواقع 
الشواطئ اخلطرة والشواطئ 

ذات الكثافــة بعدد املرتادين، 
وذلــك للتنســيق مع اجلهات 
املعنية لوضع احللول للتقليل 
من هذه احلوادث املأســاوية 

حفاظا على األمن املجتمعي.

تنفيذاً لرغبة رئيس مجلس الوزراء جلعل الشواطئ آمنة

الفريق خالد املكراد مترئسا االجتماع األول بحضور وكالء مساعدين

صياد يغلق ملف قضية الشاب املفقود من جسر جابر  
ببالغ العثور على جثة طافية مقابل ميناء الشويخ

محمد اجلالهمة 

قــال مصدر أمني إن تقرير األدلــة اجلنائية خلص 
بنســبة كبيــرة الى ان اجلثــة التي تســلمتها من قوة 
االطفاء العام صباح امس تعود للشاب الكويتي املبلغ 
عن فقدانه األحد املاضي من أعلى جسر جابر، مؤكدا ان 
ملف القضية لن يغلق بصورته النهائية اال بعد انتهاء 
رجال املباحث من تقريرهم على ان يتم تصنيف القضية 
باعتبارها انتحارا حال ثبوت عدم وجود شبهة جنائية، 
مبعنى آخر ان الشــاب هو من ألقى بنفســه. وأضاف: 
كل االحتماالت بشــأن القضية مفتوحة، مشيرا الى ان 
كاميرات املراقبة ستلعب دورا مهما في القضية إلى جانب 

أمور أخرى رفض االفصاح عنها. وكانت عمليات وزارة 
الداخلية أبلغت األحد عن وجود مركبة متوقفة وخالية 
اعلى جسر جابر، وبانتقال رجال األمن تبني ان املركبة 
تعود الى شاب كويتي في العقد الثاني وداخل املركبة 
هويته وهنــاك «نعال» متواجد على مقربة من املركبة 
ومنذ البالغ شــرعت قوة االطفاء العام واالدارة العامة 
خلفر الســواحل في عمليات بحث حتى تلقت عمليات 
وزارة الداخلية بالغا صباح امس من قبل صياد أبلغ عن 
مشاهدته جلثة طافية مقابل ميناء الشويخ. يشار الى 
ان مصدرا في قوة االطفاء العام ذكر في تصريح نشرته 
«األنباء» يوم امس ان من يغرق في فصل الصيف تطفو 

جثته خالل ٤٨ ساعة صيفا و١٠ ايام شتاء. 

مصدر أمني: إغالق القضية كانتحار مرهون بتحريات املباحث

آليات اإلطفاء بحثت عن املفقود على مدار يومني

ملشاهدة الڤيديو
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