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«اإلطفاء»: إيداع مكافآت الصفوف األمامية 
في حسابات مستحقيها

إلغاء حبس متهم بـ «سْكر» 
وضرب فتاة في الشارع

متشّبه دخل املخفر كامرأة 
وكشف عن وجهه الذكوري في «الرقابة»

مواطن يرد على اتهامه بالفعل الفاضح 
بإلقاء عمالت معدنية على مركبة مواطنة

ضبط «ثالثيني» مخمور و٥ زجاجات «مستوردة» 

محمد اجلالهمة
منصور السلطان

أعـلـــن مـديــــر إدارة 
العالقات العامة واإلعالم 
الرسمي باسم  واملتحدث 
قوة اإلطفاء العام العقيد 
محمد الغريــب أن القوة 
بــدأت امس فــي عمليات 
مكافــأة  مبالــغ  ايــداع 
الصفــــوف األماميــة في 

حسابات مستحقيها.
الغريــب فــي  ولفــت 

تصريــح صحافــي الــى ان رئيس قوة 

اإلطفاء العام الفريق خالد 
املكراد اصدر قرارا بتشكيل 
جلنة للنظر في التظلمات 
اخلاصة مبكافأة الصفوف 
األمامية، وذلك بناء على 
ما جــاء في قرار الصرف 
حلصول كل مستحق على 
حقه، وعلى من يرغب في 
تقدمي تظلم مراجعة رئيس 
جلنــة تظلمات الصفوف 
األمامية في قطاع الشؤون 
املاليــة واالدارية مببنى 
رئاسة قوة اإلطفاء العام 
في منطقة عبداهللا املبارك (غرب مشرف).

قضت محكمة اجلنح املستأنفة ببراءة مواطن 
وإلغاء احلبس ٣ سنوات بعد قيادته مركبته بحالة 
ســكر وضرب فتاة في الشارع.  وجاء هذا احلكم 
بعد مرافعة احملامي حسني العصفور أمام احملكمة 

ومتسكه ببطالن القبض واالستيقاف.

أحمد خميس

«واهللا أوريكــم راح اشــتكي عليكم 
ياشريرين».. كلمات غاضبة قالها «ناعم» 
طرده ضابط مخفر في محافظة حولي.

مصدر أمني أبلــغ «األنباء» بأن فتاة 
دخلت الى املخفر بـ «شورت وفانيلة دون 
أكمام» لتسجيل قضية، وأثناء احلديث 
انتبــه الضابط بأنهــا رجل وجهه مليء 

باملكياج، فما كان من الضباط اال ان قال له: 
اخرج وروح البس وارجع بدون مكياج.

وأكمل: «الناعم» سمع الكالم ثم خرج 
لكنــه ذهب الى الرقابة والتفتيش وقدم 
شــكوى علــى الضابط الــذي طرده من 
املخفر، وعليه اتصل ضابط في الرقابة 
لالستفسار عن سبب طرد الفتاة فقال له 
ضابــط املخفر انه «رجل» يضع املكياج 

على وجهه.

عبداهللا قنيص

بعد انتهاء التحقيق مع مواطن في اتهامه 
بارتكاب فعل فاضح قام بإلقاء عمالت معدنية 
على مركبة املبلغة لتعود املشتكية مرة أخرى 
إلى مخفر شرطة اليرموك وتسجل ما صدر من 
املواطن لينتهي البالغ بتوجيه تهمة مشاجرة 

وفعل فاضح.
وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنة قالت 
انها بينما تســير على احد الطرق السريعة 

قام شخص بالتضييق عليها ومطاردتها من 
دون ســبب يذكر وصدر عنــه فعل فاضح، 
وقدمت رقم لوحة مركبته. وأضاف املصدر: 
مت استدعاء املدعى عليه وهو مواطن، والذي 
نفى أن يكون قد صدر عنه فعل فاضح، مشيرا 

الى ان ما حدث خالف على أولوية السير.
وأردف بالقول: بعد خروج املبلغة واملدعى 
عليه من التحقيقات وخروجهما تناوال السباب 
خارج املخفر وقام املدعى عليه بإلقاء عمالت 

معدنية على مركبة املبلغة.

منصور السلطان

أحال رجال دوريات إسناد مديرية أمن 
العاصمة مواطنا في العقد الثالث من عمره 
إلــى اإلدارة العامة لمكافحــة المخدرات، 
بعد ضبطه فــي منطقة الفيحــاء بحالة 
ســكر وتعاط وبحوزته ٥ زجاجات خمر 
مســتوردة ومواد مخدرة وسالح أبيض 

«سكين».
رجــال دوريــات إســناد مديرية أمن 
العاصمة وخالل تجولهم مســاء أول من 

أمس في منطقة الفيحاء اشتبهوا في سيارة 
تسير بطريقة تثير االنتباه، وبعد إجبار 
قائدهــا على التوقــف تبين أنه في حالة 
ســكر شديدة، وباالســتعالم عنه اتضح 
أنــه مواطن في العقــد الثالث من عمره، 
وقد شوهدت زجاجات خمر على المقعد 
األمامي، وبتفتيش الســيارة عثر على ٥
زجاجات خمر مســتوردة، باإلضافة إلى 
حبوب مخدرة وسالح أبيض عبارة عن 
سكين، وعليه، تمت إحالته والمضبوطات 

إلى الجهة المختصة.

دعت من يرغب في تقدمي تظلم مراجعة قطاع الشؤون املالية واإلدارية

العقيد محمد الغريب

احملامي حسني العصفور

اخلالد: حرب املخدرات الشرسة تستهدف شباب الكويت
ونعمل على جتفيف منافذ تهريبها بحرًا وبرًا وجوًا

منصور السلطان - مبارك التنيب

العليــا  اللجنــة  عقــدت 
الوطنيــة ملكافحة  للحملــة 
املخدرات وتوفير مواقع لعالج 
املدمنــني اجتماعها  وتأهيل 
النائــب  الــدوري برئاســة 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ طالل 
اخلالــد فــي قصر الســيف 
امــس اخلميــس وبحضور 
وزير الصحة ووزير اإلعالم 
الدولــة  والثقافــة ووزيــر 
لشــؤون الشــباب باإلنابــة 
العوضــي، ووزير  د.أحمــد 
التعليــم  التربيــة ووزيــر 
العالي والبحث العلمي د.حمد 
العدواني، ووزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ووزير الدولة لشؤون تعزيز 
املاجد،  النزاهــة عبدالعزيز 
ووزير الشؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية ووزير 
الدولة لشؤون املرأة والطفولة 

مي البغلي.
وشدد اخلالد على جميع 

التــي تســتهدف  الشرســة 
شباب الكويت ومستقبلهم، 
وجتفيف جميع منافذ تهريب 
تلك السموم إلى الكويت من 
خالل يقظــة أبنــاء الكويت 
املخلصني العاملني في املنافذ 
البرية والبحرية، باإلضافة 
إلى رجال أمن املطار واإلدارة 

العامة للجمارك.
وأكد أهمية دور األســرة 

بأحدث الوســائل مع توفير 
اخلصوصية والسرية التامة. 
وتخلل االجتماع استعراض 
تقارير جلنة مكافحة املخدرات 
التوعية  وجتارتها وجلنــة 
مبخاطــر املخــدرات وجلنة 
عالج وتأهيل املدمنني واللجنة 
القانونية والتشريعية وهي 
اللجان التنفيذية املنبثقة من 

اللجنة العليا.

احملوري فــي حماية األبناء 
مــن االجنــراف إلــى هاوية 
تعاطي وإدمان املواد املخدرة، 
مشيرا إلى أن احملافظة على 
الكيــان األســري هــو خــط 
الدفــاع األول ملواجهــة هذه 
اآلفة والتغلب عليها. ووجه 
جلنة عالج وتأهيل املدمنني 
لتوفير أفضل الكوادر الطبية 
املتخصصة لعالجهم، وذلك 

خالل ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للحملة الوطنية ملكافحة املخدرات

الشيخ طالل اخلالد مترئساً االجتماع

املنبثقة  التنفيذيــة  الفــرق 
من اللجنــة العليا بضرورة 
التعــاون وتذليل التحديات 
واإلسراع في تنفيذ اخلطط 
واملشاريع وفق مؤشرات أداء 
يتــم من خاللهــا تقييم تلك 

اخلطط.
وشدد الشيخ طالل اخلالد 
علــى ضرورة العمــل اجلاد 
والدؤوب ملواجهة هذه احلرب 

إغالق ورشة لتصنيع العوادم وملحقاتها وحترير ٦٠٠ مخالفة
دارين العلي - منصور السلطان 

العامــة  اإلدارة  نفــذت 
للمرور بالتنسيق مع قطاع 
األمن اجلنائي، ممثال بإدارة 
مكافحــة جرائــم التزييــف 
والتزويــر واإلدارة العامــة 
اإلقامــة  ملباحــث شــؤون 
واجلهــات  والــوزارات 
احلكومية املعنية منها وزارتا 
التجــارة والكهرباء وبلدية 
العامــة  الكويــت والهيئــة 
للقوى العاملة والهيئة العامة 
العامة  للصناعــة والهيئــة 
للغــذاء والتغذيــة، حملــة 
استهدفت الورش والكراجات 
واحلرفيني في منطقة الشويخ 
الصناعية لضبط املخالفني، 
وأسفرت احلملة عن حترير 
٦٠٠ مخالفة مرورية وضبط 
٨ ســيارات مطلوبة، منها ٧

حجــز قضائــي و١ ســرقة، 
الى  ومتت إحالــة املخالفني 

لســنة ٢٠٢٢ والــذي ينص 
فــي مادته الثانيــة على أنه 
«يحظر اســتيراد وتصنيع 
وبيــع أو تركيــب أنظمــة 
العوادم الرياضية وملحقاتها 
وجميع أنواعها»، وتستثنى 
من احلظر الهيئات الرياضية 
بالرياضــات  املتخصصــة 
ووكالء السيارات املعتمدون 
ووكالء قطع الغيار املرخص 

بضــرورة تنفيــذ حمــالت 
أمنية ومرورية للتصدي لكل 
الظواهر السلبية واملخالفات 
املروريــة، وضبط املركبات 
املخالفــة لقوانني املرور من 
حيث تغيير لون املركبة أو 
شكلها اجلوهري أو التظليل 
وامللصقات املخالفة للقانون 
وتطبيــق شــروط األمــن 

واملتانة.

لهم ببيعها احلاصلون على 
وكالة عادم الســيارات بعد 
موافقة اإلدارة العامة للمرور.
وبحسب بيان صادر عن 
وزارة الداخلية، فإن احلملة 
تأتــي انطالقا من توجيهات 
النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخليــة 
ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
طــالل اخلالــد وتعليماتــه 

خالل حملة أمنية ومرورية استهدفت الورش والكراجات في الشويخ

إغالق ورشة لتركيب العوادم قيادات من املرور والتجارة والبلدية ينسقون قبل بدء احلملة

قطاع شــؤون األمــن العام، 
كما حــررت وزارة التجارة 
٥٨ محضــر مخالفات لكراج 
وورشة وفق املادة ٢٠١٤/٢١٦
وحتريــر محاضــر ضبــط 
وإغالق فوري لورشة لبيع 
وتصنيع ماســورة العوادم 
وملحقاتها التي تسبب إصدار 
أصوات مزعجة، وذلك وفقا 
الــوزاري رقــم ٧٦ للقــرار 

توقيف ٣ مواطنني على خلفية مقتل شاب خليجي طعنًا ودهسًا
عبداهللا قنيص ـ سعود عبدالعزيز

عــادت جرائــم العنــف 
لتطل برأسها من جديد في 
العام ٢٠٢٣، اذ شهدت منطقة 
جابــر األحمد مقتل شــاب 
خليجــي (٢٢ عاما) طعنا 
ودهسا، ومتكن رجال األمن 
من ضبط اجلاني الى جانب 
شــابني آخريــن جميعهــم 

مواطنون.
وكانت عمليــات وزارة 

اعتــرف بوجــود خالفات 
سابقة دعته وكذلك املجني 
عليه الى التواعد في ساحة 
ترابيــة في منطقــة جابر 
األحمــد وجــرت مناقشــة 
مشــكلة حدثــت بينهمــا 
الــى  وتطــورت االحــداث 
تشابك باأليدي وطعن املتهم 
املجني عليه ومن ثم دهسه 
دون قصد حسب افاداته في 
التحقيقات والهرب من موقع 
اجلرمية دون ان يدري انه 

وحدثت مشاجرة ونفيا ان 
يكونا قد شاركا في الطعن 

أو الدهس.
وذكر املصدر ان املتهمني 
الثالثــة مت التحفظ عليهم 
النيابة  الى  وجار احالتهم 
العامة، رافضا التحدث حول 
األسباب التي ساقها اجلناة 
في اسباب التجمع، الفتا الى 
احتمالية ان توجه لهم تهم 
بخالف ما صدر عنهم وأودى 

بحياة اخلليجي.

لفظ أنفاسه األخيرة. 
وأردف املصدر بالقول: 
أرشــد املتهم عن شــريكه 
حيث مت اســتدعاء احدهم 
فيما قــام الثاني بتســليم 
نفســه الى مخفر شــرطة 
الســرة وذكــر املوقوفــان 
بخالف املتهم الرئيسي ان 
زميلهم طلب منهم املساندة 
فلبوا النداء وان املجني عليه 
حضر بسيارته وكان معه 
شــقيقه «شــقيق القتيل» 

املجني عليه حضر وشقيقه إلى ساحة ترابية في منطقة جابر األحمد واجلاني طلب الفزعة من زمالئه فلبوا النداء

الداخلية تلقت أمس بالغا 
بوجود مشــاجرة وطعن، 
واعقب ذلك دهس متعمد، 
وعلى الفور انتقل رجال امن 
العاصمة الى موقع البالغ، 
وتبــني وفــاة خليجي من 
مواليــد ٢٠٠٠ اثر تعرضه 
للدهس، ولدى معاينة اجلثة 
تبني وجــود آثــار لطعنة 

تلقاها قبل الدهس.
وقــال مصــدر أمني: مت 
ضبط املتهم الرئيسي الذي 


