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ّ
أحدهم ترنح خالل التدريبات العسكرية
| كتب محمد الهزيم |
وص � � � �ل� � � ��ت ع� � � � � � � ��دوى ت � �ع� ��اط� ��ي
«ال� �س� �ب ��اي ��س» )أو ال �ك �ي �م �ي �ك��ال(
إل��ى ع��دد م��ن طلبة ش��رط��ة معهد
ضباط الصف ،التابع ألكاديمية
سعد العبدالله للعلوم األمنية،
ل� �ي� �س� �ق ��ط أح� � ��ده� � ��م ف� � ��ي دورات
امل �ي��اه وه ��و ي �ت �ن��اول ت �ل��ك امل� ��واد،
ب �ي �ن �م��ا ق � ��اد ت ��رن ��ح أح � ��د ال�ط�ل�ب��ة
خ��الل ال�ت��دري�ب��ات العسكرية إلى

الكشف عن أولى الحاالت التي تم
رصدها قبل شهر تقريبًا.
م� �ص ��در أم� �ن ��ي أف� � ��اد «ال � � ��راي»
ب ��أن ��ه «خ � ��الل ق �ي ��ام ط �ل �ب��ة م�ع�ه��د
ضباط الصف ،التابع ألكاديمية
سعد العبدالله للعلوم األمنية،
بالتدريبات العسكرية اليومية
الصباحية ،الح��ظ أح��د امل��درب��ني
أن ط ��ال� �ب ��ًا ي� �ت ��رن ��ح وه� � ��و ي �ن �ف��ذ
ال�ت��دري��ب ،ول��دى اق�ت��راب��ه منه بدا
ال �ط��ال��ب ف��ي ح ��ال غ�ي��ر طبيعية،

ّ
مكسرات ...بطعم املاريجوانا
| كتب عزيز أحمد |
أط ��اح رج ��ال ال �ج �م��ارك ف��ي م �ط��ار ال�ك��وي��ت بمحاولة
هندي تهريب املاريجوانا التي خبأها داخل املكسرات.
وح�س��ب م�ص��در أم�ن��ي ف��إن «ال��واف��د ال �ه �ن��دي ،وال��ذي
وص��ل مطار الكويت ق��ادم��ًا م��ن ب��الده ،وبعد إخضاعه
للتفتيش ف��ي ص��ال��ة ال�ج�م��ارك اش�ت�ب��ه رج ��ال ال�ج�م��ارك
ب��أك �ي��اس امل �ك �س ��رات ال �ت��ي ك��ان��ت ف ��ي ح �ق �ي �ب �ت��ه ،وب�ع��د
التدقيق عليها تبني أن�ه��ا ت�ح��وي  3كيلو غ��رام��ات من
املاريجوانا».
.

موظفة تضع إقامات
على كفالء من دون علمهم
ضبط مباحثيو اإلق��ام��ة موظفة ف��ي إح��دى اإلدارات
تضع إقامات على كفالء من دون علمهم.
املدير العام ملباحث ش��ؤون اإلقامة باإلنابة العميد
عبد الله الرجيب وردت إليه معلومات عن قيام املوظفة
ب��ال�ت��الع��ب ف��ي ن�ظ��ام اإلق��ام��ات ،ف�ت��م تكثيف التحريات
عنها ،وبعد التأكد من صحة اإلخبارية ألقوا القبض
عليها وأخضعوها للتحقيق ،واع�ت��رف��ت بأنها تنجز
امل �ع��ام��الت ع��ن ط��ري��ق رق ��م امل�ش�غ��ل ال �خ��اص ب�ه��ا،ح�ي��ث
كانت تضع اإلقامات على كفالة مواطنني دون علمهم،
وسجلت بحقها قضية.

ع�ن��ه إل��ى وك�ي��ل ال�ق�ط��اع امل�س��ؤول
ع � ��ن ال� �ط� �ل� �ب ��ة» ،م� �ن ��وه ��ًا إل� � ��ى أن
«تلك الواقعة حصلت قبل شهر
تقريبًا».
وأض � � � ��اف امل � �ص� ��در أن� � ��ه «ق �ب��ل
أي � ��ام ت �ك��رر رص� ��د ح��ال��ة ت�ع��اط��ي
السبايس مع طالب آخر في دورة
م �ي ��اه ،وق ��د ض �ب��ط م�ت�ل�ب�س��ًا بعد
م ��رور أح��د امل��درب��ني ح��ني اشتبه
بدخان ذي رائحة غريبة ،ليتبني
أن ال � �ط� ��ال� ��ب ه � ��و م � ��ن ي �ت �ع��اط��ي

| كتب عزيز أحمد |
السبايس».
ال �ج��دي ��ر ب ��ال��ذك ��ر أن «ال� � ��راي»
ّ
س��ل �ط��ت ال� �ض ��وء ق �ب��ل ع � ��ام ع�ل��ى
ان �ت �ش��ار ت �ع��اط��ي ال �س �ب��اي��س بني
الشباب ما دفع ب��وزارة الداخلية
إل ��ى اإلع � ��الن ع��ن ع��زم �ه��ا وخ��الل
 10أيام عن إدراج مادة السبايس
على قائمة املواد املخدرة ،إال انه
ورغم مرور عام لم يتخد اي اجراء
في هذا الصدد رغم خطورة هذه
املادة على من يتعاطاها.

«الداخلية» وعدت قبل
عام بإدراج «السبايس»
على قائمة املواد املخدرة
بعد تحقيق لـ «الراي»...
لكنها لم تتخد أي إجراء

اعترفا للنيابة املصرية وافتعال "هوشة" مع ضباط الجمارك

الكويتيان املضبوطان في مطار القاهرة:
نعمل مع شبكة مخدرات دولية
| القاهرة ـ «الراي» |
ك�ش�ف��ت م �ص ��ادر أم �ن �ي��ة وج�م��رك�ي��ة
مصرية ل� «الراي» عن تفاصيل جديدة
في توقيف الكويتيني لدى وصولهما
إل ��ى م �ط��ار ال �ق��اه��رة وب �ح��وزت �ه �م��ا 32
كيلوغراما م��ن م�خ��در الحشيش ،فقد
اعترفا بأنهما يعمالن ملصلحة شبكة
مخدرات دولية.

وبحسب امل�ص��ادر ف��إن املوقوفني
اعترفا في تحقيقات النيابة العامة
ب��أن �ه �م��ا ي� �ع� �م ��الن مل �ص �ل �ح��ة ش�ب�ك��ة
مخدرات دولية لها نشاط واسع في
العالم.
وذك � � ��رت أن ال ��راك� �ب ��ني )ع( و)ح(
افتعال هوشة م��ع ضباط ال�ج��وازات
وارت� �ف ��ع ص��وت �ه �م��ا ف ��ي ال �ص��ال��ة ،ثم
اع�ت��رف��ا ب��أن�ه�م��ا ف�ع��ال ه ��ذا للتغطية

على ما يحمالنه من مخدرات.
وأوضحت املصادر أن الكويتيني
خضعا ف��ي ال�ب��داي��ة للتفيش ال��ذات��ي
ثم التفتيش اإللكتروني ،بما في ذلك
ال�ح�ق��ائ��ب ال �ت��ي ك��ان��ت بصحبتهما،
رغ � ��م أن �ه �م ��ا ط �ل �ب��ا ع � ��دم ال �ت �ف �ت �ي��ش
ألن�ه�م��ا ي��رغ �ب��ان ف��ي االس �ت �ث �م��ار في
مصر.
و بفحص كمية ال�ح�ش�ي��ش تبني

أن �ه ��ا م ��ن األص � �ن� ��اف غ��ال �ي��ة ال �ث �م��ن،
ُ
وتعرف ب� «املنحاوي» ،ويمكن خلط
الكمية لتصبح أكبر.
وقالت مصادر قضائية إن النيابة
ال �ع��ام��ة امل �ص��ري��ة ،وب �ع��د ت�ح�ق�ي�ق��ات
ل �س��اع��ات وت �ق��دي��م ال �ج �ه��ات األم�ن�ي��ة
تقريرا بمتابعات التصال املتهمني،
ق � ��ررت ح �ب �س �ه �م��ا  4أي � ��ام ع �ل��ى ذم��ة
التحقيقات.

ضبط ً 180
برميال و 250زجاجة جاهزة للبيع

 12هنديًا أداروا مصنع خمور في الوفرة
| كتب عزيز أحمد |
ده � � � ��م رج � � � � ��ال أم � � � ��ن األح � � �م � ��دي
مصنعًا للخمور في منطقة الوفرة
وتمكنوا من ضبط  12هنديًا كانوا

ي��دي��رون امل�ص�ن��ع وف��ي داخ �ل��ه 180
ً
برميال و 250زجاجة جاهزة للبيع.
وك ��ان ��ت م �ع �ل��وم��ات وردت ال��ى
رج � ��ال أم� ��ن األح � �م� ��دي ع ��ن وج ��ود
م �ص �ن��ع ض �خ��م ل�ت�ص�ن�ي��ع وان �ت ��اج
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أدنى جزر
1.33
ظهر ًا

مصريان نسيا القرابة...
وأشعال مشاجرة في النقرة

عدوى «السبايس» أصابت طلبة شرطة
م��ا اضطر امل��درب إل��ى إب��الغ أحد
الضباط املشرفني».
وأض ��اف امل �ص��در أن��ه «وخ��الل
ال �ت �ح �ق �ي��ق م ��ع ال �ط ��ال ��ب امل �ت��رن��ح
اع � � �ت� � ��رف ب � ��أن � ��ه ت � �ع� ��اط� ��ى م� � ��ادة
السبايس في دورات املياه ،وأنه
تمكن م��ن تهريب تلك امل��ادة إلى
داخ��ل املعهد م��ن خ��الل إخفائها
بني مالبسه ،وكذلك اعترف على
زم� ��الء ل��ه ي �ت �ع��اط��ون أي �ض��ًا ،وت��م
فتح تحقيق موسع ورف��ع تقرير

الشروق
5.55

الظهر
11.56

العصر
3.23

المغرب
5.58

العشاء
7.15

الخمور املحلية في منطقة الوفرة
فتم استصدار إذن النيابة العامة
وان �ط �ل��ق رج� ��ال األم� ��ن ال ��ى امل��وق��ع
وب�ع��د امل��داه�م��ة ال�ق��ي القبض على
 12ه�ن��دي��ًا ي ،وال �ع �ث��ور ع�ل��ى 180

ً
ب ��رم� �ي ��ال م �ع �ب��أ ب ��ال� �خ� �م ��ور و250
زجاجة خمر محلية جاهزة للبيع
وم� � �ع � ��دات ال �ت �ص �ن �ي��ع و 6اج� �ه ��زة
للتقطير و 15كرتونة للخميرة و 6
أكياس سكر كبيرة .

أنهى رجال األمن مشاجرة دامية بني وافدين مصريني ،يرتبطان
بصلة قرابة ،في منطقة النقرة ،حيث تبادال الضرب بعدما استذكرا
خالفات سابقة حصلت بينهما في بلدهما.
ووف��ق مصدر أمني فإن «عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغًا عن
وجود مشاجرة دامية بني وافدين من الجنسية املصرية في منطقة
النقرة فانطلق الى املوقع رجال أمن حولي وتمكنوا من السيطرة على
املتشاجرين اللذين ات�ض��ح أنهما أب�ن��اء عمومة فتم اقتيادهما الى
مخفر املنطقة».
وأف��اد امل�ص��در بأنه «ات�ض��ح أن امل�ش��اج��رة اندلعت بينهما بسبب
خالفات سابقة حصلت في بلدهماُ ،
فسجلت بحقهما قضية تبادل
وجار اتخاذ اإلجراءات القانونية في شأنهما».
ضرب وأذى بليغ
ٍ

طالب في الجهراء
نال طعنتني من زميله
| كتب عزيز أحمد |
أق��دم ط��ال��ب ف��ي امل��رح�ل��ة املتوسطة على طعن زميله م��رت��ني خالل
مشاجرة اندلعت بينهما في مدرستهما الكائنة بمنطقة الجهراء،
ف ��أودع امل �ص��اب مستشفى ال �ج �ه��راء ،فيما اق�ت�ي��د ال�ج��ان��ي إل��ى إدارة
األحداث.
وحسب مصدر أمني فإن «عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغًا عن
مشاجرة وطعن في إحدى املدارس املتوسطة في الجهراء ،فانتقل إلى
امل��وق��ع رج��ال األم��ن واإلس�ع��اف ونقل الطالب امل�ص��اب إل��ى مستشفى
الجهراء وتبني أنه أصيب بطعنتني ،وتلقى العالج».
وأفاد املصدر بأن «رجال األمن اقتادوا الطاعن مخفورًا وأحالوه
إلى إدارة األحداث التخاذ ما يلزم في شأنه».
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