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عبداهلل قنيص

أح���ال رجال إدارة بحث وحتري محافظة حولي 
بقيادة العميد عبدالرحمن الصهيل مواطنا إلى إدارة 
تنفيذ األحكام لصدور حكم بحقه على خلفية إصداره 
شيك من دون رصيد بقيمة 60 ألف دينار، وقال مصدر 
امن���ي إن ضبطية 
مباحث حولي والتي 
إدارة  قام بتنفيذها 
مباحث الساملية تأتي 
تنفي���ذا لتعليمات 
نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر 
الداخلي���ة الش���يخ 
محمد اخلالد بشأن 
مالحق���ة املطلوبني 
والص���ادر بحقه���م 
أح���كام قضائي���ة، 
وقال املصدر: وصلت 
معلومات تضمنت أن 
املطلوب يعتاد بشكل يومي على اجللوس في مقهى 
حتى الفجر في منطقة الضجيج، حيث انتقلت قوة 
من مباحث الساملية إلى املقهى وما أن دخل احملكوم 
واملطلوب واس���تقر على مقعده حتى ألقي القبض 

عليه.

 العميد عبد الرحمن الصهيل

كمني ملباحث حولي في مقهى 
بالضجيج أوقع مطلوبًا بشيك

من دون رصيد بـ 60 ألف دينار

هاني الظفيري - عبدالعزبز الفرحان

متكن رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات والتي يرأسها 
اللواء صالح الغنام وحتديدا »إدارة املكافحة الدولية« من 
ضبط تشكيل عصابي ثالثي ألشخاص من جنسية عربية 
يحوزون ويحرزون م����واد مخدرة بقصد االجتار، وذلك 
بع����د ورود معلومات إلى رجال املكافحة وعلى الفور مت 
تشكيل فريق جلمع االستدالالت والقيام بالتحريات ومت 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضبط املتهمني.
وقال بيان عن إدارة العالقات العامة في الداخلية: 
انه بعد التأكد من صحة املعلومات مت احلصول على 
اإلذن القانوني ال���الزم، ومت القبض على املتهم األول 
أثن���اء قيامه باالتفاق على بي���ع 1000 حبة ترامادول 
مقابل مبلغ مالي وبالتحقيق معه اعترف بأنه يتحصل 
عليها من املتهم الثاني والذي أقر بأنه يعمل بترويج 
املخدرات مقابل عمولة حلس���اب متهم ثالث وبإرشاد 
منهم���ا مت ضبط املتهم الثال���ث وبحوزته 4500 حبة 
ترام���ادول، حيث أفاد ب���أن الكمية املضبوطة تخصه 
وبقصد االجتار وأنه يتحصل عليها من جتار بإحدى 
الدول العربية، فتمت إحالتهم واملضبوطات إلى جهة 

االختصاص.

هاني الظفيري - محمد الدشيش

ضبط رجال أمن الفراونية والتي يرأسها اللواء فرج 
الش���مري هندي بحوزته 73 قنينة خمر بعد مطاردة 

ماراثونية على األقدام قام بها أحد رجال األمن.
وقال مصدر أمني انه خالل الدورية االعتيادية في 
منطقة األسواق بالفروانية، اشتبه رجال األمن العام 
بآس���يوي كان بحوزته أكياس، وعند اقتراب الدورية 
بدأت مالمح االرتباك واضحة على محيا املش���تبه به، 
وبدون مقدمات وعلى الفور رمى املشتبه به األكياس 
وأخذ يجري هرب���ا من األمن، وعل���ى الفور قام أحد 
رجال األمن باجلري خلفه، حتى أمس���ك به بني إحدى 
بنايات منطقة الفروانية، وقد اتضح ان األكياس التي 
أوقعها، كان���ت مملوءة باخلمور احمللية، وعليه متت 
إحالة املضبوطات واملتهم إلى مكافحة املخدرات حيث 

االختصاص.

هاني الظفيري ـ عبدالعزيز فرحان

ضبطت جندة اجلهراء أمس »بدون« وبحوزته كوكتيل 
من املخدرات بعد أن كان يقود مركبته بشكل مثير للشك. 
وفي التفاصيل، قال مصدر أمني ان جندة اجلهراء استوقفت 
مركبة بالقرب من الس���وق في وقت متأخر من الليل، وقد 
اتضح ان قائدها بحالة غير طبيعية وعلى الفور قام رجال 
األمن بإنزاله من املركبة وقد مت تفتيش���ه احترازيا قبل أن 
يتم نقله إلى جه���ات االختصاص، وقد عثر رجال النجدة 
على ظرف شبو وقطعة حشيش وحبة فراولة مخدرة وحبة 

بنية وادوات تعاط. 

الوافدون وأمامهم املضبوطات

اآلسيوي وأمامه اخلمور ا ملضبوطة

املضبوطات خليط من املواد املخدرة 

»املكافحة« ضبطت 5500 حبة 
فراولة مع 3 عرب

.. ومدين بـ 31 ألف دينار 
ضبطته دورية ملرور حولي

تغيب حدث وّبخه والده على عدم 
االستذكار قبل امتحانات »الترم«

زوجة تتهم زوجها بسرقة 
سيارتها في أبوحليفة

حريق أخشاب في الشويخ.. 
وخسائره مادية

أمير زكي

احال مدير قسم حركة السير في مرور حولي املقدم 
سعد الرجيب مواطنا تبني بعد االستعالم عنه انه مدين 
ب� 31 الف دينار. وقال مصدر امني ان دورية تتبع مرور 
حولي اوقفت املواطن نتيجة عدم ربطه حزام االمان، 
والحظ رجال الدورية ارتباك املواطن، وباالس���تعالم 

عنه تبني انه مطلوب للتنفيذ املدني.

عبدالعزيز فرحان

تقدم مواطن الى مخفر تيماء وابلغ عن تغيب ابنه 
البال���غ من العمر 14 عاما وقال االب ان ابنه تغيب عن 
منزل العائلة بعد ان وجه اليه عتابا على عدم استذكار 

دروسه قبل امتحانات الترم.
وقال األب انه لم يض���رب ابنه وامنا طلب منه ان 
يستذكر دروس���ه، وبعد ان فعل ذلك خرج االبن ولم 
يعد وسجلت قضية ومت ابالغ املباحث لضبط واحضار 

احلدث.

محمد الجالهمة

اتهمت مواطنة زوجها بسرقة سيارتها عقب مشاجرة 
جمعتهما. وقالت الزوجة: ان زوجها نزع مفتاح سيارتها 
بعنف وانطلق بسيارتها وابلغها عبر الهاتف انها ملزمة 
بدفع االقس���اط املترتبة على الس���يارة، اما استخدام 
السيارة فس���يكون من نصيبه. هذا، وقام رجال امن 
مخفر ابوحليفة باالتصال بالزوج ولكنه رفض احلضور 

الى املخفر، وسجلت قضية.

هاني الظفيري

متكن رجال إطفاء الشويخ أمس من السيطرة على 
حريق اندلع في منجرة.

وقال مصدر في اإلطفاء ان رجال اإلطفاء سيطروا 
على احلريق خالل أقل من نصف ساعة، مشيرا الى ان 

خسائر احلريق اقتصرت على خسائر مادية.

73 قنينة خمر محلي بحوزة 
هندي بعد مطاردة ماراثونية

»بدون« في شباك النجدة مبشكل

 املقدم الشيخ عبد اهلل املالك 

طلبا اللجوء السياسي غير املبرر وأعيدا على الطائرة نفسها

إيرلندا تعيد شقيقني »بدون« مزقا جوازي مادة 17 للكويت 
واملالك يحيلهما إلى »اجلنائية« ويرفع تقريراً لـ »اجلنسية«

مالزم أول ومرافقه املدني سلبا مينيًا
500 دينار مبسدس بعد تعطل مركبته على امللك فهد

ومستهتر دهس شاباً في الواحة خالل وصلة استعراض
أمير زكي

الواحة  سجلت في مخفر 
قضية ش���روع في القتل ضد 
شخص كان يستهتر بسيارته 
وهو ما أدى إلى تعرض حدث 

كويت���ي للده���س وإصابته 
بجروح بليغة أدخلته غرفة 
العناي���ة املركزة، وبحس���ب 
مصدر أمني فإن شابا كويتيا 
تقدم إلى مخفر الواحة وقدم 
تقريرا طبيا خاصا بش���قيقه 

التقري���ر جروحا  وتضم���ن 
قطعية واشتباها بكسور في 

القدمني.
التي  وق���ال ان االصابات 
حلقت بش���قيقه كانت جراء 
قيام شخص على منت مركبة 

أميركية باالستهتار مقابل منزل 
العائلة، وأشار إلى أن شقيقه 
كان يشاهد وصلة االستهتار 
حينما انحرفت املركبة باجتاهه 
ودهسته وقام املستهتر بالهرب 

إلى جهة غير معلومة.

أمير زكي

في قضية شديدة الغرابة 
وتع����د األولى م����ن نوعها 
تع����رض كاش����ير جمعية 
تعاونية في منطقة القصر 
الى السرقة بطريقة مبتكرة، 
أو باألحرى باستخدام رش 

ابيض افقد الكاشير الرؤية 
لدقائق.

وبحسب مصدر امني فإن 
كاشير اجلمعية قال انه قبل 
ان يغلق باب فرع اجلمعية 
الى  فوجئ بشخص يدخل 
الفرع وألقى على وجهه مادة 
الرؤية ومن  افقدته  ابيض 

ثم قام اللص بحمل ماكينة 
الكاشير وكان بداخلها 1100 

دينار.
 وقال الوافد ان 3 زمالء 
ل����ه كانوا داخ����ل الفرع لم 
يستطيعوا التدخل إلنقاذه 
أو ملنع اللص من تنفيذ ما 
أقدم عليه، حيث ان اجلاني 

كان في حالة غير طبيعية 
العمال بأنه س����وف  وهدد 

يقتلهم اذا تدخلوا.
اب����الغ وكيل نيابة  ومت 
اجلهراء الذي أمر بتسجيل 
الواقعة باعتبارها س����لبا 
باإلكراه وطلب من املباحث 

ضبط اجلاني.

عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة

لقي شابان، احدهما ايراني، 
مصرعهما في حادثني منفصلني 
مبنطقة الساملية، وعثر بجوار 
اجلثتني على ادوات تعاط، كما 
تبني من فحص اجلثتني من قبل 
الطب الشرعي وجود آثار حقن 
متكرر في الذراعني، وهذا ما حدا 

بوكيل نيابة حولي الى تسجيل 
القضيتني حتت مسمى وفاة 
بشبهة جنائية، وأمر بإحالة 
اجلثتني الى الطب الش���رعي 
إلعادة تسجيل الوفاتني بشكل 
رسمي باعتبارهما وفاة بتعاطي 

مواد مخدرة.
وبحس���ب مصدر امني، 
فإن بالغ���ا ورد الى عمليات 

الداخلية عن وفاة ش���اب في 
مسكن اس���رته، حيث سارع 
الى موقع البالغ رجال االمن 
واالدلة، وتبني ان الشاب � وهو 
في العقد الثالث � متوفى داخل 
ادوات  غرفته والى ج���واره 
تعاط، وتبني بعد االستعالم 
اجلنائي ان املتوفى سبق وأدين 
في قضية تعاط وسجن على 

ذمة القضية واطلق سراحه.
واضاف املصدر: بعد ساعات 
م���ن الب���الغ تلق���ت عمليات 
الداخلية بالغا من ايراني قال 
فيه ان ابنه متوفى داخل غرفته، 
فانتقل رجال االمن ورصدوا 
على ذراعي الوافد حقنا متكررا، 
كما ضبطوا في غرفة االيراني 

ادوات تعاط ومواد مخدرة.

محمد الجالهمة

أمر وكيل نيابة األحمدي 
بتسجيل قضية ضد مجهولني 
بعنوان سلب بالقوة وكان وافد 
ميني تقدم الى مخفر مبارك 
الكبير، مشيرا الى انه رصد 

عطال في مركبته، حيث كان 
يسير على طريق امللك فهد، 
الطريق،  الى جانب  وتوقف 
وخالل توقفه ملعرفة س���بب 
العطل فوجئ مبركبة أميركية 
ب���ال لوحات تتوق���ف خلف 
مركبته، وخ���رج من املركبة 

ش���خص بزي مدن���ي، وقال 
صاحب الزي املدني لليمني: 
»الضابط يري���د ان تتحدث 
الى  إليه«، وأضاف: توجهت 
املركبة وإذ بشخص يرتدي 
مالبس عسكرية ورتبة مالزم 
أول يشهر س���الحا ناريا في 

وجه���ي وطل���ب من���ي عدم 
الزي  التحرك، وقام صاحب 
املدني بتفتيش���ي وتفتيش 
سيارتي وس���لبوا مني 500 
دينار وهاتف���ا نقاال ومفتاح 
الى جهة  سيارتي وانطلقوا 

غير معلومة.

عبداهلل قنيص

قال مصدر أمني ل� »األنباء« 
ان مدير مباحث املطار املقدم 
الش���يخ عبداهلل املالك أحال 
يوم أمس شقيقني من فئة غير 
محددي اجلنسية إلى اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية، كما 
أعد تقريرا إلى اإلدارة العامة 
للجنسية ووثائق السفر تضمن 
وضع الش���قيقني على قوائم 
غير املصرح لهم باستخراج 
جوازات مادة 17، وجاء التقرير 
الذي أعده مدير مباحث املطار 
بهذا اخلصوص بعد أن اطلع 

على تقرير صادر عن السلطات 
األمنية في إيرلندا، وتضمن أن 
الشخصني وصال إلى إيرلندا 
وهناك شهود عيان على أنهما 
قاما بتمزيق جوازي سفرهما 
السياس���ي  اللجوء  وطل���ب 
مضطهدي���ن  باعتبارهم���ا 
التقرير  ف���ي  حس���بما جاء 
اإليرلندي وبحس���ب مصدر 
أمني فإن الش���قيقني البدون 
غادرا الكويت وحس���بما هو 
مسجل في سجالت املغادرين 
قبل أسبوع توجها إلى اإلمارات 
العربية املتحدة ومن ثم غادرا 
إلى إيرلندا، وأضاف املصدر أن 

السلطات اإليرلندية فوجئت 
بالش���خصني يزعم���ان بأن 
جوازي س���فرهما مت فقدهما 
وأنهما طلبا اللجوء السياسي 
إال أن الس���لطات اإليرلندية 
قامت بإعادة الشقيقني البدون 
على منت نفس الطائرة، وأشار 
املصدر إلى أن التحقيقات التي 
أجريت مع الش���قيقني زعما 
فيها أن جوازي سفرهما فقدا، 
وأضاف املص���در: واضح أن 
التقرير الصادر عن السلطات 
اإليرلندية هو األدق، السيما أن 
رواية الشقيقني بفقد جوازي 

سفرهما غير حقيقية.

عثر في غرفتهما على أدوات تعاطٍ والنيابة تصنف الوفاتني بـ»شبهة جنائية«

اجلرعات الزائدة تقتل شابني في الساملية

اظرف وطلقات حية ضبطت مقابل الصالة 

مجهول احتفى بعرس بإطالق زخات
من كالش واختفى بني املعازمي

هاني الظفيري _ محمد الدشيش

قام مستهتر غير مبال بأرواح الناس، بإطالق أكثر من 80 عيارا 
ناريا مبناسبة حفل زواج بصالة النسيم وبني األحياء السكنية.
وقال مصدر أمني انه بعد ورود بالغ عن إطالق نار كثيف في 

منطقة النسيم مساء أمس األول، توجهت دورية أمن على الفور 
إلى موقع اإلطالق، وعند اقتراب دورية األمن، قام اجلاني بإخفاء 
سالحه بإحدى املركبات التي كانت بالقرب من باب صالة األفراح، 

وتوارى عن األنظار حيث اختبأ بني حضور العرس من أسرة 
املعرس وبقية املعازمي، وقام رجال األمن بتسجيل رقم السيارة 
التي مت اخفاء السالح بها، وقاموا أيضا بجمع 86 ظرفا لطلقات 

رشاش نوع )كالشينكوف( تخص املشتبه، وقد أكد املصدر 
أنه من خالل رقم لوحة املركبة التي مت إخفاء السالح بها سيتم 

ضبط اجلاني.

سلب كاشير جمعية القصر 1100 دينار
باستخدام رش أبيض أفقده الرؤية لدقائق

إعداد: مؤمن المصري

حبس طبيب 3 أشهر 
لقيادته مركبته بحالة سكر 
والتسبب في حادث مروع

سنة سجنًا ملواطن اتهم 
بازدراء األديان

قضت محكمة اجلنح املستأنفة برئاسة املستشار 
محمد غازي املطيري بحبس دكتور بالطب النفسي 

ثالثة أشهر وأمرت بسحب رخصة قيادته ملدة 
سنتني تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة 

املقضى بها.
وأسند االدعاء 

العام للمتهم انه 
قاد مركبته وقد 

جتاوز مرحلة السكر 
البني ودخل مرحلة 

التسمم الكحولي 
وقاد مركبته بإهمال 
وسرعة ودون انتباه 

لإلشارة املرورية 
في منطقة الساملية 

فاصطدم بأربع 
سيارات قام بإتالفهم 

بشكل شبه كامل وأصاب قائدي تلك املركبات 
بإصابات مختلفة منها كسور وجروح قطعية 

ورضوض وسحجات متفرقة ومن ثم اصطدم 
باإلشارة املرورية.

وحضر امام احملكمة احملامي خالد عايد العنزي عن 
املجني عليهم وطالب بتطبيق نص املادة 38 من 

قانون املرور على املتهم والتي تنص على معاقبته 
باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد 
على خمسمائة دينار او بإحدى هاتني العقوبتني 

كل من قاد او حاول قيادة مركبة وهو حتت تأثير 
املشروبات املسكرة او املخدرات بأنواعها وهذا اقل 

عقاب ميكن ان يطبق ضد املتهم كونه دكتور في 
الطب النفسي واملسند اليه معاجلة املدمنني على 

الكحول واملخدرات.

أصدرت الدائرة اخلامسة عشرة مبحكمة 
اجلنح حكما قضائيا بحبس مواطن سنة مع 

الشغل والنفاذ بسبب تعديه على الرسول 
الكرمي )عليه أفضل الصالة والسالم( عبر 

»تويتر«.
وعقب صدور 
احلكم صرح 
احملامي دومي 

املويزري بأنه قام 
برفع شكوى ضد 

هذا املغرد حتى 
يلقى جزاءه العادل 
بسبب تعديه على 

صفوة اخللق 
رسولنا الكرمي 
ژ. وأضاف: 

وبفضل من اهلل 
صدر هذا احلكم 

في حقه. وعليه ندعو اجلميع إلى احترام 
العادات واملعتقدات الدينية حتى ال يضع نفسه 

أمام طائلة القانون ألن اإلميان بالرسل هو 
أحد أركان اإلميان التي أمرنا اهلل تعالى بها 

ولن نتهاون مبالحقة من يعتدي على ثوابتنا 
اإلسالمية.

من جهة أخرى، حجزت الدائرة اجلزائية 
التاسعة باحملكمة الكلية أمس برئاسة املستشار 

وليد الكندري وأمانة سر أحمد علي القضية 
املتهم فيها 5 مواطنني بحرق مقر النائب 

السابق محمد اجلويهل االنتخابي مبنطقة 
العديلية جللسة 29 اجلاري للحكم.

عدل ومحاكم

احملامي خالد العنزي

احملامي دومي املويزري


