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اللواء الشيخ مازن اجلراح

ضبط بداخله 20 متغيبة وإيصاالت مزورة

»العمالة املنزلية« ومباحث اإلقامة تغلقان مكتبًا وهميًا للخدم
أمير زكي

أمر وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون اجلنسية 
واجلوازات بإحالة مواطن إلى 
النيابة العامة بتهمة التزوير 
والنصب واالحتيال مستغال 

عمالة وافدة متغيبة.
وذكر مصدر أمني أن عدة 
شكاوى وردت الى مدير إدارة 
العمليات املنزلية بشأن قيام 
ش����خص بالترويج لوجود 

عمالة منزلية لديه، وان هذا 
الشخص كويتي، وان لديه 
الش����قق، ثم  مكتبا بإحدى 
اكتشفوا تعرضهم للنصب، 
الواف����دات أليام  إذ حتضر 
ث����م يختف����ن ف����ي ظروف 

غامضة.
وأضاف املصدر أن مدير 
إدارة العمالة املنزلية أجرى 
حتريات����ه، وتواص����ل مع 
مباحث اإلقامة لتتم مداهمة 
شقة يستغلها املواطن في 

النصب وإي����واء اخلادمات 
انهن متغيبات  الالتي تبن 
وهاربات من كفالئهن، وضبط 
بداخلها 20 متغيبة، كما عثر 
بحوزة املواطن على إيصاالت 
مزورة ومنسوبة الى إدارة 

العمالة املنزلية.

ُمدرسة تتهم صديقًا سابقًا بسرقة مركبتها

ترنح إثيوبي ومواطنه كشف عن زجاجة مستوردة

سرقة 21 رأس إبل من جاخور .. و 2825 دينارًا من شقة

ضبط 8 سكارى عقب مشاجرة عشرينية في الشعب البحري

أحمد خميس

شرع رجال مباحث اجلهراء 
ف���ي البحث ع���ن مجهول أو 
مجهولن سطوا على جاخور 
ش���خص »بدون« في منطقة 

رحية وسرقوا 21 رأس إبل.
وق���ال املبلغ ف���ي قضية 
سجلها مبخفر تيماء وحملت 
عنوان »س���رقة ع���ن طريق 
الكسر« ان مجهوال أو مجهولن 
كسروا احلاجز الشبك جلاخور 
في رحية وسرقوا من داخله 

21 رأس إبل.
من جهة أخرى، انتقل رجال 
األدلة اجلنائية إلى منزل وافد 
فلس���طيني في ميدان حولي 
لرفع البصمات وذلك بعد ان 
أبلغ صاحب املنزل عن مجهول 
كسر الباب اخلارجي لشقته 
وس���رق مبل���غ 2825 دينارا 
، ورف���ض املبل���غ اتهام احد 

بارتكاب السرقة.
على صعيد آخر، سجلت 
مواطنة في  مخفر ش���رطة 
العديلية قضية حملت عنوان 

اس���تخدام مح���رر فقد قوته 
الس���يدة  القانونية، وقالت 
وتعمل مدرس���ة في بالغها: 
أثناء خروجها من املدرس���ة 
لم تش���اهد مركبتها واتهمت 
ش���خصا كانت عل���ى عالقة 
س���ابقة به وكان يوجد لديه 
توكيل وقام���ت بإلغائه ومت 
إبالغه، وفي اليوم نفسه قام 
بتحويل املركبة باسمه منذ 
أكثر من عام، وأثناء جتديد 
املركب���ة فوجئت بأن  تأمن 
املركبة محولة وباسم شخص 

املركبة  آخر وقام باستعمال 
ولم جتدد وتوجد لديها أوراق 
التأمن م���ع الدفتر وأنه قام 
بأخذ املركبة من أمام املدرسة 
قبل أسبوع وتشتبه بالصديق 
الس���ابق ألنه ق���ام بتحويل 
املركبة دون علمها ومن غير 
دفتر املركبة بعد إلغاء التوكيل 
وجميع مفاتيح املركبة لديها. 
هذا، ومت االتصال على وكيل 
الذي  النيابة غازي املطيري 
أمر بتسجيلها جناية واحالتها 

إلى سرايا النيابة.

أحمد خميس

اقتيد 8 مواطنن الى نظارة 
مخفر ميدان حول���ي، وجار 
البحث عما ال يقل عن 10 آخرين، 
الثمانية  واحتجز األشخاص 
بتهمة املشاجرة واستعراض 
القوة والسكر البن.وبحسب 
مصدر امني فإن عدة بالغات 

وردت ال���ى عمليات الداخلية 
عن وقوع مشاجرة عنيفة في 
الشعب البحري، وعلى الفور 
توجهت عدة دوريات ومتكن 
عدد من املتشاجرين من الهرب 
الدوريات،  مبجرد مش���اهدة 
ومت ضبط 8 أش���خاص كانوا 
جميعا سكارى وفي حالة غير 

طبيعية.

من جهة أخرى،  س���جلت 
بحق وافد اثيوبي من مواليد 
1985 ومواطنه وهما من مواليد 
1990 تهمتي إقامة عالقة غير 
مش���روعة وحيازة مسكرات 
والسكر البن وذلك في ميدان 

حولي.
جاء توجيه تلك االتهامات 
بع���د حتقيق���ات اجريت مع 

الوافدين واللذين ضبطا عند 
مدخل أحد املقاهي.

وقال مصدر امني إن إحدى 
الدوريات ش���اهدت الوافدين 
وهم���ا في حالة ترنح قبل أن 
يدخال إلى أح���د املقاهي ومت 
توقيفهما وتبن ان الوافد يحمل 
زجاجة م���اء صحية تبن ان 

بداخلها خمرا مستوردة.

التشكيل العصابي الثالثي قبل اإلحالة إلى النيابة العامة

»املكافحة« حتيل 3 » بدون« وفلبينيًا 
وصديقته إلى النيابة حليازة 

مخدرات وأسلحة بقصد االجتار

محمد الجالهمة

متك���ن رجال االدارة العام���ة ملكافحة املخدرات من 
ضبط فلبيني وصديقته الفلبينية في منطقة الساملية 
حلي���ازة املواد املخدرة واالجتار فيها وعثر في ش���قة 
يقيمان بها على كيلو من مادة الش���بو املخدرة جاهزة 
للبيع وميزان حساس. وقال مصدر أمني ان معلومات 
وردت الى مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات عن 
اجتار الوافدين في مادة الشبو ومت استدراج الوافد الى 
صفقة بالتنسيق مع النيابة العامة وضبطه وشريكته، 
وبالتحقيق معهما اعترفا بأن املضبوطات تخصهما من 
أجل ترويجها بالبالد، خصوصا ان سعر مادة الشبو قد 
ارتفع بالفترة األخيرة بسبب ندرة املادة حيث وصل 
سعر املادة ألسعار خيالية، وقاال إنهما يستخدمان امليزان 
لوزن املخدرات قبل ترويجها. هذا، ومتت احالتهما الى 

نيابة املخدرات حيث االختصاص.
كما متكن رجال املكافحة احمللية من ضبط تشكيل 
عصابي مكون من 3 أش���خاص بدون متخصصن في 
ترويج احلشيش في منطقة الصليبية وقد عثر بحوزتهم 
على ما يقارب كيلو من مادة احلشيش وسالح رشاش 
كالش���ينكوف ومبالغ مالية حصيلة بي���ع املخدرات 
حيث اعترفوا بأن املخدرات تخصهم من اجل االجتار، 
ومتت احالتهم الى نيابة حيث االختصاص. هذا، وامر 
وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون األمن اجلنائي 
اللواء عبداحلميد العوضي بإحالة املتهمن الى النيابة 

العامة.

من احلادث اخلماسي

تصادم خماسي مقابل »اخلارجية«
يلحق أضرارًا جسيمة بـ 5 مركبات

هاني الظفيري

حلقت تلفيات جس���يمة ب� 5 مركبات بعضها من النوع 
الفاره اثر حادث تصادم خماسي عصر امس مقابل وزارة 
اخلارجية ونادي الكويت ولم يس���فر احلادث عن خسائر 
بشرية باستثناء إصابات ليست بليغة ولكن احلادث تسبب 

في تلفيات جسيمة باملركبات نظرا النقالب بعضها.
وقال مص���در امني ان اطراف احل���ادث 3 مواطنن من 
بينهم سيدة ووافدان هنديان وفتح حتقيق للوقوف على 

املتسبب في احلادث.

عاق ثالثيني ضرب والده املسّن 
وأتلف  سيارته ولوحة املركبة

تغيب شاب في ظروف غامضة

»االستئناف« تؤيد إبعاد سعد العجمي

.. ومواطن يتهم مجهواًل بانتحال
صفته وتدشني حساب على »تويتر«

مدير مساعد يبلغ عن  صاحب حساب 
إلكتروني وصفه بـ»الداعشي«

مواطنة تتهم صاحب مركبة 
بالسّب والفعل الفاضح 

على الطريق 207

مواطن أبلغ عن ابنه املخمور

.. ومواطنة تتهم »ضرتها« التونسية 
باالعتداء عليها وسرقتها

فلبينية تتهم سورية
 باالعتداء عليها

أحمد خميس

تق���دم مواطن من مواليد 1957 الى مخفر ش���رطة 
هدية متهما ابنه العاق باالعتداء عليه بالضرب واتالف 
مركبته. وقال املبلغ ان ابنه البالغ من العمر 32 عاما 
قام بضربه محدثا به اصابات متفرقة تضمنها التقرير 
الطبي الذي اثبت وجود جرح وس���حجات بالس���اعد 

االيسر وجرح من الناحية اليسرى.
كما اك���د االب ان ابنه املدعى علي���ه اتلف مركبته 

الوانيت موديل 2012 وسجلت قضية.

سجل مخفر صباح السالم قضية تغيب شاب في 
ظروف غامضة وذلك بعد أن تقدم مواطن من مواليد 
1978 وقال ان ابنه البالغ من العمر 22 عاما ويس���كن 
في منزل جده خرج قبل 4 أيام ومت االتصال عليه عدة 
مرات ولم يرد حتى فصل شاحن هاتفه على األرجح، 

وأعرب املبلغ عن مخاوفه من تعرض ابنه ملكروه.

مؤمن المصري

أيدت الدائرة املدنية مبحكمة االس����تئناف أمس حكم 
محكم����ة أول درجة القاضي برف����ض الدعوى املقامة من 
اإلعالمي س����عد العجمي والتي طالب فيه����ا بإلغاء قرار 
إبعاده عن البالد. وعقب صدور احلكم صرح دفاع العجمي 
احملامي حمود الهاجري بأنه سيطعن على احلكم بالتمييز، 
مؤكدا أحقية موكله في العودة إلى الكويت واس����تعادة 

جنسيته املسحوبة.

هاني الظفيري

تقدم مواطن إلى مخفر شرطة العديلية واتهم شخصا 
مجهوال بانتحال صفته وشخصه وتدشن حساب على 
»تويتر« واستخدام هذا احلساب في التطرق إلى أمور 
طائفية وسياسية، مؤكدا أن مثل هذه التغريدات ميكن 

ان تلحق له األذى.

محمد الجالهمة

تقدم الى مخفر ش����رطة العديلية مواطن يعمل مديرا 
مساعدا في مدرسة متوسطة في الزهراء ببالغ قال فيه انه 
تعرض لالساءة من قبل صاحب حساب على احد مواقع 
التواصل االجتماعي. وقال املبلغ ان صاحب احلساب ومن 
خالل موقع على »االنستغرام« وصفه قائال: »ويع داعشي 

وانا مها ادري ازبل واحد داعشي هذا«.

أحمد خميس

تقدمت مواطنة الى مخفر العدان واتهمت صاحب 
مركبة قدمت بياناتها لرجال االمن بسبها وارتكاب فعل 
فاضح واالصطدام املتعمد بسيارتها محدثا بها اضرارا، 
وقالت املبلغة ان املدعى عليه ال تعرفه وحدثت الواقعة 
في الطريق 207 بن منطقة العدان وعلى اليس���ار من 

صباح السالم.

أحمد خميس

أبلغ مواطن مخفر الع���دان بأن ابنه في حالة غير 
طبيعية، فانتقل ضابط املخفر إلى موقع البالغ، ومت 
ضبط االب���ن، وكان مخمورا وفي حالة غير طبيعية، 

وأحيل إلى جهة االختصاص.

محمد اجلالهمة

قدم���ت مواطنة الى مخفر العديلية بالغا تتهم فيه 
تونسية باالعتداء عليها وضربها.

وذكر مص���در أمني ان املواطنة قال���ت في بالغها 
ان التونس���ية وهي »ضرتها« اعتدت عليها في منزل 
زوجيهما.كذلك اتهمت املواطنة ضرتها بسرقة هاتفها 
النقال، وأحضرت تقارير طبية تفيد حدوث اصابات 

طفيفة ومتت إحالة القضية الى جهات االختصاص.

أحمد خميس

اتهمت وافدة فلبينية نظيرتها السورية باالعتداء 
عليها. وذكر مص���در امني ان الفلبينية، والتي تعمل 
كوافيرة بصالون في صباح السالم، تقدمت الى مخفر 
املنطقة ببالغ اتهمت فيه املسؤولة عن الصالون وهي 
سورية اجلنس���ية باالعتداء عليها بالضرب، وقدمت 
تقريرا طبيا يفيد بذلك. كذلك اتهمت الفلبينية مسؤولتها 
السورية بعدم تسديد راتبها عن شهر سبتمبر وقدره 

400 دينار.
وأوض���ح املصدر انه مت االتص���ال عدة مرات على 
املشكو في حقها لكنها لم ترد، ومتت إحالة البالغ الى 

جهة االختصاص.

ضبط 182 مطلوبًا ..وثالثي 
سكران يسقط بـ 10 أعيرة نارية

هانى الظفيريـ  عبدالعزيز فرحان

شنت مديرية أمن العاصمة أمس األول حملة مفاجئة 
على جميع املناطق أسفرت عن ضبط 182 مواطنا ومقيما 
مطلوبن كما مت حترير 125 مخالفة مرورية منها 30 مخالفة 

معاقن كم مت حجز 16 مركبة.
وذكرت مص����ادر أمنية ان احلملة قادها مدير عام أمن 
العاصمة اللواء إبراهيم الطراح ومساعد مدير األمن العقيد 
ناص����ر العدواني ومدير ادارة الدوريات والعمليات املقدم 
نايف احلجرف وبدأت بضبط مواطن أربعيني وهو يقود 
مركبته مبنطقة شرق وكان برفقته مواطن ثالثيني وتبن 
أنهما بحاله غير طبيعية )اش����تباه تعاطي مواد مخدرة( 
وبعد ضبطهم عثر بحوزتهم عل����ى مواد مخدرة جاهزة 
لالستخدام وبعضها مستخدم عن طريق وضعها في سجائر 
ومت التحفظ عليهما وإحالتهما إلدارة مكافحة املخدرات، كما 
مت ضبط سيارة ذات دفع رباعي يقودها مواطن كان بحالة 
تعاط ومطلوب بقضية جنح مبخفر الفردوس حيث تبن 
ان املركبة مسروقة منذ 2006، وتتم إحالة املركبة وما كان 
بحوزته الى مخفر الشويخ الصناعية، كما مت ضبط مواطن 
ثالثيني تبن انه مطلوب الى ادارة معاونة التنفيذ املدني 

مببلغ اجمالي 4000 دينار ومتت إحالته اليها.
وأضاف املصدر ان احلملة التي شنها الطراح تركزت 
على املتعاطن الذين يسببون اخلطر على رواد الطريق، 
حيث مت ضبط مواطن عشريني وهو يقود أميركية مبنطقة 
العديلية وعند توقيفه تبن انه بحالة غير طبيعية وبعد 
ضبطه عثر بحوزته على مواد مخدرة ومت التحفظ عليه 

وإحالته الى ادارة مكافحة املخدرات.
كذلك ضبطت احلملة، مواطنن اثناء توقفهما مبركبتهما 
في مواقف مدرس����ة بضاحية عبداهلل السالم، حيث ظهر 
عليهما عالمات اخلوف واالرتباك وتبن انهما بحاله غير 
طبيعية، ومت االش����تباه بتعاطيهما م����واد مخدرة، وعند 
تفتيشهما احترازيا، عثر بحوزتهما على 30 حبة مخدرات 

ومت التحفظ عليهما وأحيال الى جهات االختصاص.
كما أحيل مواطن الى التنفيذ اجلنائي ، ومصريان الى 
التنفيذ املدني بعد ان اتضح ان األول مطلوب للحبس على 
اثر قضية شيكات دون رصيد مببلغ 11500 واآلخر مطلوب 

871 دينارا واألخير مببلغ 4300 دينار.
وأحيل 3 مواطنن الى اجلنائية بعد ان عثر بحوزتهم 
على 10 طلقات نارية، وقال املصدر ان الثالثي كانوا بحالة 
س����كر، األمر الذي جعلهم يفصحون عما في جعبتهم من 

طلقات نارية دون ان يتم سؤالهم.

املضبوطات من املواد املخدرة

احملامي د.خالد الكفيفةاحملامي دوخي احلصبان

حجز قضية متويل »داعش« للحكم في جلسة 2 نوفمبر
مؤمن المصري

حجزت الدائ���رة الثامنة 
باحملكمة الكلية أمس برئاسة 
املستشار محمد يوسف جعفر 
وأمانة سر محمد عبد اللطيف 
الدعوى املرفوعة من اإلدارة 
العامة ملباح���ث أمن الدولة 
ضد سبعة من املتهمن بتأييد 
ومتويل »داعش« جللسة 2 

نوفمبر املقبل للحكم.
وخالل اجللسة ترافع عن 
املته���م األول احملامي د.خالد 
الكفيفة فدف���ع بعدم صحة 
االعتراف املنس���وب ملوكله 
ملخالفته للحقيقة وانتفاء أحد 
شروط صحته كما دفع بانتفاء 
أركان اجلرائ���م محل االتهام 
األول والثاني والثالث وسند 
ذلك عدم ارتكاب املتهم األول 

اى عمل مادي إيجابي.
الكفيف���ة ببطالن  ودفع 
املباح���ث وعدم  حتري���ات 
جديتها عالوة على القصور 
الب���ن بالتحقيقات كما دفع 
بعدم صحة االتهام املس���ند 
للمتهم وس���ند ذل���ك عدم 
وجود جرمي���ة في األوراق 

عالوة على عدم اختصاص 
القض���اء الكويت���ي بنظ���ر 
التهمتن الرابعة واخلامسة. 
وطلب الكفيفة أصليا براءة 
موكله مما أسند إليه من اتهام 
واحتياطيا استعمال منتهى 

الرأفة.
وتراف���ع احملامي دوخي 
احلصبان عن املتهمن الثالث 
واخلامس فدفع بعدم جواز 
إقامة الدعوى لسابقة الفصل 
فيها بالنسبة للمتهم اخلامس 
بحكم قضائي، كما دفع بعدم 
توافر أركان اجلرائم املنسوبة 
الثالث واخلامس.  للمتهمن 

وطلب احلصبان أوال: احلكم 
الدعوى  بعدم جواز نظ���ر 
لسابقة الفصل فيها بالنسبة 
للمتهم اخلامس. ثانيا: أصليا: 
القض���اء بب���راءة املتهمن 
مما أس���ند إليهما من اتهام. 
واحتياطيا: التقرير باالمتناع 

عن النطق بعقابهما.
كان���ت النيابة العامة قد 
أسندت للمتهم األول )ط.ف.( 
تهمة القيام بعمل عدائي ضد 
دولة صديقة مما قد يعرض 
الكويت خلطر قطع العالقات 
معها كما أس���ندت له تهمة 
القتال في صفوف »داعش« 

وجمع التبرعات للتنظيم.
وأس���ندت النيابة العامة 
للمته���م الثان���ي )م.خ.( أنه 
قام بتدريب أعضاء التنظيم 
على استخدام األسلحة وهو 
يعلم أنه يدربهم للقيام بأعمال 
مناهضة لنظام الدولة ويسعى 

إلى تقويض أركان الدولة.
كم���ا أس���ندت للمتهمن 
جميع���ا )ط.ف.( و)م.خ.( 
و)ع.ع.( و)خ.س.( و)م.م.( 
و)م.ع.( و)س.ح.( تهم���ة 

متويل اإلرهاب.

»شفيك خايف« تنتهي بسلب وسحل سريالنكي
 من قبل منتحلي مباحث في الزهراء

أحمد خميس - محمد اجلالهمة

امر وكي����ل نياب����ة حولي 
بتسجيل قضية سلب بالقوة 
والش����روع في القتل وانتحال 
صفة رجال امن ضد شخصن 
مجهولن.وذك����ر مصدر امني 
ان مواطنا � وهو كفيل املجني 
عليه � ابل����غ مخفر الزهراء ان 

وافدا س����ريالنكيا يعمل لديه 
ف����ي خدمة توصي����ل الطلبات 
ولدى توجهه الحد املنازل في 
منطقة الزهراء، مت استيقافه من 
قبل مركبة مجهولة يس����تقلها 
شخصان، وامراه بالتوقف، وقام 
احدهما بابراز هوية بشكل سريع 
واخفائها، وقال له انا رجل شرطة 
ومن ثم نزل الوافد من مركبته 

وتوجه للش����خصن واعطاهم 
بطاقته، وقال له السائق »انت 
ش����فيك خايف« اكيد محفظتك 
فيها شيء مخدر، وقال له السائق 
انا لست خائفا، فقال له اعطني 
احملفظة ألتأكد انه ال يوجد بها 
شيء، ومت اعطائه احملفظة ومن 
ثم اخذ مبلغ 308 دنانير منها، 
وقام الوافد بامساك السائق من 

مالبسه ومن ثم قام الشخص 
بدفع السريالنكي على االرض، 
وقام بدهس����ه والذ بالفرار الى 
جهة غير معلومة، ومت احضار 
تقرير له من مستشفى الرازي 
جاء فيه: كسر مفتوح بالساق 
اليسرى للعظمتن وجرح قطعي 
غائر في الساق، ومت ادخاله الى 

مستشفى الرازي.

احملامون دفعوا 
ببطالن حتريات 
املباحث وعدم 

جديتها


