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البقاء هللا
سكينة حسني علي النعمة القالفـ  ٧٩ عاماـ  الرجال: 
الدعية ـ مســـجد البحارنة ـ مقابل محطة 
 ،٦٦٦٦٠٠١٦ ـ   ٩٩٣١٦٦٣١ ـ ت:  البنزيـــن 
النســـاء: الرميثيـــةـ  ق١ـ  ش١٥ـ  م١٥ـ  ت: 

.٢٥٦١٧٨٨٦
هيا عبدالعزيز حسني املنصور، أرملة سعد منصور 
حســـني املنصـــورـ  ٨٩ عامـــاـ  الرجـــال: 
العمرية ـ ق٢ ـ ش٤ ـ م٤٥ ـ ت: ٢٤٧٦١٣٨٥ 
ـ ٩٩٠٥٢٢٦٨، النساء: كيفان ـ ق٢ ـ ش٢١ ـ 

م٤ ـ ت: ٢٤٨١٢٠٥٦.
عرهان حسيان مناحي السهليـ  ٢٥ عاماـ  العارضية 

ـ ق٦ ـ ش٣ ـ ج٤ ـ م٢٦ ـ ت: ٩٩٤٣٣١٩١.
صيته حسيان مناحي السهلي ـ ٣٠ عاما ـ العارضية 

ـ ق٦ ـ ش٣ ـ ج٤ ـ م٢٦ ـ ٩٩٤٣٣١٩١.
سـعود محمد سعود املشـعبي السبيعيـ  ٤ سنواتـ  

الدوحـــة ـ ق٣ ـ ش٢ ـ م٥ ـ ت: ٥٥٨٢٩٦٠٨ 
ـ ٦٦٨٣٢٢٢٥.

صنتـا زويد هادي املويزري، أرملة سعد بتال سالم 
املويزري ـ ٨٧ عاما ـ الرجال: غرب اجلليب 
ـ عبداهللا املبـــارك ـ ق٩ ـ ش٩٢١ ـ م٧ ـ ت: 
٦٦٦٥٤٩٤٨، النساء: الفردوس ـ ق٤ ـ ش١ 

ـ ج٤ ـ م٥٤.
رباب مهودر عويـد ـ ارملة مال اهللا مكي املتروك ـ 
٧١ عاما ـ الرجال: الدعية ـ مســــجد البحارنة ـ 
ت: ٩٩٢١٨٦٨٠، النساء: الرميثية ـ ق٨ ـ ج٨٤ ـ 

م٢٣ ـ الدفن الثامنة والنصف صباحا.
حليمة حبيب عباس مندنيـ  ارملة حسن عبداهللا حيدر 
الصرافـ  ٦٣ عاماـ  الرجال: بنيد القارـ  حسينية 
سيد علي ـ ت: ٦٦٧٢٠٠٠٠، النساء : بنيد القار ـ 

احلسينية الزينبية ـ الدفن التاسعة صباحا.

العميد الشيخ أحمد اخلليفة في مطار الكويت مساء أمس االول

املتهم الباكستاني ناصر نواز العميد الشيخ مازن اجلراح

كمية من احلديد املضبوط مع لصوص أمغرةاللواء خليل الشمالي اللواء ثابت املهنا

استضافه اعلى سطح البناية.
وأشار املصدر الى ان زميل السجني 
الهارب الذي ارشـــد عنه اليزال ايضا 
قيد االحتجاز داخل مقر االدارة العامة 
للمباحـــث اجلنائيـــة، متوقعا عودة 
السجني الهارب الى السجن مرة اخرى 

مطلع االسبوع املقبل.
على صعيد ذي صلة، ابلغت مصادر 
العامة  االدارة  ان  امنيـــة «األنبـــاء» 
للمؤسسات االصالحية بصدد وضع 
آلية محكمة لنقل السجناء سواء الى 
قصـــر العدل او الـــى العالج على ان 
يكون هناك حالة ملحة خلروج النزيل 

من محبسه.

هاتفه ومقر سكنه، واعترف بأنه وعد 
املزور مبكافأة كبيرة حال متكنه من 
الهرب الى خارج البالد فيما اليزال رجال 
املباحث يواصلون جهودهم للقبض 
على البنغالي الذي اوصل النزيل الهارب 
من امام كلية سعد العبداهللا الى منطقة 

اجلليب دون مقابل.
واكد مصدر امني ان النزيل الهارب 
لم ينقل بعد الى السجن املركزي حتى 
يتم االنتهاء من التحقيقات معه وإحالته 
الى النيابة بتهمة الهروب هذا الى جانب 
احالة عدد من رجال االمن بتهمة االهمال 
في اداء الواجب وكذلك احالة جميع من 
تستر على املتهم السيما زميله الذي 

أمير زكي ـ عبداهللا قنيص
هروبي جاء مبحض املصادفة ولم 
يكن مخططا له، بهذه اجلملة اختتم 
النزيل الباكســـتاني الهـــارب ناصر 
نـــواز اعترافاته امـــام رجال مباحث 
العاصمة موضحا الظروف التي ادت 
الى متكنـــه من الهرب قائـــال: عندما 
نقلت الى مستشـــفى البحر للعيون 
لم تكن هناك اي اصفاد في قدمي وبدأت 
قصة الظروف عندما ألقى  عريف امن 
املستشفيات في السجن الكلبشات علي 
وقال لي صفها في قدمك، واستغربت 
ولكني تظاهرت بأنني اقوم بوضعها، 
غير انني وضعت واحدة بشكل ميكنني 
من اخراجها فـــي اي وقت، والثانية 
وضعتها بجانب قدمي ولم ادخل قدمي 
بها وتظاهرت بأنني بالكاد اسير الى 

سيارة نقل السجناء.
وازاء هذه االعترافات اجلديدة قام 
مســـاعد مدير عام املباحث اجلنائية 
لشؤون االمن باحملافظات باستدعاء 
رئيس قسم امن املستشفيات في السجن 
املركزي ملواجهتـــه باعترافات املتهم 
الباكســـتاني الهارب والتي تدل على 
اهمال كبير من حرس امن املستشفيات 
وهو ضابط يحمل رتبة رائد وكذلك 
اســـتدعاء العريف الذي قـــام بإلقاء 
الباكستاني  النزيل  الكلبشـــات على 

ولم يضعها بنفسه.
اجلديـــد فـــي ختـــام اعترافـــات 
الباكستاني ناصر نواز انه قدم لرجال 
املباحث اجلنائية اسم الشخص الذي 
كان سيقوم بتزوير اجلواز له وقدم رقم 

الخليفة: كمية المخدرات المضبوطة في الكويت
تكفي جميع متعاطي دول التعاون الخليجي

قال إن قضية تهريب الكوكايين داخل أوان فخارية كانت األبرز في المؤتمر األفريقي

انفجار أنبوب مياه يصرع آسيويًا في ميناء الشعيبة
إصابة زميله بخطرة وفتح تحقيق بالحادث

قد اســـتعرض ابـــرز القضايا 
التي متكنـــت وزارة الداخلية 
مـــن ضبطها مؤخـــرا وكانت 
الكوكايني في  قضية تهريـــب 
أوان فخاريـــة هي األحدث في 

املؤمتر.

محمد الجالهمة
لقي وافد آســـيوي مصرعه يوم امس ونقـــل آخر الى العناية 
في مستشـــفى العدان اثر انفجار بايب مياه في منطقة الشعيبة 
وقال مصدر امني ان بالغا ورد بانفجار بايب مياه وســـارع رجال 
أمـــن االحمدي الى موقع احلدث ومت نقل املصاب الى املستشـــفى 
وفتح حتقيق في اسباب انفجار بايب املياه وسجلت قضية وفاة 

واصابة باخلطأ.
من جهة اخرى اصيب هندي بجرح قطعي باجلبهة ورضة في 

الكتف جراء انفجار كمبريسر مكيف في منطقة اخليران وقال فني 
اول الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان سيارة اسعاف بقيادة 
محمد عاطف واسامة محمد انتقلت الى اخليران ونقلت املصاب.

على صعيد آخر اصيب طفل (١٠ سنوات) برضوض اثر سقوطه 
من لعبة داخل منتزه ترفيهي وعاجله عبداهللا الشخص وحسام 
احمد في املنتزه الترفيهي. كما قـــام رجال الطوارئ محمود فؤاد 
ومحمد الديك بنقل مصري الى مستشـــفى االميري اثر ســـقوطه 

من علو.

أمير زكي
أشعر بتأنيب ضمير، أريد أن أرتاح فالنوم فارق عيني منذ 
احلادث وأخشـــى ان تكون املركبة التي اصطدمت بها عن غير 
قصد قد حلق مبن في داخلها االذى، خاصة انني حملت ســـيدة 
وطفلة داخل املركبة، التـــي اصطدمت بها، هذا ما قاله مواطن 
تقدم يوم امس الى ضابـــط مباحث الرابية لالبالغ عن قضية 
اصطدام وهروب، اال ان املواطن وجد نفســـه امام تهمة بخالف 
االصطدام والهروب وهي التحريض على الفسق والفجور، وتلك 

القضية كانت محل نفي شديد.
وقال مصدر امني ان املواطن تقدم من تلقاء نفسه وبالبحث 
عن القضية تبني ان رجال املخفر لم يسجلوا قضية وامنا اكتفوا 
بتدوين اثبات حالة وجرى استدعاء املبلغة مرة اخرى وعادت 

لتؤكد بعد تسليم املتهم لنفسه انه حاول ترقيمها رغم وجود 
ابنهـــا برفقتها، وحينما قامت بغـــض البصر عن مالحقته لها 

اصطدم بها عمدا وعليه متت احالة القضية للنيابة.
من جهة اخرى، شهدت منطقة اجلهراء قضية مماثلة إذ وقع 
حادث تصادم بني مركبتني ولدى وصول رجال االمن اكد الطرف 
املتضرر ان شـــابا اصطدم به عمدا من اخللف وبالتحقيق مع 
املدعى عليه قال انه لم يقصد االصطدام به، وامنا تلقى اتصاال 
هاتفيا من شقيقته تفيد بأن هناك من يالحقها ويتحرش بها، 
فسارع إلنقاذ شقيقته وطلب من املتحرش التوقف ولكن حدث 
تصادم باخلطأ، ومت استدعاء شقيقة الشاب املدعى عليه بارتكاب 
حادث مروري متعمد، وأكدت ان املتضرر حترش بها وحرضها 

على الفسق والفجور.

أمير زكي ـ محمد الدشيش
كشف مدير عام االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات العميد الشيخ 
احمد اخلليفة خـــالل املؤمتر 
االفريقي لدول شـــمال شـــرق 
املتوسط والذي عقد في القاهرة 
مطلع االسبوع اجلاري عن ان 
التي متكنت  كمية املخـــدرات 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
مـــن ضبطها بجميـــع اداراتها 
وكذلك بقية القطاعات االخرى في 
وزارة الداخلية الكويتية تكفي 
لبلدان دول اخلليج مجتمعة، 
مؤكدا ان الكويت ودول اخلليج 
العربي مستهدفة من قبل مافيا 

املخدرات.
وشـــدد العميد اخلليفة في 
املؤمتر االفريقي الذي عاد منه 
مساء امس االول على ان هناك 
تعاونا خليجيا عربيا متميزا 
ملكافحة املخـــدرات، داعيا الى 
مزيد من التعاون والتنســـيق 
بني مختلف الـــدول االفريقية 
الطرق  واالطالع على احـــدث 
التي يتم ابتكارها من قبل جتار 
املخدرات بحيث ميكن السيطرة 

على آفة املواد املخدرة.
ولفت العميد اخلليفة الى ان 
الكويت أولت قضية املخدرات 
الغرض  اهتماما خاصا، ولهذا 

مت انشاء ادارة عامة متخصصة 
في  التعامل مع قضية املخدرات 
ووضع السبل حملاربتها، مشيرا 
الـــى ان ثمرة تشـــكيل االدارة 
العامة للمخـــدرات ظهرت من 
خالل ضبط مئات الكيلوغرامات 

من مادة احلشيش ومثلها من 
بقية املواد املخدرة سواء األفيون 
او الكوكايني وماليني احلبوب 
املخدرة التي كانت في طريقها 

ألن تضخ داخل الكويت.
هـــذا وكان العميد اخلليفة 

قّدم لرجال «الجنائية» اسم وهاتف الشخص الذي كان سيزّور له جواز السفر

الباكستاني المحكوم باإلعدام ناصر نواز للمباحث: 
هروبي نتيجة إهمال رجال أمن مستشفيات السجن!

محمد القطان باچر وياكم
تستضيف «األنباء» 
باچـــر (الســـبت) جنم 
النـــادي العربـــي لكرة 
واملنتخـــب  الطائـــرة 
الوطنـــي محمد القطان 
ما بني الســـاعتني ٥ و٧ 
مساء وذلك للحديث حول 
حصـــول فريقه العربي 
على لقب كأس االحتاد في 
ختام منافسات املوسم 
املنصرم وعن أســـباب 

ابتعاد األخضر عن لقب الدوري منذ فترة طويلة.
وأيضا للحديث عن تواضع نتائج املنتخب الوطني 
في الســـنوات املاضية، باإلضافة إلى الرد على أســـئلة 
القراء وذلك على الهواتف التالية: ٢٤٨٣٠٥١٤ـ  ٢٤٨٣٠٢٣٨ 

ـ ٢٤٨٣٠٣٢٢ ـ داخلي: ١٣١ ـ ٣١٨.

بنغاليان تبادال الطعن في مقهى
 بسبب «بقشيش» نصف دينار

..وبنغالي طار بـ ٢٢ ألف دينار.. واختفى
و٥٠٠ دينار طارت من حساب فلبيني

«طنازة» ضابط تحجز  مواطنة في المخفر

محمد الدشيش
تبادل بالطعن بسبب نصف دينار، هذا ما حدث يوم أمس داخل 
مقهى في منطقة الصليبية اذ تبادل وافدان من اجلنسية البنغالية 
الطعن فيما بينهما بعد أن تنافسا على بقشيش زبون داخل املقهى 

الذي يعمالن به.
وقال مصدر أمني ان مشاجرة أبلغت عنها عمليات الداخلية ومت 
نقل املتشاجرين للعالج، وبالتحقيق أفادا أن هناك مدخنا للشيشة 
يحرص على دفع إكرامية كبيرة نسبيا ملن يقوم على خدمته و«توليع» 
الشيشـــة ومبجرد أن دخل الزبون تهاوش النغاليان للتسابق على 
من يخدمه وينال النصف دينار، ليحال الى املستشفى ومن ثم إلى 

املخفر وسجلت قضية تبادل اعتداء بالضرب.

عبداهللا قنيص
أمر محقق مخفر الصاحلية بإدراج اسم وافد بنغالي على قائمة 
املمنوعني من الســـفر اتهمه صاحب شركة للهواتف باالستيالء 
على ٢٢ الف دينار. وقال صاحب الشركة انه اعتاد على ان يقوم 
البنغالي بتوريد مبالغ في حساب الشركة البنكي، وامس تسلم 
املبلـــغ إليداعه ولكنه لم يعد الى العمل واغلق هاتفه وســـجلت 
قضية خيانة امانة ووضع البنغالي على قائمة املطلوبني للقبض 

عليهم.
من جهة اخرى، تقدم وافد فلبيني وأبلغ عن سرقة ٥٠٠ دينار 
من حســـابه البنكي وتقدم اآلسيوي ببالغ الى مخفر الصاحلية 
رافضا اتهام احد بالســـرقة وسجلت قضية تزوير في محررات 

رسمية.

أمير زكي
احتجـــزت مواطنة من أصل مصري في مخفـــر اجلليب وأطلق 
سراحها الحقا وذلك بعد أن أتهمها ضابط في مطار الكويت الدولي 
بأنها قامت بالتلفظ عليه وسبته فور وصولها الى البالد في ساعة 
متأخرة، مـــن يوم امس اال ان املواطنة أبلغـــت رجال األمن وخالل 
التحقيق بأن الضابط قد «تطنز» على لهجتها الكويتية «املكسرة» 
ما دعاها ملعاتبته وتأنيبه، وهو ما دفعهـ  على حد قولهاـ  ألن يقوم 

بتسجيل قضية ضدها.

٧ مصابين في ٤ حوادث مرورية
أمير زكي

تواصلت احلوادث املرورية في غضون الساعات 
القليلة املاضية وحصدت ٤ حوادث مرورية ٧ مصابني 
منهم ٥ كويتيني ووافدان من اجلنسية املصرية. وقال 
فني اول الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان حادثا 
على الطريق الســــاحلي بني مركبتني ادى الى اصابة 
مواطنني «١٧ و١٨» عاما ومت نقلهما الى مستشفى العدان 
بواسطة رجال الطوارئ عبدالعزيز الزنكوي وغامن 
الطرقي وسالم غازي وياسر حمدي وفي شارع ابن 

خلدون وقع تصادم أسفر عن اصابة كويتيني «٢٤، 
٢٥» عاما ونقلهما اشرف معروف وعبداهللا الشخص 
وحســــام احمد الى مستشفى مبارك، كما وقع حادث 
سيارة على شارع الغوص فجرا ادى الى اصابة كويتي 
١٩ عاما نقل الى مستشفى العدان بواسطة محمد ناصر 
وحسن ابل ومتثلت اصابته بكسر في القدم والكتف. 
وفجــــر اليوم وقع حادث في اجلليب ادى الى اصابة 
مصريني نقلهما ابراهيم محمود وحســــام احمد الى 

مستشفى الفروانية.

مواطن أبلغ عن نفسه فوجهت له تهمة «تحريض»
ومواطن صدم آخر من الخلف وعذره «كان يرقم أختي»

حمالت لألمن العام تنتهي بضبط ٤٩ وافدًا
و٦ لصوص أمالك دولة في سكراب أمغرة وإغالق وكر مشبوه

العتيبــــي من ضبــــط ٦ وافدين 
بواقع ٣ بنغاليني و٣ مصريني في 
سكراب امغرة وبحوزتهم كيبالت 
وادوات كهربائية مسروقة، ومتت 
احالتهم الى االدارة العامة للمباحث 

اجلنائية.
قطــــاع العمليات متكن رجال 
جندة حولي مــــن ضبط مواطن 
و«بدون» في مركبة واحدة وكانا 
حتت تأثير التعاطي وعثر معهما 
على ٢٠ حبة مخدرة، وباالستعالم 
عنهما تبني ان كل منهما مطلوب 
للسجن لفترات بني ٣ و٦ أشهر، كما 
ألقت دوريات جندة حولي القبض 
على مواطن تبني انه مطلوب لسداد 
٢٧ الف دينار ومتت احالة املوقوفني 

الى االختصاص.
ألقى رجال  على صعيد آخر، 
امن الفروانية القبض على مصري 
ومواطن بعد االشتباه فيها وضبط 
معهما اصبع حشيش و٣ سجائر 

ملغومة باملادة املخدرة.

كما مت ضبط عدد من الوافدين 
كباعــــة متجولــــني يعملون لدى 

الغير.
وفــــي اجلهراء، متكــــن رجال 
األمــــن يتقدمهــــم العميد عايض 

الهاجــــري باالنتقــــال على رأس 
قوة ملالحقة باعة االفالم االباحية 
والالفت في تلك احلملة انها أسفرت 
ايضا عن ضبط شرائط كاسيت 

اباحية.

آســــيويني بواقع ٥ آسيويات و٥ 
آسيويني تبني ان ٨ منهم مطلوبون 

ومسجلة بحقهم قضايا تغيب.
واما الفروانية، فقام مدير أمن 
محافظة الفروانية العميد دليهي 

أمير زكي ـ هاني الظفيري 
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لصوص ومطلوبون وممارسو 
االعمال املشبوهة من اجلنسني، 
هم محصلة جهود جبارة بذلتها 
قطاعات االمن والعمليات واالمن 
اجلنائي، فقد أســــفر االنتشــــار 
االمني املنظم عــــن توقيف اكثر 
من ٤٩ وافــــدا و٦ لصوص امالك 
دولة و٥ مطلوبني لقضايا مدنية 
وجنائية، وكذلك متعاطون خالل 
حمالت أمنيــــة منظمة في عموم 

احملافظات.
ففي محافظة االحمدي مبوجب 
بالغ من أحد املواطنني اجتهت قوة 
أمنية برئاسة مدير أمن االحمدي 
العميــــد عبدالفتــــاح العلي بعد 
استشــــارة وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن اللواء ثابت 
املهنا، حيث جــــرت مداهمة وكر 
لالعمال املشبوهة يقع في السكن 
اخلاص وبداخله جرى ضبط عشرة 

أوقات الصالة وصفحة الخدمات  ص ١٠

.. والسيارات التي استخدمها اللصوص


