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 االمنية 
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 قررت الدائرة اجلزائية الثالثة مبحكمة االستئناف 
أمس برئاسة املستشار فيصل خريبط تأجيل نظر قضية 
لصوص الذهب الذين قاموا بالسطو على أحد محالت 
الذهب مبنطقة الفروانية جللسة ٢١ أكتوبر للمرافعة.

  كانت محكمة أول درجة قـــد قضت في ٢٠٠٩/٦/١٠ 
بحبس املتهمني التسعة في القضية ٧سنوات مع الشغل 
والنفاذ وأمرت بإبعادهم عن البالد عقب تنفيذ العقوبة 

مـــع تغرمي كل متهم ٥٠٠ دينار وإحالة الدعوى املدنية 
للمحكمة املختصة.

  وتتلخص الواقعة بقيام ثمانية متهمني من اجلنسية 
األفغانية بسرقة محال املجوهرات في منطقة الفروانية ثم 
قاموا بصهر الذهب وإرساله لبلدهم أفغانستان وبعدها 
قاموا بالفرار خارج البالد، إال أنه مت ضبطهم عن طريق 

اإلنتربول وإعادتهم إلى البالد حملاكمتهم.

 استئناف لصوص محل الذهب بالفروانية لجلسة ٢١ أكتوبر

 اعتبر أن استقبال صاحب السمو أكبر مكافأة يحصل عليها رجال «المكافحة»

 الخليفة: لدينا بيانات كافية عن الشقق الخاصة في البالد
  ولن نتردد في مداهمتها إذا ما أقيمت بها سهرات حمراء خالل العيد

 القبض على ٣ مواطنين اشتركوا
   في تهريب مطلوب إلى الخارج

 مواطن يتلقى هدية مسدس
 

 خادمة تريد االنتحار
   دهساً على «الخامس» 

  هاني الظفيري
  احيل ٣ مواطنني الى االدارة العامة للمباحث اجلنائية لتورطهم في متكني مطلوب 
من مغادرة البالد عن طريق منفذ الساملي بوضعه في دبة املركبة.وكان رجال منفذ 
الساملي اخضعوا مركبة يستقلها شابان قبل مغادرتهما احلدود الكويتية ليعثر رجال 

األمن على شاب مختبئ داخل دبة السيارة ليحال الى االختصاص هو ومرافقاه.
  من جهة أخرى حتفظ رجال منفذ الساملي على قطعة حشيش رصدت في محيط 
املنفذ فيما رجح مصدر أمني ان تكون قطعة احلشــــيش بحوزة مغادر وخشي من 

ضبطه فألقى بها في الساحة الترابية. 

  محمد الجالهمة
  كلف رجال مباحث االحمدي بالبحث عن شخص قدم هدية الى مواطن وكانت 

الهدية عبارة عن مسدس وعدد ٢٣ طلقة.
  وقال مصدر امني ان املواطن ابلغ رجال االمن ان مجهوال طرق باب منزله وسلم 
خلادمة املنزل صندوقا وطلب منها ان تســـلمه الى كفيلها الذي فتح الصندوق 

الصغير فوجد بداخله مسدسا و٢٣ طلقة.
  
 

  عبداهللا قنيص
  تفتق ذهن خادمة آســـيوية عن طريقة جديدة 
لالنتحار وهي الوقوف في منتصف الدائري اخلامس 
دون حراك بانتظار اي سيارة تدهسها لتنهي بذلك 
حياتها. وتعود تفاصيـــل القضية الغريبة عندما 
وردت عدة اتصاالت من مرتادي الدائري اخلامس 
يبلغون فيه عن وجود ســـيدة تتوقف في وســـط 
الطريق متوســـطة احلارات السريعة دون حراك، 
وهو االمر الذي كاد يتسبب بأكثر من حادث، وقال 
مصدر امني انه مت على الفور ارسال دورية امن قريبة 
من املوقع ليتم رصد السيدة املتوقفة في منتصف 
الطريق، وعليه قام رجـــال الدورية باقتيادها الى 
مخفر املنطقة القريب، وتبني انها خادمة هربت من 
كفيلها وان وقوفها في منتصف الطريق سببه انها 
رأت ان تنتحر دهسا حتت عجالت اي سيارة وان 
ذلك افضل مـــن القفز من الطوابق العليا او تناول 
مادة سامة او قطع الشرايني.واوضح املصدر انه مت 
التحفظ على اخلادمة واســـتدعاء كفيلها وسجلت 

قضية شروع باالنتحار. 

  أمير زكي
  اعتبر مدير عام االدارة العامة ملكافحة 
املخــــدرات العميد الشــــيخ احمد اخلليفة 
تشــــرفه وعدد من ضبــــاط املكافحة بلقاء 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
وساما على صدر كل منتسبي االدارة، مؤكدا 
على ان شرف اللقاء بصاحب السمو األمير 
والسالم عليه يعد أكبر دافع لبذل مزيد من 
العطاء واجلهد في سبيل حماية البالد من 
آفة املخدرات كون الكويت مســــتهدفة من 

قبل مافيا املخدرات في العالم.
  واشار العميد اخلليفة الى ان توجيهات 
ســــموه نبراس نلتزم به، وان كل ضباط 
ومنتسبي االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
الذين شرفوا بالسالم على صاحب السمو 
االمير في مثل هذه االيام املباركة من شهر 
رمضان الفضيل يعتبرون هذا الشرف مبثابة 
عيدية من سموه لرجال املكافحة وان شرف 

السالم على سموه أغلى 
مكافأة ميكن ان يتحصل 
املكافحة  عليها رجــــال 
جراء اجلهد املبذول منذ 
تشــــكيل االدارة العامة 

ملكافحة املخدرات.
  وقال العميد اخلليفة 
في تصريح صحافي ان 
تأكيد سموه على االهتمام 
بدعم اجلهود الرامية الى 
مكافحة املخدرات واحلد 
من انتشارها يدعونا الى 
بــــذل املزيد من اجلهود 
نحــــو حتقيــــق هدف 

القضاء على آفة املخدرات.
  على صعيد متصل اكد مدير عام املكافحة 
ان اشادة نواب االمة بجهود رجال املكافحة 
جراء حصولها على ترتيب متقدم في مجال 

اذ احتلــــت  املكافحــــة 
الترتيب االول  الكويت 
عربيا والثالث عامليا يعد 
حافزا اضافيا ملزيد من 

العمل والعطاء.
العميــــد    واضــــاف 
اخلليفة ان هناك عزمية 
واصرارا على ان تكون 
الكويــــت نظيفــــة من 
الســــموم املخــــدرة في 
املقبلة،  القليلة  االعوام 
مشــــددا على ضرورة 
توفير كل االمكانيات التي 
من شــــأنها ان تضطلع 
االدارة مبهام عملها وفق اخلطة املرسومة.
وعلى صعيد آخر حــــذر مدير عام االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات من ارتياد الشقق 
املشبوهة وايضا شاليهات واسطبالت وڤلل 

لدى االدارة بيانات عنها خالل فترة عيد الفطر 
املبارك، مشيرا الى ان بعضا من هذه االماكن 
تستغل في احتساء اخلمور واملخدرات واقامة 
حفالت مشبوهة، وان االدارة لن تتردد في 
القانونية  مداهمتها واتخاذ كل االجراءات 
حيال كل من يرتاد هذه الشقق دون النظر 

الى مستأجري تلك االماكن.
  واكــــد العميد اخلليفــــة ان كل من يتم 
ضبطهم في مثل هذه الشــــقق املشــــبوهة 
ســــيحالون الى القضــــاء، وان االدارة لن 
تسمح بقبول أي واسطة الطالق سراح اي 
من املضبوطني في هذه الشــــقق، حيث ان 
القانون سيطبق على اجلميع دون تفرقة، 
وان من يرتاد هذه الشقق عليه حتمل تبعات 

مخاطر ارتيادها.
  ولفت العميد اخلليفة الى انه مت تشكيل 
فرق في جميع املناطق بعد استصدار اذونات 

نيابية. 

 املستشار فيصل خريبط

 العميد الشيخ احمد اخلليفة 

 ١٢ متسوًال  و٣٠ كابحًا 
  في األحمدي والضجيج
  بحملة لمرور الفروانية 

  محمد الدشيش ـ محمد الجالهمة
  شن رجال مرور الفروانية 
يوم امس حملة على المركبات 
المخالفة في منطقة الضجيج، 
وتـــم وضع اكثر من ٣٠ كابحا 
المخالفة في  المركبـــات  على 
محيط االدلة الجنائية واالدارة 

العامة للهجرة.
  من جهة اخرى شـــن رجال 
امن االحمدي حملة استهدفت 
المتســـولين وجرى ضبط ١٢ 
متسوال ومتسولة من جنسيات 
مختلفـــة، تمـــــت احالتهـــم 
العامـــة للمباحث  االدارة  الى 
الجنائيـــة التخـــاذ االجراءات 
المناســـبة، كما تـــم ضبط ١٩ 
االقامة احيلوا  مخالفا لقانون 

الى ادارة االبعاد. 
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 رجال االطفاء يكافحون احلريق وقت اإلفطار 

 (محمد ماهر)  السنة النيران تبدو منتشرة في محيط املخزن 

 أمير زكي ـ محمد الجالهمة
  اســـتنفرت اكثر من ٨ مراكز اطفاء للتعامل مع 
حريق مخزن لالخشاب في منطقة الضجيج فيما 
قال مدير ادارة العالقات العامة في االطفاء العقيد 
نبيل احلسينان ان النيران التهمت معظم محتويات 
املخزن، مشـــيرا الى ان مســـاحة املخزن تناهز ٤ 

آالف متر مربع.
  وقال العقيد احلسينان ان بالغا تلقته عمليات 
االطفاء نحو الرابعة والنصف من بعد عصر امس 

حيث جرى توجيه مراكز اطفاء (مشرف – اجلليب 
– الفروانية – العارضية – والشـــويخ الصناعي – 
املدينة – الشهداء واالسناد) الفتا الى ان من احملتمل 
استمرار تعامل رجال االطفاء لساعات حتى تخمد 
ألسنة اللهب بشكل تام، مشيرا الى ان رجال االطفاء 
حالوا دون امتداد السنة اللهب الى مخزن لالعالف 
مجاور ملوقع احلريق، ولفت الى ان وحدة التحقيق 
ستباشر فور االنتهاء من تعامل اجهزة االطفاء فتح 

حتقيق للوقوف على سبب احلريق. 

 النيران تلتهم مخزناً لألخشاب بمساحة  ٤ آالف متر 


