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مؤمن المصري
حجزت الدائرة اجلزائية االولى 
مبحكمة االستئناف امس برئاسة 
املستشار صالح املريشد وامانة سر 
عبداهلل الزير االستئناف املرفوع 

من موظف كويتي بوزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية يدعى )ع.ع( 
والبالغ من العمر 29 عاما واملتهم 
بالسفر الى باكستان للجهاد جللسة 

22 اجلاري للحكم.

حجز »الجهاد في باكستان« 
للحكم 22 الجاري

في حملة استمرت 22 ساعة وشارك بها عدد كبير من رجال الشرطة والدوريات

»أمن األحمدي« يغلق أكبر وكر للخمور المحلية ويداهم وكرين مشبوهين 
ومنزاًل للسحر والشعوذة.. ومتسولة وابنها يتسوالن بتقارير طبية مزورة

اعترفوا بأنهم يقومون بتهريبها من إيران عن طريق البحر

حارس بناية وشركاؤه الثالثة 
يسقطون بـ »كوكتيل مخدرات«

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
أحال مدير عام اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد الشيخ 
أحمد الخليفة إلى نيابة المخدرات أمس 4 وافدين من الجنسية 
اإليرانية بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد االتجار، فيما أحيل في 
ملف القضية مغلف يحوي كامل المضبوطات مع المتهمين والتي 

تمثلت في كيلو ترياق و300 غرام شبو و200 غرام هيروين.
وق���ال مصدر أمني ان معلوم���ات وردت الى مدير عام اإلدارة 
العامة لمكافح���ة المخدرات عن اتجار وافد إيراني يعمل حارس 

بناية في المواد المخدرة والهيروين.
وعليه طلب من مس���اعده العميد صالح الغنام تحديد اإلدارة 
التي ستوكل اليها مهمة توقيف اإليراني وشركائه ليتم االستقرار 
على ان تقوم بهذه المهمة إدارة المكافحة الدولية بقيادة المقدم 
يوس���ف الخالدي والرواد مش���عل القحطاني وخالد مخلد وفهد 

البدر والنقيب نواف البشير.
واستطاع فريق »الدولية« استدراج اإليراني الحارس لشراء 
20 غراما من الهيروين مقابل 400 دينار ليتم ضبطه، وعثر في 
غرفته على شبو وترياق وأرشد عن آخر وعثر معه على مخدرات 
أخرى واعترف على ثالث واعترف الثالث على رابع ليتم توقيفهم 
تباعا وضبطت المخدرات بحوزتهم واعترفوا بتهريب المخدرات 
في أماكن حساسة وفي مالبس���هم الداخلية عندما يعودون من 

بالدهم عن طريق البحر.

مت دهم وكرين لالعمال املشبوهة حيث 
جرت عملية الدهم في العاش���رة مساء 
وضب���ط فيها 6 رجال  كما مت دهم وكر 
آخ���ر في أبوحليفة وفي���ه مت ضبط 14 
امرأة و8 رجال ومنهم شخص مطلوب 
واعترفت اآلسيويات بتقدمي املتعة مقابل 

3 دنانير.
كما اسفرت احلملة عن توقيف متسولة 
عربية وابنها يحمالن تقارير طبية صادرة 
عن مستشفى العدان وتبني ان التقارير 
التي مبوجبها يتم استجداء املارة بأنها 
مزورة كما تب���ني ان االم وابنها حضرا 
الى البالد بس���مة زيارة، واخيرا تكلل 
جهد االحمدي بضبطية اخرى وصفت 
باملهمة حيث مت توقيف مشعوذة وزوجها 
في منطقة الفحيحيل وكانت معلومات 
وصلت الى العميد العلي عن استغالل 
آسيوية وزوجها منزال الدارة اعمال السحر 
وعثر في املنزل على ادوات سحر واوراق 

وطالسم.

6 رج���ال وامرأة آس���يوية الى جانب 5 
رجال يقومون بتعبئة اخلمور وضبط 
بداخل الوكر على 123 برميال كبيرا مليء 
باخلمور وضب���ط بداخل الوكر على 5 

أجهزة تبخير، فيما اكد مصدر امني ان 
مصنع منطقة الزور يعد واحد من اكبر 
املصانع التي مت ضبطها على االطالق في 
الكويت الى جانب ضبط 10 س���لندرات 
غاز و6 مواتي���ر لضخ املياه و3 اجهزة 

تبخير اخرى.
واش���ار املصدر ال���ى ان رجال امن 
االحمدي انطلقوا استنادا الى معلومات 
وصلت الى العميد العلي الى دهم وكر 
لالتصاالت الدولية وبداخله ضبط آسيوي 
و3 أجهزة الجراء االتصاالت و3 ساعات 

.»Stop Watch«
وقال املصدر االمني ان حملة االحمدي 
لم تتوقف عند هذا احلد بل مت شن حملة 
على املس���تهترين في مين���اء عبداهلل 
واس���طبالت ميناء عبداهلل وحرر امن 
االحمدي 80 مخالفة واوقفت مستهترين 
ومركبات تس���تخدم في عمل السباقات 
ومتارس لعب���ة الديك والدجاجة، والى 
مهمة اخرى قام بها رجال امن االحمدي 

امني ف���ان احدى دوريات امن االحمدي 
وفيما تقوم بتنظيم حملة تفتيشية في 
منطقة ابوحليفة جرى توقيف وافدين 
اس���يويني وبحوزتهم���ا 26 كيس خمر 
محلية وعليه متت احالة اآلسيويني الى 
مديرية أم���ن االحمدي في منطقة جابر 
العلي ليق���وم مدير االمن العميد العلي 
شخصيا بالتحقيق مع املتهمني ليرشدا 
عن منزل يتم فيه تصنيع اخلمور وبيعها، 
مشيرا الى ان مدير امن االحمدي العميد 
عبدالفتاح العلي قام باخطار وكيل وزارة 
الداخلية الفريق احمد الرجيب والذي أمر 
العلي باستكمال القضية ومداهمة وكر 

اخلمور بعد استئذان النيابة العامة.
واش���ار املصدر الى ان قوة من أمن 
األحمدي باش���راف مس���اعد مدير أمن 
االحم���دي العقيد معتوق العس���الوي 
والرائد فالح الهزيلي رئيس العمليات 
حيث مت االنتقال الى وكر املخدرات في 
منطقة ال���زور وبداخل الوكر مت ضبط 

عبداهلل قنيص
شنت مديرية امن محافظة االحمدي 
بقيادة العميد عبدالفتاح العلي واحدة 
من اكبر عملياتها لتطهير مناطق محافظة 
االحم���دي من املخالفني واملس���تهترين 
الدولية واالوكار  ولصوص االتصاالت 
التي تستخدم في تصنيع اخلمور احمللية 
والتي بدأت في التزايد نظرا جلهود االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات ورجال اجلمارك 
في ضبط الشحنات من اخلمور املستوردة 
ولم تقتصر حمالت مديرية امن االحمدي 
والتي نفذت باشراف من العميد العلي 
على ضبط املستهترين واحد املنازل التي 
استغلت في تصنيع اخلمور وامنا شملت 
ايضا استهداف املستهترين وحترير ما 
يزيد على 80 مخالفة مرورية واحتجاز 
26 مركبة وتوقيف 8 شبان واستمرت 
احلملة 22 ساعة على مدار ال� 48 ساعة 
املاضية كما ضبط في حملة أمن االحمدي 
مشعوذين وسحرة واستنادا الى مصدر 

مطلوب بـ 33 عامًا 
يسقط في حولي

20 دورية ذكية 
تدخل الخدمة

أمير زكي
4 مش���اجرات وده���س 5 
مصابني منهم طالبان وأيضا 
من بينهم مش���اجرة ودهس 
عمد هذا ه���و أبرز ما جاء في 
الطبية امس  الطوارئ  تقرير 
وقال فني اول الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان رجلي 
الطوارئ محمد اخلالدي وبدر 
علي انتقال الى مدرسة خاصة 
في احلس���اوي لنقل مصابني 
»كويتي وبدون« حيث أصيبا 
بطعنات اثر مش���اجرة داخل 
املدرسة والى منطقة الظهر نقل 
رجال الطوارئ احمد الشمالي 
ومحمد كامل، شابا كويتيا )16 
عاما( مصابا بجروح متفرقة 

اثر دهسه من سكران.

محمد الجالهمة
القى رجال جن���دة حولي 
القب���ض على مواطن مطلوب 
لتنفيذ اح���كام قضائية تقدر 
ب� 33 عاما كم���ا ضبط رجال 
امن حولي القبض على مواطن 

مطلوب لسداد 6000 دينار.
من جهة اخرى تقدم مواطن 
الى مخفر االحمدي مبلغا عن 
شريكه املصري بأنه استولى 
على فواتير وسرق مبلغ 11 ألف 
دينار وسجلت قضية خيانة 
امانة، كم���ا ضبطت دوريات 
جندة الفروانية مواطنني عثر 

بحوزتهما على مواد مخدرة.

محمد الجالهمة
علم���ت »األنباء« ان وزارة 
الداخلية بصدد إدخال 20 دورية 
ذكي���ة الى اخلدمة قبل انعقاد 

مؤمتر القمة اخلليجي.
وق���ال مص���در امن���ي ان 
الدوريات الراكبة سيتم نشرها 
في اماكن متفرقة لرصد املركبات 
املطلوبة والسيارات غير املؤمن 

عليها.

العميد عبدالفتاح العلي

آسيوي وزوجته سقطا بـ »سحر وشعوذة«جانب من حصيلة األوكار املشبوهةمصنع اخلمور

حارس البناية وشركاؤه الثالثة وأمامهم املضبوطات

هاني الظفيري
متكن رجال إدارة بح���ث وحتري محافظة 
العاصمة من القبض على شخص من غير محددي 
اجلنسية تبني من التحقيقات ارتكابه 11 قضية 
س���رقة منازل وس���رقة مركبات وجاء توقيف 
البدون باجلرم املش���هود أثناء تنفيذه لسرقة 

مركبة في مواقف جمعية كيفان.

من جهة أخرى تقدم 4 مواطنني ببالغات إلى 
مخفر كيفان أبلغوا عن تعرض مركباتهم للسرقة 
أثناء وقوفها في مواقف نادي الكويت وأبلغوا 
عن سرقة حافظات نقود وهواتف وقام رجال 
األدلة مبعاينة الزجاج املكسور ورفع اآلثار في 

محاولة لتحديد هوية اجلناة.

ضبط متهم بـ 11 سرقة أثناء محاولته سرقة سيارة في كيفان


