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صديقته النيبالية قالت أعرف أنه ضابط في »الداخلية«

قدمت من دولة الوصول إليها يستغرق 8 ساعات

بائع الفقع يبيع الهيروين في سوق الري.. 
وجزاران أرشدا »المكافحة« عن اتجاره في المخدرات مواطن أفقدته الخمر صوابه

فارتدى زي نقيب شرطة داخل »تعاونية«

االمتناع عن عقاب سيدتين   لتعاطي مخدرات
تم ضبطهما لقيادة مركبة بـ »رعونة«

مؤمن المصري
قضت محكمة اجلنايات بقبول 
املعارضة وبتعديل احلكم الغيابي 
الصادر بحبس مواطنتني مدة 3 
سنوات وستة أشهر مع الشغل 
والنفاذ وبتغرمي كل منهما مبلغ 
1000 دين���ار عما اس���ند إليهما 
وقضت باالمتن���اع عن عقابهما 
مع إلزامهم���ا بتقدمي تعهد كفالة 
500 دينار تلتزمان فيه بحسن 

السلوك ملدة سنة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت 
للمتهمة األولى تهمة قيادة مركبة 
برعون���ة وتفريط وإهمال، األمر 

الذي تعرضت فيه حلادث سير 
مع مركبة أخرى أدت إلى تعريض 
أم���وال الغير للخطر وأس���ندت 
للمتهم���ة الثاني���ة تهمة حيازة 
مادة احلش���يش بقصد التعاطي 
واإلمڤيتام���ني دون ترخي���ص 

قانوني.
وأرسلت النيابة العامة ملف 
القضية إلي احملكمة للفصل في 
الدع���وى إال أنهم���ا تخلفتا عن 
احلضور، فقضت احملكمة غيابيا 
بحبس كل منهما 3 س���نوات و6 
أش���هر. فقدمت���ا معارضة عبر 
الذي دفع  محاميهما زيد اخلباز 

بانتفاء الرك���ن املادي واملعنوي 
وببطالن أق���وال ضابط الواقعة 
وقال ان حادث السير وقع جراء 
انحراف مركبة املتهمتني إلى احلارة 
اليسرى من الطريق السريع وهذا 
ال يؤكد انهما كانتا في حالة رعونة 
او إفراط فاحلوادث حتدث في كل 
مكان وطريق وال نس���تطيع ان 
جنزم بان احلادث وقع بس���بب 
اإلهمال لقيادة املركبة فهذه التهمة 
جاءت ملفقة بحق موكلتي وطلب 
اخلباز في مذكرة دفاعه البراءة 
اصليا واحتياطيا، استعمال الرأفة 
بحق املتهمتني مما اسند اليهما.

عقرب محنط وأعضاء حيوانية مجففة
 تكشف عن مشعوذة في مطار الكويت 

»ليلية الجهراء« أسقطت تاجر سالح سوريًا
بـ 13 شوزنًا و300 طلقة

 هاني الظفيري
أحال مدير أمن اجلهراء العميد 
محمد طنا بعد إخطار وكيل وزارة 
الداخلية املس����اعد لشؤون األمن 
العام اللواء خليل الشمالي وافدا 
سوريا عثر بحوزته على 13 سالح 
ش����وزن و300 طلقة ال����ى االدارة 
العامة للمباح����ث اجلنائية، فيما 

اعترف السوري مبدئيا باجتاره 
في أسلحة الصيد تزامنا مع موسم 

الصيد.
أمن����ي ان احدى  وقال مصدر 
احلم����الت األمني����ة الليلية التي 
ينظمها أمن اجلهراء اشتبهت في 
وافد سوري، ليتم تفتيش مركبته 
وعثر في دبة السيارة على االسلحة 

والطلقات.
يذكر أن عقوبة حيازة االسلحة 
النارية تصل الى السجن نحو 3 
أعوام، أما بالنسبة لعقوبة االجتار 
في االسلحة، فإن هناك عقوبات 
مش���ددة تنتظر السوري مثلما 
تنتظر أي شخص يتاجر في هذه 

املمنوعات.

 محمد الجالهمة
أح���ال رجال جمرك مطار الكويت الدولي امس الى اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية مواطنة، وذلك بعد ان ضبط بحوزتها أدوات سحر 
وشعوذة عبارة عن عقرب محنط وأعضاء حيوانية مجففة، فيما أكد 
مصدر جمركي ل� »األنباء« ان كمية السحر والشعوذة التي ضبطت 

بحوزة املواطنة تؤكد ان املواطنة رمبا تعمل كمشعوذة.
وق���ال املصدر اجلمركي ان رجال جمرك املطار اش���تبهوا في 
س���يدة قادمة من دولة عربية تبعد عن الكويت نحو 8 س���اعات 
سفر، حيث وردت معلومات الى رجال اجلمارك من أن هذه السيدة 
اعتادت ان جتلب أدوات س���حر، ليتم انتظارها، وحال وصولها 
امس مت الطلب منها الدخول الى غرفة التفتيش الذاتي وعثر في 
أمتعتها على طالس���م وأعضاء حيوانية مجففة وعقرب محنط، 
هذا ومت اخطار اللواء ابراهيم الرشيد، والذي امر بإحالة السيدة 

واملضبوطات الى النيابة.

 أمير زكي
أمر وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون 
العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي بإحالة مواطن 
الى اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية للتحقيق 
معه في أس���باب ارتدائه زي رجل أمن وحتديدا 
زي ضابط برتبة نقيب، إلى جانب معرفة طبيعة 
العالقة التي تربطه بوافدة آسيوية كانت برفقته 
داخل جمعية تعاونية، وتوجيه تهمة السكر في 
مكان عام الى جانب القضية الرئيسية وهي انتحال 
صفة ضابط ش���رطة، فيما كشفت التحقيقات 
األولية التي اجريت م���ع النقيب املزيف ان أيا 
من أقاربه من الدرجة األولى ال عالقة له بوزير 

الداخلية من قريب أو بعيد.
ووفق مصدر أمني فإن املتسوقني في جمعية 
تعاونية مبنطقة مبارك الكبير الحظوا تصرفات 
أقل ما يقال عنها انها شديدة الغرابة تصدر عن 
ضابط يرتدي املالبس العس���كرية برتبة نقيب 
ولم يكتف الضابط بارتداء املالبس العسكرية 
وامنا أخذ يتلفظ على العاملني بألفاظ نابية فيما 

كانت ترافقه وافدة آسيوية تدعى ساجناتا.
وقال املصدر فور تلقي رجال عمليات وزارة 
الداخلية هذا البالغ، أمر وكيل الداخلية املساعد 
لش���ؤون العمليات د.الزعابي ودوريات مبارك 
الكبير االنتقال ال���ى اجلمعية ومعرفة حقيقة 
التصرفات التي تصدر عن نقيب بالزي الرسمي، 
خصوصا ان رجل األمن ال ميثل نفسه حاملا ارتدى 

الزي العسكري وامنا ميثل »الداخلية«.
وأضاف املصدر تكشفت املفاجأة األولى حينما 
 ، تبني ان الضابط واقع حتت تأثير السكر البنينّ

وحال طلب رجال األمن من الضابط هويته اعترض 
بدعوى انه ضابط ومن يطلب الهوية ش���رطي، 
اال ان هذه احليل���ة لم تنفع وذلك بعد االتصال 
باللواء د.الزعابي مشيرا الى ان الضابط حاول 
اله���رب ليتم ضبطه وادخال���ه الدورية بالقوة 
وتبني انه ليس ضابطا بل لبس عس���كريا في 
الداخلية وتبني انه كان برفقته آس���يوية داخل 
احدى الشقق في منطقة صباح السالم واحتسى 
اخلمر فيما كشفت اآلس���يوية انه حتى ضبط 
املتهم املزيف كان كل ما تعرفه عنه انه ضابط 

يوفر لها احلماية.

كسر رقبة عامل تكييف في سقوط من علو
مندوب مكتب خدم حّرض خادمتين
على سرقة 1700 دينار وأغلق هاتفه

أدرج اسمه على قوائم المطلوبين

مشاجرة في مستشفى الجهراء 
و3 كّبلوا آسيويًا وسرقة 25 كيس شعير

بدأت في القصر وانتهت بتدخل أمني 

 محمد الدشيش
»بابا مندوب هو يقول »بوق« انا يأخذ 300 دينار، صديقة 
يأخذ 300 دينار، مندوب مال مكتب يأخذ 1100 دينار«، تلك هي 
اعترافات وافدة آس���يوية تم ضبطها بعد 15 يوما من قيامها 

ووافدة آسيوية أخرى بسرقة 1700 دينار.
وق���ال مصدر امني قبل 15 يوما تق���دم مواطن الى مخفر 
الصباحية مشيرا الى انه قام باالتفاق مع مكتب للخدم على 
االس���تعانة بخدمات آسيويتين للعمل لديه، مشيرا  الى انه 
بعد 3 ايام من تواجد اآلسيويتين فوجئ بأنهما هربا من داخل 

المنزل، وتبين له انه فقد مبلغ 1700 دينار.
وأضاف المصدر األمني: تم تسجيل قضية سرقة ووضع 
اسم اآلسيويتين على قائمة المطلوب القبض عليهن مع منع 

مغادرتهما البالد.
وأشار الى ان رجال أمن األحمدي أوقفوا إحدى اآلسيويات 
امس لتفجر مفاجأة تمثلت في ان المندوب وهو عربي هو من 
طلب منهن س���رقة اي أغراض ثمينة قبل ان يغادرن العمل، 

وذلك بعد ان أبلغاه بأن معاملة ربة المنزل سيئة.
واعترفت الوافدة بأن المندوب بعد ان س���رقا مبلغ 1700 
دينار، منح كال منهما 300 دينار وأخذ المبلغ المتبقي لنفسه، 
مشيرا الى ان الوافدة اآلسيوية منحت رجال األمن رقم هاتف 
المن�����دوب وت��م االتص��ال علي��ه للحض��ور ال��ى المخف��ر، 
إال ان�����ه أغلق هاتف���ه النقال ليتم إدراج اس���مه على قوائم 

المطلوبين.

 محمد الدشيش
شهدت منطقة القصر 
مش���اجرة  باجله���راء 
شبابية ش���ارك فيها 6 
شبان وأسفرت عن إصابة 
شابني بطعنات وجروح 
متفرق���ة، ولدى وصول 
املصابني الى املستشفى 
جتددت املش���اجرة مرة 
اخرى وهو ما دعا رجال 
أمن املستشفى  بتعليمات  
من مدير أم���ن اجلهراء 
العميد محم���د طنا الى 
التدخل وتوقيف بعض 

من املصابني والتحفظ عليهم لالستماع الى افاداتهم.
من جهة أخرى، تقدم وافد هندي الى مخفر ميناء عبداهلل 
متهما 3 لصوص مجهولني بأنهم قاموا بضربه وتكبيله ومن 
ثم سرقة هاتفه النقال وقام اجلناة على حسب تأكيد الهندي 

بالهرب بواسطة سيارة رباعية الدفع حمراء اللون.
على صعيد آخر، تقدم مواطن الى مخفر كبد متهما لصوصا 
مجهولني بالدخول الى جاخور في كبد وسرقة عدد 25 كيس 

شعير.
وفي الفروانية تقدم وافد ال���ى مخفر الفروانية وقال انه 
خرج للتنزه وأفراد أس���رته وحينما ع���اد الى منزله فوجئ 
بأن اللصوص دخلوا الى ش���قته بعد كس���ر الباب اخلارجي 
واستولوا على مصوغات ذهبية وأجهزة الكترونية وقدرت 
املسروقات ب� 4 آالف دينار وسجلت قضية وقام رجال األدلة 

اجلنائية برفع البصمات.

 أمير زكي
أصيب وافد مصري بكسر في الرقبة بعد سقوطه 
أثناء العمل في إحدى اجلمعيات التعاونية. وقال 
مدير ادارة العالقات العامة في اإلطفاء املقدم خليل 
األمير، ان رجال اإلطفاء طلب منهم التعامل مع بالغ 
السقوط حتى ال تتضاعف إصابة الوافد، وقال األمير 
ان بالغا ورد لغرفة العمليات ظهر امس عن سقوط 
عامل تكييف في جمعية الرميثية فتم توجيه فرقة 
إنقاذ مركز إطفاء الساملية اجلنوبي الى موقع احلادث 

واتضح ان العامل وهو من اجلنسية املصرية ويعمل 
ف���ي صيانة التكييف في جمعية الرميثية س���قط 
من فوق التكييف الى س���طح الدور األول ومسافة 
السقوط تقارب مترين ونصف املتر، ومت استخدام 
سلم اإلطفاء ووضعه على نقالة الطوارئ حتى مت 
إنزاله من أعلى ألن املكان الذي كان فيه ال يوجد به 
سلم، وقد استخدم سلم متنقل للصعود الى األعلى، 
مشيرا الى ان رجال الطوارئ الطبية قالوا ان هناك 

اشتباها في كسر رقبة الوافد.

 أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
احال مدير عام االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات العميد الشيخ 
احمد اخلليفة الى نيابة املخدرات 
يوم امس 3 وافدين منهم ايرانيان 
وثالثهم وافد مصري بتهمة االجتار 
في املواد املخدرة وارفق في ملف 
القضية 250 غراما من الهيروين 

اخلام.
ووفق مصدر امني فإن معلومات 
وردت الى العميد اخلليفة عن اجتار 
جزارين )تاجري حلوم( في املواد 
املخدرة، وعليه امر ادارة املعلومات 
بقيادة مديرها ومس���اعده الرائد 
عبداهلل الصقعبي والنقيبني خالد 
غلوم ومحمد خلف، مشيرا الى ان 
فريق العمل اس���تدرج اجلزارين 
لبيع 5 غرامات من الهيروين مقابل 
200 دينار ومت االتفاق على تسليم 
الهيروين وتسليم قيمتها داخل 
مقر عملهما في س���وق املباركية 
ومت االتصال بالنيابة العامة والتي 
منحت فريق العمل االذن بضبط 
املتهمني وم���ن وراءهم وتفتيش 
مقر س���كنهم. ومض���ى املصدر 
بالق���ول بعد ان س���لم اجلزاران 
االيرانيان واملص���ري املخدرات 
وتسلما املبلغ املرقم اعلن رجال 
املباحث عن أنفسهم ليتم ضبط 
املتهمني وبالتحقيق معهما اعترفا 
باجتارهما في الهيروين واعترفا 
على بائع فقع وان هذا البائع هو 
الهيروين ليسارع  مصدرهم في 
الصقعبي وغلوم وخلف الى سوق 
الفقع بالري ويتم ضبط التاجر 
وهو ايراني وعثر في البس���طة 
التي يبيع فيها الفقع على كمية 
من الهيروين وأرش���د عن كمية 
اخرى داخل مسكنه واعترف بأنه 
يتاجر في الهيروين مش���يرا الى 
انه يعطي الزبائن الذين يترددون 
عليه بدعوى شراء الفقع ولكن في 
حقيقة األمر انهم يترددون عليه 
لشراء الهيروين، وعثر معه على 

املتهمون في مبنى اإلدارة العامة للمكافحة وأمامهم املضبوطاتمبلغ مالي وميزان حساس.

اللواء د.مصطفى الزعابي

اللواء ابراهيم الرشيد

العميد محمد طنا

رجال األطفاء اثناء التعامل مع احلادث

اسلحة الشوزن املضبوطة بحوزة تاجر السالح السوري

ملعقة محروقة و3 »بطول« 
خمر مع 5 شباب

سرقة 5 باقيات صغيرة 
من مخيم بكبد

إصابة عشريني 
في حادث تصادم

 محمد الجالهمة
3 »بطول« خمر ريد ليبل وملعقة 
وقطعتان من مادة احلشيش.. هذه 
املضبوطات كانت كفيلة باحالة 5 
مواطنني الى االدارة العامة ملكافحة 
امني ان  املخدرات.وقال مص����در 
دورية تتبع جندة االحمدي اشتبهت 
في مركبة تترنح في الشارع العام 
ليتم توقيفه����ا وتبني ان بداخلها 
س����كرانني وبتفتيش املركبة عثر 
فيها على 3 زجاجات. وفي الفروانية 
مت توقيف مركبة بداخلها 3 شبان 
وكانوا في حالة غير طبيعية ليعثر 
بحوزته����م على قطعتني من مادة 

احلشيش وملعقة محروقة.

 محمد الدشيش
تق����دم مواط����ن ال����ى مخف����ر 
الصليبية مبلغا عن متكن لصوص 
مجهولني من سرقة 5 باقيات من 
احلجم الصغير من داخل مخيمه.
وقال املواطن انه ال يعرف هوية 
اللصوص مرجحا ان تكون الباقيات 
سرقت من قبل شخص وافد قام 
بحمل الباقيات اخلمس على وانيت 

او هاف لوري وسجلت قضية.

 هاني الظفيري
ادخل شاب عشريني مساء اول 
من امس عناية مستشفى اجلهراء 
ج����راء حادث تص����ادم وقع على 
طريق الس����املي وحتديدا بالقرب 
من اسطبالت اجلهراء، وفور وقوع 
البالغ حضر ضابط االرتباط ماجد 
الصليلي الذي اش����رف على نقل 

املصاب الى عناية املستشفى.


