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هاني الظفيري
واصل رج����ال امن اجلهراء 
حملتهم ملالحقة املس����تهترين 
والتي يشرف عليها مدير امن 
اجلهراء العميد محمد طنا، وجرى 
ضبط 26 شابا ومت احتجازهم 
الخذ تعهدات عليهم، كما أحيلت 

12 مركبة تخص املس����تهترين 
الى ك����راج احلجز نظرا لقيادة 
االحداث لهذه املركبات من دون 

اجازة سوق.
من جه����ة اخ����رى، احتجز 
مواطن في مخف����ر تيماء على 
ذمة قضي����ة ازعاج س����لطات 

والبالغ بعد ان ابلغ عن جتمع 
داخل احد املنازل ملجموعة من 
الشباب بصدد اثارة الذعر بني 
ابناء املنطقة، وبانتقال رجال 
االمن الى موقع البالغ تبني ان 
املبلغ سكران وال صحة لوجود 

جتمع هدفه احداث ذعر.

سكران يبلغ عن تجمع لزعزعة االستقرار .. و26 متسكعًا في الجهراء

»المكافحة« أوقعت بعسكري في أمن المنافذ وشقيقه المطلوب للسجن 15 عامًا 
بـ 72 كيلو حشيش ماركة »مجلس الشباب وجميلة« و55 ألف حبة »لكزس«

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري
سجل رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات بقيادة 
العميد الش���يخ أحمد اخلليفة اجنازا جديدا من خالل 
ضبط 72 كيلو من مادة احلشيش نوع )مجلس الشباب 
وجميلة( إلى جانب 55 ألف حبة مخدرة نوع لكزس 
أما االجناز اآلخر فكان عبارة عن توقيف عسكري غير 
أمني في وزارة الداخلية وراء االجتار في املواد املخدرة 
مستغال عمله في قطاع امن املنافذ البرية وحتديدا منفذ 

العبدلي احلدودي. 
كما القى رجال املكافحة القبض على شقيق العسكري 
داخل جاخور اس����تغل كمخزن للم����واد املخدرة. ووفق 
مصدر امني فإن معلوم����ات وردت إلى مدير عام اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات العميد الشيخ احمد اخلليفة عن 
ان عسكريا في وزارة الداخلية بقطاع امن املنافذ البرية 
اعتاد على اس����تغالل عمله في تهريب مخدرات بكميات 
كبيرة الى داخل الكويت ومن ثم االجتار فيها كما تضمنت 
املعلومات عن ان العسكري يتخذ أقصى اجراءات احليطة 
واحلذر من خالل عدم تس����ليم املخدرات باليد وازاء هذه 
املعلومات قام العميد اخلليفة باس����تدعاء قوة العمليات 
برئاس����ة املقدم محمد الهزمي وال����ذي احدث قفزة نوعية 
في عمل ادارة العمليات ومس����اعده الرائد محمد قبازرد 
وابلغهم باملعلومات املتوافرة طالبا منهم التنس����يق مع 
النيابة وبذل مس����اعي لضبط العسكري متلبسا بجرم 

البيع والشراء.
وقال املصدر االمني على مدار ش���هرين قام رجال 
العمليات بالتشاور مع العسكري لشراء كمية كبيرة 
وكعهد العسكري في عدم تسليم املخدرات يدا بيد كان 
االتفاق على بيع صفقة قوامها 12 كيلو من احلشيش 
و20 ألف حبة مخدرة مبقابل 22 ألف دينار، مشيرا الى 

ان رجال املكافحة سلموا العسكري املبلغ املالي ومن 
ثم اخضعوه الى رقابة صارمة واس���فرت التحريات 
واملراقبة عن ان العس���كري يتواجد بني فترة واخرى 
داخل جاخور وعلى مدار 10 ايام كاملة كان العسكري 
حتت الرقابة الصارمة وما ان وصل الى رجال العمليات 
ان املته���م دخل الى جاخور لتحمي���ل الصفقة املتفق 
عليها متهيدا لوضعها في مكان ما على أن يتصل الحقا 
مبصدر رجال العمليات حتى فوجئ برجال العمليات 
ينصب���ون كمينا مبجرد خروجه من اجلاخور محمال 
باحلبوب واحلشيش وقد ابدى مقاومة شرسة حاول 
م���ن خاللها الهرب اال ان خطة رج���ال املكافحة كانت 
محكمة ليس���قط العس���كري في قبض املكافحة وفي 
سيارته وجد احلش���يش واحلبوب والتي كان بصدد 

وضعها في مكان ما. 
واشار املصدر الى ان العسكري اعترف في التحقيقات 
السريعة التي اجريت معه بعد توقيفه بلحظات بأنه 
استطاع شراء كمية كبيرة من احلبوب واحلشيش من 
داخل العراق وانه يشارك شقيقه العاطل عن العمل في 
ه���ذه التجارة وابلغ رجال املكافحة عن تخزينه لبقية 
املخدرات في جاخور لينتقل رجال املكافحة الى اجلاخور 
وكان بداخله ش���قيق املتهم وشريكه في هذه التجارة 
اخلطرة وعثر في اجلاخور عل���ى بقية املواد املخدرة 
واملؤثرات العقلية وكان اجمالي املخدرات املضبوطة 72 
كيلو من احلشيش ونحو 55 ألف حبة مخدرة كما عثر 
مع املتهم على 6 آالف دينار بخالف ال� 22 التي تسلمها 
من رجال املكافحة واعترف بانه اعتاد على جلب املخدرات 
واالجتار فيها مستغال عالقاته مع زمالئه داخل املنفذ، 
كما اعترف املتهمون بان هناك وافدا عراقيا اعتادا على 

تزويدهما بكميات كبيرة من املخدرات.

استغل عمله في منفذ العبدلي لتهريب المواد المخدرة

مبالغ مالية و55 ألف حبة ضبطت مع املتهمني اإلطار الذي بداخله هربت املواد املخدرةاملتهمان وأمامهما املضبوطات

)محمد ماهر(جثة اآلسيوي إلى الطب الشرعي

الخليفة: المخدرات انخفضت بمعدل %70
أعلن مدي����ر عام االدارة 
العامة ملكافح����ة املخدرات 
الش����يخ أحم����د  العمي����د 
العبداهلل اخلليفة الصباح 
ان االحصائي����ات االخيرة 
كش����فت عن انخفاض في 
معدالت امل����واد املخدرة في 
الكويت بنسبة 70%، مشيرا 
الى ان ع����دم ضبط كميات 
كبي����رة وارتفاع اس����عار 
امل����واد املخ����درة، وايض����ا 
املشروبات الكحولية ليؤكد 
ان استراتيجية املكافحة في 
التعامل مع هذه القضية بدأت 
تؤتي ثمارها، حيث ان ارتفاع 

أسعار املخدرات يعني في الواقع العملي شح 
املعروض من املواد املخدرة. وأكد العميد اخلليفة 
ان قضي����ة مكافحة املخدرات ال تعنى بها فقط 
االدارة العام����ة ملكافحة املخدرات وامنا قضية 
حتتاج الى تضافر كل اجلهود سواء كانت من 
قب����ل بقية أجه����زة وزارة الداخلية أم من قبل 
املواطنني والوافدين الذين يريدون حماية أبنائنا 

من شرور املواد املخدرة التي 
تفتك باألبدان والعقول.

واعتبر مش����اركة بقية 
الداخلية في  أجهزة وزارة 
مالحقة متعاطي املخدرات 
وأيض����ا جت����ار املخدرات 
ينطلق من ح����رص وزارة 
الداخلية على التصدر لهذه 
القضية، ويأتي ايضا متاشيا 
مع اهتم����ام وزير الداخلية 
الفريق ركن متقاعد الشيخ 
جابر اخلالد بقضية مكافحة 
املخ����درات ودعمه لالدارة، 
وايضا في ظل تعليمات وكيل 
وزارة الداخلية الفريق أحمد 
الرجيب ووكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 

األمن اجلنائي الفريق غازي العمر.
واعتب����ر توقيف عس����كري من منتس����بي 
الداخلية في هذه القضية ال يسيء الى اآلالف 
من الشرفاء الذين يسخرون كل جهودهم ألجل 
الكوي����ت وحمايتها من أض����رار ومخاطر هذه 

اآلفة السامة.

العميد الشيخ أحمد اخلليفة

مطلوب 15 سنة

إطار في الجاخور

فريق العمل

ش���قيق العس���كري تبني ان���ه مطلوب 
إلدارة تنفيذ األحكام لصدور حكم باحلبس 
الغيابي ملدة 15 عاما على ذمة قضية اجتار 

في املخدرات.

عثر رجال العمليات داخل جاخور املتهم 
على اطار شاحنة ولدى سؤاله عن هذا االطار 

قال انه هرب بواسطته املواد املخدرة.

مدي���ر ادارة العملي���ات املق���دم محم���د 
الهزمي.

مساعد مدير ادارة العمليات )الدينامو( 
الرائد محمد قباذرد. - النقيب محمد القبندي. 
- املالزم أول عبداهلل الربيعة. - مالزم أول 
صالح الرباح. - مالزم زيد صلبوخ - مالزم 

عبدالعزيز اظبية.

حدث يحرض آسيوية 
وهندي يدير غرفتين 

لألعمال المنافية لألداب
هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

ألقى رج���ال امن الفروانية 
القب���ض على وافد آس���يوي 
استأجر غرفت����ني في خيطان 
املناف����ي���ة لالداب  لالعم���ال 
وضب���ط 3 آس���يوي�����ات في 
اتهمت وافدة  الغرف����تي، كما 
آس���يوية مبنطقة الصليبية 
الفسق  وافدا بتحريضها على 
والفجور، كما أحيلت فلبينية 
الى مباحث اآلداب بعد ضبطها 

برفقة آسيوي.
على صعيد آخر ابلغ مواطن 
مخفر النعيم عن سرقة جوازات 
سفر تخص افراد اسرته، كما 
تقدم اردني وابلغ عن س���رقة 
ش���ركته في منطقة السكراب 
واالس���تيالء من داخلها على 

مستندات رسمية.

مصرع 3 وافدين تفحمًا وإصابة 7 في حريق بناية بالجليب
أمير زكي ـ محمد الجالهمة

أسفر حريق مأساوي شهدته 
منطق���ة اجلليب يوم امس عن 
مصرع 3 وافدي���ن تفحما الى 
جان���ب اصاب���ة 4 آس���يويني 
باصاب���ات متفرقة، كما اصيب 
3 من رج���ال االطفاء باختناق 

جراء مكافحتهم احلريق.
وقال مدي���ر ادارة العالقات 
العامة واالعالم باالدارة العامة 
لالطفاء املقدم خليل االمير ان 
غرفة العمليات تلقت بالغا في 
الس���اعة الواحدة من ليل اول 
من امس يفيد بوقوع حريق في 
عمارة مبنطقة جليب الشيوخ 
مكونة من اربع ادوار وسرداب 

وتبلغ مس���احتها 1000 متر تقريبا اسفر عن وفاة ثالثة اشخاص 
واصابة اربعة جميعهم من اجلنس���ية اآلسيوية كانوا يسكنون 
العمارة. واضاف املقدم االمير ان غرفة العمليات وجهت مركز اطفاء 
جليب الشيوخ ملوقع احلريق بناء على البالغ الذي ورد، فوجدوا 
احلريق مش���تعال في س���رداب العمارة الذي كان مخزنا لالدوات 

الصحية والعطور، وقد امتدت 
الني���ران ال���ى االدوار االخرى 
في العمارة، ومت اس���ناد مركز 
اجلليب عن طريق مراكز اطفاء 
العارضية ومشرف والشهداء 
والس���املية والهاللي واملدينة 
واالنقاذ الفني واالسناد الذين 
شكلوا فرقا للمكافحة واخرى 
لالنقاذ، ومت اخ���راج املصابني 
السكان وتسليمهم لرجال  من 
الطوارئ الطبية وكذلك مت اخراج 
االشخاص املتوفني ومتت مكافحة 
احلريق والسيطرة عليه ومنع 
امتداده للعمارات املجاورة، وقد 
املكافحة  اثناء عمليات  اصيب 
الرقي���ب عب���داهلل احلوي���ل 

والعريفني ثامر الشمري وراشد اخلالدي ومتت معاجلتهم.
من جهة اخ���رى اندلع حريق كبير ف���ي منطقة جواخير كبد 
واسفر احلريق عن احداث تلفيات كبيرة في عدد 3 جواخير منها 
جاخور يستغل في تخزين اخشاب واآلخر مخزن اوراق ولم يسفر 

احلريق عن اصابات بشرية.

إغالق 36 قضية سرقة 
وضبط 4 لصوص في األحمدي

محمد الجالهمة
متكن رج���ال ادارة بحث وحتري محافظة 
االحمدي من ضبط 4 شب����اب من غير مح����ددي 
اجلنس���ية اعترف�����وا بارتكاب 36 قضي����ة 
س���رقة في اماكن متفرقة من البالد وارشدوا 
عن مزرعة في منطق����ة الوفرة است���أجروها 
الخف���اء مسروقاته�����م، وعثر داخل املزرعة 
على كم������يات هائل���ة من املس���روق���ات ما 
بني اجهزة الكت����رونية وه��واتف وتقني����ات 

اخرى.
وكانت معلوم���ات وردت الى العقيد عادل 
احلم���دان ع���ن ان هناك عصابة م���ن البدون 
مارست سرقات متعددة خالل الفترة القليلة 
املاضية ليتم إلقاء القبض عليهم تباعا ومن 
ثم اعترافهم بالسرقات وكشفهم عن تأجيرهم 
ملزرعة في الوفرة الخفاء املسروقات بداخلها 
وجار استدعاء بعض من املجني عليهم للتعرف 

على مسروقاتهم.

شبه جنائية وراء مصرع آسيوي في الفروانية
أمير زكي ـ هاني الظفيري

أمر وكيل نيابة الفروانية بإحالة جثة وافد 
آس���يوي الى الطب الشرعي بعد ان رصد رجال 
األم���ن ضربات على رأس املجني عليه، كما أمر 
رجال إدارة بحث وحت���ري محافظة الفروانية 
بالبحث ف���ي عالقات املجني عليه ومعرفة آخر 
األش���خاص الذين زاروه او زارهم هو، لتحديد 
اجلاني وما ان كانت هناك شبه جناية، وكانت 
عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا بوفاة آسيوي 
داخل مس���كنه في الفروانية، وانتقل الى موقع 
البالغ وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون 
العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي ومدير أمن 

الفروانية العميد غلوم حبيب.
وأفاد املبّلغ وهو صديق املتوفى بأنه حضر 
من الدوام وطرق الباب وحينما لم يرد أحد شعر 
بوجود أمر ما هذا، ولم يستبعد مصدر أمني ان 
تكون آثار الدماء على الرأس ناجتة عن إصابة 
اآلس���يوي بأزمة قلبية وسقوطه على األرض، 

ومن ثم اصابته.

رجال االطفاء اثناء مكافحتهم للحريق

تبرئة »دكتورة« من تهمة ضرب زميلتها

وافد رد على خيانه زوجته بإنهاء حياته شنقاً

مواطن يمطر منزل جاره واألمن بوابل من الطلقات

محمد الجالهمة
تلقت عمليات وزارة الداخلية في س����اعة 
متأخرة م����ن يوم امس األول بالغا غريبا من 
زوجة آسيوية تبلغ عن انتحار زوجها شنقا 
داخل منزل الزوجية في منطقة الساملية، وفور 
تلقي البالغ حترك����ت اجهزة وزارة الداخلية 
واستعانت بآليات اإلطفاء لكسر باب الشقة 
ومن ثم انزال جث����ة الزوج من اعلى مروحة 
سقف جثة هامدة. وقال مصدر امني ان وافدة 
هندية ابلغت عمليات وزارة الداخلية عن انها 
طرقت باب شقتها ولم يرد الزوج رغم تأكدها 
من وجوده داخل املنزل وأطلت على الشقة من 

النافذة خاصة انها تقيم في الطابق األرضي 
لتجد زوجها معلقا في مروحة املنزل. 

واض����اف املصدر: مت فتح الش����قة وكانت 
املفاجأة املدوية والتي فجرها املنتحر في وجه 
زوجت����ه املبلغة حينما ق����ال املنتحر ويدعى 
ماشار في رس����الة له قبل وفاته ان انتحاره 
جاء للتخلص من خيانة زوجته له وانه اختار 
االنتحار بعد ان يئس من اصالح سلوك زوجته 
وعليه س����جلت قضية جنايات الساملية رقم 
2010/96 ومت احتج����از الزوجة للوقوف على 
عالقاتها غير الشرعية والتي كانت سببا في 

انتحار الزوج البالغ من العمر 49 عاما.

أمير زكي
كلف رجال ادارة بحث وحتري محافظة 
االحمدي بالبحث عن مواطن وضبطه بعد أن 
أقدم على إطالق أعيرة نارية على منزل جاره 
ألسباب مجهولة، كما اصطدم عمدا بدورية 
تابعة لنج���دة اجلهراء، بعد ان اطلق أعيرة 

نارية في الهواء باجتاه رجال األمن.
وقال مصدر أمن���ي ان عمليات الداخلية 
ابلغ���ت عصر أمس عن اطالق مواطن للنار 
على منزل جاره في منطقة أم الهيمان ليتم 

نقل البالغ بسرعة فائقة الى جندة األحمدي، 
وبانتقال دوريات النجدة في أقل من دقيقتني 
الى موقع البالغ متت مشاهدة اجلاني وبيده 
سالح ناري واطلق منه أعيرة نارية أخرى 
في الهواء قب���ل ان يصطدم بدورية النجدة 
ويهرب ال���ى جهة غير معلومة، وانتقل الى 
موقع البالغ وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي 
والذي اخطر اجلهات املعنية بأوصاف اجلاني 

وسيارته متهيدا لضبطه.

مؤمن المصري
قضت دائرة اجلنح باحملكمة الكلية برئاسة املستشار طارق 
النصف وأمانة س���ر عبدالعزيز أبا اخليل ببراءة »دكتورة« 
من ضرب زميلته���ا في العمل أثناء الدوام الرس���مي بينما 
قضت احملكمة بتغرمي املتهمة األولى مبلغ خمس���ني دينارا 
عن كل تهمة من التهمتني املسندتني إليها مع إحالة الدعويني 
املدنيتني إلى الدائرة املدنية املختصة. كان دفاع »الدكتورة« 
احملامي حسن العجمي خالل جلسة احملاكمة قد ترافع شفاهة 
مطالبا ببراءة موكلته املتهمة الثانية من التهمة املسندة إليها 
مستندا على عنصرين أساسيني أولهما أقوال الشهود جميعا 
وثانيهما ظروف موكلته الصحية التي ال تسمح لها بضرب 

احملامي حسن العجمياملتهمة األولى على النحو الذي ادعته األخيرة.


