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هاني الظفيري
ابلغ عدد من مرتادي حديق���ة القصر الترفيهية عن مواطن 
كان يغني بعد ان احتس���ى اخلمر حتى الثمالة ليزعج مرتادي 
احلديقة بغنائه بصوت مرتفع مما جعل زوار احلديقة ينهالون 
على غرفة العمليات باالتصال عليها، مبلغني عن تصرف الشاب 
العشريني ليتم ضبطه وإحالته الى مخفر اجلهراء بقضية السكر 

في مكان عام.

هاني الظفيري
لم يهنأ مسن بحصوله على اإلعانة التي تسلمها من بيت الزكاة في منطقة 
القيروان حينما اصطدمت به مواطنة مبركبتها اليابانية ليتم نقله الى مستشفى 

الصباح والتي على اثرها ادخل غرفة العناية الفائقة.
وفي التفاصيل ان املسن كان خارجا من بيت الزكاة واثناء عبوره الطريق 
اصطدمت به مواطن����ة في أول من امس مبنطقة القيروان ليتم ابالغ عمليات 

الداخلية ليهرع على الفور نقل الى مسشفى الصباح في حالة حرجة.

أفقدته الخمور وعيه فحّول حديقة »القصر« إلى مرقص  فرحة بيت الزكاة نقلت مواطنًا إلى »الفائقة«

نظارات وادوات جتميل ومالبس رياضية  املضبوطات املقلدة داخل ميناء الدوحة

اللواء د.مصطفى الزعابي

العميد محمد هاشم الصبر

اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

وكيل الضابط في مبنى املكافحة وامامه املضبوطات

التحفظ على لص داخل مستشفى مبارك 
سلب 80 دينارًا من »دليڤري«

»الجنايات« تبرئ 3 من فئة »البدون«
من خطف آخر وسلبه ومحاولة االعتداء عليه

نحر سائق آسيوي
في منزل كفيله بالعيون

»الداخلية« تالحق مجهواًل
أبلغ عن حريق كاذب في الجهراء

أمير زكي
امر وكيل وزارة الداخلية لش���ؤون العمليات 
اللواء د.مصطفى الزعابي بتسجيل قضية »بالغ 
كاذب وازعاج سلطات« بحق شخص يتحدث اللهجة 
الوطنية بعد ان ابلغ عن اندالع حريق في منزل 

باجلهراء ووجود مصابني ومحشورين.
وقال مصدر أمني ان شخصا اتصل بعمليات 
الداخلي���ة مبلغا عن ان���دالع حريق، وفور تلقي 
البالغ قامت عمليات الداخلية بااليعاز الى االطفاء 
والطوارئ الطبية للتعامل مع احلريق، وباالنتقال 
الى العنوان املذكور اكتش���ف رج���ال االطفاء ان 
البالغ كاذب، ولدى معاودة االتصال باملبلغ وجد 

هاتفه النقال مغلقا.
على صعيد آخر، اصيب باكستاني )33 عاما( 
بكس���ر في الس���اعد اثر حريق اندلع في ش���قة 
بالفرواني���ة، وقام رجال الط���وارئ عصام خالد 
وعبداهلل حسن وموس���ى فاضل واحمد موسى 

بالتعامل مع احلريق.
على صعيد آخر، اندلع حريق في منزل بقرطبة 
واصي���ب مواطن )22 عاما( باختناق ومت عالجه 
في موقع احلريق بواسطة رجلي الطوارئ جالل 

عيد وبسام البسام.

هاني الظفيري
أدخل واف��د آسيوي إلى مستشفى 
التح���فظ  مب��ارك ووضع حت�����ت 
مته���ي���دا للتح��قي���ق م���ع���ه بعد 
ان ضب���ط داخل من���زل مواطن في 

اجلابرية.
وقال مصدر أمني ان مواطنا عاد 
الى منزله الذي غ���ادره قبل دقائق 
لكونه قد نسي حافظة نقوده باملنزل 
ولدى دخوله املنزل فوجئ بآسيوي 
يقوم بالس���رقة، حيث ركض وراءه 
وأمس���ك به، وحدث تشابك بينهما. 
وفي هذه االثن���اء تدخل مواطنون 

ومقيم���ون في املش���اجرة، وحينما 
علموا بأن اآلسيوي لص قاموا بضربه 
قبل وصول دورية قامت باالم���ساك 
بالل��ص ونقل���ه للعالج من العلقة 
الس���اخنة التي تلقاها من نحو 25 

مواطنا ومقيما.
من ج��ه���ة أخرى، تق���دم عامل 
توصيل طلبات الى مخ���فر القيروان 
بال��قوة  بعد تع��رض���ه للس�����لب 
على يد ش���ابني بالزي الوطني قاما 
باالستيالء على هاتفه الن��قال وحافظة 
النقود الت���ي كان يحملها وبداخلها 

80 دينارا.

مؤمن المصري
برأت محكمة اجلنايات برئاسة املستشار 
هشام عبداهلل وأمانة سر محمد عبداللطيف 
3 ش���باب من فئة البدون م���ن تهمة خطف 
وسلب أموال شخص آخر ومحاولة االعتداء 
عليه. وعقب صدور احلكم صرح دفاع املتهم 
األول احملامي خالد عايد العنزي ل� »األنباء« 
بأن هذا احلكم لي���س بغريب على القضاء 
الكويتي العادل الذي أثبت ويثبت دائما أنه 
الس���د املنيع واحلصن احلصني لهذا البلد. 
وأن حريات األفراد وحقوقهم التي كفلها لهم 
الدس���تور الكويتي لن يجرؤ كائن من كان 
على انتهاكها أو املس���اس بها في ظل وجود 

محراب العدالة الكويتي.

وكان احملامي العنزي خالل جلسة املرافعة 
قد دفع بعدم معقولية الواقعة كما دفع بانتفاء 
أركان جرمية اخلطف بالقوة وهتك العرض 
املنسوبة ملوكله. وطلب أصليا براءة موكله 
من التهم املسندة إليه واحتياطيا إعمال أثر 
التنازل املقدم للنيابة العامة من املجني عليه 
مع ما يترتب على احلكم بالبراءة من آثار. 
وتخلص وقائع القضية كما جاءت على لسان 
املجني عليه أنه بتاريخ 2009/10/9 وأثناء 
قيادته ملركبته مبنطقة الصليبية قام املتهمون 
)ض.أ.( و)ع.ص.( و)م.ق.( بخطفه بالقوة 
بقصد االعتداء عليه وس���لب أمواله، وقام 
املتهم الثاني بوضع س���كني على رقبته ثم 
قام هو واملته���م األول بإخراجه بالقوة من 

مركبته وقيام املتهم األول بس���رقة املركبة 
والفرار بها.

وأضاف املجني عليه بأن املتهمني الثاني 
والثالث قاما بخطفه بسيارتهما وتوجها به 
إلى منطقة صحراوي���ة نائية ثم حلق بهما 
املتهم األول وقاموا بوضعه في املقعد اخللفي 
للسيارة وحاولوا االعتداء عليه إال أنهم فشلوا 
بس���بب مقاومته لهم ولظهور سيارة على 
البعد جعلتهم يتركون���ه ويولون األدبار. 
وأثناء التحقيق مع املتهمني وقبل إحالتهم 
إلى احملكمة اجلزائية توجه املجني عليه إلى 
النيابة العامة وأبدى رغبته في التنازل عن 
القضية. وقد مت تقدمي أصل التنازل للمحكمة 

التي قضت بحكمها املتقدم.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
فتح رجال ادارة بح���ث وحتري محافظة اجلهراء 
حتقيقا للوقوف على هوية شخص او اشخاص مجهولني 
قاموا بنحر وافد آسيوي داخل غرفته امللحقة مبنزل 

كفيله مبنطقة العيون.
وقال مصدر امن���ي ان بالغا تلقته عمليات وزارة 
الداخلية في السابعة من مساء امس يتضمن العثور 
على جثة وافد آس���يوي داخل غرفة يقيم بها، مشيرا 
ال���ى ان مدير امن محافظة اجلهراء العميد محمد طنا 
سارع الى موقع البالغ، وتبني ان اآلسيوي توفي جراء 
نحره بسكني، واحيلت اجلثة الى الطب الشرعي، ومت 
التحفظ على هاتف املجني عليه لرمبا يقود الى حتديد 

هوية اجلاني.

والد الزوج حملها مسؤولية وفاة ابنه

مواطنة هجرت منزل زوجها أليام
وحينما عادت اكتشفت أن الوحدة قتلته

هاني الظفيري
أك����د مدير عام اإلدارة العامة للجمارك إبراهيم الغامن ان الكويت من 
الدول األولى في االلتزام باالتفاقيات الدولية، خاصة فيما يتعلق بحقوق 
امللكية الفكرية محذرا كل من يحاولون ضخ منتجات مقلدة من ان رجال 
اجلمارك لهم باملرصاد وان إحالتهم إلى القضاء من املس����ائل احملتومة. 
وج����اءت تصريحات الغامن في أعقاب متكن رج����ال جمرك الدوحة من 
إحب����اط إدخال كميات كبيرة جدا من املاركات العاملية املقلدة إلى داخل 
البالد.وأش����ار الغامن في تصريح صحافي الى ان رجال جمرك الدوحة 
ضبطوا يوم أمس ش����حنة كبيرة من املنتجات املقلدة، مش����يرا إلى إن 
هذه املنتجات كانت عبارة عن نظارات شمس����ية حتمل ماركات عاملية 
ومالبس رياضية وأدوات جتميل. وذكر الغامن ان رجال اجلمرك استرعى 
انتباههم وجود هذه املنتجات على لنش قادم من إيران حيث مت إحالة 
عينات من املنتجات الى قس����م حماية حقوق امللكية الفكرية والذي أكد 

بدوره ان هذه البضائع مقلدة.
هذا وقدرت املضبوطات بأكثر من 30 ألف دينار.

أمير زكي
ش���هد مخفر ضاحية فهد 
األحمد مش�����ادة كالمية بني 
مواطن طاعن في السن وزوجة 
شابة، وكادت ان تتطور املشادة 
الى ما هو أبعد من ذلك بعد أن  
اكتشف األب أن ابنه قد فارق 
احلياة وسجلت قضية وفاة 
طبيعة برق���م 2010/30 وقال 
مصدر أمني ان والد الزوج قال 

أمام ضابط مخفر ضاحية فهد 
األحمد ان زوجة ابنه البالغ من 
العم���ر 46 عاما هجرت منزل 
أثر خالف عادي  زوجها على 
حيث قام بالتدخل وذهب الى 
منزل أسرة زوجة ابنه ووعدها 
بتجاوز كل املش���كالت وطلب 
منها ان ترافقه الى منزل ابنه 
حتى يكون ذلك مفاجأة سارة 
له ولكنه حينما طرق باب منزل 

ابنه ولم يجبه أحد رغم وجود 
مركبة االبن في اخلارج وهاتفه 
ال يجيب عليه. قرر الدخول الى 
املنزل ليصط���دم بأن ابنه قد 

اسلم الروح إلى خالقها.
واشار املصدر األمني الى ان 
االب حمل زوجة ابنه مسؤولية 
ابنه ج���راء هجرها له،  وفاة 
مؤكدا لها أن الوحدة هي التي 

قتلت االبن.

قّدرت بأكثر من 30 ألف دينار 

الغانم: إحباط تهريب بضائع مقّلدة من إيران 
والكويت من أول البلدان في االلتزام بالحقوق الفكرية 

للعلوم األمنية مساء أول من أمس كوكبة جديدة من 
الطلبة ضباط االختصاص الدفعة )22( من حملة 
الشهادة اجلامعية للعام الدراسي 2011/2010 والذين 
يشكلون إضافة جديدة ومهمة في العملية األمنية 
التي تشهد تطورات متواصلة تساير املتطلبات 

واملتغيرات املتسارعة على الساحة األمنية.
وكان في استقبالهم مساعد مدير كلية الشرطة 
املقدم علي جاس���م الوهيب ورئيس قسم كتائب 
الطلب���ة الرائد عبداللطيف احلداد وآمر س���رية 
املس���تجدين النقيب مس���اعد الصغير وعدد من 

ضباط كلية الشرطة.

بحوزته على كمية من املواد املخدرة زعم أنها بقصد 
التعاطي، كما أسفرت حملة امن اجلهراء والتي امتدت 
لساعتني عن ضبط 17 شخصا مطلوبني على قضايا 
ومنهم مخالفون لقانون اإلقامة حيث أحيل املطلوبون 
إلى جهات االختصاص، كما متكن رجال امن اجلهراء 
من ضبط 3 وافدين ف����ي منطقة اجلهراء حيث عثر 

بحوزتهم على كيبالت نحاسية اعترفوا بسرقتها.

اوضح مدير ادارة االعالم االمني الناطق الرسمي 
باسم وزارة الداخلية العميد محمد هاشم الصبر 
ان املجاهرة باالفطار خالل شهر رمضان الفضيل 
جرمية يعاقب عليها القانون، مذكرا بأن القانون 
رقم 44 لس���نة 1968 نص على املعاقبة بغرامة ال 
تتجاوز مائة دينار وباحلبس مدة ال تتجاوز شهرا 
او باحدى هاتني العقوبتني على كل من جاهر في 
مكان عام باالفطار في نهار رمضان وكل من اجبر 
او حرض او س���اعد على تلك املجاهرة مع جواز 
اضافة عقوبة غلق احملل العام الذي يستخدم لهذا 
الغرض ملدة ال جتاوز شهرين.. كما نصت املادة 
الثانية من القانون على انه يجوز لوزير الداخلية 
اصدار قرار باغالق م���ا يرى ضرورة اغالقه من 
احمل���ال العامة في نهار رمضان حتقيقا الغراض 
هذا القانون ويعاقب املسؤول عن ادارة احملل العام 
اذا خالف ق���رار وزير الداخلية املذكور بالعقوبة 

املنصوص عليها في املادة السابقة.
واكد العميد الصبر ان املجاهرة باالفطار في االماكن 
العامة بنهار الش����هر الكرمي يؤذي شعور املسلمني 
ويعد خروجا على ما الفوه في هذا الشهر واعتادوا 
عليه من طاعة اهلل الحد الفروض وركنا من اركان 
االس����الم حتى ولو كانت املجاهرة باالفطار ملن لهم 
العذر في االفطار، مشيرا الى ان الواجب على هؤالء 
اال يجهروا باالفطار وان يكون ذلك في السر وليس 
جه����را الن العذر ال يعلمه الناس كافة وامنا هو امر 

بني العبد وربه واملجاهرة به ايذاء ال مبرر له.
وقال العميد الصبر ان وزارة الداخلية اذ تغتنم 
هذه املناسبة الكرمية لترفع الى مقام حضرة صاحب 
السمو امير البالد املفدى وسمو ولي العهد االمني 
وسمو رئيس مجلس الوزراء واحلكومة الرشيدة 
والش���عب الكويتي وجمي���ع املقيمني على ارض 
الكويت الطيبة وجميع االشقاء في الدول العربية 
واالسالمية بأسمى عبارات التهاني والتبريكات 
داعيا اهلل عز وجل ان يعيد هذا الشهر الكرمي على 

اجلميع باخلير واليمن والبركات.
من جهة أخرى استقبلت أكادميية سعد العبداهلل 

أمير زكي ـ هاني الظفيري 
أحال مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات يوم 
أمس الى نيابة املخدرات مواطنا يعمل وكيل ضابط 
في اجليش بتهمة حيازة مواد مخدرة ومسكرة بقصد 
االجتار، فيما احال ش����ابني آخرين بتهمة إدارة شقة 
لتعاطي املواد املخدرة وذلك في قضيتني منفصلتني 
لرجال ادارة العمليات التي يرأسها املقدم محمد الهزمي 

ومساعده الرائد محمد قبازرد.
وقال مصدر امني ان معلومات وردت الى مدير عام 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ احمد 
اخلليفة عن اجت����ار مواطن يعمل في اجليش برتبة 
وكيل ضابط في املواد املخدرة وعليه مت اإليعاز الى 
مدير إدارة العمليات الرائد محمد الهزمي ومس����اعده 
الرائد محمد قبازرد واملالزمني اولني عبداهلل الربيعة 
وزيد صلبوح وعبدالعزيز اظبية واملالزم عبداللطيف 
الراشد، واستطاع فريق العمل استدراج الوكيل ضابط 
الى بيع إصبعني من احلشيش امام منزله في الصباحية 
مبقابل 100 دينار وبعد ان تسلم املتهم املبلغ املرقم 
ألقي القبض عليه، ومت االنتقال لتفتيش منزله تنفيذا 
لإلذن النيابي ليعثر رجال العمليات على ربع كيلو من 
احلشيش قام بإخفائها في مرحاض منزله الى جانب 
كمية من اخلمور التي اعترف أيضا باالجتار فيها بعد 

ان يقوم بشرائها من آخر جار ضبطه.
من جهة اخرى، قال مصدر امني ان إدارة العمليات 
تعاملت مع معلومات وردت إلى مدير عام »املكافحة« 
عن إدارة شقة للتعاطي من قبل شابني حيث مت إرسال 
مصدر باعتباره مدمنا يريد إبرة فطلبا منه 25 دينارا 
مقابل إعطائه اإلبرة ليتم إعطاء اإلذن وتتم مداهمة 
الشقة وفيها ضبط 12 إبرة بها مادة الهيروين واعترفا 
بأنهما يديران الش����قة الس����تقبال املدمنني. من جهة 
أخرى أحال مدير أمن اجلهراء العميد محمد طنا إلى 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات شابا من غير محددي 
اجلنسية القي القبض عليه في منطقة النعيم وعثر 

وصفه بفعل يؤذي شعور المسلمين وخروج على القيم

الصبر: المجاهرة باإلفطار في رمضان جريمة
وعقوبتها الحبس أو غرامة 100 دينار

كان يحتفظ بها داخل المرحاض وإبرة الهيروين بـ 25 دينارًا 

»المكافحة« أوقفت وكيل ضابط لالتجار في الخمور والحشيش 
وأغلقت شقة مخصصة لتعاطي المخدرات في السالمية

ضبط 50 ألف CD في العاصمة
عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري

شن فريق من قسم الرقابة في وزارة اإلعالم بالتعاون مع 
مديرية أمن العاصمة حملة مفاجئة على عدد من محالت بيع 
ال� C.D واسفرت عن ضبط نحو 50 ألف CD مخالف حلقوق 

امللكية الفكرية ومن بني املضبوطات أفالم خالعية.
وق���ال مصدر أمني ان رج���ال الرقابة قام���وا مبصادرة 
املضبوط���ات وتوقيف نحو 8 وافدين يقومون باالجتار في 

هذه االفالم.


