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الصفحة
هاني الظفيري

أمر املقدم فالح محسن بتسجيل قضية حملت 
مسمى السكر ضد شاب عشريني تهجم على 
افراد أسرته في منزلهم الكائن مبنطقة النسيم 

ليتم احتجاز الشاب في نظارة مخفر تيماء.
وفي التفاصي���ل ان بالغا ورد الى عمليات 
الداخلية أول من امس من مواطن يفيد بتهجم 

ابنه على منزلهم الكائن مبنطقة النسيم نتيجة 
احتسائه اخلمر لينطلق رجال األمن يتقدمهم  
املقدم فالح محسن والنقيب غنيم الظفيري ليتم 
ضبط الش���اب العشريني الذي حاول اإلفالت 
من قبضة رجال األمن الذين قاموا بحجزه في 
نظارة املخفر عن أمر قائد املنطقة ومت تسجيل 

قضية سكر وإزعاج.

عشريني سكر.. وهاجم أفراد أسرته

آثار دماء الضحية على أرضية املطبخصاحب املنزل يتحدث للزميل هاني الظفيري

)سعود سالم( الفتحة التي تسلل منها اجلاني 

صاحب املنزل يشير إلى كيفية تسلق اجلاني للوصول إلى الفتحة

يسكن في فندق خمس نجوم والمباحث يكثفون تحرياتهم لضبطه

مواطن خرج من السجن قبل يومين وتسلل لمنزل »نسايبه« بـ »القصر« 
وطعن زوجته 10 طعنات بعد أذان المغرب بـ 5 دقائق فقط

هاني الظفيري
لم يك���د أذان املغرب في 
أول أي���ام رمض���ان ينطلق 
حتى هاجم مواطن ثالثيني 
زوجته املنفصلة عنه ووجه 
إليها عش���ر طعن���ات نافذة 
أدت إل���ى دخولها إلى غرفة 
العناية الفائقة في مستشفى 
اجلهراء بني احلياة واملوت، 
وكان اجلان���ي قد خرج من 
السجن املركزي قبل يومني 
ليتوج���ه إلى من���زل عائلة 
زوجته ف���ي منطقة القصر 
باجلهراء وحتديدا في قطعة 
4أ، ويتسلل إلى مطبخ املنزل 
عبر فتحة تكييف بالسقف 
ويفاجئ زوجته ويوجه لها 
عشر طعنات لتسقط غارقة 
في دمائها قبل أن يفر، وكان 
أف���راد عائلتها قد س���معوا 
صراخها واستغاثتها وعندما 
دخلوا املطبخ وجدوها على 
األرض ب���ني احلياة واملوت 
غارقة في دمائها وش���اهدوا 
اجلاني )زوجها( يهرب من 
الفتح���ة ذاته���ا حيث دخل، 
وقاموا بإبالغ غرفة العمليات 
ليحضر إلى املوقع فور ورود 
البالغ عنه في متام الساعة ال� 
6.40 )أي بعد أذان املغرب ب� 
5 دقائق( مدير أمن اجلهراء 
العمي���د محمد طن���ا وقائد 
منطقة اجلهراء العقيد صالح 
الدعاس واملالزم محمد مكي 
والوكيالن جمال السعيدي 
وطالل العنقدوي. ووفق رواية 
أنهم سمعوا  أفراد األس���رة 
صراخ املجني عليها يصدر 
من املطب���خ، وعند توجههم 
إليها وجدوها غارقة في دمائها 

والدالجاني حّذر وزارة الداخلية 
عبر »األنباء«: »سيرتكب جريمة قتل«

سبق لـ »األنباء« أن أجرت حوارا مطوال مع والد اجلاني حذر فيه 
ــيرتكب جرمية قتل، وجاء في حوار املواطن »ن.خ« أنه  من أن ابنه س
ــبق وحذر وزارة الداخلية من أن ابنه سيرتكب جرمية قتل يذهب  س
ضحيتها أحد أفراد العائلة كون ابنه مضطربا نفسيا ويعاني من عدة 
أمراض نفسية، وكانت »األنباء« قد التقت بوالد اجلاني بعد قيام ابنه 

بحرق منزل أسرته في العيون.

املواطن »العاطل الثري« وأمامه كمية املخدرات املضبوطة

أمير زكي ـ هاني الظفيري
أح���ال مدير عام االدارة العام���ة ملكافحة املخدرات 
اللواء الش���يخ احمد اخلليفة الى نيابة املخدرات يوم 
امس مواطنا عاطال عن العمل ويستأجر شقة ايجارها 
الشهري 650 دينارا وقد عثر بحوزته على ربع كيلو 
من الهيروين واكد املتهم في اعترافاته انه يحيى حياة 
االثرياء من خالل اجتاره في السم االبيض »الهيروين«، 
ووف���ق مصدر امني فان معلومات الى اللواء اخلليفة 
ع���ن اجتار عاطل في املواد املخدرة، وعليه مت االيعاز 
الى مدير ادارة املكافحة احمللية العقيد احمد الشرقاوي 
ومساعده املقدم عبداحملسن العباسي وشكل العقيد 
الشرقاوي فريق عمل من املالزمني اولني علي حبيب 

وناصر العجيمان وعدد آخر من الضباط.
واشار املصدر الى ان فريق العمل استطاع استدراج 
املتهم لبيع 5 غرامات من الهيروين وحدد املتهم مكان 
تس���ليم املخدرات وتس���لم املبلغ الذي رّقم بعلم من 
النيابة في منطقة الصباحية ليتم ضبطه بعد مقاومة 
في مكان الصفقة ومن ث���م اقتيد الى مبنى املكافحة، 
وبالتحقيق مع���ه اعترف باجتاره في الهيروين وانه 
يعمل حلساب احد النش���طاء في االجتار باملخدرات 
وهو يقيم في الس���جن وأرش���د عن شقة يستأجرها 
في بنيد القار ضبط فيها ربع كيلو هيروين وادوات 

االجتار والتعبئة.

مواطن »عاطل وثري« يسقط
بربع كيلو هيروين

الصبر: ضبطنا 16 متسواًل في أول أيام رمضان
بينهم 4 تجار جاءوا على كفالة أحد الفنادق

عليهم متلبسني بالتسول وجمع 
التبرعات. وقد عثر رجال االمن 
بحوزة بعضهم على كش���وف 
بأس���ماء جتار الكويت واسماء 
جلان خيرية وشركات وكشوف 
مببالغ التبرعات ومبالغ مالية، 
وجار اتخاذ الالزم نحو جميع 
املضبوطني طبق���ا لالجراءات 

املتبعة بهذا اخلصوص.
وش���دد العميد الصبر على 
ان البرنام���ج االمن���ي املتكامل 
الذي يش���ارك فيه قطاع االمن 
العام واالدارة العامة للمباحث 
العام���ة  واالدارة  اجلنائي���ة 
للدوريات واالدارة العامة ملباحث 
الهجرة وادارة االبعاد ووزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
الكويت يجري تنفيذه  وبلدية 
بكل حزم لتضييق اخلناق على 

املتسولني.

بوظيفة تاجر جاءوا على كفالة 
اح���د الفنادق. واش���ار الى ان 
رجال مديرية امن العاصمة هم 
الذين متكن���وا من ضبطهم في 
اول يوم من ايام شهر رمضان 
املبارك وجميعهم القي القبض 

كش���فت وزارة الداخلية في 
بيان لها امس ان���ه مت القبض 
على 16 متس���وال ف���ي منطقة 
الصاحلية في يوم واحد، وقال 
مدير ادارة االعالم االمني الناطق 
الداخلية  الرسمي باسم وزارة 
العميد محمد الصبر ان الوزارة 
عازمة عل���ى التصدي بكل قوة 
وح���زم لعملية التس���ول التي 
يحترفها بعض الوافدين خالل 
شهر رمضان املبارك واملناسبات 

الدينية االخرى.
واوضح العميد الصبر انه مت 
القبض على 16 متسوال منهم 11 من 
جنسية آسيوية و2 من جنسية 
عربية و3 نساء غير كويتيات، 
وهم يجمعون التبرعات، منهم 13 
قدموا الى الكويت بسمة دخول 
زيارة جتارية ومن بينهم اثنان 
بوظيفة مدي���ر واربعة آخرون 

العميد محمد الصبر

مواطن يستغل عدم الربط بين »الشؤون« 
و»الهجرة« استخرج 60 إقامة عمل مزيفة لعمال

العمل التوص���ل الى حقيقة 
املواطن  ان  التزوير وتب���ني 
يقوم بشطب العمالة املسجلة 
على اسمه في ملفات الشؤون 
ويتقدم بطلبات لالس���تعانة 
بعمالة جديدة بديلة عن تلك 

امللغاة.
وأشار املصدر الى ان رجال 
مباحث الهجرة اكتش���فوا ان 
املواطن مسجل عليه 60 كفالة 
رغم ان العدد املسموح له به 
هو 6 كف���االت، الفتا الى ان 
رجال مباح���ث الهجرة ألقوا 
القبض عل���ى 5 عمال حيث 
قالوا إنهم دفعوا مبالغ تتراوح 
بني 1200 و1500 دينار وجار 
ضبط صاحب الشركة الهارب 
العمالة املسجلة على  وبقية 

كفالته.

إدارة البحث والتحري باإلنابة 
املقدم حمدان اخلشم والرائد 
الهم���الن واملالزم  عب���داهلل 
اس���ماعيل بهبهاني واملالزم 
حسني الرشيدي بتحري تلك 
املعلومات، واستطاع فريق 

أمير زكي
أحال مدير عام اإلدارة العامة 
ملباحث الهجرة اللواء عبداهلل 
خليفة الراشد إلى نيابة اجلهراء 
يوم امس ملف قضية تزوير 
في محررات رسمية وتبني أن 
مواطنا استغل عدم الربط بني 
اجهزة احلاسوب في الشؤون 
والهجرة واستطاع ومن خالل 
طرق غير قانونية استخراج 
60 إقامة لوافدين مبقابل مادي 
رغم أن عدد الكفاالت املسموح 

له بها ال يتعدى 6 كفاالت.
واستنادا الى مصدر امني 
ف���إن معلوم���ات وردت الى 
اللواء الراشد عن ان مواطنا 
استطاع استغالل ثغرة عدم 
ربط اجهزة احلاس���وب في 
ف���ي اإلقامات حيث  االجتار 
الراش���د مدير  الل���واء  كلف 

اللواء عبداهلل خليفة الراشد

الكشف عن هوية لصين »شقيقين«
شاركا في عملية السطو على محل الصرافة

عبداهلل قنيص
قطع رجال ادارة بحث وحتري محافظة الفروانية ش���وطا مهما 
في قضية الس���طو املس���لح على محل صرافة في اجلليب وقع قبل 
ايام بسيطة ومتكن خالله اللصوص من سرقة ما يفوق ال� 44 الف 
دينار وذلك بعد ان مت توقيف شابني من غير محددي اجلنسية يرجح 
بنس���بة كبيرة ان يكونا قد ارتكبا جرمية السطو على الصراف في 

اجلليب.
وقال مص���در امني رفض االفصاح عن اس���مه ان رجال مباحث 
الفروانية اوقفوا شابني شقيقني من غير محددي اجلنسية يقطنان 
منطقة الصليبية وقد اعترفا بأنهما نفذا جرمية السطو املسلح على 
الصرافة وارش���دوا عن س���الح ناري مت ارساله الى االدلة اجلنائية 

ملعرفة ما اذا كان هو السالح الذي استخدم في اجلرمية.
واضاف املصدر االمني ان ما يعرقل االعالن الرسمي عن توقيف 
املتهمني واغالق القضية كون املتهمني لم يرشدا عن مكان املال الذي 
حتصال عليه جراء عملية السطو املسلح، الفتا الى ان مركبة تطابق 
تلك املستخدمة في اجلرمية مت ضبطها في مقابر الصليبخات بارشاد 

من املتهمني.
واشار املصدر الى ان احد املتهمني متورط في قضية قتل واطلق 
س���راحه مؤخرا، الفتا الى ان رجال املباحث ألقوا القبض على احد 
املتهمني اثناء قيامه بس���رقة مركبة واعترف بأنه وشقيقه هما من 

نفذا جرمية السطو.

وشاهدوا ابنهم اخلارج لتوه 
من السجن ويدعى »ع.ن.خ« 
يخرج من فتحة تكييف في 
سقف املنزل تبني لهم أنه كان 
قد تسلل منها للدخول إليها 

لتنفيذ جرميته.
وقال مصدر أمني ان املجني 
عليها وهي في ال� 32 من عمرها 
نقلت إلى مستشفى اجلهراء 
بحالة خطرة بعد تلقيها عشر 
طعنات نافذة وأودعت غرفة 
العناية الفائقة، فيما أكد شهود 
عيان أن اجلاني وهو زوجها 
فر بسيارة جيب فورد بيضاء، 
وبالتحري عنه تبني أنه خرج 
من الس���جن قبل يومني من 
ارتكابه جرميته مبوجب كتاب 
استرحام، حيث كان يقضي 

فترة سجن احتياطي على ذمة 
عدة قضايا من بينها جرمية 
الشروع في قتل والده الذي 
أبلغ ع���ن جرميته وجرمية 
حرق منزل أسرته في العيون 
واتضح من خالل التحريات 

أن اجلاني »ع.ن.خ« اتهم في 
عدة قضايا تعاطي وسبق أن 
أودع مستشفى الطب النفسي 
وهدد أفراد اسرته بالقتل من 
قبل وسجلت بحقه عدة قضايا 
بهذا اخلصوص وس���بق أن 

حكم عليه قبل 7 أعوام بقضية 
قتل أحد جيرانه باخلطأ.

وأوضح املص���در أن رجال 
مباحث اجلهراء شرعوا بقيادة 
العقيد سعد العدواني في جمع 
التحريات عنه، وتبني أنه كان 
يس���كن فندق خم���س جنوم 
بعد خروجه من الس���جن، كما 
أتضح أنه ميتلك أمواال كثيرة 
ال يعرف مصدرها ويعتقد أنها 
من جتارته باملخدرات، وهو أمر 
بحاجة إلى مزيد من التحريات 
إلثباتها، وعممت أوصاف سيارته 
على جميع دوريات األمن العام 
واملرور كما عمم اسمه على املنافذ 
من أجل سرعة ضبطه وسجلت 
قضية دخول مسكن والشروع 

في القتل.


