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أحيل وكيل ضابط يعمل في احل���رس الوطني إلى مخفر اجلليب 
مس���اء أول من أمس بتهمة حيازة سالح غير مرخص، وفي تفاصيل 
واقعة الضبط قال مصدر أمني ان حاجزا تفتيش���يا أقيم على مدخل 
منطقة اجلليب اش���تبه أفراده في قائد سيارة أميركية وبعد أن دققوا 
على بياناته إثر استيقافه تبني أنه غير مطلوب ألي جهة ولكن حالة 
االرتباك الش���ديدة التي كانت تعتري الس���ائق اضطرت رجال األمن 

لتفتيش مركبته.
وأوضح املصدر أن رجال األمن كش���فوا سر ارتباكه بالعثور على 
مس���دس 9 ملم معبأ بالذخيرة في درج السيارة وبسؤاله عنه أبلغهم 
بأنه يعمل بوظيفة وكيل ضابط في احلرس وأن هذا السالح عهدة إال 
أن رجال األمن لم يصدقوا التبرير كون هذا السالح ال يستخدم عادة 
كسالح رسمي في أي من اجلهات العسكرية، لذا متت إحالته إلى مخفر 

اجلليب حيث سجلت ضده قضية »حيازة سالح دون ترخيص«.

وكيل بـ »الحرس« يسقط بـ »9 ملم«

طلقة المسمار ارتّدت إلى رأسه فأردته قتياًل

مسدس ديكور قتل آسيويًا في الفنطاس
عبداهلل قنيص

أمر وكيل نيابة األحمدي بإحالة جثة عامل آسيوي الى 
الطب الشرعي للتأكد من ان وفاته ليست وراءها شبهة 
جنائي���ة بعد ان ثبت من املعاينة األولية ان االصابة في 
الرأس التي أودت بحياته كانت نتيجة طلقة مسمار من 

مسدس ديكور.
وقال مصدر أمن���ي ان مواطنا اتصل بعمليات وزارة 
الداخلية يوم امس مبلغا عن وفاة آس���يوي داخل سكن 

للعمال في منطقة الفنطاس.
وأض���اف املصدر فور تلقي عملي���ات الداخلية بالغا 
بالواقعة أمر وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لش���ؤون 
العمليات الل���واء د.مصطفى الزعابي بااليعاز الى مدير 
أمن األحمدي بالوكالة العميد معتوق العسالوي بالتوجه 
الى موقع البالغ، ورافق العسالوي الى مسرح اجلرمية 
كل م���ن املقدم غازي املطي���ري والنقيب نواف املطيري 
واملالزم محمد ثالب الهاج���ري ومدير مباحث األحمدي 
العقيد عادل احلمدان ومساعده املقدم مشعل العدواني 

الى جانب الطب الشرعي.
وأش���ار املصدر الى ان املعاين���ة األولية رجحت ان 
اآلس���يوي كان يجري أعمال ديكور باستخدام مسدس 
وح���ني انطلقت طلقة منه الى احلائط وارتدت الى رأس 

اآلسيوي ليلقى حتفه.

هاني الظفيري
اتهمت مواطنة طليقها بإتالف مركبتها عمدا. وقالت املواطنة 
انها فوجئت فيما تش���ير الس���اعة الى الثالثة فجرا بصافرات 
س���يارات اإلطفاء، وحينما اس���تطلعت األمر وجدت ان رجال 
اإلطفاء حضروا إلخماد النيران في مركبتها، مؤكدة ان طليقها 

وراء حرق مركبتها احلديثة.
على صعيد آخر وتكرارا لقصة نش���رتها »األنباء« قبل أيام 
بسيطة تقدمت مواطنة وأبلغت عن سرقة هاتفها النقال، مؤكدة 
ان هاتفها النقال كان يحوي صورا خاصة بها وتخشى من إساءة 

استخدام صورها اخلاصة.

محمد الدشيش
تقدم وافد سوري ببالغ إلى رجال مخفر السمالية يتهم مستشارا مصريا 
بتهديده بالقتل وإجباره على توقيع مس����تندات مالية تلزمه بدفع 20 ألف 

دينار لصالح الشركة التي يعمل بها.
وقال مصدر أمني ان الس����وري س����رد على رجال األمن احلادثة، قائال: 
»قدمت اس����تقالتي من املكتب التجاري الذي أعمل به وأردت إنهاء إجراءات 
اس����تقالتي واحلصول على مستحقاتي املالية البالغة 5 آالف دينار غير أن 
هذا األمر لم يعجب صاحب املكتب الذي هددني في البداية بالتسفير ولكن 
عندما أبلغته بأنني س����أجلأ إلى وزارة الش����ؤون طل����ب مني احلضور إلى 
مكتب الش����ركة ملقابلة مستشار مصري يعمل في الشؤون القانونية ولكن 
حال حضوري معتقدا أنني سأتسلم مستحقاتي فوجئت باملستشار ومعه 
مجموع����ة من العاملني معه يهددون����ي بالقتل ما لم أقم بتوقيع كمبيالت ب� 
20 ألف دينار، وأجبروني على التوقيع وبالفعل قمت بالتوقيع خشية على 
حياتي وتوجهت إليكم بعد خروجي من املكتب«. وقال املصدر مت تس����جيل 

قضية »تهديد بالقتل« ضد املستشار وعمال املكتب.

أمير زكي
أح���ال رجال جمارك ميناء الش���ويخ البحري الى مقر 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات وافدا ايراني اجلنسية قدم 
الى الكويت بحرا وبتفتي���ش أمتعته عثر فيها على 400 
حبة مخدرة، وقال االيراني ان احلبوب املضبوطة بحوزته 

للتعاطي وليس لالجتار.

هاني الظفيري
تقدم مواطن ببالغ الى مخف���ر اجلهراء متهما مقاوال عربي 
اجلنسية بالنصب عليه مببلغ 8 آالف دينار، والهرب الى موطنه، 
وقال املواطن انه استعان مبقاول عن طريق إعالنات تنشر في 
وس���ائل إعالنية لترميم منزله، مشيرا الى انه التقى باملقاول 
وطلب منه ترميم منزله وسلمه 8 آالف دينار، وفوجئ باختفاء 
املقاول ولدى االستعالم عنه من خالل أقارب له تبني سفره الى 

موطنه وسجلت قضية »خيانة أمانة«.

أمير زكي
لقي شاب كويتي 28 عاما مصرعه في انقالب مركبته على طريق 
الدائري اخلامس مقابل منطقة السرة وسارع الى موقع البالغ عدد 

من القيادات االمنية وتركت جثة املواطن للطب الشرعي.
من جه���ة اخرى اصيب احد رجال املرور ف���ي انقالب دراجته 
النارية مقابل منطقة الشعب، وقال مصدر امني ان العميد احسان 

العويش قام بزيارة رجل املرور.

محمد الجالهمة
متكن رجال دوريات الطرق اجلنوبية مساء أمس األول من 
ضبط مواطن بحالة غير طبيعية وبحوزته 34 حبة مخدرة و7 

سيجارات ملغومة باحلشيش ومعدة للتعاطي.
وبحس���ب مصدر أمني فان االرتباك هو ما أدى إلى كش���ف 
املواطن املتعاط��ي وق��ال املص�����در ان رجلي أمن دورية كانا 
يقومان بدورية اعتيادية في منطقة ميناء عبداهلل عندما رصدا 
سيارة أميركية متوقفة بش���كل مريب وانطلق صاحبها حال 
رؤيته للدورية فقام رجال األمن باس���تيقافه وعندما طلبا منه 
أوراقه الثبوتية بدت عليه عالمات االرتباك الشديد وبدأ يتلعثم 
باحلديث، وعندما س���أاله عن السبب برر ارتباكه بخشيته من 
أن يكون مطلوبا على ذم���ة قضية مالية، غير أن رجلي األمن 
قاما بإنزال��ه من الس���ي��ارة وتفتيش���ها ليعثرا على احلبوب 
املخدرة في الدرج وكذلك على 7 س���جائر ملغومة باحلشيش، 
فقاما باقتياده إلى مخفر ميناء عبداهلل وجار إحالته إلى جهات 

االختصاص.

مواطنة تتهم طليقها بحرق سيارتها 
.. وأخرى تبلغ عن صور خاصة جدًا

سوري يتهم مستشارًا مصريًا بتهديده 
بالقتل بـ 20 ألف دينار

حريق في سكن عمال بمنطقة العقيلة
الكويت � كونا: جنحت فرق االطفاء ليلة االحد في اخماد حريق اندلع في 
مشروع للصرف الصحي مبنطقة العقيلة وذلك مبشاركة ثالث فرق اطفاء 

اضافة الى فرقة اسناد.
وقال مدير ادارة العالقات العامة واالعالم في االدارة املقدم خليل االمير في 
تصريح صحافي ان حريقا شب في شبرات من »الكيربي« تستخدم كسكن 

لعمال مشروع للصرف الصحي قيد االنشاء في العقيلة.

إيراني بـ 400 حبة 
من الشويخ لـ»المكافحة«

مقاول خان األمانة وانحاش
 إلى موطنه بـ 8 آالف دينار

مصرع مواطن مقابل منطقة السرة
وإصابة شرطي في انقالب دراجة مرور

االرتباك يكشف 34 حبة و7 ملغومة

سيارة االدلة اجلنائية امام سكن العمال لنقل جثة الوافد آسيوي


