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عبداهلل قنيص
متك���ن رج���ال ادارة بحث وحتري 
محافظة االحمدي بقيادة املقدم مشعل 
العدواني من إلق���اء القبض على وافد 
فلبيني عثر بحوزت���ه على 200 حبة 

مخدرة و60 حبة اجهاض.
الى مدير  وكانت معلومات وصلت 

مباحث االحمدي باالنابة عن اجتار وافد 
فلبيني في حبوب االجهاض وحبوب 
الكابتي ليتم استدراج املتهم لبيع كمية 
من حبوب الكابتي، ولدى حضور املتهم 
الى مكان الصفقة في منطقة سلوى مت 
القبض عليه وبنفس مسكنه عثر رجال 

املباحث على املضبوطات.

ضبط 200 حبة كابتي و60 حبة إجهاض مع فلبيني وآسيوي

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»االستئناف« تمتنع عن النطق بعقاب مواطن 
أدين بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات

قائمة »المحامين« تعقد مؤتمرًا صحافيًا اليوم

تب���دأ قائمة »احملامني« اليوم نش���اطها االنتخابي في 
خوض انتخابات مجلس ادارة جمعية احملامني الكويتية 
املزمع عقدها في شهر نوفمبر املقبل بعقد مؤمتر صحافي 
يتم خالله استعراض البرنامج االنتخابي للقائمة وأسماء 

أعضائها.
وعلمت »األنباء« ان هناك قائمتني باالضافة الى قائمة 
احملامني س���تخوضان االنتخابات منها قائمة »احملامي« 
وقائمة ثالثة لم يتم حتديدها بعد، وتضم القائمة كال من 
احملامني: خالد الكندري، وسمي الوسمي، شريان الشريان، 
محمد صرخوه، ناص���ر الكيروين، خالد العويهان، مرمي 

املؤمن، وحمود املطوع.
وستعقد »احملامني« مؤمترها اليوم بفندق جيه دبليو 

ماريوت بقاعة اجلهراء في متام الساعة الثامنة مساء.

الدائ����رة  قض����ت 
اجلزائي����ة السادس����ة 
مبحكمة االس����تئناف 
أمس برئاسة املستشار 
محمد بوصليب وأمانة 
س����ر فارس القضاب 
بإلغاء حكم أول درجة 
القاضي بحبس مواطن 
3 سنوات و4 أشهر مع 
الشغل والنفاذ وقضت 
باالمتن����اع عن النطق 
إدانته  بعقاب����ه بع����د 

بتعاطي املخدرات.
كانت احملامية دالل 

املال التي مثلت املتهم أمام احملكمة خالل اجللسة املاضية قد 
ترافعت شفاهة ودفعت بالقصور في التسبيب واإلخالل بحق 
الدفاع ومخالفة القان����ون، وذلك من عدة وجوه منها بطالن 
إذن القبض والتفتيش لصدوره استنادا الى حتريات منعدمة 
وغير جدية وكذلك كيدية االته����ام وتلفيقه وعدم معقولية 
الواقعة وبطالن إقرار املتهم واعترافه بالواقعة، وطلبت املال 
في نهاية املرافعة أصليا ببراءة املتهم مما أسند اليه من اتهام 

واحتياطيا التقرير باالمتناع عن النطق بعقابه.

احملامية دالل املال

كاميرا البنك كشفت
زائر الديوانية اللص

حريق قسم البدنية أخلى مدرسة مسائية

مصرع رضيع في ظروف غامضة
والطب الشرعي يحسم سبب الوفاة

محمد الجالهمة
متكن رجال مباحث الفروانية بالتنس���يق مع إدارة بنك محلي 
من كشف حقيقة اختفاء مبلغ 700 دينار من حساب مواطن، حيث 
مت تفريغ أشرطة البنك وحتديد املتهم. واطالع املواطن املدعي على 
اللص الذي شوهد وهو يصرف املبلغ ببطاقة املواطن تعرف عليه، 
مؤكدا انه أحد رواد ديوانيته، وكان مواطن أبلغ عن سرقة حافظة 
نقوده أثناء دخوله احلمام، وانه رفض ان يتهم أحدا بالس���رقة، 
خاص���ة ان الديوانية كان بداخلها نحو 10 أش���خاص وان اللص 
س���حب مبلغ 700 دينار من رصيده باس���تخدام البطاقة البنكية 
ليتم توقيف املتهم، ومبواجهته بأشرطة البنك اعترف بأنه سرق 

صاحب الديوانية.

هاني الظفيري
أبلغ مدير مدرسة الواحة املس���ائية بنني عمليات الداخلية 
عن احتراق قس���م التربية البدنية أول م���ن امس أثناء الدوام 
الرسمي، وفور تلقي البالغ باحلريق سارع رجال اإلطفاء حيث 
مت إخماد احلريق والسيطرة عليه، وفي التفاصيل كما يرويها 
املصدر ان حريقا اشتعل في قسم التربية البدنية حيث شاهده 
أحد الطالب وبادر بإبالغ اإلدارة التي قامت باالستنجاد بغرفة 
عمليات الداخلية دون ان تعرف أس���باب احلريق الذي متكن 
رجال إطفاء الصناعية احلرفي من إخماده، وأشار املصدر الى 
ان إدارة املدرسة قامت بإخراج الطلبة كإجراء احترازي خوفا 
عليهم من ان تصلهم ألس���نة اللهب ليتم تسجيل قضية وجار 

البحث عن اسباب احلريق.

محمد الجالهمة
أحال مدير ام���ن الفروانية العميد غلوم حبيب يوم امس 
جث���ة طفل كويتي يبلغ من العم���ر يومني فقط وذلك ملعرفة 
سبب وفاته، خاصة بعد تبادل االتهامات بشأن وفاة الطفل، 
وقال مص���در امني ان وال���د الطفل تقدم ال���ى اجهزة األمن 
 موجها اصبع االتهام الى إدارة املستش���فى وان االهمال أدى

الى مصرع ابن���ه بل اتهم األب عاملني في املستش���فى بقتل 
ابنه.

وأش���ار املصدر إلى ان األب قال انه رصد زرقة على رقبة 
ابنه، الفتا إلى ان إدارة املستشفى أكدوا له ان الطفل ولد بحالة 
جيدة وان هناك شكوى من ان الطفل توفي جراء خنق نفذه 

احد أقارب الطفل، هذا وسجلت قضية ملعرفة احلقيقة.

»األرصاد«: الجهاز الذي تعاملت معه األجهزة األمنية
في المطار خاص بالرصد الجوي

بينهم سيدة عربية أودعت »الفائقة« وإطفائي

إصابة 11 شخصًا في حريق بالطابق األول في بناية بالجهراء
أمير زكي

متكنت أجهزة اإلطفاء من السيطرة على حريق أسفر عن إصابة 10 
وافدين ورجل إطفاء، وقال مدير إدارة العالقات العامة في اإلطفاء املقدم 
خليل األمير ان بالغا ورد الى عمليات اإلطفاء نحو ال� 12 من ظهر امس 
يفيد باندالع النيران في بناية مبنطقة اجلهراء فتم توجيه مركزي إطفاء 
اجلهراء واجلهراء احلرفي، مشيرا الى ان رجال اإلطفاء وصلوا الى موقع 
احلري����ق خالل 5 دقائق ليتبني ان احلريق ف����ي الطابق األول في بناية 
مكونة من 5 طوابق بعدد 20 ش����قة، فقام رجال اإلطفاء بتشكيل فرقتي 
إنقاذ ومكافحة وقاموا بإخالء البناية من العش����رات من السكان حيث 
أصيب 10 وافدين من جنسيات عربية بينهم امرأة من ذوي االحتياجات 
اخلاصة تعاني من التهاب باحلنجرة أدخلت عناية مستش����فى اجلهراء 
فيما مت إدخال 9 آخرين الى غرفة املالحظة، وأصيب في احلريق املالزم 
أول محمد سالم بانخفاض بنسبة األكسجني ودخوله في مرحلة فقدان 
الوعي ومت نقله الى املستش����فى. وأكد املقدم األمير ان إدارة التحقيقات 
باشرت عملها في التحقيق ملعرفة أسباب احلريق، مشيرا الى ان سرعة 
وص����ول رجال اإلطفاء الى موقع الب����الغ حالت دون امتداد النيران الى 
باقي الش����قق في البناية. من جانبه، أشاد مدير منطقة إطفاء اجلهراء 
املقدم محمد الشطي بجهود وزارة الداخلية ممثلة مبدير عام مديرية أمن 
اجلهراء العميد محمد طنا واملقدم فالح العازمي والرائد محمد العجمي، 
وجهودهم في التعامل مع اجلمهور وتوفير املس����احة الكافية لتعامله 

فرق اإلطفاء عن احلريق دون تدخل اجلمهور.

كونا: قالت إدارة األرصاد اجلوية في اإلدارة 
العامة للطيران املدني ان »اجلسم الغريب الذي 
تعاملت معه األجهزة األمنية في مطار الكويت 
الدولي نهاية األسبوع املاضي هو جهاز خاص 

بالرصد اجلوي«.
وأوضح خبي����ر التنبؤات اجلوية والبيئة 
في اإلدارة عيس����ى رمضان أم����س ان اجلهاز 
الذي عثر عليه وأثيرت حوله ضجة في بعض 
وس����ائل اإلعالم هو جهاز »األوزون س����وند« 
»املتطور تكنولوجيا ويستخدم لقياس كمية 
غ����از األوزون في طبقات اجل����و العليا وباقي 

عناصر الطقس«.
وأضاف رمضان أن اجلهاز هذا قد يصل الى 
ارتفاعات تزيد على 34 ألف قدم احيانا حسب 
الظروف اجلوية ف����ي الطبقات العليا ويطلق 
مرة واحدة كل 15 يوما وترسل معلوماته عبر 
االتصال باألقمار االصطناعية ومنها الى احملطة 
األرضية حيث تتم االس����تفادة من املعلومات 

العلمية بشكل كبير.

وأشار الى أن اإلدارة تستخدم أيضا اجهزة 
الراديو سوند )مس����بار( التي تقيس وترسل 
معلومات عن طبق����ات اجلو العليا من حرارة 
ورطوبة وضغط جوي وسرعة واجتاه الرياح 
حت����ى 30 ألف قدم عن س����طح األرض والتي 
تس����تعمل في مطار الكويت ويتم إطالقها ملدة 
تزيد على 30 عاما مبعدل مرتني يوميا الساعة 

الثالثة بعد الظهر والثالثة فجرا.
وأكد أن عملية اطالق هذه األجهزة تتم بعد 
أخذ اإلذن من برج املراقبة التابع للطيران املدني 
والتأكد من خلو الس����ماء من أية طائرات في 

منطقة املطار.
وبني أن م����ا حدث يوم اجلمعة املاضي هو 
عدم وجود رياح غربية أو جنوبية غربية في 
طبق����ات اجلو العليا أو ما تس����مى بالتيارات 
النفاث����ة التي تأخذ اجله����از بعيدا الى مناطق 
قد تكون خارج الكويت أحيانا باجتاه ش����مال 
اخلليج العربي أو العراق او ايران حسب سرعة 
الرياح حيث ان هذه األجهزة ال تشكل أي خطر 

على األمن أو الصحة.
وقال رمضان »اال أنه وبسبب ضعف الرياح 
صعد جهاز )األوزون سوند( بشكل رأسي الى 
ارتفاع 32 ألف قدم حتى انفجر البالون وسقط 

اجلهاز قرب مدرج املطار«.
وذكر أن إدارة األرصاد اجلوية قررت أن يتم 
في القريب العاجل وضع ملصق يوضح ملكيتها 
لهذا اجلهاز مزود برق����م هاتف وعنوان ليتم 
استرجاعه في حال عدم تلفه كامال وليتعرف 
عليه م����ن يجده دون اثارة الذعر أو التكهنات 

حيال مثل هذه األجهزة.
وأشار الى أن هذه األجهزة ذات أهمية قصوى 
بعملية رصد املعلومات في طبقات اجلو العليا 
وتدخل في املعادالت احلسابية للتنبؤ اجلوي 
وتأمني سالمة حركة املالحة اجلوية والتقليل 
من الكوارث الطبيعية وقياس نسبة األوزون 
لتحديد كمية األشعة البنفسجية الضارة في 
الكويت داعيا املواطنني واملقيمني للتعاون مع 

اإلدارة لدى مشاهدة أي منها.

مدير أمن اجلهراء العميد محمد طنا تواجد في مكان احلريق

ضبط عسكري في قطاع حساس ومصري 
وإريتري بـ 4 كيلوغرامات حشيش

لبناني نصب على مواطن بـ 7 ماليين دينار
و»الجنائية« تنتظر مستندات لجلبه باإلنتربول

عبداهلل قنيص
ينتظر رجال االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
ان يقدم مواطن ما يلزم من أوراق بشأن تعرضه 
للنصب مببلغ 7 ماليني دينار وذلك حتى يتم 
التنسيق مع االنتربول الدولي إللقاء القبض 
على وافد لبناني أكد املواطن املبّلغ انه تعرض 

للنصب على يده.
ووفق مصدر أمن���ي فإن مواطنا تقدم الى 
االدارة العامة للمباحث اجلنائية وأبلغ انه عقد 
شراكة مع لبناني لعمل مشروع ضخم وقام 
بتقدمي أوراق الى احد البنوك الذي وافق على 

متويل املشروع وصرف 7 ماليني دينار.
وأضاف املواط���ن: تأخر البنك في حتويل 

املبلغ الى رصيد حس���ابي وإزاء هذا التأخير 
قمت مبراجعة البنك وصدمت حني علمت بأن 
الوافد اللبناني أقنع إدارة البنك بأن يحولوا 
املبلغ الى حس���ابه الشخصي ثم غادر البالد 
بحس���ب معلوماته والتي حتصل عليها من 

قبل معارف له.
وأشار املصدر األمني الى ان رجال املباحث 
تفاعلوا مع القضية وانتقلوا الى منزل اللبناني 
ووجدوا زوجته والتي أكدت حقيقة سفر زوجها 
الى لبنان قبل 3 أشهر وهو التاريخ الذي حّول 
املبلغ املالي إلى رصيده. ونوه املصدر إلى أن 
إدارة االنتربول الدولي من املمكن توقيف املدعى 

عليه متى ما قدم إليها طلبا بذلك

أمير زكي ـ هاني الظفيري
أحال مدي����ر عام االدارة العامة للمخدرات اللواء 
الشيخ أحمد اخلليفة إلى نيابة املخدرات يوم امس 
عسكريا في وزارة الداخلية يعمل بقطاع حساس، 
ومصري����ا واريتري����ا، وارفق في مل����ف القضية 4 
كيلوغرامات من مادة احلشيش ووجهت الى املتهمني 
الثالثة تهمة االجتار في امل����واد املخدرة وحيازتها 
بقصد التعاطي ايضا وتأتي هذه القضية بعد ضبط 
مواطن حاول ضخ 22 كيلو حش����يش الى السوق 

احمللي فجر امس االول.
ووف����ق مصدر امني، ف����ان معلومات وردت الى 
مدي����ر عام االدارة العامة ملكافح����ة املخدرات اللواء 
الشيخ أحمد اخلليفة عن اجتار عسكري يعمل بقطاع 
حساس في املواد املخدرة، وعليه طلب اللواء الشيخ 
أحمد اخلليفة من مس����اعده العمي����د صالح الغنام 
تشكيل فريق عمل للتحري عن حقيقة املعلومات ليتم 
االستقرار على ادارة املكافحة احمللية والتي يرأسها 
باالنابة املقدم عبداحملسن العباسي والنقيبان حمد 
الصباح وعبدالعزيز العقيلي واملالزمان اوالن علي 
حبيب وناصر العجيمان واملالزمان محمد العيسى 

ومصعب العنجري.
وقال املصدر انه ثبت من خالل التحريات صحة 
املعلومات، وعليه مت التواص����ل مع النيابة العامة 
والتي منحت فريق ادارة املكافحة اذنا بضبط املتهم 
واملتعاملني معه وتفتيش مقارات سكنهم وسياراتهم، 
مش����يرا الى ان رجال املكافحة وبعد احلصول على 
اذن النيابة استدرجوا عسكري الداخلية الى صفقة 
مبوجبها اش����ترى رجال املكافحة منه نصف كيلو 

حشيش مبقابل 500 دينار.
وما ان س����لم املخدرات وتسلم املبلغ املرقم في 
منطقة الساملية حتى ألقي القبض عليه وبالتحقيق 
معه اعترف بأن مصدره في املواد املخدرة هو وافد 
مصري حيث انتقل رجال املكافحة الى حيث يسكن 
املصري وعثر في منزله بالس����املية على 2.5 كيلو 
حش����يش، وأرشد املصري عن اريتري قال عنه انه 
مصدر احلشيش املضبوط بحوزته، وباالنتقال الى 
مسكن االريتري وتفتيشه عثر فيه على كيلوغرام 
من احلشيش واعترف االخير بانه يشتري املخدرات 
من سائق يجلبها له من العراق، وجار عمل التحريات 

لضبط املهرب الرئيسي.

املتهمون الثالثة وأمامهم 4 كيلو حشيش ضبطت بحوزتهم

توقيف سورية حصلت على الجنسية الكويتية بـ »إعالن رغبة«
بتهمة إدارة 35 شركة وهمية تخصصت في االتجار بالبشر

أمير زكي
أمر مدير عام اإلدارة العامة ملباحث 
الهجرة يوم أمس بوضع أسماء نحو 600 
وافد من جنسيات عربية وآسيوية على 
قائمة املطلوب القبض عليهم وإبعادهم 
عن البالد لكونهم حضروا الى البالد مع 
علمهم بأنهم حضروا على شركات وهمية 
ودفعوا مقاب���ال ماليا نظير حضورهم 
الى البالد، وتراوحت املبالغ التي قاموا 
بدفعها بني 1000 و1600 دينار وهو ما 
يعني انها حتصلت على نحو 750 الف 
دينار، وجاءت أوامر مدير عام اإلدارة 
العام���ة ملباحث الهجرة اللواء عبداهلل 
خليفة الراشد على اثر توقيف مواطنة 
من أصول سورية تبني انها أنشأت 35 
شركة وهمية مبساعدة مندوبة مصرية 
سبق ان اتهمت في قضايا مماثلة تتعلق 
بإصدار تراخيص مزورة لشركات تتاجر 

في االقامات ايضا.
واس���تنادا ال���ى مص���در أمني فإن 

معلومات وصلت الى مدير عام اإلدارة 
العامة ملباحث الهجرة عن ان مواطنة 
حصلت على اجلنس���ية الكويتية قبل 

أعوام قليلة ب� »إعالن رغبة« وان هذه 
املواطنة توس���عت في جتارة االقامات 
بصورة كبيرة، وعلي���ه قام مدير عام 
املباحث بتكليف مدي���ر إدارة التحري 
العقيد جنيب الشطي ومساعده املقدم 
حمدان اخلشم والرائد عبداهلل الهمالن 
وامل���الزم عب���داهلل احلس���يني بعمل 

التحريات الالزمة.
وق���ال املص���در األمني: عل���ى مدار 
أس���بوع قام فريق العمل بالتحري عن 
املواطنة وتبني بعد جوالت ماراثونية 
بني وزارتي الشؤون والتجارة والهيئة 
املواطنة  ان  املدنية  العامة للمعلومات 
السورية األصل لديها 35 شركة جميعها 
ش���ركات وهمية وانها جلبت على هذه 

الشركات الوهمية 600 عامل.
وأضاف املصدر: بعد اكتمال التحريات 
وتوقيف عدد من الوافدين املسجلني على 
شركات املواطنة واعترافهم بأنهم دفعوا 
مقابل حضورهم البالد مبالغ مالية مع 

يقينهم أنهم حض���روا بڤيزا حرة، مت 
القبض على املواطنة والتي اعترفت بأنها 
اختارت طريق الثراء السريع باالجتار في 
االقامات وان هناك وافدا مصريا يقيم في 
مصر يقوم بتوفير عمالة تريد احلضور 
الى الكويت مبقابل وانها تتقاضى بني 
1200 و1600 دينار مقابل كل مقيم يحضر 

على كفالتها.
واستطرد املصدر األمني بقوله: فجرت 
املواطن���ة مفاجأة اخ���رى حينما قالت 
انها كانت متنح مندوبة مصرية تدعى 
»سناء« مبلغا ماليا مقابل ان تستخرج 

لها تراخيص جتارية مزورة.
وأكد املصدر األمني ان الوافدة املصرية 
املتهم���ة بتزوي���ر الرخ���ص التجارية 
للمواطنة مت حتديد مكان اقامتها، ومن 
املقرر ان يتم ضبطها خالل س���اعات، 
 مؤك���دا ان الس���يدة املصرية نفس���ها

س���بق ان اتهم���ت في قضاي���ا تزوير 
مماثلة.

مسجل عليها 600 عامل جارٍ إبعادهم

»اتزنقت« وصرفت
الـ 50 ألف جنيه في اإلجازة

محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
مررت بضائقة مالي���ة »اتزنقت« فصرفت ال� 50 الف جنيه 
داخ���ل موطني، هكذا برر وافد مصري تصرفاته حيال مواطنه 
الذي كان قد س���لمه 50 الف جنيه اي م���ا يعادل 2500 دينار، 
وق���ام بصرفها كامل���ة دون ان يوصلها ال���ى عائلته كما طلب 
منه االول، ومت احتجازه في مخفر الفروانية وتس���جيل قضية 

خيانة امانة.
وكان وافد مصري تقدم الى مخفر الفروانية مبلغا انه سلم 
مواطنه مبلغا ماليا حتى يوصله الى ذويه، واستشهد باصدقاء 
له، ولدى اس���تدعاء املدعى عليه اعترف بتس���لمه املبلغ املالي 

ولكنه انفقه في موطنه.
من جه���ة اخرى تعرض منزل مواطن للس���رقة في منطقة 
خيطان ومتكن اللصوص من االستيالء على اجهزة الكترونية 
تقدر قيمتها ب� 1600 دينار ووجه صاحب املنزل اصابع االتهام 

الى سائق كان يعمل لديه وهرب الى جهة غير معلومة.

اللواء عبداهلل خليفة الراشد

تجاوز مدخولها من تجارة اإلقامات 750 ألف دينار ومندوبة مصرية مكنتها من تزوير التراخيص


