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على خلفية املالحقات األمنية لشقق »الوناسة«.. وواسطات تطلق الفنانة بعد ساعات

فنانة تبحث عن »املغفرة« بعد ضبطها أسفل بناية مشبوهة
وجنم شباك ُيضبط في حالة سكر بينّ في اجلابرية

.. وإصدار أمر بضبط وإحضار منتجة وممثلة إلى املباحث اجلنائية

لم تنطل حج���ج فنانة من 
اصول ليست عربية على فريق 
عمل مسلس���ل يتم االعداد له 
حينما زعمت ان هاتفها النقال 
اغلقته للتف���رغ ملتابعة حالة 
صديقتها املريضة، حيث تبني 
بعد الفحص والبحث ان الفنانة 
ألقي القبض عليها فيما كانت 
تنزل من احدى شقق الوناسة 
في منطقة الس���املية بصحبة 
الفنان���ات كن  مجموعة م���ن 
يشاركنها السهرة املخجلة، كما 
اسفرت أيضا حمالت املباحث 
اجلنائي���ة عن توقي���ف فنان 
يوصف باعتباره جنم شباك، 
ورغم ان الفنانة كانت في كامل 
الوعي فان الفنان كان في حالة 
يرثى لها جراء احتسائه كمية 
كبيرة من املشروبات الروحية 

أفقدت���ه توازن���ه، لدرجة انه 
اخطر رج���ال االمن بانه فنان 
ولزوم الفن احتسى القليل من 

املشروبات الروحية.
مص���در امني عل���ى اطالع 
بكامل تفاصيل القضية سرد ل� 
»األنباء« تلك التفاصيل من اولها 
إل���ى آخرها، حيث قال املصدر 
ان رج���ال املباحث وبناء على 
تعليمات صادرة لهم بترصد 
املترددين على الشقق املشبوهة 
في فترة ما بعد منتصف الليل، 
رصدوا مصعدا ممتلئا مبجموعة 
من الشباب يهبط الى الطابق 
االرضي، حي���ث مت الطلب من 
ابراز هوياتهم متهيدا  اجلميع 
الصطحابهم ال���ى مقر االدارة 
العام���ة للمباح���ث اجلنائية، 
مش���يرا الى ان الصدمة بدأت 

مع رجال املباحث حينما علموا 
ان احداهن ممثلة شهيرة غير 

عربية.
واض���اف املص���در: مبجرد 
ان الق���ي القبض على الفتيات 
الفنان���ة  اخلم���س ومنه���ن 
توس���لت اليهم باملغفرة وانها 
لن تعود مج���ددا الرتياد هذه 
الشقق املش�������بوهة، مؤكدة 
انها كانت في سهرة عمل وان 
الفت������يات الالتي كن برفقتها 

من الكومبارس.
وذكر املص���در: مت اخضاع 
الفتيات اخلم���س للتحقيقات 
وكشفن عن كذب مزاعم الفنانة 
حيث اعترف���ن بانهن كن في 
سهرة غير بريئة، الفتا الى ان 
رجال املباحث فوجئوا بكم هائل 
من االتص���االت تدعو جميعها 

الى الستر واملغفرة وعفا اهلل 
عما سلف، وان املنتج مرتبط 
بعقد م���ع الفنانة املضبوطة، 
التي جتسد دورا قريبا الى دور 
البطولة في املسلسل، وأشار 
املصدر: مت اطالق سراح الفنانة 
بعد نحو 48 ساعة وخالل هذه 
النقال  الفترة س���حب هاتفها 

لوقف سيل االتصاالت.
على صعيد ذي صلة ومبجرد 
ان عادت الفنانة الى الكواليس 
زعمت انها كانت برفقة صديقتها 
املريضة والتي كانت طريحة 
الف���راش، اصدقاء وطاقم عمل 
املسلسل ومن باب الستر تقبلوا 
هذا العذر غير املنطقي مع علمهم 
بكامل التفاصيل، وانها كانت في 
املباحث وكانت  ضيافة رجال 
بني شريحة كبيرة من بائعات 

الهوى والساقطات في نظارة 
اجلنائية.

املمث���ل وجنم  اما بش���أن 
الشباك، فقال املصدر االمني ان 
هذا الفنان ضبط في حالة سكر 
بني خالل حملة تفتي�����ش���ية 
لرج���ال املباحث ف���ي منطقة 
اجلابرية، وقال املصدر االمني 
الف����ن���ان كان ف���ي حالة  ان 
يرثى لها حيث مت الطلب منه 
مغادرة مركبته والصعود الى 

الدورية.
وبعد مماطالت اجبر الفنان 
على مغ���ادرة مركبته ومتت 
احالت���ه الى االدل���ة اجلنائية 
وإلزام���ه بالتوقيع على تعهد 
بعدم احتساء اخلمور في مكان 

عام.
مفرح الشمري  ٭

املباح���ث  إدارة  أص���درت 
اجلنائية امر ضبط وإحضار 
ملنتجة وممثل���ة، وذلك على 

خلفية رفع دع���وى قضائية 
عليها من قبل احد املؤلف����ني 
يتهمها في����ها بسرقة حق����ه 

االدب������ي وامل���ادي كمؤل���ف 
الت���ي  ألح���د مسلس���الت��ها 
عرضت مؤخرا على شاش���ة 

خليجية.
وج���اء اص���دار امر ضبط 
وإحضار املنتجة واملمثلة من 

قب���ل ادارة املباحث اجلنائية 
بعد ان مت استدعاؤها ولكنها 

لم تنفذ طلبهم.

حريق مخزن للمعدات الكهربائية يستنفر مركزي الفحيحيل واملنقف
والرياح كادت تزيد من بقعة حريق أشجار األحمدي

مصرع شاب تفحمًا على طريق امللك فهد
وإصابة 4 أشخاص في حادثي

اندلع حري���ق صباح امس 
الفحيحيل،  في مخزن منطقة 
وقد هرع رج���ال إطفاء مركز 
الفحيحي���ل واإلس���ناد مركز 
إطفاء املنق���ف. وفور وصول 
رجال اإلطفاء تبني ان احلريق 
في أحد املنازل، حيث استخدم 
كمخزن وتقارب مساحته 600 
متر مربع. وقال مدير العالقات 
العامة باإلناب���ة النقيب ماجد 
العتيبي ان بالغا ورد الى غرفة 
العملي���ات في متام الس���اعة 
10.53 وعند وصول الفرق قام 
رجال اإلطفاء مبكافحة النيران 
عند وصولهم، وبس���بب سوء 
استغالل املنزل وجعله »مخزنا« 

شهد طريق امللك فهد السريع 
حادث انقالب، حيث اسفر عن وفاة 
ش����اب تفحما جراء ه����ذا احلادث 
املأس����اوي، وقد مت نق����ل اجلثة 
للطب الشرعي، كان الشاب يقود 
سيارته على طريق امللك فهد باجتاه 
االحمدي. وشهد طريق امللك فهد 
زحمة كبيرة امتدت لقرابة الساعتني 
ونصف الساعة، حيث تواجد في 
مكان احلادث من الطوارئ الطبية 

على الفور فرقة إطفاء األحمدي 
ملكان احلادث فتبني انه حريق 
اشجار وأخشاب وإطارات تالفة 
في املنطقة البرية فتم استدعاء 
فرقتي إطفاء إسناد نظرا لشدة 
الرياح التي تسببت في انتشار 
احلريق لعدة أماكن فتم وصول 
الفحيحيل وفرقة  فرقة إطفاء 
إطفاء صبحان واإلسناد ملوقع 
احل���ادث ومت توزي���ع الفرقة 
واآلليات ومكافحة احلريق بزمن 
قياس���ي والسيطرة عليه قبل 
انتشاره نظرا لوجود محمية 
تابع���ة للهيئة العامة للزراعة 

بالقرب من احلريق.
أمير زكي - محمد الجالهمة  ٭

السياق نفسه، اصيب وافدان من 
اجلنس����ية اآلسيوية جراء حادث 
تصادم على طريق امللك فهد باجتاه 
مدينة الكويت، ونتج عنه اصابتهما 
باصابات طفيفة، حيث تواجد في 
الطبية  الط����وارئ  مكان احلادث 
بقيادة عبداحلكيم وسالم غازي 

وعبدالعزيز الزنكوي.
هاني الظفيري - محمد الجالهمة  ٭
محمد الدشيش

املع���دات واألدوات  لتخزي���ن 
الكهربائية نتج عن ذلك حريق 
كاد ان ميتد الى املنازل املجاورة. 
ومتكن رجال اإلطفاء بجهودهم 
املبذول���ة من إخم���اد احلريق 
وأصيب في احلريق اثنان من 
رجال اإلطفاء أحدهما اختناق 
واآلخر جرح قطعي باليد. وكان 
في قيادة احلريق الرائد معاذ 
احلمادي رئيس مركز الفحيحيل 
والضب���اط الذين تواجدوا في 
النقيب محمد س���ند  املوق���ع 
والنقيب فهد العجمي. من جهة 
اخرى، ورد بالغ لغرفة العمليات 
مساء امس عن حريق أشجار في 
منطقة برية باألحمدي فتوجهت 

اصابة شابني غير كويتيني يبلغان 
من العمر 17 و20 عاما، واس����فر 
احلادث عن اصابتهما برضة بالرجل 
وجرح بالركبة، حيث مت نقلهما الى 
الالزم  الفروانية لعمل  مستشفى 
لهما، وانتقل الى مكان احلادث فنيو 
الطوارئ الطبية برئاسة عبدالوهاب 
س����الم ومحم����د عبدالرحمن ومت 
تس����جيل قضي����ة اصط����دام في 
س����جالت مخفر الصليبية. وفي 

املسعف نش����أت احمد واملسعف 
محمد كامل ودوريات املرور.

من جهة اخرى، وقعت مشاجرة 
ش����بابية خلف نادي القادس����ية، 
واسفرت عن اصابة شاب في العقد 
الثاني من عمره بإصابات طفيفة 
نتج عنه نزيف باالنف وجار البحث 
عمن تسببوا في املشاجرة التخاذ ما 
يلزم بحقهم. وفي جانب آخر، وقع 
حادث تصادم بني سيارتني اسفر عن 

دماء قائد املركبة تبدو أمام السيارة

مخزن االلكترونيات وقد حلقت به اضرار كبيرة

..وحادث اخر شهدته منطقة تيماء

العميد عبداللطيف الوهيب

احلمود يبحث مع مشعل القضايا املشتركة

البحث عن مجهول سلب سيدتي

حملة على سكراب ميناء عبداهلل 
خالل ساعات مبشاركة القوات اخلاصة

تسرب غاز سام في األحمدي
ومصرع شاب في ظروف غامضة

مواطنة تتهم زوجها باالعتداء عليها
والتحقيقات تتجه حلفظ القضية لـ »الكيدية«

»الداخلية«: تصميم املداخل واملخارج 
على الطرقات يتم وفق أسس هندسية 

يج����ري رجال إدارة بح����ث وحتري محافظة 
األحمدي حترياتهم لضبط شخص يرتدي مالبس 
رياضية ارتكب جرميتي سلب باإلكراه من سيدتني 
احداهما كانت في حقيبتها 500 دينار واألخرى 
قالت ان حقيبتها كان بداخلها 140 دينارا، وهاتف 
حديث. وقال مصدر أمني ان السيدتني اتفقتا على 
أوصاف تكاد تكون متشابهة بشأن اجلاني، حيث 

أكدتا ان اجلاني نحيف وأسود البشرة وقصير 
القامة ويرتدي بنطلون جينز وحذاء رياضيا.

وأشار املصدر الى ان املبلغتني قالتا ان اجلاني 
اقترب منهما ومن ثم خطف حقيبتي اليد بشكل 
عني����ف، حيث كادت كل منهما أن تس����قط على 

األرض.
محمد الدشيش  ٭

علمت »األنباء« ان وزارة الداخلية تتجه الى 
شن حملة كبرى مبشاركة القوات اخلاصة وقطاع 
األمن وقطاعات أخرى تكون شبيهة بحملة سكراب 
أمغرة وتستهدف منطقة سكراب ميناء عبداهلل.

وقال املصدر ان »الداخلية« ستنفذ هذه احلملة 
الكبرى في غضون الساعات القليلة املقبلة، مرجحا 

ان تكون احلملة بإش���راف وكيل وزارة الداخلية 
الفريق سلمان الفهد ومبشاركة ضباط كبار من 

األمن العام وأمن األحمدي.
ورجح املصدر ان تسفر احلملة عن توقيف املئات 

من الوافدين املخالفني لقانون العمل واإلقامة.
محمد الجالهمة  ٭

تعاملت أجهزة اإلطفاء »مركز املواد اخلطرة« 
وآلي���ات وفنيني من ش���ركة النفط مع حادث 
تسرب غاز سام من احد أنابيب الغاز في منطقة 
األحمدي. وقال مصدر أمني ان ش���ركة النفط 
طلبت من مديرية أمن األحمدي عمل حراس���ة 
في محيط موقع التس���رب ملنع االقتراب منه 

حلني التعامل مع احلادث.

من جهة أخرى، لقي شاب كويتي مصرعه 
في ظروف غامضة في منزل أسرته في منطقة 
الزهراء، وقال مص���در أمني مت التحفظ على 
مواد يشتبه بأن تكون مخدرة في موقع البالغ 
وأحيلت جثة الشاب وهو لم يتعدى ال� 30 عاما 

الى الطب الشرعي.
محمد الدشيش - محمد الجالهمة ٭

تقدمت مواطنة الى مخفر أبوحليفة وادعت 
ان زوجها اعتدى عليها بالضرب املبرح وقدمت 

تقريرا طبيا يدعم ما تزعمه.
وقال مصدر أمني ان املواطنة سجلت قضية 
بهذا اخلصوص ليقوم رئيس مخفر أبوحليفة 
الرائد خالد العنزي باالتصال بالزوج املدعى 
عليه والذي حضر بعد ان علم بحقيقة البالغ 
وقدم قائمة شهود من أسرته أكدوا ان املدعية 
كانت برفقة زوجها في منزل أس���رته وانه لم 

يقدم على االعتداء عليها.
وأشار املصدر الى ان رجال املخفر بعد ان 
اس���تمعوا الى إفادات املدعية والشهود رفعوا 
تقريرا به���ذا اخلصوص ال���ى اإلدارة العامة 
للتحقيقات، الفتا الى ان القضية قد تتجه الى 
احلفظ بع���د ان تبني وجود كيدية في البالغ، 
وان املدعية سبق وادعت على زوجها بقضايا 

مماثلة وتبني ان جميعها كيدية.
محمد الجالهمة  ٭

أكدت وزارة الداخلية على أن تصميم املداخل 
واملخارج على الطرقات تتم وفق اسس هندسية 
وفنية وقالت وزارة الداخلية في بيان حول ما 

نشرته »األنباء« حول هذه القضية جاء فيه: 
الس����يد رئي����س حترير صحيف����ة »األنباء« 

احملترم
تهديك����م إدارة اإلعالم األمني اطيب حتياتها 
وتقدر دوركم اإلعالمي البناء في خدمة القضايا 

األمنية والتعاون مع اجهزة وزارة الداخلية.

وباإلشارة الى ما نشر في صحيفتكم الغراء 
بالعدد رقم 12976 الص����ادر بتاريخ 2012/4/23 
حتت عن����وان »املؤمتر الوطن����ي للّح من حرب 
الش����وارع«، أكد قطاع شؤون املرور ان تصميم 
املداخل واملخارج والطرق بش����كل عام يتم على 
اسس هندسية وفنية تراعى فيها طبيعة الطريق 
وخصائصه وهل هو طريق سريع او رئيسي او 
داخلي وغيره م����ن املواصفات الفنية باإلضافة 
لكثافة حركة املرور وطبيعة الرحالت وغيرها.

استقبل النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ احمد احلمود في مكتبه 
مبقر وزارة الداخلية صباح امس رئيس املكتب 
السياسي حلركة املقاومة االسالمية »حماس« 
خالد مشعل يرافقه نائب رئيس املكتب السياسي 

د.موسى ابو مرزوق وعضو املكتب السياسي 
سامي خاطر.

وقد رحب احلمود مبش���عل ومرافقيه ومت 
خالل اللقاء تبادل االحاديث الودية وبحث عدد 

من املوضوعات ذات االهتمام املشترك.

الشيخ أحمد احلمود خالل استقباله خالد مشعل

وامنا سيمتد عملها الى مالحقة 
املتس����كعني من الشباب والذين 
يقومون مبضايقة العائالت. وأكد 
املصدر ان الفرقة س����تكون على 
الداخلية  تواصل مع عملي����ات 
للتعامل مع اي بالغات متعلقة 
بالتحرش. واش����ار املصدر الى 
ان ذات الفرقة التي شكلت العام 
املاضي متكنت من اغالق ملفات 
100 سرقة واوقفت العشرات من 

املتسكعني.
محمد الدشيش  ٭

مباحث حولي تشكل فرقة من ضابطي و12 فردًا 
للحد من جرائم السرقات الصيفية واملعاكسات

علمت »األنباء« ان مدير ادارة 
بحث وحت����ري محافظة حولي 
العقيد عبدالرحمن الصهيل شكل 
فريقا مكونا من ضابطني و12 فردا 
بهدف احلد من جرائم السرقات 
التي ترتك����ب في فصل الصيف 
خصوصا بحق من يسافرون في 
عطالت الى خارج الكويت. وقال 
املصدر ان الفرقة التي مت فرزها 
لن تقتصر مهام عملها على ضبط 
اللصوص من خالل االنتش����ار 
العقيد عبدالرحمن الصهيلاألمني املكثف في املناطق السكنية 

أسفرت حملة لرجال أمن األحمدي بقيادة 
العميد عبداللطيف الوهيب بدأت منذ العاشرة 
من مساء أمس األول وحتى الواحدة من بعد 

منتصف الليل، عن توقيف 130 مخالفا لقانون 
اإلقامة أغلبهم من اآلسيويني، كما ضبط في ذات 

احلملة 9 مطلوبني جنائيا، منهم 4 مواطنني و3 
مواطنني مطلوبني للتنفيذي املدني أحدهم بلغت 

مديونيته 40 ألف دينار.
وقال مصدر أمني إن حملة األحمدي مت 

االستعداد لها من  خالل توفير باصات أقلت 

املخالفني، الفتا الى أن العميد الوهيب اختار 
مدخل مستشفى العدان لتنفيذ حملته، باعتباره 

موقعا إستراتيجيا، وأشار املصدر الى أن 
جميع املخالفني لقانون اإلقامة جار إبعادهم، 
أما بالنسبة للمطلوبني جنائيا ومدنيا، فتمت 

إحالتهم الى اجلهات املختصة أو اجلهات الطالبة 
لهم. وأكد املصدر أن هذه احلملة ستستمر 
وستكون أكثر تشعبا خالل الساعات املقبلة.

على صعيد آخر، داهم رجال مباحث األحمدي 
وكرا لتصنيع اخلمور احمللية، وضبط بداخل 

الوكر 4 وافدين آسيويني كانوا يقومون بإدارة 
املصنع.

وأشار املصدر الى أن مداهمة الوكر جاءت 
بعد ضبط آسيوي يبيع اخلمور احمللية في 

ساحة ترابية، حيث أرشد املباحث عن مصدر 
اخلمور املضبوطة.

وقال املصدر: رجال املباحث رصدوا 
أدوات ومعدات للتصنيع، ومت التحفظ على 

املضبوطات.
محمد الدشيش  ٭

130 مخالفًا ومخالفة و9 »جنائي« و3 »مدني« في حملة العدان
ومباحث األحمدي تغلق وكرًا لتصنيع اخلمور وتوقف 4 آسيويي


