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اآلسيوي احتفظ باملخدرات في ثالجة صغيرة

املقدم الشيخ عبداهلل املالك

مباحث الهجرة واجهته بتهمة رشوة موظف عام

لبناني ملوظف منافذ: »هيك 1500 دوالر 
وخلصني وراي شغل في الديرة«

عبداهلل قنيص

أحال مدي���ر مباحث مطار 
الكويت الدولي يوم امس الى 
النيابة العام���ة وافدا لبنانيا 
بتهمة تقدمي رشوة الى موظف 
الكويت، كي يغض  في مطار 
املوظ���ف البص���ر ع���ن كون 
الوافد اللبناني س���بق إبعاده 
عن الكويت، واسمه مدرج على 
قوائم غير املصرح لهم بدخول 
البالد، ومتت احالة 1500 دوالر 
إلى مل���ف القضية، حيث قام 
الى  اللبناني بتقدميها  الوافد 
املوظف كي ميكنه من دخول 
امني  البالد، وبحسب مصدر 

ف���إن موظفا ف���ي منفذ مطار 
الكويت الدولي ابلغ مسؤوليه 
بأن واف���دا لبنانيا حضر الى 
البالد بس���مة زيارة جتارية 
ولدى انه���اء اجراءات دخوله 
اكتشف انه سبق وأن أبعد عن 
البالد واسمه مدرج على قوائم 
املمنوعني، حيث سارع املوظف 
الى ابالغ اللبناني بأنه سيعود 
من حيث اتى كونه غير مصرح 
له بالدخول ليفاجأ بأن اللبناني 
يخرج له 15 ورقة من فئة 100 
دوالر طالبا منه ان ميكنه من 

الدخول.
واضاف املصدر: فور ابالغ 
موظف املنافذ مس���ؤوليه مت 

اخط���ار مدي���ر مباحث مطار 
املقدم الشيخ  الدولي  الكويت 
عب���داهلل املالك والذي اخضع 
اللبنان���ي للتحقيق  الواف���د 
ليعت���رف بأن���ه ق���دم املبلغ 
للموظف باعتبارها »اكرامية« 

حسب وصفه.
وأكد املصدر ان املقدم الشيخ 
عبداهلل املالك رفع تقريرا بشأن 
ال���ى االدارة  اللبناني  قضية 
العامة لشؤون االقامة للبحث 
عن كيفية استخراج سمة دخول 
للواف���د اللبنان���ي رغم كونه 
سبق إبعاده عن البالد واسمه 
مدرج على قوائم املمنوعني من 

الدخول.

بعد إغالق ممر اإلسعاف مبركبة فارغة

إحالة باكستاني وزوجته و3 من أبنائه إلى »اجلنائية«
 قدموا إلى البالد بجوازات بريطانية مزوّرة

عسكري ضرب محققاً لتمكني عربية قاصر من الهرب

عبداهلل قنيص

أح���ال رجال أم���ن مطار 
الكوي���ت الدول���ي امس الى 
املباحث اجلنائية 5 وافدين 
جميعه���م م���ن اجلنس���ية 
الباكس���تانية تض���م زوجا 

وزوجة و3 اطفال حملاولتهم 
البالد بجوازات  الى  الدخول 
سفر مزورة، بينما نفى الوافد 
الباكس���تاني في التحقيقات 
االولي���ة ان تكون اجلوازات 
التي بحوزته مزورة، مؤكدا 
انه باكس���تاني االصل ولكن 

البريطانية  يحمل اجلنسية 
فيم���ا مت التأك���د م���ن خالل 
اجهزة احلاسوب ان اجلوازات 

مزورة.
وقال مصدر امني ان الوافد 
الباكستاني وصل الى البالد 
لزيارة اقارب  له وكان بصدد 

الدخول الى الكويت باعتباره 
يحمل جنسية بريطانية متكن 
حاملها من الدخول الى الكويت 
دون اذن مسبق، وأشار املصدر 
الى انه بوضع اجلوازات على 
اجهزة الكش���ف عن التزوير 

اكدت ان اجلوازات مزورة.

عبدالعزيز فرحان

تعرض أحد محققي مستشفى 
مبارك الكبير لالعتداء والضرب 
والق����ذف م����ن قبل عس����كري 
بالداخلية وفتاتني، وبحس����ب 
ما ورد على لسان احملقق فإنه 
كان قد انتهى من نوبة عمله، 
وخالل خروجه من العمل الحظ 
وجود مركبة، وقد أغلقت ممر 
اإلسعاف اخلاص باملستشفى 
وال يوجد باملركبة أحد، فتوجه 
الى النقطة األمنية التي لم يكن 
متواجد بها أحد، وأضاف احملقق: 
»من منطلق كل مواطن خفير 
ولكوني محققا اتصلت بغرفة 
العمليات لإلبالغ عن الواقعة، إال 
ان غرفة العمليات وعن طريق 

اخلطأ على األرجح أبلغت عن 
ان الواقعة في مستوصف مبارك 
الى  الذي دعاني  الكبير، األمر 
االتصال بضابط مخفر اجلابرية، 
وعقب دقائق من اتصالي شاهدت 
فتاتني تتوجهان الى املركبة التي 
كانت قد أغلقت الطريق، وعندها 
طلب����ت إثباتاتهم����ا ليتبني ان 
إحداهما عربية قاصر وال حتمل 
أي إثبات واألخ����رى مواطنة، 
فتسلمت البطاقة وانتظر ضابط 
املخفر داخل املستشفى، وخالل 
االنتظ����ار فوجئت بش����خص 
يرتدي دشداش����ة وتبدو عليه 
اإلصابة يطرق نافذة سيارتي، 
وعندما قمت بفتح الزجاج له، 
أظهر الشخص هويته واتضح 
انه عسكري بالداخلية، فأخبرته 

بأن����ي محقق في املستش����فى 
وأخرجت له بطاقتي، عندها طلب 
العسكري مني ان اسلمه بطاقة 
املواطن����ة وهددني، فرفضت، 
وعلى غفلة مد العسكري يده 
على اليد اليمنى لسلب البطاقة 
مني غصبا، األمر الذي دعاني 
الى النزول م����ن املركبة، وقد 
تهجم علي العسكري«، وأشار 
احملقق الى ان احدى الفتاتني وفي 
التشابك قامت بسبي  حلظات 
وحتفيز العسكري على ضربي، 
مش����يرا الى ان املارة تدخلوا 
وقاموا بتفريقنا، مما سهل على 
العسكري س����لب البطاقة منه 
والهرب الى املركبة، حيث طلب 
من السورية القاصر ان تنزل 
حتى يتسنى للمواطنة الدخول 

الى مركبة العسكري، إال انه في 
تلك اللحظة قد وصلت الدورية، 
فهرب اجلاني وترك السورية 
القاصر في مواقف املستشفى 
وتوارى ع����ن األنظار، وعليه 
متت معاجلة إصابات احملقق 
باملستش����فى وإحالة قضيته 
والقاصر الى مخفر اجلابرية، 
هذا ومت تسجيل قضية اعتداء 
بالضرب والسب والقذف وإهانة 
موظف، وأوضح املصدر انه مت 
ضبط املعتدي الذي لم يفصح 
عن هوية املواطنة التي كانت 
معه، وقد أشار املصدر الى ان 
احملقق رغم تزويده باسم الفتاة 
الرباعي للمباح����ث في مخفر 
اجلابري����ة إال انهم لم يتمكنوا 

من االستدالل عليها.

باكستاني حاول تهريب احلشيش 
في »قوالب الثلج«

هاني الظفيري

أطاح رجال منفذ العبدلي بوافد من اجلنسية الباكستانية 
وبحوزته 10 كيلوات من مادة احلشيش املخدر قام بوضعها 

في »قوالب الثلج« وفي التفاصيل ان رجال جمارك منفذ 
العبدلي اشتبهوا بوافد باكستاني قادم من العراق فتم تفتيش 

»قوالب الثلج« املجمدة بطريقة يصعب اكتشافها ليتم عمل 
ثقب بقالب الثلج الذي كان بداخله كمية احلشيش املضبوطة.

نيبالية إلى إنعاش مستشفى الصباح 
حملاولتها االنتحار مبادة مجهولة

تشابهًا الرقم املدني ملصري 
ومواطن فطالبت شركة االتصاالت 

األخير بـ 349 ديناراً  مديونية

آسيوية مزدوجة أهانت
 موظفة في مطار الكويت

األمواج لفظت جثة جنني
 غير مكتمل النمو  في أبوحليفة

البحث عن مجهول هدد شاعرًا 
مبسدس في جمعية العدان

السياج أتلف مقدمة سيارة 

حريق بناية في حولي
 خلّف خسائر مادية

مطاردة تنتهي بضبط مطلوب 
ومتغيب و36 زجاجة »محلي«

هاني الظفيري -  عبدالعزيز فرحان

ادخلت وافدة نيبالية الى مستشفى الصباح ونقلت الى 
غرفة العناية الفائقة لتقدمي االسعافات الضرورية على 
ان تخضع للتحقيق الحقا للوقوف على ماهية مادة قامت 
بتناولها افقدتها الوعي واإلدراك، وبحس����ب مصدر امني 
فإن زميلة الوافدة ابلغت رجال األمن بأنها تقيم في شقة 
مشتركة مع مواطنتها وحينما طرقت باب الغرفة لم جتب 
وهذا دعاها الى كس����ر الباب لتجد زميلتها تنازع املوت، 
وبالكشف الطبي على الوافدة تبني تناولها ملادة مجهولة 
ادت الى دخولها في غيبوبة ومتثلت حالتها الصحية في 
صعوبة التنفس وهبوط شديد في الضغط وتسارع في 

ضربات القلب وتوسع حدقة العني.

هاني الظفيري

سجل مواطن في مخفر خيطان قضية تزوير في محرر 
رسمي، وجاء تسجيل املواطن للقضية بعد ان تقدم الى 
شركة اتصاالت للحصول على خط هاتف وجهاز حديث 
ومت ابالغ����ه في االتصال انه مدين ب����� 349 دينارا، وقال 
املواطن: س����ارعت الى مقر الشركة وطلبت االطالع على 
العقد ليتم استخراج العقد وتبني ان العقد مسجل باسم 
وافد مصري وان البطاقة املدنية املرفقة في العقد باسم 
الوافد املصري، واضاف املواطن في بالغه ان هناك خطأ 
متثل في ان رقمه املدني متشابه مع رقم الوافد املصري، 
ومضى املواطن بالقول: رغم كل ذلك رفضت الشركة اعطائي 

هاتفا النني بالنسبة لهم مدين مببلغ مالي.

عبدالعزيز فرحان

اتهمت موظفة تعمل في ادارة املنافذ وافدة آس����يوية 
بحوزتها جنسية أوروبية بإهانتها خالل ادائها مهام عملها، 
وقالت املوظفة في القضية ان اآلس����يوية قامت بالصراخ 
عليها خالل طلبها انهاء اجراءات دخولها للبالد من خالل 
التردد على ش����ركة متخصصة في استخراج ڤيزا خاصة 

برعايا الدول األوروبية.

محمد الجالهمة

اخطر رجال أمن األحمدي ظهر امس االدارة العامة 
لألدلة اجلنائي���ة بوجود جثة طفل غير مكتمل النمو 
لفظته أمواج البحر على مقربة من شاطئ أبوحليفة.

وقال مصدر امني ان بالغا تلقته عمليات الداخلية 
بوجود جثة طفل غير مكتمل النمو حيث سارع رجال 
أمن األحمدي وبعد التأكد من ان اجلثة لطفل مت اخطار 
األجهزة املعنية مبا في ذلك وكيل نيابة األحمدي والذي 
امر بتس���جيل قضية، ورجح مصدر ان يكون الطفل 
نتيجة حمل خارج العالقة الزوجية، مشيرا الى ان الطب 

الشرعي سيقف الى حد كبير على عمر اجلنني.

هاني الظفيري

سجلت في مخفر العدان قضية تهديد بالقتل ضد 
ش���خص مجهول، وذلك بعد ان تقدم ش���اعر كويتي، 
مشيرا الى انه كان يتواجد في مواقف جمعية العدان، 
وقام شخص ال يعرفه بوضع سالح ناري على رأسه 
مهددا اي���اه بالقتل، هذا ومتت احالة املدعي الى االدلة 
اجلنائية للوقوف على حقيق���ة االدعاء ورصد اآلثار 
التي احدثها اجلاني في رأس املدعي السيما ان الشاعر 
اكد ان املدعى علي���ه احدث به اصابة في الرأس جراء 

ضربه بأسفل املسدس.

هاني الظفيري

شهد طريق الدائري الرابع السريع حادث اصطدام 
يابانية بالسياج احلديدي واعتراضها في احلارة اليمنى، 
حيث مت سحبها وإبعادها عن الطريق قبل ان تصطدم 
بها الس���يارات املارة، وقال مصدر أمني ان بالغا ورد 
مساء أمس األول عن وقوع حادث اصطدام على طريق 
الدائري الرابع باجتاه الساملية وحتديدا مقابل منطقة 
الصليبخات وتبني ان احلادث ه���و اصطدام يابانية 
بالسياج احلديدي، حيث افتلت مقود املركبة لتتوقف 

بعد اصطدامها بالسياج الذي أتلف واجهة السيارة.

هاني الظفيري

أخمد رجال إطفاء النقرة والساملية حريقا بعمارة 
في منطقة حولي دون ان يسفر احلريق عن وقوع أي 
إصابات، وفي التفاصيل التي يرويها مصدر امني ان 
بالغا ورد إلى غرفة عمليات الداخلية عن وقوع حريق 
في بناية في منطقة حولي من ثالثة طوابق قام رجال 
اإلطفاء بإخالئها من الس���كان، حيث مت إخماد النيران 

التي لم تخلف سوى خسائر مادية.

عبداهلل قنيص

أحال رجال امن اجلليب الى االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات وافدين آس���يويني حليازة 36 زجاجة خمر 
محلي، وجاء ضبط الوافدين بعد مطاردة على االقدام في 
منطقة اجلليب، والالفت ان اآلسيويني تبني ان احدهما 
مطلوب للتحقيق في االدارة العامة للتحقيقات واالخر 
مطلوب ملباحث الهجرة لكونه متغيبا، وقال مصدر امني 
ان رجلي االمن شاهدا شخصني يحمالن أكياسا تبدو 
ثقيلة ليتم الطلب منهما التوقف ملعرفة حمولة االكياس، 
اال ان اآلسيويني تركا االكياس وهربا على االقدام لتتم 

مطاردتهما وتبني انهما هنديان ومطلوبان.

من حريق حولي 

 املطلوبان وأمامهما اخلمور احمللية 
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