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تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلـتي 

�ملرتوك و�لقالف الگرام

لـوفـاة �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

خالد مكي حمود املتروك
تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

الفريق سليمان الفهد مترئسا االجتماع ويبدو اللواء محمود الدوسري واللواء عبداحلميد العوضي واللواء عبدالفتاح العلي 
واللواء عبداهلل املهنا واللواء جمال الصايغ واللواء علي ماضي والعميد عادل احلشاش والعقيد وليد الشريعان

الفهد: لن نسمح بالعبث باألمن أو التهاون فيه 
ومصلحة الوطن تتطلب تعاون مرتادي احلسينيات

مطلوب لدين 17229 في العاصمة
وآخر للسجن 4 سنوات على اخلليج

مجهولون سلبوا مفتاحًا
إلعاقة مطاردتهم في العمرية

سرقة شوزن و375 طلقة

»حضانة« تقتل باخلطأ
الرضيعة رمياس

زوجة حولت شقة الزوجية 
إلى صحراء جرداء وانحاشت

أحمد خميس

انتقل فني���ون من األدلة اجلنائية الى أحد 
الشاليهات في منطقة القشعانية وحتديداً على 
طريق االعالف بر مطربة لرفع اآلثار التي ميكن 
للص مجهول ان يكون قد خلفها وراءه، وجاء 
انتقال رجال األدلة الى الشاليه في اعقاب تقدم 
مواطن الى مخفر املنطقة مبلغا عن ان مجهوال 
استهدف شاليهه بعد كس���ر الباب اخلارجي 
وس���رق من داخله بندقية ش���وزن 5 طلقات 
ونص���ف صندوق طلقات به 375 طلقة، وقال 
املبلغ ان احد اجلي���ران متكن من التقاط رقم 
سيارة كان يستقلها اللص، وقدم لرجال األمن 
رقم اللوحة وأوصاف املركبة وهي رباعية الدفع 

يابانية الصنع.

أحمد خميس

اتهم وافد مصري »حضانة« أطفال في ميدان 
حولي ب� »قت���ل ابنته باخلطأ« أثناء وجودها 

لديهم.
وتفاصيل القضية كما ذكر مصدر أمني أن 
الطفلة رمياس لم يتجاوز عمرها ال� 3 شهور 
وضعها والداها لدى احلضانة ليذهبا الى العمل، 
وعند عودتهما ألخذها الى املنزل فوجئ الوالدان 
بوفاة ابنتهما، والتي مت نقلها  لعيادة خاصة في 
نفس املنطقة من قبل معلمة داخل احلضانة، 
وعليه مت تس���جيل قضية وإحالتها للمباحث 
للوقوف على سبب الوفاة، حيث اتهم الوالدان 

احلضانة بأنها أهملت في رعاية ابنتهما.

أحمد خميس

ادرج اسم سيدة خليجية على قوائم املطلوبني 
وذلك بعد ان اتهمها زوجها بسرقة مختلف اثاث 
منزل الزوجية وحتويل الش���قة الى صحراء 

جرداء.
وقال مصدر امن���ي ان مواطنا تقدم ملخفر 
ش���رطة الواحة وقال انه كان مسافرا، وما ان 
وصل البالد امس توج���ه الى منزل الزوجية 
واذ به يجد باب الشقة مخلوعا وقد سرق من 
الشقة تلفاز وغس���الة وثالجة وطباخ واثاث 
ومس���تندات، وقال انه يوج���ه اصابع االتهام 
لزوجته التي ترك���ت منزل الزوجية، معتبرا 
نزع او خلع الباب مج���رد خدعة فعلتها ظنا 

منها انها ستفلت من املسؤولية.

هاني الظفيري

احال مدير أمن محافظة العاصمة اللواء 
ابراهيم الطراح الى ادارة التنفيذ املدني مواطنا 
تبني انه مطلوب لدين قدر ب� 17229 دينارا، 
وقال مصدر امني ان املواطن ضبط في حملة 
داخل العاصمة، من جهة اخرى، وفي حملة 

اخرى على شارع اخلليج، مت ضبط مواطن 
تبني انه مطلوب للسجن بحكم نهائي مدته 
4 سنوات في قضية تتعلق بحيازة مخدرات 

واالجتار فيها.
كما ضبط في العاصمة مواطن مطلوب 
لدين قدره 1900 دينار، الى جانب ضبط 22 

مخالفا لالقامة.

محمد الجالهمة

أمر وكيل نيابة الفروانية بس���رعة ضبط 
واحضار شخصني مجهولني قاما بضرب وافد 
هندي ضربا مبرحا وسلبه باإلكراه وسرقا منه 
مفتاح سيارة كفيله حتى ال يتمكن املجني عليه 
من االسهام في ضبطهما، وبحسب مصدر أمني 

فإن وافدا هنديا تقدم إلى مخفر شرطة العمرية 
وقال انه توجه إلى جمعية العمرية الرئيسية 
لشراء بعض األغراض بناء على رغبة كفيله 
وإذ بش���خصني يعترضاه ويقومان بضربه 
بشكل عنيف وسرقة حافظته وبها 200 دينار 
ورخصة س���وق وبطاقة مدنية وكذلك سرقة 

مفتاح سيارة كفيله.

ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان 
الفه���د اجتماع���ا م���ع وكالء وزارة الداخلية 
املساعدين للقطاعات امليدانية وكبار قيادات 
فري���ق العمليات األمنية امليدانية، ضم وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن اخلاص 
اللواء محمود الدوسري، ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن اجلنائي اللواء عبداحلميد 
العوضي، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون األمن 
العام اللواء عبدالفتاح العلي، ووكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون املرور اللواء عبداهلل 
املهنا، ووكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
العمليات اللواء جم���ال الصايغ، ومدير عام 
اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة اللواء علي 
ماضي، ومدير ع���ام اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعالم األمني العميد عادل احلش���اش ومن 
االمن الوقائي العقيد وليد الش���ريعان.  وقد 
اس���تعرض الفريق الفهد مع فريق العمليات 
امليدانية اخلطط واإلجراءات األمنية لش���هر 
محرم لتأمني احلسينيات، مؤكدا احلرص على 
النظام العام وعلى أن تتم حركة الشارع أمام 

احلسينيات بكل انسيابية وسالسة.
وشدد الفريق الفهد على أن وزارة الداخلية 
لن تس���مح بالقيام بأي مظاهر خارج نطاق 
مجالس احلسينيات، داعيا إلى االلتزام باحلقوق 
والواجبات وعدم اخلروج عن العادات والتقاليد 
األصيلة، مركزا على تش���كيل فرق عملياتية 
متحركة من القطاعات األمنية امليدانية بهدف 
التواجد والتعامل الفوري واملباش���ر مع أي 

فرضيات أمنية على أرض الواقع.
وش���دد على االنتباه واليقظة واحلذر من 

جانب قوة الش���رطة، مركزا على أن مصلحة 
أمن الوطن تتطلب التعاون الكامل مع األجهزة 
األمنية وعلى حتقيق التجاوب املنش���ود من 

جانب مرتادي احلسينيات.
وح���ث الفريق الفهد عل���ى أن تلتزم قوة 
الشرطة بالضبط والربط واالنضباط، مشددا 
على أنه لن يسمح ألحد بالعبث باألمن ال حاليا 
وال مستقبال وال مجال للتهاون فيه، داعيا إلى 
التواجد األمني املنظم واملدروس من الناحية 
العملية، مؤيدا بدعم مروري في ظل اإلشراف 

املتكامل من القطاعات امليدانية املتحركة.
وش���دد على أهمي���ة العنصر البش���ري 
وجاهزيت���ه للتعامل مع أي احداثيات طارئة 
وضرورة متيزه باليقظة واجلاهزية بالنظر إلى 
التطورات األمنية في املنطقة، وضرورة احليطة 
واحلذر ومتابعة أي حتركات أو تصرفات غير 
مسؤولة ومواجهتها بكل شدة وحزم والعمل 

على تطبيق القانون دون تفرقة.
وش���دد الفريق الفهد على االلتزام الكامل 
باخلطة العملياتي���ة امليدانية وتنفيذها بكل 
تفاصيله���ا ومراع���اة كل جوانبها واخلطط 
التفصيلي���ة لتنفيذها، مؤك���دا توفير جميع 
اخلدمات الالزمة لقوة الشرطة وعلى أن تكون 
االتصاالت بني الوحدات األمنية املشاركة على 

املستوى املطلوب.
كما أكد ضرورة الظهور باملظهر الالئق لرجل 
الش���رطة والتعامل احلضاري مع املواطنني 
واملقيمني، متمنيا لهم التوفيق في عملهم وأن 
يضعوا نصب أعينهم أمن وأمان الكويت، مؤكدا 

أنها أمانة في األعناق.

خالل اجتماعه مع فريق العمليات امليدانية األمنية

املستشار محمد الدعيج 

فيها 25 مواطنا باإلضافة إلى 
وافد إيراني واملعروفة إعالميا 
بقضي���ة »خلي���ة العبدلي« 
جللسة 13 اجلاري الستدعاء 
خبير املفرقعات العقيد عبد 

الوهاب الياقوت.
وأمرت احملكمة بطلب أصل 
دفتر أح���وال املباحث خالل 
الفترة م���ن 2015/8/10 حتى 
2015/8/14 واخلاص بضبط 
املتهمني من األول حتى الرابع 
أو صورة طبق األصل منه. 
وكذلك صورة طبق األصل من 
دفتر األحوال اخلاص بقصر 
املتهمني على  العدل بعرض 
الفترة  العامة خالل  النيابة 
من 2015/8/10 حتى 2015/9/1 
إدارة املؤسس���ات  وتكليف 
اإلصالحية من متكني املتهمني 
من تناول وجباتهم وأدويتهم 
اخلاصة خ���الل إحضارهم 

جلسات احملاكمة.
وخ���الل جلس���ة األمس 
أحضر املتهمون من السجن 
املركزي في حضور محاميهم 
وحضر املتهمون املفرج عنهم 
واس���تمعت احملكمة إلفادة 

بعد االستماع إلفادة ضابط املباحث في جلسة سرية

»اجلنايات« تؤجل نظر قضية »خلية العبدلي« 
اإلرهابية جللسة 13 اجلاري

متحرش سحل فتاة وضربها
لرفضها »الترقيم« في العقيلة

أحمد خميس

أقدم ش���اب، أراد »ترقيم« فتاة في مجمع 
شهير مبنطقة العقيلة، على ضرب الفتاة وسبها 
وجرها من شعرها وتكس���ير سيارتها ألنها 

رفضت أخذ رقمه، حسب ادعائها.

مصدر أمني قال ان الفتاة قالت في بالغها 
إن الشاب كان يالحقها ويلح عليها بأخذ رقمه، 
فلما رفضت بدأ مشوار التعذيب حيث الحقها 
بالسيارة واستوقفها وسبها وضربها، وعندما 
سجلت رقم سيارته اصطدم بها والذ بالفرار، 

وعليه مت تسجيل قضية.

ضابط املباحث اجلنائية في 
جلسة س���رية لم يحضرها 
س���وى املتهم���ني واحملامني 

والشاهد.
كانت النياب���ة العامة قد 
أس���ندت تهما إلى 26 متهما 
جميعهم كويتيون عدا متهم 
واحد إيراني اجلنسية، وأمرت 
النيابة بحبس املتهمني جميعا 
حبسا احتياطيا منهم ثالثة 
متهمني هاربني تقرر حبسهم 

حبسا غيابيا.
ووجهت النيابة إلى 24 من 
املتهمني تهمة ارتكاب أفعال 
من ش���أنها املساس بوحدة 
وس���المة أراض���ي الكويت، 
وتهمة السعي والتخابر مع 
جمهورية إيران اإلس���المية 
ومع جماعة حزب اهلل التي 
تعم���ل ملصلحته���ا للقيام 
الكويت  بأعمال عدائية ضد 
من خ���الل جل���ب وجتميع 
وحيازة وإح���راز مفرقعات 
ومدافع رشاش���ة وأس���لحة 
نارية وذخائر وأجهزة تنصت 
بغير ترخيص وبقصد ارتكاب 

اجلرائم بواسطتها.

مؤمن المصري

أجلت الدائ���رة اجلزائية 
الرابعة باحملكمة الكلية أمس 
برئاسة املستشار محمد راشد 
الدعيج وعضوية املستشارين 
صبري عمارة ومحمد يوسف 
الصانع وأمانة س���ر هشام 
س���ماحة نظر قضي���ة أمن 
الدولة رق���م 2015/55 املتهم 

اللواء الشيخ مازن اجلراح

العامة ملباحث شؤون االقامة 
وذوده باملعلومات ليتم تشكيل 
فريق عمل الجراء التحريات 

والتأكد من صحة االدعاء.
وق���ال املص���در ان رجال 
مباحث ش���ؤون االقامة تبني 
لهم ان االمر يتعلق بش���بكة 
ثالثية مكونة من مواطن في 
احدى ادارات الهجرة ومندوبني 
احدهما مصري واآلخر عراقي 
وانهم وراء »تدبيس« صاحب 
الش���ركة فيما ال يقل عن 20 

كفالة.
وأردف املصدر بالقول: مت 
توقي���ف املندوبني واملوظف 
واخضاعهم للتحقيق واعترفوا 
بانهم سجلوا على الشركة 20 
كفالة لوافدين عرب وآسيويني 
مقابل مبالغ مالية تصل الى 

1500 للوافد.
وأك���د املص���در أن جميع 
الوافدي���ن الذين اس���تفادوا 
من خدمات العصابة ادرجت 
اسماؤهم على قوائم املطلوبني 

مباحث شؤون اإلقامة توقف عصابة ثالثية 
»دبّست« صاحب شركة في 20 كفالة

النيابة  الى  متهيدا إلحالتهم 
لتورطه���م ف���ي التزوير او 

االكتفاء بابعادهم اداريا.

أمير زكي

أمر وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لش���ؤون اجلنسية 
واجلوازات اللواء الشيخ مازن 
اجلراح بضبط مواطن يعمل 
موظفا في احدى ادارات الهجرة 
ومندوبني عربيني لتورطهم 
في تسجيل اقامات على احدى 
الش���ركات دون علم الشركة 
وجلب نح���و 20 وافدا على 
الشركة مبقابل مالي يتراوح  

بني 800 و1500 دينار.
وبحسب مصدر أمني فإن 
احد املواطنني اس���تغل اتباع 
اللواء الش���يخ مازن اجلراح 
الباب املفتوح حيث  سياسة 
دخل اليه وسرد عليه مشكلته، 
اذ قال انه اكتشف وجود عمالة 
ال يعرف عنها اي شيء مسجلة 

على شركته دون علمه.
املواطن من  وما ان خرج 
مكتب اللواء اجلراح حتى مت 
االتصال مبدي���ر عام االدارة 

محقق يتهم مواطناً وخليجياً بإهانته وتهديده

مواطنة لرجل أمن بعد تصويره:
»عيال عمي ضباط وراح يورونك الشغل عدل«

أحمد خميس ـ محمد الجالهمة

سجل محقق يعمل في مخفر شرطة الساملية 
قضية حملت عنوان »إهانة موظف عام والتهديد 
والتدخل في اجراءات التحقيق« متهما مواطنا 
وخليجيا بارتكاب هذا اجلرم، وقال احملقق في 
القضية التي حملت رقم »2015/1152« انه كان 
على رأس عمله حينم���ا دخل املدعى عليهما 
وقاما بإهانته وتهديده بإحلاق أذى بعد رفضه 

التدخل في مهام عمله، من جهة اخرى، تقدم 
رجال أمن الى مخفر ش���رطة بيان وابلغا عن 
تعرضهما لالهانة خالل اداء مهام عملهما، وقال 
املبلغان انهما استوقفا مركبة في مواقف صالة 
افراح جمعية مشرف ولدى طلب هوية سيدة 
كانت بداخل السيارة قامت بتصوير احد رجال 
األمن وعند سؤالها عن سبب قيامها بالتصوير، 
قالت مو شغلك »أنا عيال عمي ضباط يورونك 

الشغل عدل«.

ضبط سكران في عز الظهر على طريق الساملي
أحال رج���ال جندة اجلهراء مواطنا اعتزل 
املدينة وذهب الحتس���اء اخلم���ر على طريق 

الساملي »في عز الظهر«.
وقال مصدر امني ان دوريات النجدة شاهدوا 

اثناء جتولهم شخصا يجلس بجانب سيارته 
في وقت الظهيرة على طريق الس���املي وعند 
طلب اثباته تبني أن���ه مواطن وخارج نطاق 

التغطية بسبب تناوله املشروب املسكر.

 االسفلت اختفى متام 

نشطاء التقطوا صورا للخادمة للذكرى

فيضان في مشرف

خادمة بشنطة على »السريع«

معدات نفطية من دون رصيد
اشترى مواطن معدات الستخراج النفط من 
إحدى الشركات وأصدر لهم »شيكا« مببلغ 7875 

دينارا، اتضح انه من دون رصيد.
وأفاد مصدر امني بأن عالمات االس���تفهام 
حتوم حول املواطن ليس من أجل »الشيك« ولكن 

بسبب حاجته الى معدات استخراج النفط.

هاني الظفيري

تسبب كس���ر في بايب رئيسي مغز لعدد 
من املنازل في منطقة مش���رف إلى غرق أحد 
الشوارع بصورة كبيرة وكأن األمر عبارة عن 
فيضان تأثرت به املنطق���ة. هذا، وقام رجال 
األم���ن بالتوجه إلى موق���ع البالغ والتواصل 
مع وزارة األشغال والكهرباء إلصالح البايب 
القريب من أرض املعارض ويبعد البايب أرض 

املعارض عدة أمتار.

هاني الظفيري

تداول نشطاء على نطاق واسع صورة خلادمة 
تبدو آسيوية وهي حتمل شنطة سفر وتتجول 
على الطريق السريع، وحتديدا مقابل جمارك 
الدوحة، ورجح النش���طاء أن تكون اخلادمة 
هربت من من���زل كفيلها، وقد حرص البعض 
على التقاط صور للخادمة والش���نطة وإبالغ 

عمليات الداخلية.


