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محامية تقاضي شابًا استغل إنقاص وزن 
موكلها .. لترويج حبوب تخسيس

مؤمن المصري

تقدمت احملامية حوراء احلبيب بشكوى للنائب العام 
ضد صاحب حساب على موقع إنستغرام استخدم صورة 
احــد موكليها ووضع دعاية إلنقاص الوزن، مســتغال 

جناح ما قام به موكلها 
من قصة مشهورة في 
إنقاص وزنه من خالل 
الســليمة،  التغذيــة 
وأصبح يوهم الناس 
بــأن هــذا الشــخص 
أنقص وزنه من خالل 

هذه احلبوب.
وقالت احلبيب: إن 
ما قام به املشكو بحقه 
غير صحيح وال ميت 
للواقع بصلة، حيث إن 
الشاكي لديه برامج، 
ومهتم بأمور التغذية 

الصحيــة وله مؤلفات في ذلك املجــال، وبفضل فكره 
وعزميته استطاع إنقاص وزنه دون أن يكون لصاحب 

احلساب املشكو في حقه أي يد أو دخل فيه.

احملامية حوراء احلبيب

بطالن »القبض« يلغي حبس مواطن 
5 سنوات حليازة »احلشيش«

ألغت احملكمة الكلية احلكم الغيابي القاضي بحبس 
مواطن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغرميه 5 آالف 
دينــار في قضيــة حيازة احلشــيش وامليثامفيتامني، 

وقضت مجددا له بالبراءة.
وأمام احملكمة حضر احملامي بدر التبيناوي موكال عن 

املتهم وترافع شفاهة 
وقدم مذكرة بدفاعه، 
ودفع ببطالن إجراءات 
القبــض والتفتيــش 
الواقعني على موكله.
وقالــت احملكمــة 
في حيثيــات حكمها 
إنــه ال يجــوز إلقــاء 
القبــض والتفتيــش 
إال في حاالت التلبس 
جرائــم  باعتبارهــا 
مشهودة أو بإذن من 
النيابة العامة أو في 
إحدى احلــاالت التي 

وردت في القانون على سبيل احلصر والتي ليس من 
بينها مجرد مشاهدة املتهم في حالة غير طبيعية.

احملامي بدر التبيناوي

املتهم وامامه املضبوطات

.. وكيفية تقطيرها املخدرات في االكياس

القبض على كندي من أصول إيرانية 
حوّل مسكنه وكراً لزراعة املواد املخدرة

جاسم التنيب - هاني الظفيري

العامــة  اإلدارة  متكنــت 
للمباحــث اجلنائية من إلقاء 
القبض علــى وافد كندي من 
اصل ايراني من مواليد ١9٧٧ 
بتهمــة حيازة مــواد مخدرة 
ومؤثرات عقلية بقصد االجتار 
والتعاطي واستغالل مسكنه 

لزراعتها.
امنــي أن  وذكــر مصــدر 
معلومــات وردت إلــى مدير 
عــام اإلدارة العامة للمباحث 
محمــد  العميــد  اجلنائيــة 
الشــرهان حول وافــد كندى 
ميارس نشاطا إجراميا فأمر 
بإجراء حتريات مكثفة للتأكد 
مــن صحة املعلومــات وبعد 
اتخــاذ اإلجــراءات القانونية 
الوافــد  الالزمــة مت ضبــط 
املتهم مبنطقة صباح السالم، 
حيــث عثر في مســكنه على 
غرفة مجهزة مبعدات حافظة 
للحــرارة ووحــدات قيــاس 
ومظللة بطريقة تناسب زراعة 
املــواد املخدرة، كما عثر على 
قوالب بها تربة خاصة لزراعة 
املــواد املخــدرة وحافظــات 
زجاجيــة مليئة بهــذه املواد 
واجلاهزة للتعاطي وعدد من 
احلقن الطبية، كما عثر معه 
على بــذور لنبتة املاريغوانا 
املخدرة. وأوضح املصدر أنه 

عثر مع املتهم في منزله على 
أدوات تعاط ومؤثرات عقلية 
ومواد مخدرة وميزان حساس 
ومبلغ مالي ذكر أنه حصيلة 
جتارته من هذه املواد، مضيفة 
أن املتهم اقر بأنه يجلب هذه 
املواد من خارج الكويت عبر 
شركات توصيل الطلبات، كما 
أفاد بأنه يستغل مسكنه منذ 
ســنتني تقريبا ملمارسة هذا 
النشاط املجرم قانونا، ومتت 
إحالته إلى اجلهات املختصة 

التخاذ اإلجراءات بحقه.
وأفاد املصدر بــأن الوافد 
الكنــدي يقــوم بزراعة مواد 
مخدرة جديدة وهي ما يطلق 
عليها »كريزي مشروم« وهي 

مواد مخدرة تتلف خاليا املخ 
مع كثرة تعاطيها وتعتبر من 
اقوى انواع املواد املخدرة التي 
بدأ استخدامها وتعاطيها منذ 
فترة قصيرة عامليا، والكمية 
املزروعــة التــي ضبطت مع 
الكندي فيها اجلاهز للتنشيف 
والطحن وفيها مزروع جديد 
ويتطلب شهرين حلني قطفه 
وبعدهــا يدخــل فــي عملية 
التنشيف واحلقن ثم الطحن 

وبعدها يتم تداوله.
وأكد املصدر أن هذه املادة 
مــن اخطــر مــواد التعاطــي 
على اإلطــالق فتأثيرها على 
الهلوســة وسرعة  املتعاطي 

الغضب.

العميد محمد الشرهان

رجال االطفاء اثناء معاينة احلريق

إصابة 6 بينهم رجل إطفاء.. وشقيقة املتوفى حالتها حرجة

وفاة سوري في حريق مأساوي بـ »أم الهيمان«
عبداهلل قنيص

لقي وافد سوري مصرعه 
وأصيبت شقيقته في حادث 
حريق مأســاوي وقع مســاء 
أول من امــس االثنني نتيجة 
حريق شب في منزل يقيمان 

به مبنطقة أم الهيمان.
وذكر مصدر أمني ان مركز 
عمليات اإلدارة العامة لإلطفاء 
تلقى بالغا قبل منتصف ليلة 
أول مــن امس يفيــد باندالع 
حريق شقة بالطابق األرضي 
باملنــزل، ووجود أشــخاص 
محتجزين اثر احلريق، فتم 
توجيه فرق إطفاء مركزي ام 
الهيمان وميناء عبداهلل بقيادة 
رئيس مركز إطفاء ام الهيمان 
املقدم أحمد الهبدان، وكان وقت 
وصول أول فرقة إطفاء للموقع 
في غضون 5 دقائق، وأوضح 
املصدر ان املنزل يتكون من 
5 شقق وكان هناك ما يقارب 
3٠ شــخصا محتجزيــن اثر 
احلريق، وشرع رجال اإلطفاء 
اإلنقــاذ وواجهتهم  بعمليــة 
صعوبات منها ان »شبابيك« 
الطابق األرضي كانت مغطاة 

بحماية من احلديد مت قطعها، 
وبــدأت عمليــة اإلنقــاذ في 
الشقة احملترقة وكان من بني 
األشخاص الذين مت إنقاذهم 
حدث من إحدى اجلنســيات 
العربية ومعه أشــقاؤه ومت 
تسليمهم الى فنيي الطوارئ 
الطبية ونقلوا الى مستشفى 
العدان، وهنــاك لفظ احلدث 
متأثــرا  األخيــرة  أنفاســه 
باإلصابــات التــي حلقت به 

جراء احلادث.
وأضاف املصدر ان إحدى 
املتوفــى حالتهــا  شــقيقات 
حرجــة، ووصفت حالة باقي 
أشــقائه باملستقرة، ومت نقل 
عائلــة أخــرى مكونــة من 5 
الــى املستشــفى  أشــخاص 
لتلقي العالج اثر استنشــاق 
الدخان وحالتهم مستقرة، فيما 
أودع أحد رجال اإلطفاء بغرفة 
العناية املركزة في مستشفى 
العــدان إلصابتــه باالختناق 
واإلجهــاد احلــراري وحالته 

مستقرة.
تواجــد فــي مستشــفى 
العدان لالطمئنان على حالة 
املصابــني كل من نائب املدير 
العام لشؤون قطاع املكافحة 
البليهيــص  اللــواء جمــال 
املهنيــة  الســالمة  وضابــط 
وضابط التحقيق، كما تواجد 
في موقع احلادث رجال األمن 
وفنيو الطوارئ الطبية الذين 
نقلوا املصابني الى مستشفى 
العدان، وفتحت مراقبة حتقيق 
حوادث احلريق باإلدارة العامة 
لإلطفاء حتقيقا موسعا ملعرفة 

أسباب ومالبسات احلادث.

الفريق الفهد: العمل امليداني 
مقياس لتحديد وتقييم األهداف 

واخلطط التي ننطلق منها

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أن 
برامج التوعية اخلاصة بفئة الشباب البد أن تنطلق من 
الشــباب وألجلهم وبهدف توجيه الشباب وإرشادهم، 
مؤكــدا أن العمل امليداني الشــبابي هــو املقياس الذي 
يتم مــن خالله حتديد وتقييم األهداف واخلطط التي 
ينبغي أن ننطلق منها، ومشددا على أهمية أن يستمر 
الطموح للسعي إلى األفضل وأال يتوقف على حد معني.
جــاء ذلك خالل اســتقبال الفريــق الفهد في مكتبه 
مبقر وزارة الداخلية، صباح امس وكيل وزارة الدولة 

لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح.
ورحب الفريق الفهد بضيفته، مؤكدا دعم املؤسسة 
األمنية الكامل للدور احملوري لوزارة الدولة لشــؤون 
الشباب، مثنيا على جهودها في سعيها الدائب لتوعية 
الشباب ورعايتهم. موضحا أنه يتعني علينا أن ننطلق 
بهــذه التوعية من أرضية التعاون املشــترك ملعاجلة 
الظواهر السلبية الشبابية وحتليلها وإيجاد احللول لها.
وقــال انه لدينا فــي وزارة الداخلية اإلدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني وإدارة الشــرطة املجتمعية، 
وكالهما لديه جتارب رائدة في ميدان محاكاة الشباب 
مبنية على الثقة التي أصبحت راسخة في عقول أبناء 
املجتمع، والتي ننطلق منها لكســب الشباب للتعاون 

انطالقا من تفهم واستيعاب تطلعاتهم وطموحاتهم.
وحث الفريق الفهد على أهمية دعم احلوار املتبادل 
في املرحلة املقبلة والتنسيق بني وزارة الدولة لشؤون 
الشباب ووزارة الداخلية ممثلة بإدارة الشرطة املجتمعية 

ألننا شركاء في النجاح.
بدورها أشارت الشيخة الزين الصباح إلى أن وزارة 
الدولة لشؤون الشباب تتولى اآلن توجيه رسائل شبابية 
عنوانهــا التعــاون واإلصالح وزرع الثقــة والتفاؤل، 
مؤكدة أن كل فئة عمرية لها برامج توعوية خاصة بها 
في إطار أنشطة موسمية تقوم بها الوزارة لغرس هذه 
األنشــطة وترســيخ هذه املفاهيم املبنية على التنوع 
واختيار أســس االنطالق نحــو األفضل وانها تخضع 

بشكل دائم للمتابعة والتخطيط والتنظيم.

الفريق سليمان الفهد مستقبال الشيخة الزين الصباح

موظف باملرور يعثر على قنبلة 
يدوية في كبد وأخرى بالساملي

عبداهلل قنيص

عثر موظف في قطاع املرور على قنبلة يدوية تعود 
الى االحتالل العراقي الغاشم على البالد، وتعامل رجال 

هندسة املتفجرات مع البالغ. 
وقــال مصدر أمني إن بالغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية مساء أمس األول من موظف في قطاع املرور، 
وحتديدا في مركبات مراقبة السرعة، انه أثناء ترجله من 
املركبة في كبد شاهد جسما غريبا، وعلى الفور توجه 
املختصون الى املوقــع عند كيلو ١4، ومت نقل القنبلة 
بعد استدعاء رجال هندسة املتفجرات للتعامل معها.

وعلى صعد متصل، عثر مواطن على قنبلة أخرى 
أثناء تنزهه وأفراد أسرته في بر الساملي وحتديدا عند 
الكيلو ١3، ومت إبالغ اجلهات املختصة وتسجيل البالغ 
في مخفر تيماء، ومت توجيه الدوريات إلى موقع البالغ، 

حيث مت تسويرها ووضع عالمات إرشادية حولها.

 القنبلة التي عثر عليها املواطن في الساملى 

عيادة املتهم بعد ضبطهالعميد ركن صالح مطر  الطبيب املزيف

دكتور مزيف سقط بعد اعتدائه على فلبينية
في عيادة وهمية تستخدم لإلجهاض

أحمد خميس ـ مشاري المطيري

قام وافد مصــري يدعي أنه يعالج باحلجامة ويجري عمليات 
اإلجهاض للحوامل سفاحا مبنطقة الفروانية، باحتجاز وافدة فلبينية 
داخــل عيادته ملدة يومني وواقعها باإلكراه والقوة وعندما متكنت 
الفلبينية من الهرب توجهت على الفور إلى مخفر الفروانية مستغيثة 
برجــال األمن وعلى الفور توجه الرائد حقوقي مشــعل املطيري 
بتعليمــات وتوجيهات من املدير العام ألمن الفروانية العميد ركن 

صالح مطر، إلى عيادة الوافد املصري ومت القبض عليه وإحالته إلى 
املخفر للتحقيق وعند استيضاح االمور تبني أن الوافد قام بخداع 
الفلبينية من خالل تشغيلها في العيادة ولكنه كان يضمر الشر لها 
بافتراسها بالقوة رغم رفضها ومقاومتها االعتداء وعند التحقيق 
معه اتضح أنه ميارس الطب الشعبي من دون ترخيص ومبواجهته 
بالفلبينية اعترف مبا نسب إليه من اتهام في هذه القضية ومتت 
إحالتــه إلى النيابة العامة باملضبوطات من أدوات طبية والتي عثر 

عليها داخل العيادة.

احملكمة ترفض إلزام زوجة
 برد 2000 دينار قيمة ساعة

سعد الرشيدي

رفضت محكمة األسرة برئاسة املستشار محمد اجلاسمي 
إلزام زوجة برد متاع زوجها وقيمة ساعة بـ ٢٠٠٠ دينار 
اخذتها من منزل الزوجية. وترافع امام احملكمة عن الزوجة 
املدعى عليها احملامي محمد خليل القطان من مكتب املجموعة 
االستشارية القانونية مكتب احملامي خليل القطان، وأثبت 

ادعاءات  بالدفاع كذب 
الذي  املدعــي  الــزوج 
طلــب رد متاعه املبني 
الدعوى من  بصحيفة 
بإلزامها برد  زوجتــه 
ساعة اجمالي قيمتها 
مبلغ ٢٠٠٠ دينار، وذلك 
على سند من القول إنه 
تزوج بها ورزق منها 
باألبناء ثم خرجت من 
مسكن الزوجية وأخذت 
معها الساعة، واستطاع 
أيضا أن يثبت أنه على 
الدائــن إثبات االلتزام 

وعلى املدين التخلص منه، وأنه اذا عجز اخلصم املكلف 
قانونــا باإلثبــات على إقامة الدليل علــى صحة ما ادعاه 
خسر الدعوى. وقال: ان اإلثبات مبعناه القانوني هو إقامة 
الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود 
واقعة قانونية ترتبت آثارها وملا كان إثبات تلك الواقعة 
التــي هي مصــدر احلق املدعي به على عاتق من متســك 
بهــا، وحيث ان املدعي لم يثبــت صحة دعواه ولم يثبت 
ذلك باحدى طرق اإلثبات وعليه فان الدعوى غدت خالية 
من اي دليل يسندها ويتعني بناء عليه احلكم برفضها.

احملامي محمد خليل القطان

مواطنان سقطا بزجاجتي خمر 
مستوردة في الرقعي

محمد الجالهمة 

أحال رجال أمن الفروانية مواطنني الى االدارة العامة 
ملكافحــة املخــدرات بعد ضبطهما فــي منطقة الرقعي 
وبحوزتهما زجاجتان من اخلمور املســتوردة وعليه 

متت احالتهما الى جهة االختصاص.
وقــال مصدر أمني ان دوريات أمن الفروانية كانوا 
فــي جولة اعتيادية في منطقة الرقعي ومت االشــتباه 
مبركبــة وعنــد توقيفها ظهرت علــى قائدها ومرافقه 
عالمات االرتباك وبطلب اثباتهما اتضح انهما مواطنان 
ومتت مشــاهدة كيس تنبعث منه رائحة كريهة تبني 
ان به زجاجتي خمر مستوردة نوع »رد ليبل«. وعليه 
احيل الشخصان الى جهة االختصاص، ومن جانب آخر 
ضبط شخص مطلوب باحلبس 3 سنوات في منطقة 
العارضيــة الصناعية، والى منطقــة الفروانية  حيث 
احيل شــاب من فئة البدون ومواطن الى املكافحة بعد 
وجود كيس به مادة هيروين وباالستعالم عن احدهما 

تبني انه مطلوب للحبس 5 سنوات.

املتهمان وامامهما زجاجتا اخلمور

املضبوطات في قبضة األمن

القبض على مواطن بتهمة بث 
وإشاعة أخبار كاذبة ومغرضة

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة 
الداخلية أن األجهزة األمنية املختصة ألقت القبض على 
مواطن من مواليــد ١9٧9 بأمر من النيابة العامة، بعد 
أن وجهت لــه تهمة ارتكاب جرمية إذاعة أخبار كاذبة 
ومغرضة حول األوضاع الداخلية في البالد ونشــرها 
عبر وسائل التواصل االجتماعي. ومت ضبط املتهم أمام 
منزله وإحالته إلى النيابة العامة، وُســجلت القضية 

برقم )39/ ٢٠١٦( جنايات أمن الدولة.

»الداخلية« تتحفظ 
على غرف مجهزة 

مبعدات وأدوات 
تخص عملية جتهيز 

املخدرات

النيران احتجزت 
نحو ٣٠ شخصًا ومت 

إخراجهم من قبل 
»اإلطفاء«


