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رثاء لشهيد الوطن
نتضرع إلى املولى عز وجل بالدعاء ملن 

فاضت روحه في خدمة هذا الوطن، ونقول:
رحمك اهلل يا بن الكويت..

رحمك اهلل يا شهيد الوطن..
فقد احتضن ثرى الكويت يوم أول من أمس 

أحد شباب »الديرة« الذي توفي إثر حادث 
مروري أليم وقع له أثناء أداء الواجب األمني 

حلفظ األمن واألمان لوطننا العزيز، واحملافظة 
على ممتلكات وأرواح املواطنني واملقيمني، 

إنه املغفور له ـ بإذن اهلل ـ املالزم أول 
أحمد محمود الدوسري الذي كان يبلغ من 

العمر 25 عاما، الذي عرف بني أهله وزمالئه 
وأصدقائه بالصفات احلميدة واخللق الرفيع.
حمل الوفاء واإلخالص وكان دمث األخالق، 
راقيا في التعامل، محبا لعمله، وفيا لواجبه 

العسكري.
يقال: »من شابه أباه فما ظلم«، ولذا كان هذا 

الشاب ـ رحمه اهلل ـ شبيها بوالده وكيل 
وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، 

وكان أيضا من الشباب الواعد والصاعد 

والطموح واملثابر الذي ال يكل وال ميل في 
أداء واجبه الوطني.

لقد التحق املغفور له بعد تخرجه في الثانوية 
بكلية علي صباح السالم العسكرية، وتخرج 

فيها بعد أن أمضى التدريب والدراسة 
العسكرية، ونال رتبة مالزم، ثم التحق بعدة 

دورات في مجال عمله، وأراد ان يكمل عطاءه 
في خدمة وطنه وأرضه من خالل االلتحاق 

بوزارة الداخلية، حيث نقل من وزارة الدفاع 
إلى وزارة الداخلية ليكمل هذه املسيرة 

بالكفاح، وأداء الواجب الوطني واملهني مع 
زمالئه من منتسبي وزارة الداخلية.

رحمة اهلل عليك يا أحمد، فإن لك بني أصحابك 
وزمالئك وقفات مشرفة تضيء سماء الكون.

رحمة اهلل عليك يا أحمد فقد كنت عاشقا 
للوطن ومحبا ملواطنيه.

إلى جنات اخللد يا أحمد بإذن اهلل تعالى، فاهلل 
نسأل أن يغفر لك ويجعل مثواك روضة من 

رياض اجلنة، وأن يلهم أهلك وذويك ومحبيك 
الصبر والسلوان.

من بالدي
جاسم محمد التنيب

»مباحث اإلقامة« تُيل راشياً و4 مزوّرين إلى »النيابة«
عبداهلل قنيص ـ مشاري المطيري

العامــة  ذكــرت اإلدارة 
للعاقات واإلعــام األمني 
أن اإلدارة العامــة ملباحــث 
شــؤون اإلقامة متكنت من 
ضبط وافد آســيوي حاول 

رشوة أحد أفرادها.
وأوضحت اإلدارة أن أحد 
رجال إدارة البحث والتحري 
أبلــغ عن تلقيــه عرضا من 
وافد هندي اجلنسية يقضي 
مبنحــه مبلغــا ماليا مقابل 

إخراج مواطنه الذي قبض 
عليه وهو يدير وكرا للعب 
القمار، وبعد اتخاذ اإلجراءات 
القانونية املناسبة مت ضبطه 
متلبسا عند تسليمه املبلغ 
املتفق عليه، وسجلت بحقه 

قضية رشوة موظف عام.
في السياق نفسه متكنت 
اإلدارة العامة ملباحث شؤون 
اإلقامة، وهي إحدى اإلدارت 
التابعة لشــؤون اجلنسية 
التي يرأســها  واجلــوازات 
اللواء الشيخ مازن اجلراح، 

مــن ضبط 4 أشــخاص من 
اجلنسية اآلسيوية يقومون 
بإدارة مطبعــة تقوم بعمل 
األختــام ووصوالت مكاتب 
عمالة وهميــة، وذلك دون 
احلصول على موافقة اجلهات 

األمنية مبقابل مالي.
وقد وردت معلومات إلى 
إدارة البحث والتحري تفيد 
بوجــود مطبعة في منطقة 
الــري تقوم بعمــل األختام 
والوصــوالت ألي شــخص 
يرغب في ذلك دون التحقق 

من هوية املنشأة )الطالبة( 
ما يســهل عمليــة النصب 
واالحتيال على األشــخاص 
بأنها مكاتب جللب العمالة 
الوافدة وهي مكاتب وهمية.
وبعد التأكد من الصحة 
املعلومــة مت اتخاذ اإلجراء 
القانونــي الــازم والقبض 
عليهــم، وبالتحقيق معهم 
تبني أن بعضهم يحمل إقامة 
مادة ٢٠ )خدم(، وجار عمل 
الازم واتخاذ كل اإلجراءات 

القانونية بحقهم.
اللواء الشيخ مازن اجلراح

.. وتوقيف مطلوب بـ 7 قضايا خطف وسرقة باإلكراه
محمد الجالهمة

أســفر االنتشار األمني 
الافت لقطاع األمن العام 
بقيادة اللواء ابراهيم الطراح 
عن توقيف مواطن تبني انه 
مطلوب بـ ٧ قضايا جنائية 

تنوعت بني خطف وسرقة 
باإلكراه وسلب وسرقة دون 
إكــراه، وبحســب مصــدر 
امني فإن احــدى دوريات 
امــن الفروانية اشــتبهت 
في شــخص تبــني انه من 
غيــر احملددي اجلنســية 

ويدعى )و.م.( من مواليد 
١٩83 ولدى االستعام عنه 
تبني انه مدين مببلغ 365 
دينــارا،  و٧ قضايا وهي: 
القضية رقم ٢٠١٧/5٩٢ جنح 
الفروانية )سرقة مركبة(، 
والقضيــة رقــم ٢٠١٧/١4٩ 

جنايات الفروانية )خطف 
وسلب بالقوة(، والقضية 
رقــم ٢٠١٧/١35 جنايــات 
الفروانيــة )خطف بقصد 
الســرقة(، والقضية رقم 
الرابية  ٢٠١٧/١٢ جنايــات 
)سرقة باإلكراه(، والقضية 

جنايــات   ٢٠١٧/١١ رقــم 
الرحاب )سرقة باإلكراه(، 
والقضيــة رقــم ٢٠١٧/١5 
الرابية )ســلب  جنايــات 
بالقوة وخطف باحليلة(، 
وعليه متت إحالته إلى جهة 

االختصاص.

بائع مجوهرات يحبط عملية سرقة بضبط سورية
محمد الدشيش

أقــدم بائــع عربــي على 
تســليم وافدة ســورية الى 
رجال األمن بعد إقدامها على 
سرقة سوارين من داخل محل 
مجوهرات يعمل به، واستعان 
البائــع بأصحــاب احملــات 

املجــاورة حتــى ال تتهمــه 
السيدة بقضية أخاقية.

امني،  وبحســب مصدر 
فــإن باغا ورد الى عمليات 
الداخليــة مــن احــد باعــة 
املجوهــرات فــي منطقــة 
الفروانية حيث طلب دورية 
الــى محلــه لضبط ســيدة 

حاولت السرقة. 
وأضاف املصدر: مت إرسال 
دورية الى احملل املستهدف، 
حيث شوهدت سيدة منتقبة 
محاطــة بعــدد مــن العمال 

والباعة.
وبســؤال املبّلــغ قال ان 
املدعى عليها دخلت الى احملل 

وأخذت تفحــص مجموعة 
مــن املشــغوالت الذهبيــة 
باعتبارها انها ستشــتري، 
البائــع بالقــول:  ومضــى 
فوجئــت بإخفــاء قطعتني 
وهما عبارة عن ســوارين، 
فتوجــه اليها وأبلغها بأنها 
لصــة، فمــا كان منها إال ان 

الســوارين طالبة  أخرجت 
الســماح والصفــح، اال انه 

رفض وأبلغ »الداخلية«.
املقــرر ان  هــذا، ومــن 
يتم التحقيق مع الوافــــدة 
للوقــوف على مــا اذا كانت 
تلك الواقعة هي األولى التي 

ترتكبها ام لديها سوابق.

ً تفعيل قرار سحب اللوحات ملدة 15 يوما
أحمد خميس

علمت »األنباء« ان وكيل 
الداخليــة املســاعد  وزارة 
لشؤون املرور باإلنابة اللواء 
فهد الشويع أصدر تعليماته 
الى جميع إدارات املرور في 
محافظــات الكويت الســت 
تتضمن تفعيل القانون بشأن 
املركبــات التي يتم ســحب 
لوحاتها ملدة ١5 يوما، خاصة 
تلك التي يتم حترير مخالفات 
لها، وسحب لوحاتها جراء 

توقفها فــي املمنوع، والتي 
تتوقف في »صف ثان« وعدم 
جواز تسليم لوحة املخالف 
إال بعــد ١5 يوما من حترير 
املخالفة علــى ان تنفذ هذه 
التعليمات علــى املواطنني 

والوافدين على حد سواء.
وبحســب املصــدر، فإن 
تعليمات وكيل املرور باإلنابة 
جاءت في أعقاب رصد عدم 
مبــاالة املخالفــني بالقانون 
وقيامهم بدفع قيمة املخالفة 
وإعادة اللوحات مرة اخرى 

في غضون أيام.
وأردف املصــدر: الهدف 
مــن تطبيــق القانون ليس 
حتصيل مبالغ مالية، وإمنا 
احلد مــن االختناقات التي 
تشــهدها املناطق السكنية 
والتجاريــة جــراء توقــف 

املركبات بصورة مخالفة.
وكشــف املصدر عن ان 
اللواء الشويع بصدد تفعيل 
إجراء سحب املركبات التي 
تتوقف على األرصفة لتحال 

الى كراج احلجز.
اللواء فهد الشويع

تعليمات بسحب 
املركبات من على 
األرصفة إلى كراج 

احلجز

»مخالفة عكس السير« تقود إلى ضبط مطلوب حلبس نهائي
قبل تنفيذ جرمية سرقة في العارضية

هاني الظفيري

وضع مواطن من مواليد 
١٩٧3 حتــت احلراســة في 
مستشفى الفروانية متهيدا 
للتحقيق معه في شروعه 
فــي تنفيذ جرمية ســرقة 
في منطقة العارضية على 

ان حترر له عدة مخالفات 
مرورية وهي السير عكس 
الســير، وقيــادة دراجــة 
ناريــة دون لوحات، وبعد 
ذلك يحال إلى إدارة التنفيذ 
اجلنائــي لكونــه مطلوبا 
حلكم نهائي باحلبس ملدة 
4 سنوات. وبحسب مصدر 

أمنــي فــإن رجــال دورية 
خال تواجدهما في منطقة 
العارضية شاهدوا شخصا 
كان يستقل دراجة ومبجرد 
رؤيته للدورية الذ بالفرار 
باالســــتدارة وااللتــــفاف 
بسرعة عكس السير، وعليه 
متــت متابعته وبعــد أقل 

من 5٠٠ متر عن االستدارة 
شوهد الشخص ملقى على 
األرض بعــد ان اصطدمت 
دراجته بالرصيف ليتبني 
ان الدراجة دون لوحات وبه 
اصابات غير جسيمة، ولدى 
االستعام عن الشخص تبني 
انه مطلوب للسجن بحكم 

نهائي ملدة 4 سنوات، وعليه 
مت طلب ســيارة اســعاف، 
وبســؤال عن سر تواجده 
في العارضية رغم انه من 
ســكان محافظــة اجلهراء 
حاول الهروب من االجابة 
لكن عاد واعترف بأنه كان 
بصدد استهداف أحد املنازل.

صورة »مدنية« لـ»أربعيني«  
تكشف عن كوكتيل مخدرات

هاني الظفيري

أمــر مدير عام مديرية امــن الفروانية 
اللواء صالح مطر بإحالة مواطن في العقد 
الرابع الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
حليازته كوكتيل من املواد املخدرة. وبحسب 
مصــدر امنــي، فإن احــدى دوريات األمن 
العام وخال جولة لها في خيطان شاهدت 
شخصا يسير على األقدام ويبدو بحالة غير 
طبيعيــة ومت توقيفه، فأفاد بأنه مواطن. 
ولدى سؤاله عن هروبه قال إنه ال يحوز 

سوى صورة البطاقة املدنية، ولدى تفتيشه 
احترازيا عثر بحوزته على 3 أكياس شفافة 
اللون وبداخلها مادة بنية يشتبه بأنها مادة 
للتعاطي وعدد ١ كيس شفاف بداخله مادة 
بيضاء اللون يشتبه بأنها مادة  مخدرة و 
3 اكياس شفافة اللون وبداخلها بقايا أداة 
يشــتبه بأنها للتعاطي كما عثر معه على 
إبرتني يشتبه بأنهما تستخدمان لتعاطي، 
وعلى أداة يشتبه بأنها للتعاطي )قصدير( 
وورقة ملفوفة يشتبه بأنها تستخدم في 

جانب من املضبوطات التي مت العثور عليها بحوزة املواطنالتعاطي.

انتحار بنغالي شنقاً في مزارع الوفرة

وفاة مواطن بحريق داخل منزل في »الفردوس«

محمد الدشيش

تلقــت الســلطات االمنيــة مبديرية امن 
االحمــدي باغا يفيــد بإقــدام بنغالي على 
االنتحار بعد ان علق نفسه بحبل في منطقة 

الوفرة.

وتبني بعد املعاينة والتحقيق ان البنغالي 
يعمل راعيا لاغنــام وانه تعرض لظروف 
اســرية ادت الى االنتحــار، ومت ندب االدلة 
اجلنائية الى املوقع ورجال امن مخفر الوفرة، 
حيــث مت رفع اجلثــة واحالتهــا الى الطب 

الشرعي باالدارة العامة لادلة اجلنائية.

هاني الظفيري 

فتحــت اإلدارة العامــة لإلطفــاء حتقيقــا 
للوصول إلى ســبب اندالع نيران تسببت في 
وفــاة مواطن بأواخر العقــد الثاني من عمره 
داخل منزله في منطقة الفردوس. وكانت غرفة 
العمليات تلقت باغا عن اندالع حريق داخل 
منــزل في املنطقــة، فتم توجيــه رجال األمن 

واإلطفاء والطوارئ الطبية، وعند الوصول تبني 
أن ذوي املتوفى قاموا بنقله إلى املستشفى وقد 
لفظ أنفاسه األخيرة هناك. وأوضح املصدر أن 
التحقيق األولي كشف أن ذوي املتوفى شعروا 
بدخــان حريق ينبعث من باب غرفته وقاموا 
بكســره فوجدوه ممددا على »كنبة« اندلعت 
فيها النيران، وعلى الفور نقلوه إلى املستشفى 
إال أنه توفي نتيجة اختناقه بدخان احلريق.

توجّه إلبعاد 3 مقامرين ضبطوا في ساحة
هاني الظفيري

تتجه وزارة الداخلية، ممثلة بقطاع مكافحة 
املخــدرات، الى إبعاد 3 وافدين مقامرين أحيلوا 
إليها حليازة مواد مخدرة، ويأتي التوجه بعد أن 

أحيلوا الى القطاع من قبل أمن اجلليب. 
وبحســب مصدر أمني، فــإن دورية رصدت 
أشــخاصا جالســني في ســاحة ترابيــة، وعند 
مشــاهدتهم للدوريــة الذوا بالفــرار جريا على 
األقدام، ومتــت ماحقتهم جريــا ومت ضبطهم، 
وعند االســتعام عنهم تبــني أن األول مطلوب 
إلقاء قبض الى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
وانتهاء إقامة، وعنــد التحفظ عليهم والرجوع 
الى املكان الذي الذوا بالفرار منه، متت مشاهدة 
كيس باستيك صغير أزرق اللون بداخله حبوب 
حمراء يشتبه بأنها مخدرة وبودرة بيضاء اللون 
داخل زجاجة مياه معدنية ويشتبه بأنها مخدرة 
ومبلــغ مالي ١5٢ دينارا كلها ملقاة على األرض 

املقامرون في قبضة أمن الفروانيةوأوراق مرقمة أللعاب الورق )اجلنجفة(.

حادث يؤدي إلى انحراف »رباعية« في  »املعاكس«
أحمد خميس

جنــا قائد مركبــة رباعية 
الدفع من املوت جراء انقاب 
ســيارته على الدائري الرابع 
مقابل حولي وانحراف املركبة 

الى االجتاه املعاكس.
وبحسب مصدر أمني، فإن 
باغا ورد عن حادث سير على 
الدائري الرابع، وبانتقال رجال 
األمن تبني ان املركبة انحرفت 
الــى الطريق املقابــل فيما لم 
يسفر احلادث عن إصابات بني 

من حادث »الرابع«مستخدمي الطريق.

ضبط »غير طبيعي« أتلف 4 مركبات في »النسيم«
هاني الظفيري

نقل رجال األمن شــابا الى 
مخفــر تيمــاء بعــد إتــاف 4 
سيارات اصطدم بها مبركبته 
دون قصد وجار التحقيق في 
الواقعة. وقال مصدر أمني ان 
باغا ورد الــى غرفة عمليات 
الداخلية عن وقوع حادث إصابة 
واصطدام في منطقة النســيم 
فجر امس وتوجه رجال األمن 
واإلســعاف الى املوقع، حيث 
تبني ان الشاب مواطن وبحالة 
غيــر طبيعيــة، وان احلــادث 
تســبب في إتــاف 4 مركبات 

من حادث »النسيم«دون وقوع اي إصابات.

»خلية العبدلي« لـ»الدستورية«: حرية الرأي واالعتقاد مكفولة!
احملكمة حددت نظر طعن املتهمني 6 ديسمبر

عبدالكريم أحمد

حددت غرفة املشورة في احملكمة الدستورية يوم 
السادس من شهر ديسمبر املقبل موعدا للنظر في 
الطعن الدســتوري املباشر املقدم من دفاع املتهمني 
بقضية خلية العبدلي. ويطالب الطاعنون في طعنهم 
بالقضاء بعدم دســتورية املادة 30 من القانون رقم 
31 لسنة 1970 بشأن تعديل أحكام قانون اجلزاء رقم 
16 لسنة 1960 والتي جترم التنظيمات احملظورة أو 
االنضمام إليها. وعلمت »األنباء« أن الطاعنني أشاروا 
في طعنهم الى ان املادة املطعون عليها والتي قدموا 
من خاللها الى احملاكمة وادينوا بسببها تتعارض مع 
مبادئ حرية الرأي واالعتقاء التي يكفلها الدستور.

ورأوا عدم وضوح النص املطعون فيه واخلاص 
بتجرمي االنضمام إلى اجلمعيات واجلماعات والهيئات 
الرامية لهدم النظم االساســية في البالد، موضحني 
انه ترك للســلطة تقدير التجرمي دون ان يكون لها 
وجه واضح بذلك حيث انه ترك لها تقدير حظر اي 
تنظيم مبا يخالف مبادئ الدستور واملتعلقة بشرعية 
اجلرمية والعقوبة حيث انه ال عقوبة إال بنص، فضال 
عن انه ترك حالة من التناقض والتفاوت في االحكام 

اجلزائية الصادرة بقضايا التنظيمات املختلفة.
ويأمل مقدمو الطعن من خالل جلوئهم الى احملكمة 
الدستورية في إلغاء العقوبات التي قضت بها محكمة 
التمييز ضد أفراد اخللية والتي اصبحت نهائية وباتة 
ال ميكن الطعن عليها قضائيا، حيث تتراوح العقوبات 

بني احلبس املؤبد ألحدهم و15 و10 و5 سنوات للبقية 
عن تهم تتعلق باالنضمام إلى تنظيم محظور والتخابر 

مع دولة أجنبية وحيازة أسلحة ومفرقعات.
اجلديــر بالذكر ان املادة املطعــون عليها تنص 
على أنه »حتظر اجلمعيات او اجلماعات او الهيئات 
التي يكون غرضها العمل على نشــر مبادئ ترمي 
الى هدم النظم االساســية بطرق غير مشروعة أو 
إلى االنقضاض بالقوة علــى النظام االجتماعي أو 
االقتصادي القائم في البالد، ويعاقب باحلبس مدة 
ال جتاوز خمس عشــرة سنة املنضمون والداعون 
لالنضمام الى الهيئات املشار اليها، ويعاقب باحلبس 
مدة ال جتاوزعشر سنوات كل من اشترك في هذه 

الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له«.


