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من مراحل متثيل املتهم جلرمية القتل في الصليبية 

عدم حيازة هوية أحدهما قاد أمن الفروانية للتدقيق

»حساس« وملبة أكدا  تورط وافدين في االجتار والتعاطي
او  املصادفــة  قــادت 
باالحرى عــدم حمل اثبات 
وافد مصري الى اكتشــاف 
انه ومرافقه يتاجران باملواد 
املخــدرة، فتمــت احالتهما 
الى االدارة العامة ملكافحة 
املخــدرات، وارفق في ملف 
االحالة ملبة محترقة وحقيبة 
تبــني ان بداخلها 8 اكياس 
ذات لون بنفســجي وبقايا 
وعلبتــي  مخــدرة  مــواد 
سجائر، باالضافة الى كيس 
يرجح وجود مواد مخدرة 
بداخله و٢١ كيسا متوسطة 

و5 اكياس شفافة.
وبحســب مصدر امني، 
فإن حملــة المن الفروانية 
اوقفت مركبة بها شخصان، 
وبســؤالهما عن هويتيهما 
تبــني ان احدهمــا ال يحوز 
هوية، وباالستعالم عنه عن 
طريق االسم ظهر انه مطلوب 
طلــب احضار مدين مببلغ 
١١٢ دينارا وعند تفتيشــه 
الدورية  احترازيا لصعود 

مت ملــس شــيء مســتطيل 
الشكل في جيبه االمين، فتم 
طلب اخراجــه للتأكد منه 
وتبني انه ميزان حســاس 

كذلك ادوات تعاط في جيبه 
االيسر )ملبة محترقة( من 
االســفل، ومت علــى اثرهــا 
تفتيش املركبة وشوهدت 

حقيبة صغيرة لونها كحلي 
مطرزة بلــون برتقالي في 
املقعد نفســه الذي يجلس 
فيــه )ميني الســائق(، فتم 
فتــح احلقيبــة وتبــني ان 
بداخلهــا 8 اكيــاس توجد 
داخلها بقايا يشــتبه بأنها 
مواد مخدرة، كذلك علبتان 
للف الســجائر حتمل اسم 
teilite بنفسجي، باالضافة 
الــى كيــس كبيــر احلجم 
بداخله مادة يشــتبه بأنها 
مخدرة، كذلك كيس اصغر 
منه يوجد به مادة يشتبه 
بأنها smk، كذلك كيس اصغر 
به مواد يشتبه بأنها مخدرة 
جميعها خضراء، كذلك كيس 
آخر توجد به مادة بيضاء 
يشتبه بأنها مواد مخدرة، 
كذلك امبــوب بلون ابيض 
واصفر ووردي، كذلك امبوب 
ابيض وشفاف ووالعة غاز 
ومقص و٢١ كيسا متوسط 
احلجــم وكذلــك ١5 كيســا 

شفافا صغيرا.

كوكتيل املواد املخدرة الذي أحيل مع الوافدين إلى »املكافحة«

مطاردة تنتهي بضبط  كيس أزرق ملغوم
هاني الظفيري

أمــر مدير عام مديرية امن محافظة 
الفروانيــة اللواء صالــح مطر بإحالة 
وافد سيالني الى االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات حليازتــه مواد مخدرة تؤكد 

تورطه في االجتار باملواد املخدرة.
وبحســب مصدر امني، فإن دورية 
تتبع امــن الفروانية وخالل جولة لها 

شــاهدت وافــدا، ولدى االقتــراب منه 
لالطالع على هويته فوجئت به يركض 
فتمت مالحقته ومطاردته حتى مت ضبطه 
قبل ان يتخلص من كيس كان بحوزته.
وعثر في الكيس على ٢٠ ســرجنة 
من التي تستخدم في حقن االنسولني 
وكيس به هيروين وآخر يحتوي على 
كيميكال وحبوب باالضافة الى أدوات 

السرجنات التي كشفت عن تاجر الكيفتعاط.

ضبط 7 أفريقيات في مكتب وهمي للعمالة
العامة  اإلدارة  متكنــت 
ملباحث شؤون اإلقامة بناء 
على توجيهات وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون 
اجلنسية واجلوازات اللواء 
الشــيخ مازن اجلراح من 
ضبط مكتب وهمي للعمالة 
املنزلية وألقت القبض على 
٧ أفريقيات مخالفات لقانون 
اإلقامة. وكانت معلومة قد 
وردت الــى إدارة البحــث 

والتحــري تفيــد بوجــود 
مكتب عمالة منزلية وهمي 
يقوم بالنصب واالحتيال 
على املواطنني والوافدين. 
مت  ذلــك  ضــوء  وعلــى 
تكثيــف التحريات وجمع 
التــي أكدت  االســتدالالت 

صحة املعلومات.
وتبني ان القائمني على 
املكتــب الوهمــي يقومون 
املواطنــني  باالتفــاق مــع 

واملقيمني علي توفير خدم 
مقابل مبالغ مالية وإعطاء 
املواطــن او الوافــد ســند 
قبض وإيهامــه انه مكتب 
املنزليــة  خــدم للعمالــة 
رســمي، إال ان التحريــات 
أكــدت انــه وهمــي وبعد 
استصدار اإلذن القانوني، 
قامت إدارة البحث والتحري 
بعمل كمــني محكم، حيث 
مت ضبط عــدد ٧ إناث من 

جنسية أفريقية مخالفات 
لقانون اإلقامة، وبالتحقيق 
معهــن اعترفــن بأنهــن ال 
يعملن لدى كفالئهن، وأنهن 
يعملن بنظام اخلدم اليومي 
وباالستعالم عنهن بجهاز 
احلاســب اآللي تبني أنهن 
مسجل عليهن بالغات تغيب 
ومطلوبات على ذمة قضايا 
أخرى، وجار إحالتهن جلهة 
االختصــاص لعمل الالزم 

بحقهن.
من جهة أخرى، وخالل 
جولة تفتيشية في منطقة 
الشــيوخ، اشــتبه  جليب 
رجال إدارة البحث والتحري 
في شخصني، وباستيقافهما 
تبني انهما مخالفان لقانون 
اإلقامة ومت التحفظ عليهما 
ونقلهما الى اإلدارة التخاذ 
القانونيــة  اإلجــراءات 

بحقهما.

إبعاد وافدين بعد ضبطهما في خيطان بقناني خمر
هاني الظفيري

أحيل وافــد هندي الى 
ادارة اإلبعــاد االداري بعد 
ضبطه متلبســا باالتجار 
بالمواد المسكرة. وبحسب 
مصدر امني فإن معلومات 
امــن  الــى رجــال  وردت 
الفروانيــة عن وافد يتخذ 
مــن ســاحة ترابيــة مقرا 
لبيع المواد المسكرة، فتم 
االيعاز الى إحدى دوريات 

امن الفروانية برصد الوافد 
حينما يأتــي لبيع المواد 
المســكرة لزبائنــه مــن 
اآلســيويين ليتم ضبطه 
والعثور بحوزته على 3٧ 

قنينة خمر محلية.
مــن جهة اخــرى، القي 
القبــض على هنــدي آخر 
في منطقة خيطان، حيث 
كان يحمــل كيســا ويقوم 
بسحب حقيبة ذات عجالت، 
فتم اســتيقافه لالشتباه، 

زجاجــات  علــى  وعثــر 
بالكيس بها مواد مســكرة 
فرنسية الصنع، وتم فتحها 
للتأكد من رائحتها، وبعد 
اصطحابه الى المخفر تم 
فتح الحقيبة حيث عثر على 
قناني مياه معدنية مملوءة 
بخمور محلية و١4 قنينة 
بها خمر مستوردة، وتمت 
الــى »المكافحة«،  إحالته 
ومن المرجح ان يتم إبعاده.

املضبوطات من اخلمور احمللية

وفاة مُسن وخليجي دهساً في »بيان« وبني املهبولة والفنطاس
أحمد خميس

توفي خليجي من مواليد 
١984 فــي حــادث دهــس 
المهبولــة  بيــن منطقتــي 
والفنطــاس، فيمــا احتجز 

بنغالــي في مخفر شــرطة 
أبوحليفــة علــى خلفيــة 

الدهس.
وبحســب مصدر أمني، 
فإن عمليات وزارة الداخلية 
تلقت بالغــا بوقوع حادث 

دهس، فتوجه رجال األمن 
والطوارئ الطبية إلى موقع 
البالغ، وتبين أن المدهوس 
لفظ أنفاسه األخيرة، وأفاد 
الداهــس وهو مــن مواليد 
١99٢ بأن الخليجي مر أمام 

مركبته فجــأة، ولم يتمكن 
من السيطرة على سيارته، 
وسجلت قضية دهس ووفاة.
من جهة أخــرى، توفي 
مواطن سبعيني في حادث 
دهــس فــي منطقــة بيان، 

الداهــس وهــو  وتوقــف 
مواطــن، وأكد أنــه فوجئ 

بالمسن يقطع الطريق.
وتم احتجازه وتسجيل 
قضية وأحالتهــا إلى جهة 

االختصاص.

»جركن« استنفر »املتفجرات« على »اللياح«
أحمد خميس

استنفـــــرت إدارة المتفجــرات يوم امس 
اثر بالغ عــن وجود لغم في منطقة العبدلي 
وتحديــدا على طريق الليــاح، والطريف في 
البالغ ان حالة االستنفار انتهت الى حمل اللغم 

الذي تبين انه مجرد جركن، وبحسب مصدر 
امنــي فإن  بالغا ورد الــى عمليات الداخلية 
عن وجــود لغم على األرجح خاص باآلليات 
الثقيلة وانه شــبه مدفون في الرمال، وعلى 
الفور توجه الى موقع البالغ رجال األمن الذين 
أقاموا ســياجا حول »اللغــم« لحين وصول 

عناصر ادارة المتفجرات، الذين اكتشفوا ان 
اللغم مجرد جــــركن  تظهــر مقـدمته بشكل 

يوحي بأنه لغم.
وتم تسجيل اثبات حالة بالواقعة في مخفر 
القشعانية بعد االنتهاء من رفع الجركن الذي 

أثار الخوف في نفس المبلغ.

الدوسري يغادر إلى األردن 
على رأس وفد أمني

٤١٤7 ديناراً تعويضاً لكاتبة عن نشر كتاب لها
قضت محكمة االســتئناف 
الدائرة املدنية احلادية عشــرة 
برئاسة املستشار وليد املعجل 
وعضوية املستشــارين حنفي 
محمد جمعــة وأحمد شــكري 
عبداملجيد بإلزام مؤسسة للدعاية 
واإلعالن والنشر والتوزيع بان 
تؤدي لكاتبة مبلغ ١١4٧ دينارا 
باقي مستحقات عن بيع كتابني 
ومبلــغ 3٠٠٠ دينــار تعويضا 

مادية وأدبيا لها.
وتخلص الواقعة بصحيفة 
الدعوى التي أقامتها الكاتبة من 
خــالل محاميها بشــار النصار 
والتــي رفعتهــا ضــد احــدى 
مؤسســات الدعايــة واالعالن 
والنشر والتوزيع ان املؤسسة 
لم تقم بإعطائها باقي ما تستحقه 
عن بيع كتابني لها والبالغ ١١4٧ 
دينــارا وأيضــا تعويضها عن 
نشــر كتاب ثالــث لها لم تتفق 
معهــم على نشــره، حيث إنها 
ترتبط باملؤسســة بعقد يتيح 
لألخيرة نشــر مؤلفات الكاتبة 

خالل فترة العقد مقابل نســبة 
تستحقها الكاتبة عن البيع وبعد 
أن باعت املؤسسة كتابني أعطتها 
جزءا فقط وليــس كامل املبلغ 
الذي تستحقه، وزادت على ذلك 
بأن قامت - املؤسسة - بنشر 
كتاب لها لــم يتم االتفاق عليه 
ولم تعطها مبلغه وأثناء جلسات 
املرافعــة قررت املؤسســة انها 
سلمت الكاتبة كامل مستحقاتها 
وان الكتاب الذي نشر من ضمن 
عقــد االتفاق، حيث إنه االتفاق 
لــم يحدد كتبــا معينة وقدمت 
املؤسسة إقراري تنازل للكاتبة 
عن الكتابني بعدما طلب النصار 
من احملكمة أنه تلزم املؤسسة 
بتقدمي ما يفيــد رضا موكلته، 
واستفاد احملامي بشار النصار 
من عدم وجود اقرار تنازل عن 
الكتاب الثالث وأحيلت القضية 
إلى اخلبرة والتي أودعت تقريرا 
بأن الكاتبة لم تتسلم مبلغ ١١4٧ 

دينارا عن الكتب املبيعة. 
وبعدهــا ثبــت للمحكمــة 

أن املؤسســة لــم تــوف بباقي 
حقوق الكاتبة، وكذلك نشــرت 
لها كتابا من دون موافقتها من 
واقع اإلقــرارات وقضت مببلغ 
4١4٧ دينارا قيمة ما تســتحقه 
الكاتبة عن باقي حصتها ببيع 
الكتب وتعويضا عن نشر كتاب 

لها من دون موافقتها.

احملامي بشار النصار

5 سنوات حبس ملواطن أساء إلى الرسول 
الكرمي ژ وازدرى مذهباً دينياً

عبدالكريم أحمد

أصدرت محكمة اجلنايات حكما بحبس 
مواطــن اتهــم مبخالفــة قانونــي الوحدة 
الوطنيــة واجلزاء اخلاص باإلســاءة إلى 
الذات اإللهية واألنبياء والرسل 5 سنوات 

مع الشغل والنفاذ.
وكانت إدارة اجلرائم اإللكترونية قد ألقت 
القبض على املتهم بعدما رصدته يدون عبارات 
بحسابه في موقع التدوين االجتماعي تويتر 
حتتوي على إســاءة إلى رســولنا الكرمي ژ 

وازدراء مذهب ديني.

حملة »نبيك سالم« حتى 2١ أكتوبر اجلاري

محمد الدشيش

بحضور نائب املدير العام لشؤون قطاع 
تنمية املوارد البشرية اللواء م.خالد التركيت، 
انطلقــت صباح امس حملــة اإلدارة العامة 
لإلطفاء التوعوية »نبيك سالم« والتي تقام 

فــي مجمع األڤنيوز من ١5-٢١ أكتوبر ٢٠١٧ 
من الساعة ١٠ صباحا إلى الساعة ١٠ مساء.

وتســتهدف احلملة توعية اجلمهور من 
مخاطر احلرائق ومسبباتها وطرق الوقاية 
السليمة، كما تهدف إلى تأكيد أهمية اقتناء 
مطفأة احلريق وجهاز كاشف الدخان املنزلي.

اللواء خالد التركيت والعقيد خليل األمير خالل انطالق حملة اإلطفاء في مجمع األڤنيوز

تفتيش مريض يكشف  عن ٦٣  الريكا وڤاليوم
هاني الظفيري

اقتيد مواطن من مواليد ١99٢ الى االدارة 
العامة لمكافحة المخدرات على أن يحال الحقا 
الــى ادارة التنفيذ الجنائــي لكونه مطلوبا 
للسجن 4 سنوات. وبحسب مصدر امني فإن 
حملة امنية أوقفت المواطن ولدى االستعالم 

عنه تبين انه مطلوب للسجن، ولدى الطلب 
منه الدخول إلى الدورية تعرض لإلغماء فتم 
استدعاء ســيارة اسعاف ونقله للعالج في 
مستشــفى الفروانية وبعد تقديم اإلسعاف 
لــه تم تفتيش المريض وعثر في مالبســه 
على ٦3 حبــــة وهي عبارة عــن ٢9 الريكا 

و34 ڤاليوم.

»ارحم ي دلع« ضمن حصاد
حملة على االستهتار في الوفرة

هاني الظفيري

أسفرت حملة لرجال أمن األحمدي 
بقيادة مدير عام مديرية األمن العميد 
عبداهلل ســفاح عن ضبط 3 سيارات 
يستعرض أصحابها بها وتم تحرير ١٢ 

مخالفة متنوعة لعدد من المتجمهرين 
والمتابعين لالســتهتار. وقال مصدر 
أمنــي ان المركبــات التــي ضبطــت 
لالســتهتار دون علــى إحداها عبارة 
»ارحم ي دلع«. وأحيلت جميعها إلى 

كراج الحجز.
املركبة املخالفة احيلت إلى كراج احلجز

الفريق محمود الدوسري

غادر وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري 
البالد امس على رأس وفد أمني في زيارة رســمية إلى 
عاصمة اململكة األردنية الهاشمية عمان تستغرق ثالثة 
أيام. وكان في وداع الفريق الدوسري على ارض مطار 
الكويت الدولي وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
أمــن املنافذ اللــواء منصور العوضي وعــدد من كبار 

القيادات األمنية.

قاتل »البدون« في الصليبية 
مثّل جرميته بحضور النيابة

هاني الظفيري

بحضور وكيل النائب العام، 
قام املواطن املتهم بقتل البدون 
بتمثيــل جرميتــه فــي منطقة 
الصليبية. وبحسب مصدر امني، 
فإن املتهم شرح كامل تفاصيل 
اجلرمية وكيفية انتظاره للمجني 
عليه وتوجيه الســالح الناري 
باجتاهه ثم الفرار الى جهة غير 
معلومــة. وكان املتهم قد ألقي 
القبض عليه مــن قبل مباحث 
اجلهراء، حيث كان مختبئا في 
احد املخيمات في منطقة الساملي، 
واعترف بانــه ترصد للمجني 
عليــه وانتظر حتــى خروجه 

وصوب املسدس عليه زاعما ان 
املجني عليه كان يرتكب اعماال 

سحرية للجاني.


