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عبداهللا فهد هنأ العقيد الغريب بثقة املكراد

قام نائب املدير العام لقطاع الوقاية اللواء 
خالد عبداهللا فهد صباح أمس بزيارة مدير 
إدارة العالقات العامة واإلعالم العقيد محمد 
الغريب في مكتبه، وذلك لتهنئته على املنصب 

اجلديــد ونيل ثقة مدير عــام اإلدارة العامة 
لإلطفاء الفريق خالد املكراد، متمنيا له التوفيق 
والنجاح، داعيا اهللا العلي القدير أن يعينه 

على حتمل املسؤولية التي هو أهل لها.

اللواء عبداهللا فهد خالل زيارة العقيد محمد الغريب

إهانة موظفة في محكمة اجلهراء
سعود عبدالعزيز

أخضعت مواطنة كويتية للتحقيق على 
خلفية قيامها بإهانة موظفة في محكمة اجلهراء. 
وأطلق سراح السيدة بعد اخذ اقوالها وتأكيدها 

أنها لم تصدر ما يعتبر اهانة. وكانت موظفة 
في محكمة اجلهراء أبلغت العمليات بتعرضها 
لإلهانة لتصل دورية ويتم اخذ إثبات املدعى 
عليها والطلب منها مراجعة املخفر، وتوجهت 

املدعية إلى املخفر لتسجيل قضية.

اتهام وافد بخدش حياء عربية داخل سيارة
محمد اجلالهمة

احتجز وافد عربي من مواليد ١٩٨٧ في 
نظارة مخفر شــرطة الشــويخ وذلك على 
خلفية اتهامه بخدش حياء وافدة عربية من 
مواليد ١٩٨٧. واستنادا إلى مصدر أمني، فإن 
عربية قالت إنها توجهت إلى الوافد ويعمل 
في تنجيد مقاعد السيارات، مشيرة إلى أنه 

خــالل اطالع الوافد على مكان املقعد الذي 
ترغب في إعادة تنجيده قام بخدش حيائها. 
هذا، وسجلت قضية هتك عرض وبتصنيف 
جنايات. وجرت إحالــة ملف القضية إلى 
النيابة العامة إلعادة االســتماع إلى أقوال 
طرفــي القضية والوصول إلــى احلقيقة، 
ولم يعرف ما إذا كان هناك شهود على ما 
فعله الوافد أم إن الواقعة لم يرصدها أحد.

مدين بـ ٤٦٣٨ دينارًا إلى «التنفيذ»
سعود عبدالعزيز

أحــال رجــال مــرور الفروانيــة وافدا 
صوماليا الــى ادارة التنفيذ املدني وذلك 
بعدمــا تبني انه مطلوب لدين قدره ٤٦٣٨ 
دينارا، وبحســب مصدر امني فإن احدى 

دوريات الفروانية وخالل تنفيذها حملة 
مرورية عند تقاطع الدائري السادس مع 
شــارع محمد بن القاســم اوقفــت مركبة 
صومالي، حيث بدا عليه االرتباك، ولدى 
االستعالم عنه تبني انه مطلوب للتنفيذ 

املدني باملبلغ املذكور.

إبعاد ٣ أفريقيني لتحريض
اخلادمات على الهرب

محمد الدشيش

قال مصدر امني ان االدارة العامة ملباحث 
شؤون اإلقامة أحالت ٣ وافدين من جنسية 
أفريقية إلى اإلبعاد عقب اعترافاتهم بأنهم 
يقومون بتحريض اخلادمات اآلســيويات 

على الهرب وإعادة تشغيلهن.

وبحســب مصدر امني، فــإن الوافدين 
الثالثة ضبطوا عقب معلومات عن توفير 
سكن للخادمات الهاربات في منطقة القرين، 
حيــث جرت مداهمة الســكن الذي يتخذه 
الوافدون مــأوى للهاربات وضبط بداخل 
الوكر وافدتان مت حتريضهما مؤخرا على 

الهرب.

مواد وادوات مت العثورعليها بحوزة املتهمنياحلشيش بعد انتشاله وفحصه في األمن اجلنائي

إحباط تهريب ٣٤ كيلو حشيش إيراني بـ «إحداثية»
محمد اجلالهمة 

احبط رجال األمن اجلنائي 
امس األول األربعاء محاولة 
ضــخ نحــو ٣٤ كيلــو مــن 
احلشيش وكمية من احلبوب 
املخدرة الى الســوق احمللي 
بضبط شــخصني مــن غير 
محــددي اجلنســية احدهما 

نزيل في السجن املركزي.
وفــي التفاصيــل، وردت 
معلومات الى اإلدارة العامة 
ملكافحــة املخــدرات من أحد 
املصادر السرية تفيد بوجود 
كمية كبيرة من املخدرات مت 
إدخالها قبل أسبوع إلى املياه 
االقليميــة للكويت والقاؤها 
في املياه بالقرب من جزيرة 
كبر ووضع احداثية للرجوع 
اليها فيما بعــد، وان الكمية 
داخــل  الشــخاص  تعــود 
الكويت تواصلوا مع التاجر 

خيشة غرقها في قاع البحر، 
ومبعاينتها مت العثور بداخلها 
علــى ٣٤ كيلــو مــن مــادة 
احلشــيش املخدرة وحوالي 

٨٠٠٠ حبة كبتاجون.
وأكد املصدر انه مت ابالغ 
النيابــة املختصــة بالواقعة 
وأخذ اإلذن وعمل كمني للمتهم 
الثانــي الذي حضــر واثناء 

مباشــرة من داخل محبســه 
باملركــزي، مضيفــا: وعليه 
تواصــل امامنا املتهم الثاني 
مــع االول الــذي طلــب فتح 
الكاميــرا للتأكد من تســلمه 
للكميــة وعدم ضبطــه فتم 
ذلك، ومبواجهته بالتحريات 
واعترافات املتهم الثاني اقر 

بها واعترف بالواقعة.
وكشــف املصــدر عن ان 
املتهم االول «النزيل» ضبط 
مطلع الشــهر املاضي ومعه 
آخرون من قبل اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات وبحوزته 
نصف كيلو من مادة احلشيش 
املخدرة وسجلت قضية بحقه 
«جنايــات املخــدرات» ومت 
إيداعه السجن املركزي بناء 

على تلك الواقعة.
هــذا، وجــار اســتكمال 
التحريات وعمل الالزم واحالة 

املتهمني جلهات التحقيق.

تسلمه الكمية مت ضبطه في 
منطقة املنقف، وباستجوابه 
اعترف انه واملتهم االول «نزيل 
الســجن املركزي» قــد اتفقا 
مــع تاجر مخدرات في ايران 
جللب كمية كبيرة من املواد 
املخدرة واملؤثرات العقلية من 
اجلمهورية اإليرانية الى البالد 
بقصد اإلجتار والتعاطي، وأن 
الكمية القيت في البحر باملياه 
اإلقليمية للكويت وزودهما 

التاجر بإحداثية مكانها.
وقال إنه استكماال لتنفيذ 
اإلذن مت تفتيش منزل املتهم 
الثاني، وعثر على كيلو غرام 
من مادة احلشــيش املخدرة 
ونحو ١٠٠ غرام من مادة الشبو 
وميزان حســاس يســتخدم 
لتجزئة املخدرات، كما اعترف 
املتهم الثاني بتواصله الدائم 
مع املتهم االول وانه كان يتلقى 
املعلومــات والتعليمات منه 

ضبط بدون ونزيل في «املركزي» والبحث عن نوخذة قاد لضبطهما

رجال االمن اجلنائي لدى انتشالهم املخدرات من قاع البحر

املتواجد في جمهورية إيران 
جللبها ويبحثون عن نوخذة 

النتشالها.
وقال مصــدر أمني: على 
الفور مت التنسيق مع اإلدارة 
العامة خلفر السواحل وعن 
طريق االحداثية مت االنتقال 
إلى مكان إلقاء الكمية بالقرب 
مــن جزيرة كبر وانتشــالها 

سرقة ١٢ ألف دينار من رصيد مواطن بـ «كود» و«واتساب»
سعود عبدالعزيز

واصل لصوص احلسابات املصرفية 
نشاطهم املشبوه واستطاعوا سرقة ١٢ 
ألــف دينار من رصيد مواطن، ويأتي 
ارتــكاب اللصــوص املجهولني آلخر 
جرائمهــم والتــي اســتهدفت مواطنا 
يقيم مبنطقة القشعانية في اطار تزايد 
هذا النوع مــن اجلرائم، وآخرها تلك 

التي نشرتها «األنباء» في عددها امس 
واملتمثلة بسلب مواطنة ٢٤٩٩ دينارا.

وحول تفاصيل القضية التي سجلت 
في مخفر شرطة القشعانية، قال مصدر 
امني ان مواطنا من مواليد ١٩٦٩ افاد 
بأنه تعرض للسرقة من شخص مجهول 
قــام باالتصال به من رقمني مختلفني 
وابلغه بأنه موظف في البنك وسيأتي 
على هاتفه «كود» وطلب منه ان يزوده 

بالكود والذي وصل اليه ومن ثم فوجئ 
بأن ١٢ ألف دينار سحبت من رصيده 
البنكــي، حيث مت ابــالغ وكيل نيابة 
االمــوال العامة الذي وجه بتســجيل 

القضية حتت وصف جنايات.
ودعا مصدر امني جميع املواطنني 
واملقيمني الى جتنب التواصل مع اي 
اشخاص يتصلون بهم ويزعمون انهم 
من موظفي بنوك محلية، مشيرا الى 

انه وفي حال ورد اتصال يجب أال يقدم 
صاحب احلساب اي معلومات وميكنه 
التردد على اي مــن افرع البنك الذي 

يتعامل معه.
واكــد املصــدر ان حيــل عصابات 
النصــب متنوعة، الفتا الى ان عملية 
سحب مبلغ مالي عن طريق كود تتم 
بتقنيــات جتيدهــا هذه التشــكيالت 

العصابية.

وفاة مواطن في تصادم ثنائي قبل جسر الشعيبة..
وإحالة جثتي مواطن وهندي إلى «الطب الشرعي»

عبداهللا قنيص

وجه وكيل نيابة اجلهراء وحولي 
بإحالة جثتني ملواطن في العقد الثالث 
وهندي في العقد السادس الى الطب 
الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما مت 
تسجيل القضيتني باعتبارهما وفاة 

ناجتة عن شبهة جنائية.

وفي تفاصيل القضية األولى، ورد 
بالغ الى غرفة العمليات يفيد بوفاة 
مواطن فــي منطقة الواحــة، ولدى 
انتقال رجال األمن واألدلة اجلنائية 
الى موقع تواجد اجلثة وإبالغ وكيل 
النيابــة بظروف الوفــاة الذي وجه 
القضية باعتبارها«وفاة  بتســجيل 

نتيجة شبهة جنائية».

أما قضية الســاملية فقــد أبلغت 
عمليات الداخلية بوفاة شخص داخل 
باص وباالنتقال رجال األمن شوهدت 
آثار إصابة طفيفة على صدر الوافد 
وهو مــن مواليد ١٩٦٦. هــذا، وأفاد 
شــاهد عيان بأن الباص متوقف في 
ذات املوقع منذ ٢٤ ساعة، وسجلت 

قضية.

على صعيد آخــر، توفي مواطن 
من مواليد ١٩٩٧ فيما أصيب آخر من 
مواليــد ١٩٩١، وجاءت وفاة املواطن 
على خلفيــة حادث تصــادم ثنائي 
بني مركبتني قبل جســر الشــعيبة 
باجتــاه الكويت، وقــد انتقل رجال 
املرور ملعاينة موقع احلادث وجرى 

فتح حتقيق للوقوف على أسبابه.

«اإلطفاء» تدعو إلى جتنب السباحة في أماكن التيارات املائية الشديدة
مبارك التنيب

وجهت إدارة العالقــات العامة واإلعالم 
باإلدارة العامة لإلطفاء نقال عن إدارة اإلطفاء 
البحري حتذيــرا للمواطنني واملقيمني بعد 
تكــرار عدد من احلوادث البحرية وحوادث 
الغرق خصوصــا في األماكن ذات التيارات 
املائية الشديدة التي تتأثر بحركة املد واجلزر 
وفترة احلمل والفساد. وأوضحت اإلدارة أن 
اغلب احلوادث التي مت التعامل معها كانت 
نتيجة عدم اختيار املواقع املناسبة للسباحة 
أو لعدم إجادة السباحة من قبل البعض في 
أماكن ال يتواجد بها منقذون للتدخل السريع.
كما شــددت اإلدارة على ضرورة مراقبة 

األطفــال عنــد نزولهم للشــواطئ البحرية 
واملسابح وارتدائهم لسترات النجاة اذا كانوا 
ال يجيدون السباحة للحفاظ على سالمتهم، 
وقد أشــارت اإلدارة إلى عملية أنفاذ مت من 
خاللها انتشال مواطن في العقد الثاني من 
عمره في شاطئ مدينة صباح األحمد البحرية 
بعد أن سحبته التيارات املائية بعيدا بسبب 
حركة املد واجلزر، كما تعاملت فرق اإلطفاء 
البحري مع حادثني منفصلني أحدهما علوق 
جت سكي بصخور مسنة الفنطاس واحلادث 
اآلخر ارتطام زورق بصخور نتيجة سيره 
في املياه الضحلــة أثناء حركة اجلزر التي 
يجب معها السير في خط مالحي آمن لتفادي 

السباحة في التيارات املائية تشكل خطورة بالغةالوقوع مبثل هذه احلوادث.

ملشاهدة الڤيديو

براءة أعضاء جمعية تعاونية
من اإلضرار بأموال املساهمني

ألغت محكمــة التمييز 
برئاســة املستشار صالح 
املريشــد حكــم محكمــة 
االستئناف بتغرمي ٤ أعضاء 
بجمعية عبداهللا املبارك ٥ و 
١٠ آالف دينار وقضت مجدداً 
بالبراءة لهم. وكانت النيابة 
اتهمت ٤ من أعضاء مجلس 
إدارة جمعية عبداهللا املبارك 
سابقني أثناء توليهم إدارة 
اجلمعية بإساءة استخدام 
ســلطة واإلضــرار بأموال 
مســاهمي اجلمعيــة مبــا 

يقارب ١٠٠ ألف دينار وفيما قضت محكمة 
اجلنايات بحبس املتهمني سنتني مع الشغل 
والنفاذ ألغت الحقا محكمة االستئناف حكم 

احلبس وقضت بتغرمي ٣ 
متهمــني ٥ االف دينار لكل 
منهم وآخر ١٠ آالف دينار. 
وترافــع احملامــي فضيــل 
البصمان عن أحد املتهمني 
أمام محكمة التمييز دافعًا 
ببطــالن حتقيقات النيابة 
العامة لعدم توجيه اتهامات 
صريحــة للمتهمني فضال 
عــن عدم وجود دليل على 
استيالء املتهمني على أموال 
مســاهمي اجلمعية ناهيك 
عن ان املتهمني استخدموا 
حق صالحيتهم في حدود القانون وانتفاء 
القصــد العمــدي بنيــة اإلضــرار بأموال 
املساهمني وانتفاء املصلحة من وراء اإلضرار.

املستشار صالح املريشد

٣ إصابات في حادث تصادم شاحنة
و٨ مركبات على طريق امللك فيصل

مبارك التنيب

ذكــرت ادارة العالقــات 
العامــة واالعالم بــاالدارة 
العامة لالطفــاء عن وقوع 
حــادث تصــادم ظهر امس 
بني شاحنة و٨ مركبات على 
طريق امللــك فيصل مقابل 
منطقــة الصديــق باجتاه 

مدينة الكويت.
وأوضحــت االدارة ان 
فرقة اطفاء مركز الفروانية 
توجهــت وتعاملــت مــع 
احلادث الذي أسفر عن وقوع 

من احلادث املروري٣ اصابات.

إخماد حريق محدود
في محول مبيناء الشعيبة

محمد اجلالهمة

ذكــرت إدارة العالقــات 
بــاإلدارة  العامــة واإلعالم 
العامة لإلطفــاء عن متكن 
فرق إطفاء ميناء عبداهللا وأم 
الهيمان أمس اخلميس من 
اخماد حريق محدود نشب 
فــي محول للكهربــاء تابع 
إلحدى الشركات في ميناء 
الشعيبة من دون وقوع اي 

اصابات بشرية.
هذا، وقد فتح التحقيق 

احلريق بعد السيطرة عليهملعرفة أسباب احلادث.


