
غضنفري شعبان  حسن  يوسف  املتهم/ 
كويتي اجلنسية/ 

التهم/ وصف 
>     ارتكب عمدا أفعاال من 
شأنها املساس بوحدة 
وس��ام��ة أراض���ي دول��ة 
ال���ك���وي���ت ه���ي »ج��ل��ب 
وت��خ��زي��ن ون��ق��ل م��واد 
م��ت��ف��ج��رة وأس��ل��ح��ة 
وذخ��ائ��ر« وت��درب على 

استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.
>     تلقى تدريبات ومترينات على حمل األسلحة والذخائر واستخدام 
املفرقعات وه��و يعلم أن م��ن ي��درب��ه ومي��رن��ه يقصد م��ن ذلك 

االستعانة به في حتقيق اغراض غير مشروعة.
>     حاز وأح��رز مفرقعات قبل احلصول على ترخيص من اجلهة 

املختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.
>     حاز وأحرز مدافع رشاشة مما ال يجوز الترخيص بحيازتها أو 

إحرازها.
>     حاز وأحرز  أسلحة نارية بدون ترخيص من اجلهة املختصة.

>     حاز وأحرز أجهزة اتصاالت »تنصت � السلكية« بدون ترخيص 
من اجلهة املختصة.

>   احلكم: احلبس 10 سنوات عما أسند إليه.

عبدالرحيم إسماعيل  عبدالكرمي  علي  املتهم/ 
كويتي اجلنسية/ 

التهم/ وصف 

>     ارتكب عمدا أفعاال من 
شأنها املساس بوحدة 
وس��ام��ة أراض���ي دول��ة 
ال���ك���وي���ت ه���ي »ج��ل��ب 
وت��خ��زي��ن ون��ق��ل م��واد 
م��ت��ف��ج��رة وأس��ل��ح��ة 
وذخ��ائ��ر« وت��درب على 

استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.
>     تلقى تدريبات ومترينات على حمل األسلحة والذخائر واستخدام 
املفرقعات وه��و يعلم أن م��ن ي��درب��ه ومي��رن��ه يقصد م��ن ذلك 

االستعانة به في حتقيق اغراض غير مشروعة.
>     حاز وأح��رز مفرقعات قبل احلصول على ترخيص من اجلهة 

املختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.
>     حاز وأحرز مدافع رشاشة مما ال يجوز الترخيص بحيازتها أو 

إحرازها.
>     حاز وأحرز  أسلحة نارية بدون ترخيص من اجلهة املختصة.

>     حاز وأحرز أجهزة اتصاالت »تنصت � السلكية« بدون ترخيص 
من اجلهة املختصة.

>   احلكم: احلبس 5 سنوات عما أسند إليه.

احلسيني عبداجلليل  حسن  محمد  املتهم/ 
كويتي اجلنسية/ 

التهم/ وصف 
>     ارتكب عمدا أفعاال من 
شأنها املساس بوحدة 
وس��ام��ة أراض���ي دول��ة 
ال���ك���وي���ت ه���ي »ج��ل��ب 
وت��خ��زي��ن ون��ق��ل م��واد 
م��ت��ف��ج��رة وأس��ل��ح��ة 
وذخ��ائ��ر« وت��درب على 

استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.
>     تلقى تدريبات ومترينات على حمل األسلحة والذخائر واستخدام 
املفرقعات وه��و يعلم أن م��ن ي��درب��ه ومي��رن��ه يقصد م��ن ذلك 

االستعانة به في حتقيق اغراض غير مشروعة.
>     حاز وأح��رز مفرقعات قبل احلصول على ترخيص من اجلهة 

املختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.
>     حاز وأحرز مدافع رشاشة مما ال يجوز الترخيص بحيازتها أو 

إحرازها.
>     حاز وأحرز  أسلحة نارية بدون ترخيص من اجلهة املختصة.

>     حاز وأحرز أجهزة اتصاالت »تنصت � السلكية« بدون ترخيص 
من اجلهة املختصة.

>   احلكم: احلبس 10 سنوات عما أسند إليه.

3 alwasat.com.kwمحليات

حذرت من أن من أخفى شخصًا صدر بحقه أمر بالقبض ُيعاقب باحلبس سنتني

»الداخلية«: »خلية العبدلي« توارت عن األنظار
دعت وزارة الداخلية املواطنني واملقيمني إلى اإلدالء بأي معلومات بشأن املدانني في قضية 

خلية العبدلي املتوارين عن األنظار، بعد نشرها أسماءهم وصورهم.
وقالت الوزارة في بيان صحافي: إنه إنفاًذا حلكم محكمة التمييز الصادر في القضية رقم 
»2016/302« بشأن ما يسمى بخلية العبدلي، ونظًرا لتواري احملكومني عن األنظار، تهيب 

وزارة الداخلية بجميع املواطنني واملقيمني التعاون مع رجال األمن والتقدم بأية معلومات 
بشأن احملكومني املرفقة صورهم وأسماؤهم مع هذا البيان، وذلك عن طريق االتصال بهاتف 
الطوارئ 112 أو التواصل مع اقرب مخفر شرطة باملنطقة بعد تثبت األجهزة األمنية من 

وجودهم داخل الباد وفقا للسجات الرسمية للمنافذ.

وذكرت الوزارة بأن املادة 132 من القانون رقم 16 لسنة 1960 من قانون اجلزاء تنص على 
أن كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخًصا صادًرا في حقه أمر بالقبض، أو أعانه بأية 
طريقة كانت على الفرار ، يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز سنتني وبغرامة ال جتاوز ألفي دينار 

أو بأحدى هاتني العقوبتني، داعية اجلميع الي التعاون ملا يدعم أمن الوطن وأمان املواطنني.

الهاربنيال���س���ج���ات ال���رس���م���ي���ة ل��ل��م��ن��اف��ذ ت���ش���ي���ر إل�����ى أن����ه����م م�����ازال�����وا داخ�������ل ال���ب���اد ب��ش��أن  معلومات  ب��أي  اإلدالء  واملقيمني  باملواطنني  تهيب  ال����وزارة 

دهقان حيدر  عبدالرضا   / املتهم 
إيراني   / اجلنسية 

 ت����ن����ش����ر ص����������ور امل��������دان��������ني وأس�������م�������اءه�������م واألح����������ك����������ام ال�����ن�����ه�����ائ�����ي�����ة ال����������ص����������ادرة ض������ده������م وف����������ق ب������ي������ان ال����داخ����ل����ي����ة

علي حسن  رجب  حسني  هاشم  املتهم/ 
كويتي اجلنسية/  

التهم/ وصف 
>   ارت��ك��ب عمدا أف��ع��اال من 
شأنها املساس بوحدة 
وس��ام��ة أراض���ي دول��ة 
ال���ك���وي���ت ه���ي »ج��ل��ب 
وت��خ��زي��ن ون��ق��ل م��واد 
م��ت��ف��ج��رة وأس��ل��ح��ة 
وذخ��ائ��ر« وت��درب على 

استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.
>   تلقى تدريبات ومترينات على حمل األسلحة والذخائر واستخدام 
املفرقعات وه��و يعلم أن م��ن ي��درب��ه ومي��رن��ه يقصد م��ن ذلك 

االستعانة به في حتقيق اغراض غير مشروعة.
>   ح��از وأح��رز مفرقعات قبل احلصول على ترخيص من اجلهة 

املختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.
>   حاز وأحرز مدافع رشاشة مما ال يجوز الترخيص بحيازتها أو 

إحرازها.
>   حاز وأحرز  أسلحة نارية بدون ترخيص من اجلهة املختصة.

>   حاز وأحرز أجهزة اتصاالت »تنصت � السلكية« بدون ترخيص 
من اجلهة املختصة.

>   احلكم: احلبس 15 سنوات عما أسند إليه.

بدرخان علي  عبدالنبي  مصطفى   / املتهم 
كويتي اجلنسية/ 

التهم/ وصف 
>    ارتكب عمدا أفعاال من 
شأنها املساس بوحدة 
وس��ام��ة أراض���ي دول��ة 
ال���ك���وي���ت ه���ي »ج��ل��ب 
وت��خ��زي��ن ون��ق��ل م��واد 
م��ت��ف��ج��رة وأس��ل��ح��ة 
وذخ��ائ��ر« وت��درب على 

استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.
>    تلقى تدريبات ومترينات على حمل األسلحة والذخائر واستخدام 
املفرقعات وه��و يعلم أن م��ن ي��درب��ه ومي��رن��ه يقصد م��ن ذلك 

االستعانة به في حتقيق اغراض غير مشروعة.
>    حاز وأح��رز مفرقعات قبل احلصول على ترخيص من اجلهة 

املختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.
>    حاز وأحرز مدافع رشاشة مما ال يجوز الترخيص بحيازتها أو 

إحرازها.
>    حاز وأحرز  أسلحة نارية بدون ترخيص من اجلهة املختصة.

>    حاز وأحرز أجهزة اتصاالت »تنصت � السلكية« بدون ترخيص 
من اجلهة املختصة.

>   احلكم: احلبس 10 سنوات عما أسند إليه.

حاجي عباس  جعفر  محمد  املتهم/ 
كويتي اجلنسية/ 

التهم/ وصف 

>     ارتكب عمدا أفعاال من 
شأنها املساس بوحدة 
وس��ام��ة أراض���ي دول��ة 
ال���ك���وي���ت ه���ي »ج��ل��ب 
وت��خ��زي��ن ون��ق��ل م��واد 
م��ت��ف��ج��رة وأس��ل��ح��ة 
وذخ��ائ��ر« وت��درب على 

استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.
>     تلقى تدريبات ومترينات على حمل األسلحة والذخائر واستخدام 
املفرقعات وه��و يعلم أن م��ن ي��درب��ه ومي��رن��ه يقصد م��ن ذلك 

االستعانة به في حتقيق اغراض غير مشروعة.
>     حاز وأح��رز مفرقعات قبل احلصول على ترخيص من اجلهة 

املختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.
>     حاز وأحرز مدافع رشاشة مما ال يجوز الترخيص بحيازتها أو 

إحرازها.
>     حاز وأحرز  أسلحة نارية بدون ترخيص من اجلهة املختصة.

>     حاز وأحرز أجهزة اتصاالت »تنصت � السلكية« بدون ترخيص 
من اجلهة املختصة.

>   احلكم: احلبس 10 سنوات عما أسند إليه.

الشطي حسني  جمال  عبداحملسن  املتهم/ 
كويتي اجلنسية/ 

التهم/ وصف 

>     ارتكب عمدا أفعاال من 
شأنها املساس بوحدة 
وس��ام��ة أراض���ي دول��ة 
ال���ك���وي���ت ه���ي »ج��ل��ب 
وت��خ��زي��ن ون��ق��ل م��واد 
م��ت��ف��ج��رة وأس��ل��ح��ة 
وذخ��ائ��ر« وت��درب على 

استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.
>     تلقى تدريبات ومترينات على حمل األسلحة والذخائر واستخدام 
املفرقعات وه��و يعلم أن م��ن ي��درب��ه ومي��رن��ه يقصد م��ن ذلك 

االستعانة به في حتقيق اغراض غير مشروعة.
>     حاز وأح��رز مفرقعات قبل احلصول على ترخيص من اجلهة 

املختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.
>     حاز وأحرز مدافع رشاشة مما ال يجوز الترخيص بحيازتها أو 

إحرازها.
>     حاز وأحرز  أسلحة نارية بدون ترخيص من اجلهة املختصة.

>     حاز وأحرز أجهزة اتصاالت »تنصت � السلكية« بدون ترخيص 
من اجلهة املختصة.

>   احلكم: احلبس 10 سنوات عما أسند إليه.

الباذر محمد  جمعة  حسني  املتهم/ 
كويتي اجلنسية/ 

التهم/ وصف 

>     ارتكب عمدا أفعاال من 
شأنها املساس بوحدة 
وس��ام��ة أراض���ي دول��ة 
ال���ك���وي���ت ه���ي »ج��ل��ب 
وت��خ��زي��ن ون��ق��ل م��واد 
م��ت��ف��ج��رة وأس��ل��ح��ة 
وذخ��ائ��ر« وت��درب على 

استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.
>     تلقى تدريبات ومترينات على حمل األسلحة والذخائر واستخدام 
املفرقعات وه��و يعلم أن م��ن ي��درب��ه ومي��رن��ه يقصد م��ن ذلك 

االستعانة به في حتقيق اغراض غير مشروعة.
>     حاز وأح��رز مفرقعات قبل احلصول على ترخيص من اجلهة 

املختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.
>     حاز وأحرز مدافع رشاشة مما ال يجوز الترخيص بحيازتها أو 

إحرازها.
>     حاز وأحرز  أسلحة نارية بدون ترخيص من اجلهة املختصة.

>     حاز وأحرز أجهزة اتصاالت »تنصت � السلكية« بدون ترخيص 
من اجلهة املختصة.

>   احلكم: احلبس 10 سنوات عما أسند إليه.

جمال حسن  حيدر  جعفر  املتهم/ 
كويتي اجلنسية/ 

التهم/ وصف 
>     ارتكب عمدا أفعاال من 
شأنها املساس بوحدة 
وس��ام��ة أراض���ي دول��ة 
ال���ك���وي���ت ه���ي »ج��ل��ب 
وت��خ��زي��ن ون��ق��ل م��واد 
م��ت��ف��ج��رة وأس��ل��ح��ة 
وذخ��ائ��ر« وت��درب على 

استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.
>     تلقى تدريبات ومترينات على حمل األسلحة والذخائر واستخدام 
املفرقعات وه��و يعلم أن م��ن ي��درب��ه ومي��رن��ه يقصد م��ن ذلك 

االستعانة به في حتقيق اغراض غير مشروعة.
>     حاز وأح��رز مفرقعات قبل احلصول على ترخيص من اجلهة 

املختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.
>     حاز وأحرز مدافع رشاشة مما ال يجوز الترخيص بحيازتها أو 

إحرازها.
>     حاز وأحرز  أسلحة نارية بدون ترخيص من اجلهة املختصة.

>     حاز وأحرز أجهزة اتصاالت »تنصت � السلكية« بدون ترخيص 
من اجلهة املختصة.

>   احلكم: احلبس 10 سنوات عما أسند إليه.

باقر عبدالله  جابر  عيسى  املتهم/ 
كويتي اجلنسية/ 

التهم/ وصف 
>     ارتكب عمدا أفعاال من 
شأنها املساس بوحدة 
وس��ام��ة أراض���ي دول��ة 
ال���ك���وي���ت ه���ي »ج��ل��ب 
وت��خ��زي��ن ون��ق��ل م��واد 
م��ت��ف��ج��رة وأس��ل��ح��ة 
وذخ��ائ��ر« وت��درب على 

استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.
>     تلقى تدريبات ومترينات على حمل األسلحة والذخائر واستخدام 
املفرقعات وه��و يعلم أن م��ن ي��درب��ه ومي��رن��ه يقصد م��ن ذلك 

االستعانة به في حتقيق اغراض غير مشروعة.
>     حاز وأح��رز مفرقعات قبل احلصول على ترخيص من اجلهة 

املختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.
>     حاز وأحرز مدافع رشاشة مما ال يجوز الترخيص بحيازتها أو 

إحرازها.
>     حاز وأحرز  أسلحة نارية بدون ترخيص من اجلهة املختصة.

>     حاز وأحرز أجهزة اتصاالت »تنصت � السلكية« بدون ترخيص 
من اجلهة املختصة.

>   احلكم: احلبس 10 سنوات عما أسند إليه.

املوسوي علي  سيد  محمد  مهدي  املتهم/ 
كويتي اجلنسية/ 

التهم/ وصف 
>     ارتكب عمدا أفعاال من 
شأنها املساس بوحدة 
وس��ام��ة أراض���ي دول��ة 
ال���ك���وي���ت ه���ي »ج��ل��ب 
وت��خ��زي��ن ون��ق��ل م��واد 
م��ت��ف��ج��رة وأس��ل��ح��ة 
وذخ��ائ��ر« وت��درب على 

استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.
>     تلقى تدريبات ومترينات على حمل األسلحة والذخائر واستخدام 
املفرقعات وه��و يعلم أن م��ن ي��درب��ه ومي��رن��ه يقصد م��ن ذلك 

االستعانة به في حتقيق اغراض غير مشروعة.
>     حاز وأح��رز مفرقعات قبل احلصول على ترخيص من اجلهة 

املختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.
>     حاز وأحرز مدافع رشاشة مما ال يجوز الترخيص بحيازتها أو 

إحرازها.
>     حاز وأحرز  أسلحة نارية بدون ترخيص من اجلهة املختصة.

>     حاز وأحرز أجهزة اتصاالت »تنصت � السلكية« بدون ترخيص 
من اجلهة املختصة.

>   احلكم: احلبس 10 سنوات عما أسند إليه.

املوسوي عبدالله  عيسى  عباس  املتهم/ 
كويتي اجلنسية/ 

التهم/ وصف 
>     ارتكب عمدا أفعاال من 
شأنها املساس بوحدة 
وس��ام��ة أراض���ي دول��ة 
ال���ك���وي���ت ه���ي »ج��ل��ب 
وت��خ��زي��ن ون��ق��ل م��واد 
م��ت��ف��ج��رة وأس��ل��ح��ة 
وذخ��ائ��ر« وت��درب على 

استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.
>     تلقى تدريبات ومترينات على حمل األسلحة والذخائر واستخدام 
املفرقعات وه��و يعلم أن م��ن ي��درب��ه ومي��رن��ه يقصد م��ن ذلك 

االستعانة به في حتقيق اغراض غير مشروعة.
>     حاز وأح��رز مفرقعات قبل احلصول على ترخيص من اجلهة 

املختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.
>     حاز وأحرز مدافع رشاشة مما ال يجوز الترخيص بحيازتها أو 

إحرازها.
>     حاز وأحرز  أسلحة نارية بدون ترخيص من اجلهة املختصة.

>     حاز وأحرز أجهزة اتصاالت »تنصت � السلكية« بدون ترخيص 
من اجلهة املختصة.

>   احلكم: احلبس 10 سنوات عما أسند إليه.

العطار عبدالله  أحمد  حسن  املتهم/ 
كويتي اجلنسية/ 

التهم/ وصف 
>     ارتكب عمدا أفعاال من 
شأنها املساس بوحدة 
وس��ام��ة أراض���ي دول��ة 
ال���ك���وي���ت ه���ي »ج��ل��ب 
وت��خ��زي��ن ون��ق��ل م��واد 
م��ت��ف��ج��رة وأس��ل��ح��ة 
وذخ��ائ��ر« وت��درب على 

استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.
>     تلقى تدريبات ومترينات على حمل األسلحة والذخائر واستخدام 
املفرقعات وه��و يعلم أن م��ن ي��درب��ه ومي��رن��ه يقصد م��ن ذلك 

االستعانة به في حتقيق اغراض غير مشروعة.
>     حاز وأح��رز مفرقعات قبل احلصول على ترخيص من اجلهة 

املختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.
>     حاز وأحرز مدافع رشاشة مما ال يجوز الترخيص بحيازتها أو 

إحرازها.
>     حاز وأحرز  أسلحة نارية بدون ترخيص من اجلهة املختصة.

>     حاز وأحرز أجهزة اتصاالت »تنصت � السلكية« بدون ترخيص 
من اجلهة املختصة.

>   احلكم: احلبس 10 سنوات عما أسند إليه.

جمال حسن  علي  حسن  املتهم/ 
كويتي اجلنسية/ 

التهم/ وصف 
>     ارتكب عمدا أفعاال من 
شأنها املساس بوحدة 
وس��ام��ة أراض���ي دول��ة 
ال���ك���وي���ت ه���ي »ج��ل��ب 
وت��خ��زي��ن ون��ق��ل م��واد 
م��ت��ف��ج��رة وأس��ل��ح��ة 
وذخ��ائ��ر« وت��درب على 

استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.
>     تلقى تدريبات ومترينات على حمل األسلحة والذخائر واستخدام 
املفرقعات وه��و يعلم أن م��ن ي��درب��ه ومي��رن��ه يقصد م��ن ذلك 

االستعانة به في حتقيق اغراض غير مشروعة.
>     حاز وأح��رز مفرقعات قبل احلصول على ترخيص من اجلهة 

املختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.
>     حاز وأحرز مدافع رشاشة مما ال يجوز الترخيص بحيازتها أو 

إحرازها.
>     حاز وأحرز  أسلحة نارية بدون ترخيص من اجلهة املختصة.

>     حاز وأحرز أجهزة اتصاالت »تنصت � السلكية« بدون ترخيص 
من اجلهة املختصة.

>   احلكم: احلبس 5 سنوات عما أسند إليه.

الدشتي علي  حسني  باسل  املتهم/ 
كويتي اجلنسية/ 
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وصف التهم/ 
>   ارتكب عمدا أفعاال من شأنها املساس بوحدة وسامة أراضي 
دولة الكويت هي »جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة وأسلحة 
وذخائر« وتدرب على استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير 

مشروعة.
>   احلكم: إعدام عما أسند إليه

التهم/ وصف 
>     ارتكب عمدا أفعاال من شأنها املساس بوحدة وسامة أراضي 
دولة الكويت هي »جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة وأسلحة 
وذخائر« وتدرب على استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير 

مشروعة.
>   احلكم: احلبس 5 سنوات عما أسند إليه


