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 املتهمون وأمامهم حصيلة البيع واملضبوطات من اآليس واحلشيش 

تاجر كيف طعن نفسه وحصيلة مداهمة منزله 
1600غرام حشيش وآيس وحصيلة بيع

عبدالعزيز فرحان

سجلت في مخفر اجلهراء قضية اعتداء 
على رجال أمن وقيادة مركبة في حالة سكر 
وحيازة مواد مسكرة، وجاء تسجيل القضية 
بعد ان تقدم رجال امن من دوريات أمن الطرق 

وابلغا عن توقيفهما ش���خصني حيث كانا 
في حالة غي���ر طبيعية ولدى الطلب منهما 
النزول قام احدهما باش���هار سكني في وجه 
رجلي األمن، ومتت السيطرة عليهما وعثر 
بحوزتهما على مشروب غازي يحوي مواد 

مسكرة.

عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة

متكنت إدارة العمليات باإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات من ضبط تشكيل عصابي مكون من 
ثالثة أشخاص عثر بحوزتهم على ما يقارب 
كيلو ونصف من مادة احلشيش املخدرة و100 
غرام من مادة اآليس وكمية من املؤثرات العقلية 
ومبالغ مالية، وذلك بعد ورود معلومات لإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات )إدارة العمليات( تفيد 
بأن هناك مواطنا يقوم باالجتار باملواد املخدرة 
واملؤثرات العقلية وبعد التأكد من صحة وجدية 
املعلومات مت استصدار اإلذن القانوني الالزم، 
حيث مت ضبطه مبنزله وكان برفقته شخص 

م���ن غير محددي اجلنس���ية، وأثناء القبض 
عليهما قام املتهم األول بإحداث إصابات بنفسه 
واالعتداء على رجال األمن وإصابة أحد الضباط 
وتهديدهم، وبعد السيطرة عليه، مت تفتيش 
مسكنه وعثر على ما يقارب كيلو ونصف من 
مادة احلش���يش املخدرة و100 غرام من مادة 
اآليس وكمية من املؤثرات العقلية ومبالغ مالية 
حصيلة بيع املواد املخدرة، وبالتحقيق معهما 
أقرا بأنهما يتحصالن على املواد املخدرة من 
شخص ثالث وهو مواطن مت ضبطه مبسكنه 

وبحوزته قطعة حشيش.
وقد متت إحالة املتهمني الثالثة واملضبوطات 

إلى جهة االختصاص.

ضبط مواطنني مبشروب غازي مسكر 
عقب تهديد رجلي أمن بسكني

العميد عادل احلشاش

بالتوجيه من أجل التعامل مع 
مختلف وسائل التواصل احلديثة 
لتحقيق طفرة وقفزة في االداء 
األمني في إطار فكر شامل متكامل 
يستند إلى قواعد العلم وأحدث 
األساليب التكنولوجية إميانا منه 
بأن من ال ميتلك العلم واملعرفة 
والتقدم لن يس����تطيع مالحقة 
التطورات املتالحقة على الساحة 

األمنية تقنيا ومعلوماتيا.
وشدد العميد عادل احلشاش 
على أن القي����ادة العليا لوزارة 
الداخلية توقن بأن تأهيل العنصر 
البشرى وتزويده بكل جديد هو 
الركيزة األساسية ألي تقدم يلحق 
باملؤسسة األمنية. وأشار إلى أنه 
ومنذ ان تفضل وزير الداخلية 
الش����يخ محمد اخلالد بتدشني 
حس����اب وزارة الداخلية على 
»االنستغرام« بدأ فريق متكامل 
من ضباط وأفراد إدارة اإلعالم 
األمني بتشغيل احلساب وإدارته 
خلدمة القضايا األمنية وتوصيل 
رسائلها بالوقت املناسب، مشيرا 
إلى أن����ه مت تخصيص اإلمييل 
moiask@moi.gov.kw لتلق����ي 

االستفسارات واالقتراحات.
وذكر أن احلس����اب اجلديد 
على موقع التواصل االجتماعي 

احلشاش:  »إنستغرام الداخلية« نقلة نوعية 
ويحظى باهتمام ومتابعة اخلالد

 »moi_kw« »االنس����تغرام« 
سيتضمن حزمة مترابطة من 
املعلومات التي ستصب جميعها 
في خدمة العمل األمني وتفعيله 
وتوعي����ة جماهي����ر املواطنني 
واملقيمني أمنيا ومروريا، مشيرا 
إلى أن هذه املعلومات س����وف 
تتضمن بث احلوادث املرورية 
على الط����رق املختلفة وإعالم 
املواطنني واملقيمني باستخدام 
طرق بديلة حتاشيا ملواجهة أي 
ازدحامات أو اختناقات مرورية 
باإلضافة إلى نشر أخبار تتعلق 
بالقيادة العليا للمؤسسة األمنية 
وأنشطة كافة قطاعاتها املختلفة 
وبث فالشات توعوية مرورية 
وأمنية وفالش����ات ملكافحة آفة 
املخ����درات التي تهدد ثروة هذا 
الوطن من الش����باب، وإرشاد 
أبن����اء املجتم����ع ع����ن كيفية 
حتقيق ذل����ك. وأضاف العميد 
احلش����اش أن احلساب اجلديد 
في موقع التواصل االجتماعي 
»االنس����تغرام« يتضمن أيضا 
مجموعة من الصور التاريخية 
لوزارة الداخلية ورجالها إلبراز 
أنشطتهم في املاضي وجهودهم 
حلماية األمن وتوفير األمان على 

مر الزمان.

أكد مدير إدارة العالقات العامة 
والتوجيه املعنوي ومدير إدارة 
اإلعالم األمني باإلنابة العميد عادل 
أحمد احلشاش، أن تدشني نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
الستخدام حساب وزارة الداخلية 
في موقع التواصل االجتماعي 
االنستغرام »moi_kw« يعد نقلة 
نوعية جديدة في مجال العمل 
األمني والتوعية اجلماهيرية 

والتواصل مع أبناء املجتمع.
وأوض����ح أن اخلال����د ق����ام 

 احملامية زينب الرامزي

راتب األب يس���تلزم زيادة 
نفقة األبناء، إذ قضت بزيادة 
نفقة اثنني من األبناء مببلغ 
370 دينارا ش���هريا، وأجرة 
خادم���ة 80 دين���ارا وأجرة 
إلى 250  مس���كن احلضانة 
دينارا شهريا و5000 دينار 

ثمن سيارة لالبنني.
التفاصيل، ترافعت  وفي 
عن املدعي���ة احملامية زينب 
الرام���زي والت���ي طالب���ت 
بتطبيق ن���ص املادة 77 من 
قانون األحوال الش���خصية 
رق���م 1984/51 والذي ينص 
النفقة  على أن جتوز زيادة 
ونقصها بتغير حال الزوج أو 
أسعار البلد، وال تسمع دعوى 
الزيادة أو النقص قبل مضي 
سنة على فرض النفقة إال في 
احلاالت االستثنائية الطارئة، 
وتكون الزيادة أو النقص من 

إلزام مواطن بـ 5700 دينار نفقة أبناء 
وسيارة وأجرة خادمة ومسكن

تاريخ احلكم.
وأشارت الرامزي إلى مضي 
أكثر من سنتني على صدور 
احلكم املذكور وخاللهما كبر 
األبناء وزادت احتياجاتهم كما 
زادت خاللها األس���عار وزاد 
راتب املدعى عليه، باإلضافة 
ارتف���اع أج���رة اخلدم  إلى 
وارتفاع إيجارات املساكن، كما 
أن األبناء قد كبروا ويحتاجون 
إلى  إلى س���يارة لتنقالتهم 

املدرسة ذهابا وإيابا.
إلى  وقد أجابتها احملكمة 
طلباتها بزيادة النفقة لالثنني 
مببل���غ 370 دينارا ش���هريا 
وأجرة اخلادم���ة 80 دينارا 
شهريا وأجرة مسكن احلضانة 
إلى 250 دينارا و5000 دينار 
إلى  ثمن س���يارة باإلضافة 
املصروفات ومبلغ 70 دينارا 

أتعاب محاماة فعلية.

مؤمن المصري

أك���دت الدائرة اجلعفرية 
مبحكمة األحوال الشخصية 
أن ارتفاع األس���عار وزيادة 

حادث تصادم »الرياضية« وتنكر املياه

إلى بلدية الكويت عن الطريق 
بعد انقالبها وس����جلت قضية 

تصادم وانقالب ووفاة.
وظه����ر أمس توفي ش����اب 
كويتي متأثرا بجروح خطيرة 
داخل مستشفى مبارك من جراء 

وفاة شاب في اصطدام »رياضية« بتنكر مياه 
ومصرع آسيوي في تصادم وانقالب

رحلة تسوق إلى مجمع راٍق 
كلفت مواطناً 7000 دينار ومالبس

منتحالن رافقا حارسًا حتى غرفته 
وسلباه 1400 دينار حصيلة إيجارات

سلب سيالنية قالدة ذهبية بالسحب

التحقيق مع 7 إيرانيني تسللوا إلى املياه اإلقليمية

أمير زكي

قام رجال األدلة اجلنائية برفع البصمات من 
على مركبة مواطن لتحديد هوية لص مجهول 
قام بكسر زجاج مركبة مواطن وسرق من داخل 

املركبة مبلغ 7000 دينار ومالبس، وقال املبلغ انه 
ترك سيارته مقابل سوف جتاري راق »املواقف 
اخلارجية« وحينما عاد بعد رحلة تسوق دامت 
لساعتني وجد سيارته قد كسر زجاجها وسرق 

من داخلها االغراض سالفة الذكر.

محمد الجالهمة

شرع رجال مباحث األحمدي في البحث عن 
شخصني انتحال صفة مباحث وسلبا حارس 
بناية مبلغ 1400 دينار، وقال مصدر امني ان 

الوافد وهو باكستاني قال في مخفر الفحيحيل 
ان شخصني اوقفاه امام البناية وأبلغاه بأنهما 
من رجال املباحث وطلبا منه فتح غرفته الن 
لديهما أمرا بالتفتيش ومن ثم س���رقا املبلغ 

املالي.

هاني الظفيري

تقدمت وافدة سيالنية الى مخفر اجلهراء 
وابلغت ضد شخصني مجهولني اوقفاها خالل 

سيرها على القدمني وقاما بسحب قالدة ذهبية 
من رقبتها، وح���ددت املبلغة اوصاف مركبة 
كان يستقلها املدعى عليهما، وسجلت قضية 

سلب بالقوة.

اصطدام مركبته الرياضية من 
اخللف بتنكر للمياه، وذلك بني 

منطقتي مشرف وبيان.

هاني الظفيري

أدى ح����ادث تص����ادم بني 
مركبتني فج����ر أمس إلى وفاة 
وافد آسيوي على طريق امللك 
فهد، ومت نقل الشخص إلى الطب 

الشرعي ومت تسجيل قضية.
وفي التفاصيل التي يرويها 
مصدر أمني فإن بالغا ورد إلى 
الداخلية عن  غرفة عملي����ات 
وقوع حادث تصادم على طريق 
امللك فهد باجتاه مدينة الكويت، 
فتوجه على الفور رجال األمن 
واإلسعاف واإلطفاء، حيث تبني 
أن أحد أطراف احلادث آسيوي 
لفظ أنفاسه في موقع احلادث، 
بينما أصيب الطرف اآلخر، ومت 
نقله إلى املستشفى، وقام رجال 
اإلطفاء بسحب املركبة التي تعود 

احملامي حمود الردعان

مع إحدى ش����ركات االتصاالت 
للحص����ول على خ����ط هاتفي 
وإنترنت ما جعل موكلي مدينا 
لتلك الشركة دون علمه ودون 

أي ذنب ارتكبه.
وأك����د الردع����ان أن موكله 
تض����رر أدبيا نتيجة علمه أنه 
مطلوب لشركة االتصاالت مببلغ 
مكامل����ات ليس ل����ه عالقة بها، 
فضال عن األضرار املادية التي 
تكبدها جراء توكيله للمحامي 
ومراجعته للمخف����ر والنيابة 
وشركة االتصاالت ودفعه لرسوم 
املواصالت، مطالبا بتعويض 
موكل����ه من املس����تأنف ضده 
وشركة االتصاالت متضامنني 
مببلغ 5001 دينار. وأكد احملامي 
الردعان في تصريح صحافي 
بعد صدور حكم االستئناف: أنه 
سيتمسك أمام محكمة التمييز 

إلزام وافد بتعويض عربي مبلغ 1000 دينار 
النتحاله صفته أمام شركة

بتعويض موكله مببلغ 5001 
د.ك ألن املبل����غ احملكوم به ال 
يغطي األضرار األدبية والنفسية 

واملادية التي حلقت به.

مؤمن المصري

قضت الدائرة املدنية مبحكمة 
االستئناف بإلغاء حكم محكمة 
أول درج����ة وقض����ت بإل����زام 
املستأنف ضده األول بأن يؤدي 
للمدعي )املستأنف( مبلغ 1000 
دينار و300 دينار أتعاب محاماة 
إدانته بانتحال شخصية  بعد 
املدعي وشرائه خطوط هاتفية 

من شركة اتصاالت.
وقال دفاع املستأنف احملامي 
حمود الردع����ان في دعواه إن 
الدائ����رة اجلزائي����ة مبحكمة 
االس����تئناف قض����ت بحبس 
املس����تأنف ضده األول »وافد« 
3 س����نوات مع الشغل والنفاذ 
لقيامه بانتحال شخصية موكلي 
»عربي اجلنس����ية« وبتزوير 
بطاقت����ه املدنية وإب����رام عقد 

صقر قام البحارة االيرانيون بإخفائه بني األمتعة

هاني الظفيري

متكن رجال جمارك الدوحة بقيادة املراقب 
خال���د الفيلكاوي من ضب���ط 4 صقور نادرة 
بطراد إيراني ومت التحفظ عليها وكتابة تقرير 
بالواقعة مع األشخاص املتهمني، ومتت إحالة 
من كان على منت اللنج إلى املباحث للتحقيق 

ومعرفة دوافع هروبه.

وقال مصدر أمن���ي إن بالغا ورد عن قيام 
طراد باختراق املي���اه اإلقليمية، ومت إخطار 
خفر السواحل، وبعد ضبط الطراد اتضح أن 
املوجودين 7 وافدين من اجلنسية اإليرانية، 
وبتفتيش الطراد مت العثور على صقور نادرة 
مخبأة »بسالل« مالبس، وقام األشخاص بخياط 
أعني الصقور كي ال تهرب، فتمت إحالتها إلى 

احلجر الصحي.

»اجلنايات« تؤجل نظر 
دعوى إعادة خطاب البراك

دوة فحم صرعت وافدًا 
في شاليه بالزور

متقاعد يتهم أبناءه بتهديده 
بسالح وضربه وإجباره على 

توقيع كمبيالة بـ 30 ألف دينار

سائق جوال طعن مصريًا في 
خيطان بعد خالف على األجرة

زوجة في مخفر اجلابرية: 
زوجي ضربني بحديدة

مباحث شؤون اإلقامة 
توقف مصريًا ينجز املعامالت 

بطوابع مزورة

عاق سب أمه وهددها 
في السالم

مؤمن المصري

التاسعة باحملكمة  الدائرة اجلزائية  أجلت 
الكلية أمس برئاسة املستشار وليد الكندري 
وأمانة سر أحمد علي نظر قضية أمن الدولة رقم 
2013/10 املتهم فيها 21 مواطنا، بينهم 9 نواب 
س���ابقني، بإعادة خطاب النائب السابق مسلم 
البراك الذي ألقاه في ساحة اإلرادة، واملتهمون 
فيها باملساس بالذات األميرية، جللسة 31 مارس 

املقبل لالطالع.
كانت النيابة العامة قد أحالت 5 قضايا تتعلق 
بإعادة خطاب البراك إلى محكمة اجلنايات، حيث 
وجهت االتهام إلى 67 مواطنا في هذه القضايا، 
بينهم نواب سابقون في مجلس 2012 املبطل، 

وكتاب وصحافيون وناشطون.

محمد الدشيش

نقلت جثة وافد هندي الى الطب الش���رعي 
وتبني من خالل معاينة جثة الوافد ان وفاته 
جراء استنشاق غاز أول اكسيد الكربون املبتعث 
من الدوة وقال مصدر امني ان بالغا ورد عن 
وف���اة الهندي داخل ش���اليه في منطقة الزور 
وتبني انه كان يستخدم دوة فحم للتدفئة ونام 

ليلقى حتفه.

أمير زكي

سجل شخص من غير محددي اجلنسية في 
مخفر االندلس قضية حيازة سالح وسلب بالقوة 
واإلكراه على توقيعه على مس����تند. وقال املبلغ 
وهو متقاعد م����ن وزارة الداخلية انه بينه وبني 
زوجته خالفات، وهي تقيم في شقة في الرقعي. 
وأضاف: »طلبت مني زوجتي استدانة 500 دينار، 
وسلمتها املبلغ قبل اشهر«. وأشار الى ان زوجته 
اتصلت به لكي يتسلم املبلغ الذي أعطاها إياه، 
وحينما وصل الى شقتها قام ابناؤه- وهم من غير 
محددي اجلنسية- بضربه وإشهار مسدس في 
وجهه وتصويره خالل الضرب وسلبه 60 دينارا 
كانت بحوزته وإجباره على ان يوقع على مستند 

يفيد بأنه تسلم منهم 30 ألف دينار.

محمد الجالهمة

شرع رجال املباحث في البحث عن سائق 
تاكسي جوال آسيوي اجلنسية أقدم على طعن 
واف���د مصري طعنة نافذة للخالف على اجرة 
توصيل في منطقة خيطان، وقدم شقيق املجني 
عليه تقريرا طبيا وحدد أوصاف املركبة التي 

كان يستقلها املدعى عليه.

عبدالعزيز فرحان

س���جلت مواطنة قضية اعت���داء بالضرب 
واتهمت زوجها بضربها باس���تخدام حديدة. 
وأرفق���ت املبلغة في مخف���ر اجلابرية تقريرا 
طبيا تضمن خدوشا وكدمات جراء آلة حادة. 
ومت االتصال على الزوج الذي رفض احلضور 
لالستماع إلى أقواله، وسجلت قضية اعتداء 

بالضرب.

أمير زكي

أحال رجال مباحث ش���ؤون اإلقامة الى 
النيابة العامة واف���دا مصريا يعمل مندوبا 
إلجناز معامالت ش���ركة يعمل بها بطوابع 
سبق استخدامها، وبحسب مصدر أمني فإن 
معلومات وردت الى مدير مباحث ش���ؤون 
اإلقامة عن وافد مصري يس���تخدم الطوابع 
املستخدمة بعد تأهيلها في إجناز املعامالت، 
وعليه قام رجال املباح���ث بتوقيف الوافد 
وبتفتيشه عثر بحوزته على طوابع مزورة، 
وأقر بأنه يشتري الطوابع املزورة من آسيويني 
ويعيد تأهيلها، ويقوم باستخدامها في امتام 
معامالت الوافدين املس���جلني على الشركة 

التي يعمل بها.

تقدمت مواطنة الى مخفر ش���رطة السالم 
واتهمت ابنها العشريني بسبها وتهديدها بإحلاق 
االذى بها في منزل العائلة مبنطقة جنوب السرة، 
وقالت األم ان واقعة السب والتهديد حدثت اثر 

خالف مالي بينها وبني ابنها العاق.


