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الصفحة
 هاني الظفيري

تقدم وافد يعمل محصال في احدى الشركات 
املتخصصة في جتميع األموال وأبلغ عن تعرض 
مركبته التي يستخدمها في جمع األموال للسرقة 
عن طريق الكسر واالستيالء على 18 ألف دينار، 
وأبلغ الوافد عمليات الداخلية وحضرت األدلة 
اجلنائية ورفعت البصمات، ويأتي احلادث بعد 

أيام من تعرض احدى ش���ركات جمع األموال 
لواقعة سلب 40 ألف دينار.

من جهة أخرى، تقدم مواطن ميتلك شركة 
جتارية ببالغ ضد وافد مصري استولى على 
ش���يك ب� 5500 دينار واستولى على بضائع 
قيمته���ا 13 ألف دينار وه���رب الى جهة غير 

معلومة.

قضيتا سرقة واستيالء بـ 36.500 دينار

القبض على شاب بدون هدد متزوجة بصور  زميلة الدراسة نصبت بـ 15 ألف دينار عسكري سابق سقط بـ 4 أصابع
وضبط مواطنين ومواطنة عادوا بمخدرات من السفر

 أمير زكي ـ محمد الجالهمة
أحال مدير عام اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات العميد أحمد 
اخللفية إل���ى نيابة املخدرات 
يوم امس عسكريا سابقا بتهمة 
حيازة 4 أصابع حش���يش من 

احلجم الكبير بقصد االجتار.
وكان���ت إدارة املعلوم���ات 
املقدم فيصل املطيري  بقيادة 
وصلت إليها معلومات عن اجتار 
عسكري سابق وعاطل حالي في 
املواد املخدرة ليتم استدراجه 
لبيع أصبع من احلشيش مقابل 
75 دينارا ليتم القبض عليه بعد 
تسلمه املبلغ املرقم وباالنتقال 
الى مس���كنه في الساملية عثر 
رج���ال املباحث على 3 أصابع 
أخرى وأقر بحيازة املخدرات 
بقصد االجتار دون أن يرشد عن 

مصدر هذه السموم املخدرة.
م���ن جهة أخ���رى ضبطت 
دوريات جندة الفروانية شابني 
كويتيني تبني انهما واقعني حتت 
تأثير املواد املخدرة وعثر معهما 

على اصبعني من احلشيش.
من جهة أخرى متكن رجال 

االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
� إدارة مباحث مبارك الكبير � 
من ضبط مواطنني ومواطنة 
الدول  عند عودتهم من إحدى 
املجاورة وبحوزتهم مواد مخدرة 

ومؤث���رات عقلية مت تخبئتها 
داخل السيارة.

إحالته���م  مت���ت  وق���د 
ال���ى جه���ات  واملضبوط���ات 

االختصاص.

حملة أمن العاصمة تحصد
20 شابًا متسكعًا أمام المعاهد

 أمير زكي
تقدمت مواطنة تدرس في احدى الكليات متهمة صديقة دراسة 
سابقة بالنصب عليها، مشيرة الى ان املدعى عليها اخذت منها اكثر 
من 15 الف دينار ورفضت ان تعيد اليها فلسا واحدا منها، وقالت 
املجن���ي عليها في بالغ تقدمت به الى اح���د مخافر العاصمة انها 
شاهدت صديقة الدراسة بعد انقطاع فترة طويلة ورصدت عليها 
تغيرا في املظهر كما ظهرت على صديقة الدراس���ة عالمات الثراء 
املتمثلة في املركبة الفارهة، مشيرة الى انها من باب الفضول سألت 
صديقتها عن اسباب الثراء فأبلغتها بأنها تعمل في البزنس وان 
الربح كبير وعرضت عليها توظيف أموالها لديها وبأرباح تصل الى 
اكثر من 30%، مضيفة انها قامت بتجميع كل ما متلك من مصوغات 
وخالفه وقامت بتس���ليمها مبلغ 9900 دينار وقطعا ذهبية مقابل 

جمعية تعاونية كما زودتها مببالغ أخرى متقطعة.

 محمد الجالهمة
ش���ن رجال أمن دوريات العاصمة حملة على املتس���كعني في 
األسواق العامة ومقابل املعاهد اخلاصة وأسفرت احلملة عن توقيف 

20 شابا معظمهم كويتيون.
وقال مصدر أمني ان رجال األمن نقلوا املتس���كعني الى املخافر 
التابعة ألماكن احتجازهم ومت اس���تدعاء أولياء أمورهم والزامهم 

بالتوقيع على تعهدات بعدم تسكع ابنائهم.
من جهة أخرى، اس���فرت حملة ألم���ن الفروانية عن ضبط 12 

مخالفا لقانون االقامة.

إصابة عسكري في تصادم دورية
 هاني الظفيري

اغلق طريق اجلهراء جزئيا اسفل جسر 
الدوحة إثر سقوط شحنة مياه معدنية 
من اعلى شاحنة، من جهة اخرى اصيب 
ايراني 50 عاما وكويتي 23 عاما إثر انقالب 
مركبة مقابل السكراب وقام بنقلهما الى 
مستشفى اجلهراء رجال الطوارئ الفنية 

اسماعيل علي وناصر جاد.
من جهة اخرى وق���ع حادث تصادم 
بني دورية شركة وسيارة خاصة وادى 
احلادث الى اصابة شرطي 22 عاما نقل 
الى مستش���فى مبارك للعالج بواسطة 

يوسف فرج.

 أمير زكي
متكن رجال إدارة بحث وحتري محافظة األحمدي 
من توقيف شاب من غير محددي اجلنسية قام بابتزاز 
سيدة متزوجة معتمدا على صور التقطت لها قبل 
زواجها من مواطن،، فيما اكد مصدر امني ان رجال 
املباحث اس����تعانوا باألقم����ار االصطناعية لتحديد 
مكان إقامة البدون والذي كان يحتجز فيه السيدة 
املتزوجة.وقال مصدر امني ان سيدة مسنة أبلغت 
وزارة الداخلية عن ان شخصا تعرفه اتصل عليها 
وأبلغه����ا بأن ابنتها املتزوجة محتجزة لديه وطلب 

مقابل تسليم األم الصور اخلاصة بابنتها وكذلك فك 
احتجازها 3000 دينار، وعليه طلب رجال املباحث 
من االم املضي قدما في مسايرة املتهم حلني حتديد 
مكان تواجده وبعد ان حدد رجال املباحث عبر األقمار 
االصطناعية ومن خالل هاتفه النقال مكان س����كنه 
مت توقيفه واعترف بابتزازه لالم مستندا الى صور 
قدمية لديه، كما أبلغت احملتجزة رجال املباحث بأن 
املتهم اعتدى عليها.وحول موقف زوج املختطفة قال 
مصدر امني: ان الزوج متوار عن األنظار ألنه مطلوب 

لعدة قضايا مخدرات.

زجاجات املياه املعدنية تغطي وصلة الدوحة

العسكري السابق وأمامه كمية احلشيش املضبوطة 

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

المحكمة تأمر أبًا بتزويج ابنته لمن خطبها

المحكمة تحيل المتهم بقتل أبنائه 
إلى لجنة من أساتذة جامعة الكويت

النيابة تخلي سبيل وافد
اتهم باالستيالء على 4 ماليين دينار

الدائ����رة  قام����ت 
في��ة  س����ت�ئن����ا ال ا
السادس����ة مبحكمة 
الشخصية  األحوال 
املستشار  برئاس����ة 
إبراهي����م املال وأمانة 
سر محمد الظفيري 
بإلغ����اء حك����م أول 
درجة وقضت باإلذن 
بزواج مواطنة ممن 
قام بخطبتها ورفضه 
والدها وألزمت والد 

املواطنة باملصروفات وأتعاب احملاماة الفعلية.
وأثناء جلس����ة احملاكمة مثل املدعية احملامي حس����ن 
العجمي الذي قدم صحيفة ش����رح فيها ظروف الدعوى 
وطل����ب في ختامها احلكم بإلغاء حكم محكمة أول درجة 
الذي رفض الدع����وى والقضاء باإلذن بزواج املدعية من 

الشخص الذي تقدم خلطبتها ورفضه والدها.
وقال العجمي في الصحيفة التي قدمها حملكمة االستئناف 
إن شخصا قد تقدم لوالد موكلته خلطبتها إال أن األخير 
رفض تزويجها منه كما رفض من قبل تزويجها من آخرين. 
حيث إنها تخشى على نفسها من فوات سن الزواج وقلة 

فرص زواجها مع تقدم عمرها.

أحالت محكمة اجلنايات أمس برئاسة املستشار 
عادل الصقر وأمانة س���ر س���يد مهدي )مؤيد س.( 
املتهم بقتل خمسة من أبنائه بالسم ومحاولة قتل 
الثالثة اآلخرين إلى جلنة ثالثية من أس���اتذة كلية 
الط���ب بجامعة الكويت لبيان م���ا إذا كان املتهم قد 
حتس���نت حالته النفس���ية بعد أن تقدم مستشفى 
الطب النفس���ي بخطاب إلى احملكمة يطالب بإخالء 
سبيله على أن يراجع املستشفى من وقت آلخر بعد 

أن تبني أن حالته النفسية قد حتسنت.

قررت النيابة العامة امس اخالء سبيل وافد سوري 
في حني تواصل املباحث البحث عن وافد من اجلنسية 
الهندية في قضية نصب واحتيال واالستيالء على 

مبلغ 4 ماليني دينار.
كان املتهمان قد أوهما أحد التجار باستطاعتهما 
تش���غيل أمواله وانشاء نش���اط جتاري في الهند 
منه���ا ابرام عقود مع ق���وات التحالف األجنبية في 

الكويت.
وقد واجهت النيابة العامة املمثل القانوني للشركات 
العاملة مع اجليش األميركي وسألته عن الوافد الهندي 
اذا كان هناك تعاون بني اجليش االميركي والهندي 
فقرر انه ال يعرفه وانه ليس له اي صلة بالتعامل 

مع الشركات التي تعمل مع اجليش االميركي.
يذكر ان الوافد السوري قال في وقت سابق امام 
النيابة انه كان الوس���يط بني رجل األعمال الهندي 
ورجل األعمال املجني عليه. وحسبما ادعاه الهندي 
انه يس���تطيع ان يبرم عقودا مع اجليش األميركي 
ومن خاللها يستطيع استثمار أمواله وانه طلب منه 
ان يحضر مبلغ 4 ماليني دينار ويس���لمها للهندي 
وقام بعده���ا باعطائه مبلغ 130 الف دينار كعمولة 

عن املبلغ.

احملامي حسن العجمي 


