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الصفحة
أمير زكي

قال مصدر أمني ان وزارة الداخلية س���تعلن خالل 
األيام املقبلة عن فتح دورة جديدة لقبول النس���اء في 
الشرطة املس���اندة )الشرطة النسائية(، مشيرا الى ان 
وزارة الداخلية ستعطي أفضلية في القبول للعامالت في 
الوزارة، حيث ميكن للعامالت في وزارة الداخلية الالتي 
تبلغ أعمارهن بحد أقصى 35 عاما االلتحاق مع أال يزيد 

عمر املتقدمات من جهات أخرى عن 30 عاما.
أيضا فإن هناك اشتراطات فيما يتعلق بالطول، اذ 
تشترط الوزارة ان يكون طول املتقدمة العادية 155سم، 
اما بالنسبة ملنتسبات وزارة الداخلية فيجوز ان يلتحقن 

بالدورة بحد أدنى طول 150سم.
هذا ومن املقرر ان تصل الدفعة اجلديدة الى نحو 60 

مواطنة وهو عدد مضاعف عن الدورة السابقة.

دورة للشرطة النسائية قريباً واألولوية للمنتسبات في وزارة الداخلية

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

حاولت الهرب من كفيلها »رجل المباحث«
فسقطت من »الثالث« إلى »العدان«

مصري »انحاش« بـ 13 ألف دينار 
وكاميرات كشفت لبنانيًا سرق 15 دينارًا

مندوب هرب بأموال صفقة لحوم

تأجيل نظر قضية الجهاد
في أفغانستان لجلسة 9/2 للمرافعة

مصرع مواطنين وإصابة 7 في حوادث متفرقة

المحكمة تنظر معارضة المتهم الثاني 
في قضية اإلساءة للذات األميرية

البحث عن مواطن نشر صورًا »خاصة« لحدث

»األزرق« كشف آسيويًا بـ 25 زجاجة »محلي«

أمير زكي
نقلت وافدة إندونيسية تبلغ من العمر 24 عاما الى مستشفى 
العدان بعد ان حاولت الهرب من منزل كفيلها رجل املباحث الذي 

يعمل في ادارة بحث وحتري محافظة الفروانية.
وكانت عمليات الداخلية أبلغت في التاس���عة من مس���اء امس 
عن سقوط آس���يوية من الطابق الثالث مبنزل كفيلها العسكري 
واصابتها بكس���ور وانتقل الى موقع الب���الغ مدير امن محافظة 
مبارك الكبير العميد إبراهيم الطراح وجاء في التقرير مش���اهدة 
شراشف اآلسيوية التي استخدمتها في واقعة الهروب، بينما قام 
رجال الطوارئ الطبية علي الشمري واحمد قنبر بنقل االندونيسية 

الى مستشفى العدان.
من جهة اخرى، أقدمت هندية )45 عاما( على االنتحار في منزل 
كفيلها في منطقة كيفان بتناول كمية كبيرة من احلبوب وقام حسني 
علي من الطوارئ بنقل اآلسيوية الى مستشفى مبارك للعالج على 

ان تخضع للتحقيق ملعرفة دوافعها لالنتحار.

عبداهلل قنيص ـ محمد الدشيش
أقدم مسؤول يعمل باحدى الشركات في منطقة الشويخ بتسجيل 
قضية خيانة أمانة ضد وافد مصري اتهمه بالقيام بسرقة رواتب 
املوظفني العاملني في الشركة والتي وصلت قيمتها ب� 13 ألف دينار 

والذ بالفرار وجار البحث عنه بعد تقدمي بياناته.
من جانب آخر سجل مواطن قضية في مخفر الشويخ ضد عامله 
املصري الذي يعمل مبحله املتخصص في بيع اللحوم، حيث قام 
العامل ببيع كثير من الشحوم واللحوم الى وافد سوري واستولى 

على قيمة املبلغ وأغلق هاتفه.
وفي منطقة ش���رق متكنت كاميرات املراقبة في أحد املجمعات 
التجارية من ضبط وافد لبناني )20 عاما( حاول س���رقة »فالش 
موميري« يقدر قيمته ب���� 15 دينارا، ومتت احالة الوافد اللبناني 

الى مخفر شرق وسجلت قضية.

أجلت محكمة اجلنايات أمس برئاس���ة املستشار 
هاني احلمدان وأمانة سر سالم الوهيبي نظر قضية 
أمن الدولة رقم 2009/6 املتهم فيها ستة متهمني بالقيام 
بعمل عدائي ضد دولة أجنبية جللسة 9/2 للمرافعة 

بعد أن استمعت احملكمة إلى إفادة ضابط الواقعة.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهمني الثالثة األول 
)ص.س.( و)س.ن.( و)ص.ح.( تهم���ة القيام بعمل 
عدائي ضد دولة أجنبية )جمهورية باكس���تان( بأن 
التحقوا داخل أراضيها مبعسكر تدريب على األسلحة 
اخلفيفة وحملها وتلقي فنون القتال، وكان من شأن 
ذلك تعريض الكويت خلطر احلرب أو قطع العالقات 

السياسية معها.
كما أسندت لهم تهمة التدريب على السالح وتلقي 
فنون القتال وهم عاملون بأن من يدربهم يقصد االستعانة 
بهم في حتقيق غرض غير مشروع هو مقاتلة قوات 

التحالف داخل دولة أفغانستان.
وأسندت النيابة العامة للمتهمني الرابع واخلامس 
والسادس تهمة االشتراك بطريق االتفاق واملساعدة 
على ارتكاب املتهمني الثالثة للتهمتني املسندتني إليهم 
بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وس���اعدوهم على ذلك 
بأن رتبوا لهم السفر إلى دولة باكستان وأمدوهم باملال 
وبأسماء من أعانوهم على ذلك فوقعت اجلرميتان بناء 

على هذا االتفاق وتلك املساعدة.

أمير زكي ـ محمد الدشيش
شهد طريق الدائري الرابع تصادم 9 مركبات 

أدى الى عرقلة حركة السير.
م���ن جهة اخرى اصي���ب 5 وافدين في حادث 
بني 3 مركبات على طريق الدائري السادس وقام 
رجال الطوارئ محمد جالل وعماد ابراهيم ومحمد 
القطان وحسني القالف بنقل املصابني للعالج في 
مستش���فى مبارك، كما لقي شاب كويتي 17 عاما 
مصرعه في حادث تصادم بني مركبتني على طريق 
املطار وانتقل للتعامل مع احلادث رجل الطوارئ 

مش���عل ماجد، كما لقي مواطن 26 عاما مصرعه 
في ح���ادث على طريق كبد وحضر من الطوارئ 
الطبي���ة عايد محمد الذي تأكدت له وفاة املواطن 
ليترك اجلثة للطب الش���رعي، كما أصيبت فتاة 
كويتية )20 عاما( بكسر في الفخذ في حادث سير 
ونقلت للعالج الى مستشفى العدان بواسطة أيوب 

الكندري وعبدالعزيز الشمالي.
ومقابل السفارة السورية أصيبت مواطنة بكسر 
في احلوض وكسر بالفخذ جراء حادث سير ونقلها 

تامر احمد وعبد االشوك الى مستشفى مبارك.

نظرت محكمة اجلنايات أمس برئاسة املستشار هاني 
احلمدان وأمانة سر سالم الوهيبي معارضة املتهم الثاني 
في قضية اإلس����اءة للذات األميرية عبر مكاملة هاتفية 
والتي كانت النيابة العامة قد أسندت إليه تهمة بإزعاج 
الس����لطات وقضت بحبسه غيابيا أربعة أشهر وكفالة 
200 دينار لوقف النفاذ وغرامة 400 دينار. وقد أجلت 

احملكمة نظر الدعوى جللسة 14 أكتوبر للمرافعة.
كان القاضي خالل جلس����ة جتديد احلبس قد سأل 
املتهم األول عن التهمة املسندة إليه فأنكرها، مؤكدا أنه 
اعترف بأم����ن الدولة حتت اإلكراه وأنه يكّن كل احلب 
والتقدير واالحترام لصاحب السمو األمير وأن االسم 
الذي ذكره أثناء املكاملة التلفونية التي كانت تدور بني 
صديقه وشخص آخر جاء مشابها السم صاحب السمو 

األمير ولم يكن يقصد األمير بالطبع.
أما املته����م الثاني في القضية )وهو طالب خليجي 
بكلية الدراسات التجارية يدعى م.ج.( فقد كان قاضي 
التجديد قد أخلى س����بيله ألن تهمته ليس����ت متعلقة 
بأمن الدولة وإمنا تتعلق ب� »إزعاج السلطات«. إال أنه 
لم يحضر جلسات احملاكمة ولم يقدم أي دفاع فحوكم 

غيابيا.

هاني الظفيري
تقدم مواط���ن الى مخفر الصليبخات متهما ش���خصا مجهوال 
بنشر صور خاصة بابنه على مواقع الكترونية ووصف املواطن 
ص���ور ابنه بأنها »صور خاصة جدا«، وقال مصدر امني ان رجال 
االمن طلبوا استدعاء االبن للوقوف على حقيقة الصور حيث قال 
االبن ان زميله اصطحبه عنده وقام بالتقاط صور له حتت تهديد 
الس���الح االبيض وانه خشى من التحدث لوالده في هذا املوضوع 
حتى ال يتعرض للضرب ويكون محل حديث بني افراد اسرته وان 
ما حدث جراء خالف ذلك وزود رجال االمن باسم وعنوان اجلاني 
الستدعائه والتحقيق معه وفي حال ثبوت االتهام سيحال اجلاني 

بعدة تهم قد تصل الى السجن لعدة اعوام.

أمير زكي
زجاجة مياه الصحة ذات الغطاء األزرق كش���فت آسيويا عثر 
معه على 25 زجاجة خمر محلية سعة الزجاجة نصف ليتر، وقال 
مصدر امني ان حملة تفتيش في الفروانية اوقفت مركبة يقودها 
آس���يوي والحظ رجل االمن وجود زجاجة مياه متعارف على ان 
غطاءها ابيض ولكنه الحظ ان غطاء الزجاجة ازرق ففتح زجاجة 
املياه ليكتشف ان بداخلها خمرا محليا وبتفتيش املركبة وجد فيها 
الى جانب الزجاجة املوضوعة الى جانب اآلسيوي 24 زجاجة خمر 

اخرى ليحال املتهم الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات.

هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص
بتعليمات من مدير أمن محافظة الفروانية 
العميد دليهي الهاجري إلى رئيس مخفر 
اجلليب املقدم يوسف القرزعي ومساعده 
املق���دم محمد العتيبي مت���ت مداهمة أحد 
األوكار اخلاصة بنس���خ ال� DVD وضبط 

وافدين هنديني يديران هذا الوكر.
الت���ي يرويها املصدر  التفاصيل  وفي 
ان القرزع���ي والعتيبي قاما بش���ن حملة 
صباح أمس عل���ى أحد األوكار التي تقوم 
بسرقة حقوق امللكية عن طريق 24 جهازا 
تستخدم لنسخ األفالم ليتم ضبط األشخاص 
الذين يقومون بإدارة الس���رقة في منطقة 
اجلليب، حيث استكملت احلملة نشاطها 
بضبط وافد بنغالي يقوم بسرقة املكاملات 
الدولية في نف���س املنطقة التي مت ضبط 
الوافدين فيها، وتأتي الضبطية في إطار 
التعليمات التي شدد عليها الوكيل املساعد 
لشؤون األمن العام اللواء ثابت املهنا ملديري 
األمن بضرورة محاربة العمالة الوافدة التي 

تخترق القانون وتخالفه.

أمني ان احلمل����ة التي تواصلت 
في الفترة من العاشرة والنصف 
وحتى الثانية عشرة والنصف من 
مساء أمس األول في شارع املطاعم 
انتهت ايضا باحتجاز سبع مركبات 
ملخالفتها اشتراطات األمن واملتانة 
بصورة صارخة إلى جانب ضبط 

دراجة دون لوحات.
وأكد املص����در ان حملة امس 
تأتي في اعقاب تسجيل ادارة مرور 
حولي رقما كبيرا في عدد املخالفات 
اذ سجلت في االسبوع االخير من 
يوليو 4774 مخالفة، اما االحصائية 
لشهر يوليو فبلغ عدد املخالفات 

15219 مخالفة متنوعة.

أمير زكي
ادارة م����رور حولي  واصلت 
شن حمالتها املرورية الهادفة الى 
اعادة االنضباط املروري وحترير 
مخالفات مباشرة للمركبات التي لم 
يلتزم قائدوها بالقواعد املرورية، 
خاصة فيما يتعلق بتظليل املركبات 
وعدم ارتداء حزام األمان واستخدام 

الهاتف بوضعه على األذن.
وأس����فرت احلملة التي تأتي 
بتعليمات مباش����رة م����ن وكيل 
الداخلية املساعد لشؤون  وزارة 
املرور اللواء محمود الدوس����ري 
وقام باالشراف عليها مدير ادارة 
مرور حولي املقدم مشعل العتيبي 
ورئيس قسم مرور حولي الرائد 
سعد الرجب ومساعد رئيس القسم 
النقي����ب عبدالرحمن الش����امري 
العتيبي  وامل����الزم أول س����عود 
واملالزم سعد العنزي عن حترير 
120 مخالفة مباشرة. وقال مصدر 

اللواء ثابت املهنا

اللواء فهد الشرقاوي

اآلسيوي وأمامه زجاجات اخلمر احمللية

جانب من حملة املرور في شارع املطاعم أمس

التدقيق على اوراق احد السائقني خالل احلملة

اللواء محمود الدوسري

الهنديان والبنغالي بعد ضبطهم في مديرية أمن الفروانية

ضبط 24 جهازًا لنسخ األفالم مع هنديين في جليب الشيوخ

مرور حولي: رقم قياسي في يوليو بـ 15219 مخالفة

120 مخالفة خالل 3 ساعات في شارع المطاعم

الشرقاوي قّلد أنواط خدمة منحها سمو األمير
لضباط وأفراد الدفاع المدني

االرواح واملمتلكات في اوقات 
الس����لم واحلرب وفي حاالت 
البيئية  الطوارئ والك����وارث 

واحلوادث االنسانية.
وقد وجه اللواء الشرقاوي 
كلمة للمكرمني حثهم فيها على 
مواصلة الب����ذل والعطاء وان 
يكونوا دائما اهال للثقة داعيا 
الى عدم ادخار وسعهم  اياهم 
من اجل رفع قدراتهم العلمية 
التدريبية واالطالع على احدث 
نظم احلماية والوقاية واالمن 
والسالمة واملساهمة في اجراء 
التطبيقات العلمية وامليدانية 
على ارض الواقع واالستعداد 
الدائم����ة في اطار  واجلاهزية 
من التعاون م����ع كافة اجهزة 
الدولة االعضاء  ومؤسس����ات 

في جلنة الدفاع املدني.
وحضر حفل تقليد االنواط 
مديرو االدارات التابعة لالدارة 
املدني وكبار  العامة للدف����اع 
الضباط وعدد من منتس����بي 
االدارة العامة من عس����كريني 

ومدنيني.

التطور والتحديث جلميع انظمة 
الدفاع املدني واحلماية املدنية 
بفضل دعم القيادات السياسية 

واالمنية العليا.
واشاد الش����رقاوي بجهود 
الضب����اط واالفراد واخالصهم 
وتفانيهم في اداء واجبهم وعملهم 
حلماية ووقاية وسالمة االفراد 
واملنشآت وترس����يخ وسائل 
وتدابير الدفاع املدني في كافة 
مؤسسات الدولة للحفاظ على 

قام وكي����ل وزارة الداخلية 
املس����اعد لش����ؤون العمليات 
الشرقاوي  اللواء فهد  باالنابة 
بتوزيع انواط الواجب العسكري 
الس����مو  التي تفضل صاحب 
األمير مبنحها ألبنائه ضباط 
وضباط ص����ف وافراد االدارة 

العامة للدفاع املدني.
ان  الشرقاوي  اللواء  وذكر 
هذا التكرمي من صاحب السمو 
االمير »يعد وساما على صدر 
املدني  الدفاع  جميع منتسبي 
وليس املكرم���ني فقط كما انه 
حافز لنا جميعا للمضي قدما 
نحو التميز املهني واالحتراف 
التقني حلماية امن وس���المة 
الوط���ن واملواطنني من جميع 

املخاطر«.
وقال ان تلك اخلطوة تدفع 
ايضا نحو االلت����زام بالكفاءة 
واالنضب����اط وحس����ن االداء 
الفاعل لضمان جناح  امليداني 
وتطوير منظومة االمن والسالمة 
العامة الش����املة، مؤكدا العزم 
على املضي قدما نحو املزيد من 

تفعياًل لقرار مجلس الوزراء وبالتعاون مع بلدية الكويت

المهنا: المحالت في السكن الخاص ال تعمل بعد الـ 12 لياًل 
وغرامة المخالف ال تقل عن 100 دينار وال تزيد على 300

أكد وكيل وزارة الداخلية املس���اعد 
لشؤون األمن العام اللواء ثابت املهنا 
انه بن���اء على قرار مجل���س الوزراء 
رقم 229 لسنة 2007 في شأن حتديد 
أوقات عمل احملالت التجارية مبناطق 
السكن اخلاص وبعد التنسيق مع بلدية 
الكويت وص���دور قرارها اإلداري رقم 
215 لسنة 2009 والذي قضى بتحديد 
مواقيتت عمل احملالت التجارية الواقعة 
في مناطق الس���كن اخلاص في جميع 
مناطق محافظات الكويت حتى الساعة 
ال���� 12 ليال كحد أقصى عدا األس���واق 
املركزي���ة للجمعيات التعاونية فقط، 

وفي حالة طلب احلصول على استثناء 
املواعيد احملددة لبعض األنشطة  من 
فإنه يتعني احلصول على موافقة وزارة 

الداخلية.
وأوضح اللواء املهنا ان قطاع األمن 
العام عمم على جميع مديريات األمن 
باحملافظات ضرورة تفعيل هذا القرار 
وتسيير دورياتها داخل املناطق السكنية 
التخاذ االجراءات الالزمة نحو احملالت 

املخالفة.
مش���يرا بذلك الى العمل على راحة 
املواطنني واملقيمني في األوقات املتأخرة 
م���ن الليل، كما ان الض���رورة األمنية 

تس���تدعي احيانا إغالق هذه احملالت، 
وقد مت إغالق العديد من احملالت املخالفة 
للقرار وإحالة القائمني عليها الى بلدية 
الكويت التخاذ اإلج���راءات القانونية 

بحقهم.
وش���دد اللواء املهنا على ان هناك 
عقوبات يتم تنفيذها من قبل البلدية 
طبقا للقانون رقم 5 لسنة 2005 لشؤون 
البلدية، مشيرا الى ان الغرامة ال تقل 
عن 100 دينار وال تزيد على 300 دينار 
ويجوز الصلح في املخالفة مع سداد 
احلد األدنى للغرامة خالل مدة 15 يوما 

من تاريخ املخالفة.

ناداه باسم زوجته فطعنه بـ »قاتلة«

توقيف سوري حاول تهريب مواد تموينية

محمد الجالهمة
احلق وافد مصري يعمل في احد املطاعم اصابات 
قاتلة بزميله العامل في ذات املطعم وجاءت إصابة 
العامل لزميله في مطع���م بالفحيحيل في اعقاب 
قيام املجني عليه بالنداء على زميله باسم زوجته. 
وقال اجلاني ان زميله اعتاد ان ينادي عليه باسم 

زوجته رغم مطالبته به بالكف عن ذلك مشيرا الى 
ان املجني عليه عاد وناداه باسم زوجته فخرج عن 
نطاق السيطرة، ليطعنه بسكني. من جهة أخرى 
تقدم���ت مواطنة الى أحد مخافر العاصمة وقدمت 
تقريرا يتضمن إصابات متفرقة وقالت ان زوجها 

هو من اعتدى عليها بالضرب.

هاني الظفيري
قبل فترة نش����رت احدى الصحف خبرا عن بيع 
املنتجات املدعومة في االسواق خارج الكويت ويوم 
امس كان رجال منفذ السمالي على موعد مع توقيف 
وافد س����وري يحاول تهريب كمية كبيرة من املواد 
التموينية املدعومة واحيل الوافد الى املباحث اجلنائية 

ملعرفة االشخاص الذين باعوا إليه هذه املواد التموينية 
املدعومة. وقال مصدر أمني ان رجال منفذ الس����املي 
اوقفوا باصا في طريقه الى خارج البالد وتبني وجود 50 
كيس عيش مدعوم زنة 20 كيلو اضافة إلى ضبط 20 
كرتون حليب مدعوم، فيما ادعى السوري انه ال يعلم 

ان ما ضبط بحوزته من املواد احملظور خروجها.

)أحمد باكير(


