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مؤمن المصري
قضت محكمة اجلنايات أمس برئاس����ة املستش����ار 
عبدالرحمن الدارمي وأمانة س����ر وليد منصور، بحبس 
مواطن أربعيني 3 س����نوات في قضية أمن الدولة رقم 
2009/16 بعد إدانته باالش����تراك م����ع آخرين في القيام 
بعمل عدائي ضد دولة أجنبية )أفغانس����تان( مبحاربة 
قوات التحالف املوجودة على أراضيها. وقضت احملكمة 

بكفالة ألف دينار لوقف النفاذ.
وتخلص واقعة الدعوى فيما شهد به ضابط مباحث 
أمن الدولة بأن حترياته السرية دلت على أن املتهم )خ.غ.( 
قد سافر إلى إيران بالتنسيق مع أشخاص مجهولني متهيدا 
لدخوله إلى دولة أفغانستان حملاربة قوات التحالف بها، 
حيث التقى مع هؤالء األشخاص الذين طلبوا منه دعما 

ماليا للمقاتلني ضد قوات التحالف في أفغانستان.

السجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ لمواطن اتهم بتمويل اإلرهاب

رجال األمن واألدلة اجلنائية يحيطون بجثة الوافد املصري

املستشار عبدالرحمن الدارمي

)سعود سالم( تواجد امني مكثف في موقع احلادث

مصري انتحر حزنًا في الجهراء
 لزواج خطيبته السابقة

هاني الظفيري ـ محمد الحالهمه
أقدم وافد مصري )21 عاما( على االنتحار بإلقاء نفسه من الطابق 
اخلامس ملجمع جتاري في منطقة اجلهراء ليلقى مصرعه فور السقوط. 
وكانت عملي���ات وزارة الداخلية أبلغت بواقعة انتحار املصري في 
الثامن��ة من مساء أمس األول وسارع الى موقع اجلثة ضابط االرتباط 
ف��ي مستش���فى اجلهراء ماجد الصليلي والنقي���ب غنيم الظفيري 
والوكالء ضابط سعد عاتق وسعد مخداف وحمد الرحيلي وتبني ان 

الوافد حضر الى البالد قبل أيام وكان يقيم لدى شقيقته.
وقال املصدر ان شقيقة املنتحر أفادت بأن شقيقها علم قبل أيام 
بأن خطيبته فسخت خطبتها معه وتزوجت بآخر ومبجرد ان عل��م 
ش���قيقه��ا بذل��ك دخ��ل ف��ي حالة نفس���ية غير مستقرة وتن��اول 
مهدئ��ات ووص��ل ب��ه األم��ر ال��ى االنتح��ار بإلقاء نفسه، هذا وسجلت 

القضية بصورة مبدئية انتحارا واحيلت الى النيابة.

3 متسوالت في الفحيحيل والمهبولة

راعي الوانيت هرب تاركًا 8 مصابين في الشارع العام

بنغالي أتلف 250 معاملة في »التسجيل العقاري«

»بلدية« مبارك الكبير أطلقت حمالتها التفتيشية بإتالف 52 
كيلو من األسماك و10 كيلوغرامات من الشيبس

محمد الجالهمة
متكن رجال مديري����ة امن االحمدي من ضبط 3 
متسوالت من جنسية عربية جئن الى البالد خصيصا 
� حس����ب اعترافاتهن � ملمارس����ة التسول استغالال 

لشهر رمضان.
وفي التفاصيل ان رجال االمن اشتبهوا في احدى 

الوافدات كانت جتلس بالقرب من احد اجلمعيات في 
منطقة الفحيحيل وتعترض طريق املارة، وتلح في 
الطلب، ليتم ضبطها واحالتها الى مخفر الفحيحيل، 
كما مت ضبط متسولتني عربيتني اخريني في املهبولة 
حيث كانتا تتس����والن بالقرب م����ن احد اجلمعيات 

التعاونية لتتم احالتهما الى جهة االختصاص.

هاني الظفيري
تعرض ثمانية وافدين من اجلنس����ية املصرية 
إلصاب����ات متفرقة بني خط����رة وطفيفة بعد ان قام 
صاحب احدى املركب����ات بنقلهم في طريق مؤخرة 
السيارة وهي وانيت لتنقلب عليهم املركبة في منطقة 

العبدلي وحتديدا بالقرب من مزرعة عزايز.
وسرد فني اول الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد 
تفاصيل احلادث والتي تخللتها الطرافة الشديدة حيث 
ق����ال ان الوافدين الثمانية قالوا انهم كانوا يعملون 
في احدى املزارع وبعد انتهائهم من العمل وقفوا في 

الطريق العام، وتوقفت مركبة نوع وانيت فطلبوا 
من قائدها توصيله����م الى منطقة الفروانية فأبدى 
استعداده لذلك مقابل 10 دنانير وفي الطريق انقلب 
الوانيت ليصاب الوافدون الثمانية، واضاف بوحيمد 
انه بعد انقالب الوانيت مت تعديله وفر صاحبه الى 
جهة غير معلومة، هذا وقد ارسلت الطوارئ الطبية 
خمس سيارات اسعاف بقيادة ضابط االرتباط ماجد 
الصليلي وحس����ني محمود وابراهيم سعيد ومحمد 
خلف وهاني عبدالفاضل وهاني عبداملنعم وسمير 

محمود وعماد سدراك وكارليتو.

أمير زكي
احيل وافد بنغالي يدعى كاميني كومار الى االدارة 
العامة للمباحث اجلنائية بتهمة اتالف نحو 50 ملفا 
بقصد سرقة طوابع قيمتها 250 دينارا، وقال مصدر 
امني ان ادارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل 
تقدمت ببالغ تضمن تعرض ملفات الوثائق العقارية 

الى التش����ويه واالتالف وجرى التحقيق مع بعض 
العمال وأكد أحد العمال انه شاهد كومار ميزق امللفات 
ويلق����ي بها في القمامة بعد نزع الطوابع من عليها، 
هذا واخضع كومار للتحقيق من قبل رجال مباحث 
الصاحلية واعترف باتالف امللفات بقصد سرقة الطوابع 

مبررا ما فعله بان امللفات »قدمية وايد«.

اعلن مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير 
م.شريدة املطيري عن حترير 17 محضر مخالفة 
واتالف 52 كيلوغراما من االسماك و10 كيلوغرامات 
من بطاط الشيبس لعدم صالحيتها لالستهالك 
اآلدمي عند انطالق احلملة التفتيشية التي نفذها 
فريق الطوارئ التابع لبلدية احملافظة، وكانت 
حملة البلدية انطلقت برئاسة مشعل ابا الصافي 
رئي���س فريق الطوارئ يرافقه مش���رف النوبة 
»ج« نايف العتيبي ومشرف النوبة »ب« محمد 
القطان ومس���اعد مشرف النوبة »أ« عبدالعزيز 
الرشيدي واملفتشون جنم السعيد وعبداهلل عوض 

وطارق يوسف ومحمد الفارس واستهدفت عددا 
من اجلمعيات التعاونية في احملافظة للتأكد من 
سالمة املواد الغذائية ومدى مطابقتها لالشتراطات 
الصحية واملواصفات القياسية الكويتية، وقال 
م.املطيري في تصريح صحافي: ان بلدية احملافظة 
حريصة على تفعيل اللوائح واالنظمة من خالل 
تكثيف احلمالت التفتيشية خالل شهر رمضان 
الفضي���ل في اطار يهدف الى اس���تتباب النظام 
وفرض هيبة القانون والتصدي للتجاوزات غير 
القانونية واتخاذ جميع االج���راءات القانونية 

بحق املخالفني.
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الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع االأوقاف

الدور االأر�سي ــ حمل 91 ــ 93
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عبدال�سمد لل�ساعات
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الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 
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حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

لل�صتاليت
ت�صاهيل

67746152
97231040

برمجة و�سيانة

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483
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كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

با�ســـم/ موزه توفيق خلف

N000516800 / رقم اجلواز

الرجاء ممن يجده ت�سليمه 

لل�سفارة ال�سورية اأوالت�سال

65158560 / 99800819

مفقود جواز �سفر �سوري

سبعيني يتقدم ببالغ رسمي في الصليبخات: 
»بناتي يبون يحرقون مرتي الجديدة«

أمير زكي
فيم���ا التزال تداعيات عرس اجلهراء قائمة على املس���توى 
الرسمي والنيابي، نظرا لعدد الضحايا الذي جتاوز ال� 45 وفاة 
واكثر م���ن 100 اصابة، كان التهديد باحلرق احد القضايا التي 

سجلت في مخفر الصليبخات.
وقال مصدر امني ان مواطنا مس���نا يبلغ من العمر 73 عاما 
تقدم رس���ميا الى املخفر وابلغ ضد ابنت���ه بأنها هددت بحرق 

زوجته التي ارتبط بها قبل فترة.
وأض���اف املصدر ان املواطن قال لرج���ال األمن: ابلغكم مبا 
وصل الى مسامعي واياكم تقولون انني متورط فإنني احملكم 
املسؤولية كاملة فيما لو حدث شيء لزوجتي، وذكر املصدر ان 
ب���الغ الرجل كان جديا اذ قال لنا باحلرف الواحد:  بناتي يبون 

يحرقون مرتي اجلديدة، وال تقولون ما قلت لكم.
وأوض��ح املص��در ان�����ه ت��م التعامل م��ع الب��الغ بجدي��ة 
وت��م اس���تدعاء ابنتي املواطن وذل�ك ملواجهتهم��ا بادع��اءات 

والدهم��ا.

الصبر: تحقيقات القضايا سرية وما ينشر يثير البلبلة
أكد مدير ادارة االعالم االمني الناطق الرسمي باسم 
وزارة الداخلية العقيد محمد الصبر ان الداخلية تكّن 
تقديرا عميقا لدور الصحافة واالعالم وتتفهم اهمية 
الدور الذي تقوم به الصحافة املسؤولة التي حترص 
على احلقيقة وتنوير املجتمع. واوضح العقيد الصبر 
ان عالقة التعاون والتواصل بني املؤسس����ة االمنية 
ورجال الصحافة لها اهمية محورية وينبغي املضي 

قدما للعمل على ترسيخها.
ونفى العقيد الصبر نفيا قاطعا ما تناقلته احدى 
الصحف مؤخرا عن التحقيقات املتعلقة باحدى القضايا، 
موضحا ان االدارة العامة للمباحث اجلنائية ال عالقة 
لها مبا نشر في الصحف وان ما نشر عار عن الصحة 
متاما وال يستند الى اي اساس من الواقع، خاصة ان 
التحقيق في اي قضية عملية يتس����م بالسرية وان 
هناك قواعد يتم االلتزام بها ملنع اي تسريب ملضمون 
التحقيق. وذكر ان ما نشر يخالف االجراءات التي تقوم 
بها االدارة العامة للمباحث اجلنائية، حيث يتم عمل 
محضر حول الواقعة وال يتم توجيه اسئلة لالشخاص 

محل االجراءات اال خالل حتقيقات النيابة العامة.
وشدد العقيد الصبر على اهمية التزام الصحافيني 
بالقيود والضوابط القانونية املوضحة من اجل حتقيق 
املصلحة العامة وعدم نشر االخبار التي تسيء لآلخرين 
والتأكيد على مراعاة الدقة عند نشر مثل تلك االخبار 
واعتمادها على مصادر رسمية وان تبنى على اسس 
موضوعية. وناش����د العقيد الصبر وس����ائل االعالم 
توخي احلقيقة والتثبت من صحة االخبار االمنية قبل 
نشر اي معلومات خاصة تلك املتعلقة بالتحقيقات 
اجلارية بشأن اي قضية ملا قد يحدثه ذلك من بلبلة 
في صفوف الرأي العام او تأثير سلبي على مجريات 
التحقيق والتعرض لسمعة االشخاص محل التحقيق، 
مش����يرا الى ان ابواب املسؤولني في وزارة الداخلية 
مفتوحة امام االخوة احملررين وان جسور التواصل 
ممتدة معهم. واختتم العقيد الصبر مش����يرا الى ان 
قانون املطبوعات والنشر الكويتي ينص في مادته 
احلادية والعش����رين على حظر نش����ر كل ما تقرره 

جهات التحقيق سرية.


