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محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
الترنح في الش����ارع العام كشف عن 3 نساء تناولن 
اخلمور املس����توردة حتى الثمالة، وكانت دورية لنجدة 
العاصمة اش����تبهت في مركبة تترنح وبتوقيف املركبة 
وجد بداخلها 3 نس����اء في حالة سكر ومتت إحالتهن الى 

االختصاص.
من جهة اخرى، أبلغ����ت عمليات الداخلية عن وجود 

شخص متوف داخل مركبته، وبانتقال رجال األمن واإلسعاف 
تبني ان الشخص ليس متوفيا حسبما جاء في البالغ وإمنا 

نائم جراء تعاطي املخدرات.
من جهة اخرى، أسفرت حملة لرجال جندة األحمدي 
عن ضبط 13 ش����خصا مطلوبني لقضايا مدنية وجنائية 
الى جانب ضبط 3 سيارات مبلغ عن سرقتها ومتت إحالة 

املضبوطني املطلوبني الى االختصاص.

ترّنح كشف عن 3 نساء سكارى.. و13 مطلوبًا و3 سيارات مسروقة في األحمدي

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

 ..و»التمييز« تلغي حكم »االستئناف«
وتعيد الحضانة ألم جعفرية

تبرئة مواطنة من قتل آسيوي في »تونس«
قضت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية برئاسة القاضي 
يحيى المناعي وأمانة سر فهد العنيزي ببراءة مواطنة 
ال تحمل إجازة قيادة تس���ببت في مقتل آسيوي بعد أن 

صدمته بسيارتها أثناء عبوره الطريق.
كان دف���اع المتهمة المحامي عل���ي محمد العلي من 
المجموعة القانونية للمحاماة )القالف � الخشتي � خريبط( 
خالل جلسات المحاكمة قد دفع بتوافر خطأ المجني عليه 
ومسؤوليته وتوافر رابطة السببية بين خطئه والضرر 
ال���ذي لحق ب���ه، كم�ا دفع بعدم ثب���وت الخطأ وانعدام 

المسؤولية وانتفاء عالقة السببية بحق المتهمة.
وطال���ب العلي ببراءة موكلته من التهمة المس���ندة 

اليها.

قضت دائ���رة االحوال 
الشخصية مبحكمة التمييز 
برئاس���ة وكي���ل احملكمة 
املستشار اسحاق الكندري 
وامانة سر عبداهلل احلماد 
بأحقية ام في حضانة ابنها 
رغم ان محكمتي اول درجة 
واالس���تئناف قضتا بعدم 

أحقيتها في ذلك.
وتتلخص وقائع الدعوى 
اقامها احملامي مبارك  التي 
اخلشاب امام محكمة التمييز 
ان طليق موكلته اقام دعوى 

احوال شخصية جعفرية يطالب فيها بإسقاط 

حضانة املعلن اليها لولدها 
وذلك من تاريخ رفع الدعوى 
مع ضم حضانته للمدعي.

على سند من القول انه 
منى الى علمه ان والدة ابنه 
تك���رر خروجها من منزلها 
في اوقات متأخرة وتذهب 
ألماكن تثير الشك والريبة 
فضال عن ان���ه رأى عليها 
تصرفات حتررية تخالف 
الدي���ن االس���المي مما اثار 
اخلش���ية على ابنه من أن 
ينشأ في تلك االجواء البعيدة 

عن اخالقيات الدين االسالمي.

مواطن طعن إطفائيًا 
تأخر في إخماد حريق

محمد الدشيش
ادخل اطفائي برتبة رقيب الى 
مستشفى العدان للعالج من اصابات 
حلقت به متثلت في طعنة بالرأس 
وذلك بعد ان ذه����ب للتعامل مع 
حريق غرفة طعام ليقوم صاحب 
املنزل باالعتداء على االطفائي جراء 
التعام����ل مع احلريق  تأخره في 
ووصول اجهزة االطفاء الى موقع 
احلريق  متأخرة حسب اعتقاده.

وقال مصدر امني ان االطفائي 
سجل قضية بحق املواطن حملت 
عنوان االعتداء بالضرب واحلاق 
اذى، مشيرا الى ان هناك ترجيحات 
بأن يك����ون اجلاني في حالة غير 

طبيعية.

مصرع وإصابة 15 شخصًا في حوادث مرورية متفرقة
عبداهلل قنيص

ش����هد ش����ارع العثمان في منطقة حولي صباح امس حادثًا مروريًا 
غريب����ا متثل في انحراف مركبة واصطدامها ب����� 4 مركبات متوقفة في 
ش����ارع العثمان وإحلاق اصابات بليغة ب� 4 اشخاص كانوا برفقة قائد 
املركب����ة. وقال مصدر امني ان رئيس قس����م مرور حولي الرائد س����عد 
الرجيب انتقل للتعامل مع احلادث ومت التحفظ على قائد املركبة وهو 
مصري اجلنس����ية واحالته الى االدلة اجلنائية ملعرفة إذا ما كان واقعا 
حت����ت تأثير أي مؤثرات غير طبيعية، كم����ا انتقل للتعامل مع احلادث 
من الطوارئ الطبية محمد الش����مالي وعبداهلل عاشور وسعيد يوسف 

وناصر السرحان.
من جهة اخرى، ادخل شاب خليجي )30 عاما( العناية املركزة بعد ان 
تعرض لكسر في االضلع على طريق الساملي، وحضر ضابط االرتباط 
ماجد الصليلي ورجال الطوارئ الطبية محمد الشمري وعادل محمود.

والى الطريق الفاصل بني القادسية واملنصورية، فقد تعرض مواطن 
مسن الى الدهس من قبل شخص مجهول الهوية وادى ذلك الى وفاة املسن 
على الفور، كما لقي وافد مصري مصرعه اثر تعرضه للدهس على طريق 

الغزالي، وحضر رجال الطوارئ الطبية طارق فوزي وتامر عطية.
وشهد طريق كبد حادث تصادم أسفر عن اصابة 3 كويتيني وهندي، 
كما أصي����ب كويتي في انقالب على طريق اجلليعة، وعند كبد أس����فر 

تصادم عن إصابة 3 كويتيني آخرين.

»غريب« في منزل 
 مواطن.. واعتداء

تحت تهديد »السكين«
هاني الظفيري

فوج����ئ مواطن عن����د دخوله 
الى منزله بوجود شخص غريب 
النعي����م، وبعد محاولة  مبنطقة 
لإلمساك به الذ بالفرار الى خارج 
املنزل إال ان صاحب املنزل حاول 
اللحاق به ليجد شخصني آخرين 
املنزل لينهالوا  ينتظرانه خارج 
عليه بالضرب ويلوذوا بالفرار، 
ومت تسجيل قضية دخول مسكن 

واعتداء بالضرب.
من جانب آخر، أقدم ثالثة شبان 
على خطف صديقهم بعد اخلالفات 
التي وقعت بينهم الى منطقة بر 
رحية ووضع السالح األبيض على 
رقبته حتى قام����وا بهتك عرضه 
حسب ادعاء املجني عليه لرجال 
األمن ليزودهم أيضا بالبيانات، 
وجار ضبط املتهمني الثالثة ليتم 

تسجيل قضية مبخفر تيماء.

احملامي مبارك اخلشاب

حادث مروري وقع على طريق كبد

احملامي علي محمد العلي

الصباغ الباكستاني وأمامه املضبوطات

الصباغ »الالل« وقع في قبضة 
المكافحة بـ 250 غرام هيروين

تمت مطاردته في شوارع الفحيحيل

أمير زكي
أحال رجال االدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة 
العميد الش�يخ احمد الخليفة ومساعده العميد صالح 
الغنام يوم امس الى نيابة المخدرات صباغا باكستانيا 
يدع����ى الالل خان بتهمة حي����ازة مواد مخدرة بقصد 

االتجار.
وق����ال مصدر امني ان العمي����د الخليفة اوعز الى 
ادارة المعلومات التي يرأسها المقدم يوسف الخالدي 
بتتبع معلومات حول اتجار باكستاني في المخدرات 
بمنطقة الفحيحيل، ليتم تش����كيل فريق عمل مؤلف 
من الرائد مش����عل القحطاني والنقيبين نواف بشير 
وحمد الحمد، واستطاع رجال »الدولية« اس��تدراج 
المتهم الى بيع 3 غرامات م����ن الهيروينولدى اتمام 
الصفقة حاول المتهم الهرب قبل ان يسلم الهيروين 
المتفق علي����ه، لتتم مطاردته عل����ى االقدام في احد 
ش����وارع الفحيحيل ومن ثم ضبطه ليعثر معه على 

250 غرام هيروين.
كما ارشد عن بقية الهيروين والذي احتفظ به اسفل 

الفراش واعترف بحيازته المخدرات واالتجار بها.

استخدموا مركبة مسروقة من تيماء

»الجنائية« تبحث عن 4 مجهولين نفذوا 4 جرائم سلب 
بعد طعن المجني عليهم خالل ساعتين

 الصبر: إستراتيجية للتصدي
لمحاوالت لصق اإلرهاب بالعرب

 سكر في حولي يكشف عن عالقة محرمة
وضبط »بدون« بمالبس نسائية

أعرب مدي����ر إدارة اإلعالم 
األمني الناطق الرسمي باسم 
وزارة الداخلية العقيد محمد 
الصبر ع����ن ارتياحه لنتائج 
احللق����ة النقاش����ية البحثية 
حول »دور اإلعالم العربي في 
التصدي لظاهرة اإلرهاب« التي 
أبوظبي  اختتمت أعمالها في 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

الشقيقة، مؤخرا.
وأض����اف العقي����د الصبر 
في خت����ام احللق����ة البحثية 
انها جسدت املعنى احلقيقي 
واملغزى البارز لألمن العربي 

املشترك في التصدي ألي مخاطر ماثلة، واإلرهاب 
في مقدمتها.

وأش����ار الى انها توصلت الى مجموعة من 
التوصيات على رأسها: االهتمام بتدريب كوادر 
إعالمية متخصصة في تداول قضايا اإلرهاب، 
ودعوة وزارات الداخلي����ة العربية الى تعيني 

متحدثني رسميني فيها لتزويد 
وس����ائل اإلعالم باملعلومات 
الكاملة واحلقيقية والفورية، 
التب����ادل اإلخباري  وتعزيز 
واإلعالمي بني الدول العربية 
في مواجهة اإلرهاب، وتأهيل 
األم����ن املتعاونني مع  رجال 
وس����ائل اإلعالم، والتصدي 
لكل احمل����اوالت التي تلصق 
تهمة اإلرهاب بالعرب، وعقد 
احللق����ة النقاش����ية البحثية 
دوريا كل عام ملتابعة تنفيذ 

التوصيات.
واختتم قائال ان جتربة دول 
مجلس التعاون اخلليجي في تأس����يس منهج 
إعالمي متقدم قائم على االعتدال والتس����امح 
واالعتراف باآلخر واحترام الديانات والثقافات 
االخرى، أس����هم في تعزيز األمن واالستقرار 
والسلم االجتماعي في إطار من التعايش املشترك 

في ظل سيادة القانون.

هاني الظفيري
كشفت قضية سكر مواطن في منطقة حولي عن 
عالقة غير شرعية ممتدة ألكثر من 3 أعوام بني السكران 
ووافدة عربية، وكانت حملة تفتيشية أوقفت مركبة 
بداخلها مواطن وس����يدة عربية، وتبني ان املواطن 
سكران، وحينما سأل رجال األمن السكران عن صلة 
القرابة التي تربطه بالوافدة، قال »صديقتي منذ 3 
سنوات، واشتبون«، ليقوم رجال النجدة بإحالتها 

الى االختصاص بتهمتي السكر واملواقعة بالرضا.
م����ن جهة اخرى، ألقى رج����ال الطرق اجلنوبية 
القبض على شاب من غير محددي اجلنسية، حيث 
كان مرتديا للمالبس النسائية. وقال مصدر امني ان 
رجال الطرق اشتبهوا في مركبة تقودها فتاة ليتم 
توقيفها، ولدى طلب اثبات قائدة املركبة ذهل رجال 
األمن بأن الفتاة تقدم هوية ش����اب بدون، ليكتشف 

رجال األمن حقيقة الشاب الذي يتشبه بالنساء.

تفجير »هاون« عن بعد في الصابرية

القذيفة قبل تفجيرها

هاني الظفيري
أمر مدير عام االدارة العامة للمباحث الجنائية 
العميد الشيخ علي اليوسف بسرعة ضبط 4 
اشخاص ارتكبوا 4 قضايا سلب باالكراه خالل 
فترة زمنية لم تتجاور الس���اعتين الى جانب 
تورطهم في سرقة مركبة وتنفيذ الجرائم التي 

اقترنت بالطعن.
ووفق مص��در أمني ف��ان 4 ب�الغ�ات سج�لت 
في 4 مخافر في الج�هراء والعاصمة خالل فترة 
زمنية محدودة ص�باح امس، مش���يرا الى ان 
عامال في مصبغة ابلغ رجال األمن ضد 4 ش��بان 
دخلوا الى مصبغة وقاموا بطعنه وس�لبه 100 

دي�نار.
كما تقدم بعد هذا البالغ بأقل من 30 دقيقة 

وافد آس���يوي يعمل في بقالة وابلغ عن طعنه 
من قبل اشخاص بنفس اوصاف المتهمين في 
قضية المصبغة وس���لبه 180 دينارا وكروت 
تعبئة، كما ابلغ مصري يعمل على س���يارات 
مشروبات غازية ضد شباب بنفس المواصفات 
وافاد بأنهم طلبوا منه التوقف وطعنه الشباب 
االربعة وسلبوه 20 دينارا وهاتفا نقاال، كما تقدم 
خياط في الدوحة وابلغ ضد الشباب أنفسهم من 

خالل اوصافهم حيث سلبوه 200 دينار.
واش�����ار المص�در ال�ى ان اح��د االش�خاص 
الت�ق�ط رقم الس���يارة التي اس���ت�خ��دمت في 
الج�رائم وتبين ان صاح�بها ابلغ عن س��رقت��ها 
ق�بل س����اعات من ارت�كاب هذه الجرائم داخل 

مخفر تيماء.

هاني الظفيري
عثر احد رواد البر في منطقة 
الصابرية على قذيفة هاون من 
مخلفات الغزو العراقي الغاشم، 
االمر الذي جع���ل املواطن يبلغ 
الداخلية ليهرع رجال  عمليات 
االمن الذين قاموا بتطويق القذيفة 
حلني وص���ول رجال هندس���ة 
املتفجرات. ه���ذا وتعامل رجال 
ادارة هندسة اجليش مع القذيفة 

حيث مت تفجيرها عن بعد.

35 متسكعًا في الجهراء إلى الحجز
هاني الظفيري

واصل رجال أمن اجلهراء بقيادة العميد محمد طنا حمالتهم لوضع 
حد للمتسكعني من الشباب والذين يتسببون في مضايقة مرتادي 
األسواق، وأسفرت حملة نفذها أمن اجلهراء بقيادة مطر سبيل ووكيل 
ضابط س���عد محذاف عن ضبط 35 شابا من مختلف اجلنسيات، 

ومت احتجازهم في املخفر حلني استدعاء أولياء أمورهم.
من جهة اخرى تقدمت مواطنة وأبلغت عن س���رقة منزلها في 
منطقة الواحة، مشيرة في بالغها الى ان اللصوص سرقوا من داخل 

املنزل مبلغا نقديا 1800 دينار ومصوغات قدرت ب� 1000 دينار.

عربي هجرته زوجته فمّزق شرايين يده
أمير زكي

ضريب����ة اله�جر هو الفراق إلى األب����د »أوصيك بأبنائي« تلك هي 
فحوى رس����الة واف�د س�وري أقدم على محاولة االنتحار صباح أمس 
داخل منزل الزوجية في منطقة خيطان. وقال مصدر امني ان عمليات 
الطوارئ الفنية أبلغت عن انتحار س����وري 41 عاما بتمزيق شرايين 
يده وجرى نقله بسيارة طوارئ بقيادة علي الرشيدي وماهر يوسف 
وعثر على رسالة بجوار الس����وري بها عتاب وتحميل الزوجة التي 

غادرت منزل الزوجية مسؤولية ما أقدم عليه.

تتقدم ب�صادق العزاء من

عائلتي بوغيث والربيعان الكرام
لوفـــــــاة فقيدتهم املرحـــــومة

زوجة / اأحمد خالد عي�صى بوغيث

عبري �صالح عبدالرحمن الربيعان

تغمد اهلل الفقيدة بوا�صع رحمته

واأ�صكنها ف�صيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�صرب وال�صلوان

�صركة دار الكويت لل�صحافة

العقيد محمد الصبر

محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
ألقى رجال ام���ن الفروانية يوم امس 
القبض على وافد آسيوي اثر حملة تفتيشية 
اقيمت في منطقة اجلليب عثر بحوزته على 
6 غرامات من مادة الهيروين وابر جاهزة 
للتعاطي، وحاول اآلس���يوي الهرب جريا 
على االقدام اال ان رجال االمن متكنوا من 
توقيفه واعترف بأنه يتاجر في الهيروين 
لصالح باكس���تاني جار ضبطه، كما القى 
رجال امن الفرواني���ة ايضا القبض على 
آس���يوي عثر بحوزته على كرتوني خمر 
محلية سعة الزجاجة الواحدة ليتر ونصف 
الليتر، واعترف بأنه كان بصدد بيع اخلمور 

.. وآخر امامه زجاجات اخلمورآلسيويني في اجلليب. اآلسيوي وامامه إبر الهيروين

6 غرامات هيروين مع آسيوي وآخر بكرتوني خمر محلية


