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كلف رج����ال ادارة بحث وحت����ري محافظة العاصمة 
بالتحري عن فتاة كويتية ابلغت اس����رتها رجال مخفر 
السرة اختفاءها من منزل اسرتها بصورة غير معهودة. 
وقال مصدر امني ان والد الفتاة، وتبلغ من العمر 22 عاما، 
ق����ال ان ابنته لم تعد الى منزلها بعد انتهاء دوامها داخل 
احد افرع جامعة الكويت، مؤكدا ان ابنته تتمتع بالسلوك 

القومي وانه يخشى ان يكون مكروه قد حلق بابنته.

خرجت من الجامعة ولم تعد
أمير زكي

نقل طفل كويتي يبلغ من العمر عاما واحدا 
الى مستشفى البابطني للحروق جراء سقوط ماء 
مغلي على قدميه وقال فني اول الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان والد الطفل سارع الى نقله 
الى مستوصف صباح السالم وتلقت عمليات 
الطوارئ بالغا بضرورة نقل الطفل ليسارع رجال 

الطوارئ علي مختار وحمد السبع وينقال الطفل 
الى العالج. على صعيد آخر، اصيب شاب كويتي 
بجرح قطعي في الرأس اثر مش����اجرة في احد 
املجمعات الشهيرة في منطقة الساملية وسارع 
رجال جندة حولي ال����ى موقع البالغ ومتكنوا 
من ضبط شابني تشاجرا مع الشاب )19 عاما( 

ونقل املصاب الى مستشفى مبارك.

ماء مغلي أصاب طفالً بحروق وإصابة مواطن في مشاجرة

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

الحكم في قضية االعتداء على مديرة »بالتعليم«

تبرئة مدرسة من ضرب طالبة

..والبراءة لوافد استبدل أسالكاً كهربائية بأخرى

برأت محكمة اجلنح املس���تأنفة مدرسة 
كويتية من تهمة ضرب طالبة بعد أن أسند 
االدعاء العام إليها تهمة استعمال القسوة مع 
املجني عليه��ا وهي طالب��ة تبل�غ م��ن العم�ر 
9 سنوات اعتمادا على سلطة وظيفتها بصفتها 
مدرس���ة فأحدثت بها اإلصابات املوصوفة 
الواقعة فيما  الطبية. وتتخلص  بتقاريرها 
أبلغت فيه والدة الطالبة بقيام املتهمة وهي 
مدرسة بالتعدي بالضرب على ابنتها بواسطة 
عصا خشبية، وبسؤال الطالبة أقر مبضمون 
ما أبلغت به والدتها وبسؤال املتهمة أنكرت 
ما نس���ب إليها من اتهام وأنها قامت بضرب 
املجني عليها ضربة خفيفة مبسطرة خشبية 

للتأديب فقط.

وقد ترافع عن املدرس���ة احملامي فيصل 
الرشيدي ودفع بالقصور في التسبيب والفساد 
في االستدالل واإلخالل بحق الدفاع وأكد أن 
أقوال املتهمة باألوراق لم تكن على س���بيل 
االعتراف بارتكاب جرمية كما أن أقوال املجني 
عليه���ا البنت التي ال تتجاوز 9 س���نوات ال 
يعول عليه���ا في اإلثبات فضال عن تناقض 
الدلي���ل الفني مع الدليل القولي في الواقعة 

األمر الذي يجعل احلكم واجب اإللغاء.
وحيث كان ذلك وكان القصد واضحا هو 
التأديب ولم يكن أبدا قصد التعدي واستعمال 
القس���وة مع الناس اعتمادا على الوظيفة، 
وكما ورد في مادة االتهام املطلوب تطبيقها 

من االدعاء العام.

قضت دائرة جنح التجارة مبحكمة االستئناف 
ببراءة وافد من جنسية عربية من تهمة الغش 
التجاري في دعوى رفعها مواطن اتهمه فيها 
بغشه وخداعه باستخدام بضائع تختلف في 
مواصفاتها عن تلك التي اتفق معه عليها بالعقد 
املبرم بينهما. وخالل جلسة احملاكمة ترافع عن 
املتهم احملامي علي دشتي ودفع بانتفاء القصد 
اجلنائي كما دفع بتمسك موكله بإنكار الواقعة 
منذ بدايتها وطلب أصليا براءة املتهم مما أسند 
إليه من اتهام واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة. 
وتخلص واقعة الدعوى في أن املجني عليه تقدم 

بشكوى إلى مفتشي وزارة التجارة والصناعة 
مفادها أنه قد أبرم عقدا مع إحدى الش����ركات 
اخلاصة على جتديد جميع األسالك الكهربائية 
مبنزله على أن تكون األسالك صناعة خليجية 
أو إجنليزية إال أنه فوجئ بأن املتهم وآخرين 
قد استخدموا أسالكا صناعة مصرية بدال من 
املتفق عليها. وأضاف املجني عليه أنه أرسل 
إنذارا مكتوبا إلى الشركة بهذه املخالفة إال أنها 
لم تستجب واستمرت في املخالفة في تركيب 
قواط����ع كهربائية من نوع جتاري غير أصلي 

في الصندوق الرئيسي للكهرباء.

ب���رأت محكم���ة اجلنح 
مواطنتني م���ن تهمة ضرب 
وسب إحداهما لألخرى أمام 
مرأى ومسمع من الغير في 
م���كان عملهم���ا. وتتلخص 
الواقعة حس���بما هو ثابت 
ف���ي أوراق الدع���وى وفيما 
قررته املتهمة الثانية، بأنها 
تعمل بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي وأن املتهمة األولى 
تعمل مدي���رة بالهيئة وانها 
قامت باالصطدام بها وسكب 
ماء على مالبسها وجسدها 
وتلفظ���ت عليه���ا بعبارات 

تخدش احلياء وكان ذلك في مكان العمل وأمام 
املوظفني واملوظفات. وحضرت املتهمة األولى 
وادعت مدنيا بتعوي���ض مؤقت مببلغ 5001 

دينار قبل املتهمة الثانية التي 
حضر معها احملامي زيد اخلباز 
وترافع شارحا ظروف الدعوى 
ودفع بكيدية االتهام وتلفيقه 
ملوكلته إضافة إلى توافر الدفاع 
الشرعي عن نفس���ها مقابل 
املتهمة األولى. وأوضح اخلباز 
أن شهود الواقعة أكدوا مبا ال 
يدع مجاال للشك بأن املتهمة 
الثانية لم تتعد على املتهمة 
األولى بالسب أو التجريح بل 
ما حدث هو العكس حتى أن 
أقوال بعض الش���هود جاءت 
متناقضة لشهاداتهم لصالح 
املتهمة األولى، وطلب اخلباز في نهاية مرافعته 
أصليا ببراءة موكلته مما نسب إليها من اتهام 

واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة بحقها.

العميد الشيخ علي اليوسف

اللواء محمود الدوسري

العميد الشيخ أحمد اخلليفة

أقام شركة وهمية في شرق

ملف عربي نصب على 22 مواطنًا وضع على مكتب اليوسف

مرور حولي سجل 141 »تجاوز سرعة« على الخطابي
أمير زكي

في اطار حرص ادارة مرور حولي بقيادة العقيد علي الديحاني 
على ترجمة تعليمات وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لش���ؤون 
املرور اللواء محمود الدوس���ري ومدير املرور لش���ؤون احلركة 
العميد احسان العويش، واصل رجال مرور حولي تنفيذ حمالتهم 
الرامية الى احلد من مخالفة القانون املروري وتوقيف متجاوزي 

حدود السرعة.
حيث ش���نت ادارة مرور حولي يوم امس حملة على ش���ارع 
عبدالكرمي اخلطابي، واس���فرت احلملة التي اشرف عليها الرائد 
س���عد الرجيب عن حتري���ر 141 مخالفة مروري���ة جتاوز حدود 
السرعة، فيما سجلت وللمرة الثانية خالل اسبوع معدل سرعة 
170 كيلومترا في الس���اعة، واحتج���زت 3 مركبات نظرا لتجاوز 

قائديها حدود السرعة بسرعات عالية.

عبداهلل قنيص
ابلغت مصادر امنية »األنباء« 
ان مدي���ر ع���ام االدارة العام���ة 
للمباحث اجلنائية العميد الشيخ 
علي اليوسف امر بسرعة ضبط 
وافد لبناني نصب على نحو 22 
مواطنا وذلك للتحقيق معه في 
عدة قضايا نصب ارتكبها وجميع 
هذه العمليات استهدفت مواطنني 
وملعرفة الواسطة التي مكنته من 
عدم تنفي���ذ اوامر ابعاد بعضها 
قضائية صدرت بحقه، مؤكدة على 
ان بعضا من ضحايا النصاب داخل 
السجن املركزي جراء عدم متكنهم 

من سداد مستحقات مالية.
فيما اكد مصدر امني أن توقيف 
اللبناني س���يقود الى اشخاص 
متورطني في بقائه داخل الكويت 
رغم اوامر االبعاد الصادرة بحقه، 
ووفق مصدر امني أن مواطنا تقدم 
مؤخرا ببالغ تضمن استدراجه 
لشراء اجهزة كهربائية بقيمة 15 
الف دينار وان هذه االجهزة قام 
بتسليمها الى الوافد والذي بدوره 
سلم املواطن مبلغ 3000 دينار، 

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
أحال مدير عام اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات العميد الشيخ 
أحمد اخلليفة الى نيابة املخدرات 
أم���س األول 3 وافدي���ن م���ن 
اجلنسية املصرية بتهمة حيازة 
مواد مخدرة بقصد االجتار، فيما 
بلغت كمية املخدرات املضبوطة 
بح���وزة املتهمني نح���و كيلو 
ونصف من مادة احلشيش وهم 
شقيقان احدهما يعمل مهندسا 
ويتقاضى 1400 دينار واآلخر 
عاطل عن العمل والثالث معلم 

شاورما.
ووف���ق مصدر أمن���ي فإن 
معلومات وردت الى مدير عام 
املكافح���ة العميد اخلليفة عن 
اجتار مهندس مصري في املواد 
املخدرة وعلي���ه طلب العميد 
العمليات  ادارة  اخلليفة م���ن 
بقي���ادة الرائد محم���د قبازرد 
الوافد  معرفة حقيقة اجت���ار 
في املخدرات والتنس���يق مع 
النيابة العامة وضبط معاونيه 
وشركائه واملخدرات املتواجدة 
بحوزتهم واضاف املصدر األمني 
اس���تطاع الرائد قب���ازرد من 
اقناع املهندس لبي��ع اصبعني 
من احلش���يش مقاب�����ل 100 

دين��ار.
وجرى االتفاق على تسلم 
احلشيش وتسليم املبلغ املرقم 
في س���احة ترابية في منطقة 
الفرواني���ة، ليتم ضبط املتهم 
األول وال���ذي ابلغ بأنه يتاجر 
العاطل حتى  حلساب شقيقه 
يس���تطيع تدبير أمور حياته 
واحلصول على عمل وأرشد عن 
مكان سكن شقيقه في خيطان 
لينطلق الرائد قبازرد وعدد من 
ضباط وافراد ادارة العمليات الى 
مسكن املتهم الثاني وعثر في 

مع وعد بس���داد جزء من املبلغ 
الذي وقع مبوجبه شيكات على 

نفسه.
واشار املصدر الى ان املواطن 
قدم اس���م اللبنان���ي الى جهات 
التحقيق، وباالستعالم عنه من 
الداخلية  واقع س���جالت وزارة 
تكش���فت احلقائب الواحدة تلو 
االخرى اذ تبني ان الوافد ورط ما 
ال يقل عن 22 مواطنا في قضايا 
مماثلة حيث كان يوهمهم مبقدرته 

مقر سكنه على نصف كيلو من 
مادة احلشيش ومضى املصدر 

بالقول: 
مت اخض���اع املته���م الثاني 
للتحقيق ليرش���د ع���ن متهم 
ثالث يعمل مبحل شاورما في 
اجلهراء وبعد أقل من ساعة على 
ضبط املتهم الثاني انطلق رجال 
املكافحة الى حيث يعمل املتهم 
الثالث وتوقف رجال املكافحة 
لدقائق حتى يتم تتبع تصرفات 
معلم الشاورما وتظاهر رجال 
املكافحة بش���راء شاورما فيما 
كانت س���يارة أخ���رى جتول 
في محيط املطع���م وبداخلها 
املته���م الثاني وال���ذي أكد أن 
عامل الش���اورما الذي تتوقف 
امامه الس���يارة األولى لرجال 
املباحث هو الهدف ليتم ضبطه 
بعد تن���اول رج���ال املكافحة 
سندوتشات الشاورما وتبني 
احتفاظ���ه بش���نطة الب توب 
اسفل شواية الشاورما وبفتح 
الشنطة تبني ان عامل الشاورما 
استبدل الالب توب  بكيلو من 
مادة احلشيش واعترف بأنه 
يتاجر حلساب نزيل في السجن 

املركزي.

على جتاوز الضيقات املالية التي 
ميرون بها ويطلب منهم ش���راء 
مركبات حديثة او اجهزة مببالغ 
مالية كبيرة ومن ثم يس���تلمها 
منهم ومينحهم جزءا بسيطا من 
ثمنها دون ان يوفي بباقي املبالغ 
وهو م���ا يجعلهم يتورطون في 
تسديد كامل االقساط املستحقة 

جراء شراء هذه االغراض.
واش���ار املصدر الى ان ملف 
الوافد مت وضعه على مكتب العميد 
الشيخ علي اليوسف خاصة وان 
الوافد عليه قضايا ليست مالية 
مثل احتجازه وافدة آسيوية داخل 
الش���قق واعتدائه عليها  احدى 
عنوة، وهو ما دفعها الى ان تلقي 
بنفسها هربا من اعتداءاته، ومن 

ثم اصابتها بكسور.
واض���اف املص���در ال���ى ان 
املعلوم���ات املتوافرة حتى اآلن 
بش���أن الوافد اللبناني تتضمن 
تأجيره اح���دى املكاتب مبنطقة 
شرق كي يس���تمر في ممارسة 
نشاط النصب واالحتيال بعيدا 

عن املالحقة االمنية عليه.

ضبط بحوزتهم كيلو ونصف حشيش والمتهم الرئيسي راتبه 1400 دينار

»المكافحة« أوقعت مهندساً وشقيقه العاطل وعامل الشاورما

كوكتيل خمور امام املتهم وفي االطار العميد عبدالفتاح العليشبكة الرذيلة في قبضة املباحث وفي االطار اللواء طارق حمادة

املتهمون الثالثة في قبضة املباحث

املتهمون الثالثة وأمامهم املضبوطات

احملامي زيد اخلباز 

حملة األحمدي على »السناتر« والوفرة حصيلتها 18 مخالفة
وضبط خمور محلية في العاصمة والفروانية ومشبوه في الجليب

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
واصلت الفرقة الليلية ملديرية امن العاصمة 
والتي شكلت مؤخرا من قبل مدير امن محافظة 
العاصمة اللواء طارق حمادة نشاطها في مالحقة 
جتار املواد املسكرة املصنعة محليا ومتكن رجال 
الفرقة والتي يترأس���ها املقدم حمود الرشيدي 
والنقيب فهد امل���ذن واملالزم غنيم املطيري من 
ضبط 3 آسيويني عثر بحوزته���م على 40 زجاجة 

خمر محلي.
وقال مصدر ان رجال الفرق��ة الليلية ابلغوا 
عن قيام آس���يوي ببيع اخلم���ور خلف حديقة 
البلدية ليسارع الرشيدي واملذن واملطي��ري اللقاء 
القب���ض علي���ه وارش���د ع���ن آخرين يبيعان 
اخلمور ايضا خلف مجمع جتاري شهير ليسارع 
رجال الفرقة الليلية الى حيث املتهمان اآلخران 
وكان برفقته������م املته���م األول ليتم توقي���ف 

املتهمني اآلخرين ومن ث���م احالته���م جميع���ا 
الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات.

من جهة اخرى، شن رجال امن الفروانية بقيادة 
العميد غلوم حبيب حملة على وكر متعة حرام 
في منطقة اجلليب وضب���ط بداخله 6 وافدات 
و5 رجال ومت���ت احالتهم الى االختصاص كما 
ضبط وافد آس���يوي عثر معه على 24 زجاجة 

خمر محلي.
عل���ى صعيد آخر، نظم رج���ال مديرية امن 
االحمدي بقيادة العميد عبدالفتاح العلي حملة 
يوم ام���س على بعض املناطق التي كان يرصد 
فيها االستهتار والرعونة السيما طريق السناتر 
ومنطقة الوفرة وام الهيمان واالسطبالت وقال 
مص�����در امني ان حملة االحمدي اس���فرت عن 
ضب���ط 18 مركب��ة مخالف��ة لش�����روط االم���ن 

واملتان���ة.

سيارة املصريني الـ 6 التي انقلبت في العبدلي 

مصرع مصري وإصابة 10 في حوادث مرورية
أمير زكي ـ محمد الجالهمة

شهدت البالد في غضون ال� 48 ساعة املاضية سلسلة 
من احلوادث املرورية والتي خلفت مصرع وافد مصري 
واصابة ما ال يقل عن 15 شخصا باصابات ما بني حرجة 
ومتوسطة، وحول ابرز احلوادث يحدثنا فني اول الطوارئ 
الطبية واملنسق االعالمي عبدالعزيز بوحيمد مشيرا الى 
ان هناك حادث انقالب مركبة على طريق العبدلي الكيلو 
20 اسفر عن مصرع مصري )25 عاما( واصابة 5 آخرين 
منهم 3 نقلوا الى العالج في مستشفى اجلهراء واثنان 
مت عالجهم في موقع احلادث، واشرف على نقل املصابني 
فيصل الظفيري وعادل السعيدي وحسن ابراهيم ونهار 
الشمري. وقال بوحيمد ان حادث انقالب من اعلى سيكل 
في منطقة اجلهراء ادى الى اصابة كويتي )27 عاما( بجرح 
خطير في الرأس ونقله الى مستش����فى اجلهراء سمير 

محمود وعاطف صالح. كما اصيب شاب كويتي )20 عاما( 
بحادث مماثل في منطقة الشويخ ونقله ناجي عبود الى 
مستشفى الصباح. كما اصيب كويتي )38 عاما( بكسر 
اثر حادث تصادم على طريق الفحيحيل السريع ونقله 

الى مستشفى العدان ضرار علي وفرغلي محمد.
واضاف بوحيمد ان حادث انقالب »بقي« اس����فر عن 
اصابة فتاة كويتية وحدث مصري ونقل احلدث واملواطنة 
الى مستشفى العدان بواسطة خالد املشموم وعبداهلل 
الصراف، كما اس����فر حادث تصادم على شارع دمشق 
عن اصابة اميركي و3 كويتي����ني ومصري وجرى نقل 
املصابني بواس����طة رجال الطوارئ الطبية تيسير بدار 
وهشام احمد وس����الم ذياب وناصر غضنفر وعبداهلل 
جعفر. والى دوار العظام حيث اصيب مواطن بجروح 

اثر اصطدام مركبته بعمود انارة.


