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متكن رجال مباحث اجلهراء من ضبط 
5 مصريني عثر معهم على خمس���ة اصابع 
من مادة احلشيش وكان وافد مصري ألقي 
القبض عليه بعد معلومات عن اجتاره في 
املخ���درات ليتم ضبطه بع���د صفقة لبيع 
املخدرات وارشد الوافد عن املتهمني تباعا 

لتتم احالتهم الى النيابة العامة بتهمة حيازة 
مخدرات بقصد االجتار.

كما ألقى رج���ال مباحث اجلهراء ايضا 
القبض على آسيوي وصديقته وعثروا معهما 
عل���ى 25 غراما م���ن الهيروين واحيال الى 
النيابة بنفس التهمة التي احيل املصريون 

اخلمسة مبوجبها.

5 مصريين سقطوا بـ 5 أصابع

»المنافذ« استقبلت نصف مليون مسافر ما بين مغادر وقادم في عطلة األعياد
كشف مدير ادارة العالقات العامة 
الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية 
العقيد محمد الصبر ان منافذ البالد 
استقبلت نصف مليون مسافر ما 
بني مغادر وقادم للبالد وخالل فترة 

االعياد الوطنية.
وقال الصبر ان قطاع ش����ؤون 
املنافذ شهد نش����اطا كبيرا ومكثفا 
خالل اجازة العي����د الوطني وعيد 
التحرير وان العاملني بالقطاع قاموا 
بجهد كبير ملواجهة االعداد الضخمة 
من املغادرين للبالد والقادمني اليها 

خالل تلك الفترة.
واوضح العقيد الصبر ان اجمالي 

عدد القادمني الى البالد بلغ 193409 
اشخاص وان اجمالي عدد املغادرين 
خالل الفترة نفس����ها بلغ 249356 

شخصا.
واشار الى ان ذلك يعني ان جميع 
املناف����ذ املتمثلة ف����ي النويصيب، 
الكويت  العبدلي، مطار  الس����املي، 
الدولي، خباري العوازم، االحمدي 
اجلنوبي، االحمدي الشمالي، الدوحة، 
ام امل����رادم، الش����عيبة، الرديف����ة، 
والشويخ، اس����تقبلت 442765 ما 

بني قادم ومغادر.
وذكر ان منفذ النويصيب استقبل 
وحده بني يوم����ي 23 – 28 فبراير 

املاضي 76635 قادما، و89867 مغادرا 
بينما استقبل منفذ الساملي 39643 
قادما و65231 مغادرا، ومنفذ العبدلي 
5264 قادما، و4199 مغادرا اما مطار 
الكويت الدولي فاس����تقبل 69896 

قادما، و87468 مغادرا.
واشار العقيد الصبر الى ان قطاع 
شؤون املنافذ استطاع بخبرة قياداته 
واخالص العاملني فيه اداء الواجبات 
املنوطة ب����ه وحتمل جميع االعباء 
خالل تلك الفترة بكل كفاءة واقتدار 
حيث متكن من استقبال قرابة نصف 
مليون مسافر ما بني قادم ومغادر 

العقيد محمد الصبرخالل فترة االعياد.

�شيخ اجلبالن من مطري

واإخـــوانــــه
يتقدمون باأحر التعازي القلبية واملوا�شاة من

لوفاة فقيدهم املغفور له باإذن اهلل تعاىل

�شائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد  بوا�شع رحمته 

 وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اأهله  وذويه  ال�شرب وال�شلوان

ال�شيخ �شاهود بن علو�ش بن المي

مو�شى اأبوطفره املطريي

عائلة بـن المــي الكرام

»الداخلية« تدعو المواطنين إلى التأكد
من أسمائهم في الجداول االنتخابية

»الجنائية« تسقط »بدون« و10 آالف حبة
وتغلق ملفات 10 قضايا سرقة بضبط مواطنين

كونا: دع���ت وزارة الداخلية املواطنني الى 
االطالع على قيد الناخبني في اجلداول االنتخابية 
والتقدم بطلبات التعديل في اجلداول ابتداء من 
اليوم )امس( وحتى 20 اجلاري خالل أيام العمل 

الرسمية في مقر اللجنة املختصة.
وقالت الوزارة ف���ي بيان صحافي امس ان 
الطلبات ستقيد بحسب تواريخ ورودها في دفتر 
خاص وتعطى ايصاالت ملقدميها، موضحة أنه 
يجوز للناخبني طلب تعديل قيودهم االنتخابية 
باالضافة أو احلذف منها وذلك من خالل اطالعهم 
عليها والتأكد من ادراج اسمائهم أو اسماء من 

يجب ادراجهم فيها.
واضافت أن ذلك يأتي للتأكد من حذف اسماء 
املتوفني او من فقدوا الصفات املطلوبة منذ آخر 
مراجعة او من كانت اسماؤهم ادرجت بغير حق 

او من نقلوا موطنهم من الدائرة.
وأوضحت أن الطلبات التي يجوز تقدميها 
للجنة في هذه الفترة طلبان هما »لكل مواطن 
مقيم في الدائ���رة االنتخابية ان يطلب ادراج 
اسمه في جدول االنتخاب اخلاص بها اذا كان 
قد أهمل ادراج اسمه بشرط أن يقدم الدليل على 
توافر شروط الناخب وان الدائرة هي موطنه 

االنتخابي«.
والطلب اآلخر هو »ل���كل ناخب مدرج في 
جدول االنتخاب ان يطلب ادراج اسم من اهمل 

بغير حق أو حذف اسم ادرج بغير حق«.
واش���ارت الى أن اللجان س���تقوم بالفصل 
في الطلبات املقدمة في هذا الش���أن في موعد 
ال يجاوز اخلامس من ابريل املقبل مضيفة أن 
»للجنة أن تسمع اقوال مقدم الطلب ومن قدم 
في ش���أنه الطلب وان جتري ما تراه الزما من 

حتقيق وحتريات«.
وبينت أن قرارات اللجان الصادرة بالقبول 
والرفض ستعرض في مقار اللجان ابتداء من 
الس���ادس حتى ال� 15 من ش���هر ابريل املقبل، 
الفتة الى أنه ستنشر هذه القرارات في اجلريدة 
الرس���مية لفتح املجال أمام املواطنني للطعن 
في ق���رارات اللجان في موعد أقصاه 20 ابريل 

املقبل.
وأكدت أن هذه الطعون س���تحال فورا إلى 
احملكمة الكلية املختصة طبق���ا ألحكام املادة 
 13 من القانون رقم 35 لس���نة 1962 في ش���أن

انتخابات أعضاء مجلس األمة والقوانني املعدلة 
له.

وإلى القضية الثانية، قال املصدر 
ان تعدد قضايا السرقات دفع رجال 
مباحث اجلهراء الى تشكيل فرقة 
ليتم جمع املعلومات ومن ثم جرى 
توقيف ش����ابني كويتيني اعترفا 
بسرقة 10 منازل ومركبات وأرشدا 
عن بعض املسروقات، كما أرشدا 

عن مكان بيع هذه املسروقات.

اليوسف واجلراح أبلغا عن شخص 
من غير محددي اجلنسية يتاجر 
في احلبوب داخل نطاق محافظة 
اجلهراء ليتم إخطار مدير مباحث 
اجلهراء الذي اس����تطاع استدراج 
البدون لبيع 2000 حبة ليتم القبض 
عليه بعد تسلم 800 دينار وعثر 

في منزله على بقية احلبوب.

أمير زكي
لم يكتف رجال اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية بقيادة العميد 
الشيخ علي اليوسف ومساعد مدير 
املباحث اجلنائية لشؤون احملافظات 
العمي����د الش����يخ م����ازن اجلراح 
باالجنازات املؤثرة بخصوص ضبط 
مرتكبي جرائ����م القتل في أوقات 
قياسية وإمنا امتد نشاطتهم ليشمل 
مروجي السموم املخدرة واللصوص 
الذين يستبيحون مال غيرهم. إذ 
كش����ف مصدر امني عن ان رجال 
إدارة بحث وحتري محافظة اجلهراء 
بقيادة العقيد سعد العدواني متكنوا 
من ضبط شخص من غير محددي 
اجلنسية وعثر معه على 10 آالف 
حبة مخدرة نوع كابتي كما ضبط 
رجال مباحث اجلهراء ايضا شابني 
كويتيني واعترفا بتنفيذ نحو 20 
قضية سرقة منازل ومركبات في 

اماكن متفرقة من البالد.
وقال مصدر امني ان العميدين 

40 آسيويًا بينهم 5 نساء رهن التحقيق 
على ذمة قضية قتيلة حولي الحامل

مصدر أمني يؤكد: سنعلن هوية القاتل غداً

أمير زكي ـ هاني الظفيري
كشف مصدر أمني ان رجال مباحث حولي يتقدمهم العقيد 
عبدالرحمن الفيصل والرائد حسني دشتي يحتجزون نحو 
40 وافدا معظمهم من اجلنس���ية اآلسيوية ومنهم 5 نساء 
للتحقيق معهم في قضية مصرع اآلسيوية احلامل والتي 
عثر عليها مقتولة وتبني انها حامل،، في حاوية قمامة في 

حولي.
واش���ار املصدر الى ان هناك 5 من اصل املوقوفني تدور 
حولهم الشبهات، الفتا الى ان هناك 4 آسيويات رمبا يكن 
ارتكنب جرمية القتل حيث اعتادت املجني عليها التردد على 
وك���ر دعارة بني فترة واخ���رى وان التحقيقات اظهرت ان 
هناك خالفات مالية بينهن وبني املجني عليها، وان املشتبه 
اخلامس وهو وافد آسيوي اعتادت اآلسيوية املجني عليها 
التردد على غرفة يعمل بها حارس وميارس���ا معها عالقة 

محرمة.
واكد املصدر ان رج���ال املباحث لديهم يقني بأن من بني 
احملجوزين االربعني قاتل اآلسيوية »شاهناز« مشيرا الى 
ان االعالن عن هوية القاتل سيكون يوم غد على االكثر ولم 
يستبعد الكش���ف عن هوية مرتكبي اجلرمية في غضون 

الساعات القليلة املقبلة.

العميد الشيخ مازن اجلراح العميد الشيخ علي اليوسف

مواطن متعاط يغرز سكينًا في جسد شقيقه الطفل
هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة

متكن رجال ادارة بحث وحتري محافظة العاصمة 
بقيادة العقيد منصور العتيبي من ضبط مواطن من 
ارباب الس����وابق يرجح ان يكون مريضا نفسيا في 
منطقة أبوحليفة بعد ان س����دد 3 طعنات قاتلة الى 
جسد شقيقه الطفل البالغ من العمر 12 عاما، فيما اكد 
مصدر امني ان الطفل نقل الى مستشفى الصباح وفي 
جسده سكني مغروزة حيث فشل والده في اخراجها 
من جسده مما دعاه الى نقله بالسكني الى املستشفى 

حتى يخرج االطباء السكني من جسده.
ووفق مصدر امني فإن بالغا ورد نحو الس����اعة 
احلادية عشرة من مساء امس عن اصابة طفل بعدة 
طعنات داخل منطقة الصليبخات، ليسارع مدير أمن 
العاصمة اللواء طارق حمادة ومدير مباحث العاصمة 
العقيد منصور العتيبي ومدي����ر دوريات العاصمة 

العقيد يوس����ف الهمالن، وبعد االستماع الى افادات 
ذوي املجني عليه ظهرت املفاجأة، اذ تبني ان اجلاني 

هو شقيق املجني عليه ويبلغ من العمر 33 عاما.
واضاف املصدر األمني تبني من االستعالم اجلنائي 
عن املته����م الذي هرب وقبض علي����ه فجر امس في 
أبوحليفة انه سبق ان ارتكب جرمية قتل هندي قبل 
8 سنوات خالل شهر رمضان وسجن على ذمة قضية 
القتل تلك ملدة 6 سنوات وأطلق سراحه قبل عام، وخالل 
هذه الفترة ألقي القبض عليه على ذمة قضايا تعاطى 

وأطلق سراحه على ذمة قضايا التعاطي تلك.
وأشار املصدر الى ان املتهم يرجح ان يكون مضطربا 
نفس����يا، الفتا الى ان اجلاني قال ف����ي اعترافاته ان 
شقيقه ضايقه ولم يشعر بنفسه اال وهو يسدد اليه 
الطعنات قبل ان يهرب من مكان اجلرمية تاركا اداة 

اجلرمية في جسد شقيقه.

مواطنة تهدد زوجها 
بالذبح والزوج يتنازل عن 

قضية شروع في القتل

لصوص استهدفوا 
إطارات 4 مركبات 

هاني الظفيري
»هددتني بالذبح وأشهرت 
في وجهي السكني وأنا متنازل 
عن حقي«. هذه العبارات التي 
صدرت ع���ن مواطن داخل 
مخفر تيم���اء دعت الزوجة 
التنازل ع���ن إصرارها  الى 
على مغادرة منزل الزوجية 
والعودة الى اطفالها الصغار. 
الى  وكانت مواطنة تقدمت 
املخفر متهمة زوجها بحجز 
حريتها، وباستدعاء الزوج، 
قال ان زوجته أش���هرت في 
وجهه السكني بعد رفضه أن 
تغادر منزل الزوجية وتترك 
ابنه���ا البالغ من العمر عاما 
واحدا. وق���ال مصدر أمني: 
تدخل قائد املنطقة وعادت 

االمور الى حالتها.

محمد الدشيش ـ محمد الجالهمة
تق����دم مواطن����ان وهندي 
ولبناني ب� 4 قضايا منفصلة 
الى احد مخافر محافظة حولي 
متهمني لصوص����ا مجهولني 
اط����ارات مركباتهم  بس����رقة 
احلديثة، وق����ال مصدر امني 
التي استهدفت  ان السيارات 
من قبل اللصوص هي مركبات 
فارهة وان اللصوص وضعوا 
حج����ارة بدل م����ن االطارات 
املسروقة. من جهة اخرى تقدم 
مواطن الى مخفر مبارك الكبير 
وابلغ عن سرقة دراجة نارية 
من امام منزله وسجلت قضية. 
والى منطقة النقرة فقد تقدم 
مسؤولون عن محلني للورد 
متجاورين مقاب����ل محافظة 
حولي وابلغا عن قيام مجهولني 
بكسر واجهة احمللني وسرقة 
مبالغ مالي����ة واتالف كميات 
كبيرة م����ن الزهور بحثا عن 
املسروقات. كما تقدم صاحب 
محل للسفريات وابلغ عن سرقة 
2000 دين����ار من داخل محله 
الواقع في شارع ابن خلدون 
بعد كسر واجهة احملل. على 
صعيد آخر متكن رجال جندة 
االحمدي من ضبط مواطنني 
عثر معهما على كمية من املواد 
االدارة  الى  املخدرة واحي����ال 

العامة ملكافحة املخدرات.

كشللف مدير ادارة االعللام االمني 
الناطق الرسمي باسللم وزارة الداخلية 
العقيد محمد الصبر ان عدد الوفيات من 
جراء حوادث املرور خال شهري يناير 
وفبراير 2010 بلغ 77 شللخصا. وأشار 
الى ان هذا الرقم مفزع ويقرع من جديد 
ناقللوس االنللذار من التصاعللد املروع 

فللي عدد ضحايللا حوادث املللرور التي 
يروح ضحيتها عدد من خيرة أبناء هذا 
الوطن، ألسباب ميكن تافيها. وأضاف 
ان العمل على خفللض عدد الضحايا ال 
يحتللاج الللى معجزة، بل ملجللرد التزام 
املواطنني واملقيمني بقواعد وآداب قانون 
املللرور، وبقواعد األمللن واملتانة. وقال 

العقيد الصبر: اننا سنواصل العمل في 
ادارة االعللام االمني بالتعاون مع قطاع 
املللرور وقطللاع الدوريللات وغيره من 
القطاعات املعنية، وبالتنسيق مع اجلهات 
احلكومية واالهليللة ومنظمات املجتمع 
املدنللي، للخروج من هذا املأزق الذي لن 

نستسلم أمامه بأي حال من االحوال.

»الداخلية«: 77 حالة وفاة جراء الحوادث خالل شهري يناير وفبراير


