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أمير زكي
علمت »األنباء« ان وكيل وزارة الداخلية 
باالنابة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون االمن 
اجلنائي الفريق غازي العمر حضر جانبا 
من التحقيقات مع املش���تبه في ارتكابهم 
جرمية قتل اآلسيوية احلامل وشدد على 

سرعة اغالق ملف القضية.

وقال مصدر امني ان اخلناق بدأ يضيق 
على آس���يوي كانت املجني عليها ترتبط 
معه بعالقة غير ش���رعية، مشيرا الى ان 
اآلسيويات احملتجزات اكدن بأنهن سمعن 
اآلس���يوي يضرب املجن���ي عليها بعنف 
وس���معن صراخا وبعد ذلك لم يسمعان 

اي شيء.

الفريق العمر حضر جانبًا من التحقيقات مع المشتبه في قتلهم اآلسيوية الحامل

مواطن ينجو بأعجوبة من »عناق مميت«
كتبت النجاة لشاب كويتي بعد ان اصطدمت سيارته 
األميركية بعمود إنارة، ما ادى الى التفاف هيكل السيارة 
على العم���ود، ورغم قوة احلادث إال ان س���ائقها جنا 
وخرج بإصابات بليغة ولك���ن األطباء وصفوا حالته 

باملستقرة.
وفي التفاصيل كما يوردها مصدر إطفائي ان بالغا 

ورد الى غرف���ة العمليات عن وقوع ح���ادث اصطدام 
س���يارة بعمود إنارة عند منطقة املستشفيات بجانب 
دوار الصباح، مش���يرا الى ان احل���ادث قوي وغريب 
من نوعه ألن الس���يارة خلعت عمود اإلنارة من مكانه 
وسحبته معها ملسافة ما يقرب من 15 مترا فتم توجيه 
فرقة اإلنقاذ الفني ومركز اإلسناد حيث كان بالسيارة 

شاب كويتي محش���ور ومت إنقاذه وتسليمه للطوارئ 
الطبية ونقله الى املستشفى ومتت االستعانة بونش 
اإلطفاء لرفع وسحب السيارة مع »الشبه« من الطريق 
وكان التعامل مع احلادث بقيادة املالزم أول عبدالوهاب 
الفرس واملالزم اول احمد رويح والرقيب احمد الشمري 

والعريف ناصر البلوشي.

سيارة املواطن كما التف هيكلها على عمود اإلنارة السيارة بعد إخراجها رجال اإلطفاء أثناء محاوالت الفصل

عقيد متقاعد يتهم مجهولين
بسلب حارسه البنغالي

عملية وشم في صالون نسائي
تنتهي بهوشة لبنانية ـ مغربية ـ إيرانية

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
تقدم عقي����د متقاعد في وزارة 
ال����ى أحد مخافر  الداخلية ببالغ 
اجلهراء مصطحب����ا معه حارس 
جاخوره اآلسيوي، مشيرا الى ان 
الوطني  الزي  شخصني يرتديان 
قاما بسلبه 120 دينارا بعد وضع 
سكني على رقبته وسجلت قضية 
سلب بالقوة وكلف رجال مباحث 
اجلهراء بالقب����ض على اجلاني. 
من جهة أخرى، اصطحب مواطن 
خادمتيه اآلسيويتني مشيرا الى انه 

شاهد شخصا يخرج من غرفتها 
في ساعة متأخرة، ولم يتمكن من 
ضبط الش����خص الذي يرجح ان 
يكون آسيويا وسجلت قضية زنا، 
وجار التحقيق مع الوافدتني. على 
صعيد آخر، تقدم مسؤول شركة 
مواد غذائية الى مخفر الش����ويخ 
متهما مجهولني بالدخول الى مخفر 
الشركة وسرقة 800 دينار وسجلت 
قضية. عل����ى صعيد آخر تقدم 3 
وافدي����ن من اجلنس����ية املصرية 
ببالغ الى مخفر الفحيحيل متهمني 

أش����خاصا مجهولني بكسر شقة 
يقطنونها واالستيالء على 1000 
دينار ومصوغ����ات قدرها املجني 
عليهم ب� 450 دينارا. وقال مصدر 
أمني ان الوافدين قالوا انهم غادروا 
الى عمله����م صباح أمس وحينما 
عادوا وجدوا ش����قتهم قد كسرت 
وسرق منها املبلغ املالي. كما تقدم 
سائق باص نقل عام مدعيا ضد 5 
أشخاص بضربه وسلب 180 دينارا 
حصيلة عمله، وذلك بعد ان صعدوا 

معه من منطقة الفحيحيل.

أمير زكي ـ هاني العنزي
تبادل���ت 3 وافدات )ايرانية، 
مغربية، لبنانية( االتهامات فيما 
بينهن داخل مخفر النقرة. ففي 
الوقت الذي اكدت فيه الوافدتان 
املغربية واللبنانية انهما تعرضتا 
للسلب من قبل االيرانية صاحبة 
الصالون اكدت الوافدة االيرانية 
انها تعرض���ت للضرب من قبل 

املغربية واللبنانية.
وقال مصدر امني ان الوافدتني 
الى  اللبنانية واملغربية تقدمتا 

النق���رة وادعت���ا بأنهما  مخفر 
ترددتا على صالون نسائي في 
الساملية لعمل وشم وتعرضتا 
لسلب هاتفي نقال وحافظة نقود، 
مشيرا الى ان رجال االمن قاموا 
بتسجيل قضية بهذا اخلصوص 
وفوجئ���وا بالواف���دة االيرانية 
تتقدم الى املخفر، مش���يرة الى 
ان الوافدتني املغربية واللبنانية 
دخلتا الصالون وبعد عمل وشم 
رفضا دفع كلفة الوشم وحينما 
متسكت بحقها تعرضت للضرب 

ونفت ان تكون قد سلبت شيئا، 
وازاء متس���ك اط���راف القضية 
بأقوالهن سجلت بحق االيرانية 
اعتداء بالضرب وسجلت للوافدتني 

قضية سلب بالقوة.
من جهة اخرى تقدمت مواطنة 
الى مخفر الساملية متهمة شخص 
مجهوال بهتك عرضها بان امسكها 
من مالبسها ومّزق عباءتها، وقالت 
املواطنة ان احلادثة وقعت في احد 
مقاهي منطقة الساملية وسجلت 

قضية.

سائحة لبنانية تتهم إعالميًا
بمحاولة االعتداء عليها في مكتبه

مضيف يقّص شعر زوجته المضيفة
ويطردها وشقيقتها من عش الزوجية

»تأديب باألحذية« لحارس صالة
تلّصص على مدعوات عرس

عملية نصب بـ 30 ألفًا
تنتهي باالستيالء على 550 دينارًا

VIP يستنجد بدوريات األمن
بعد أن هاجمه »بودي غارد«

عبداهلل قنيص
س����جل رجال مخفر الظهر قضية اهانة رجال أمن بحق مواطنني 
يعمالن لدى ش����خصية مهمة، ووفق مصدر امني فإن بالغا ورد عن 
وقوع مش����اجرة بني VIP واثنني من البودي غارد، وتوجه الى رجال 
االمن الذين حاولوا اصعاد ال� VIP الى الدورية، اال ان الرجلني البودي 
غارد حاوال اخراج ال� VIB من الدورية ورفض الضابط وتوجه بهم الى 
مخفر الظهر حفاظا على سالمته ومتت مطاردة الدورية من املتهمني 

ومت تسجيل قضية بحقهم حتت مسمى اهانة رجال االمن.

أمير زكي
أمر وكيل نيابة حولي بس���رعة ضب���ط إعالمي يعمل في 
مكت���ب مجلة خليجية، وذلك بع���د ان تقدمت وافدة لبنانية 
حض���رت الى البالد بكارت زيارة س���ياحية ببالغ ادعت فيه 
ان اإلعالمي حرضها على الفس���ق والفجور وحاول االعتداء 

عليها في مكتبه. 
وقالت الوافدة في بالغها الذي تقدمت به الى مخفر النقرة 
أمس إنها ذهبت لزيارة اإلعالمي الذي يعمل مسؤوال مبكتب 
املجلة اخلليجي���ة بناء على موعد مس���بق بينهما غير أنها  
فوجئ���ت مبجرد دخولها بقيامه بإغ���الق باب املجلة عليهما 

وشرع مبحاولة االعتداء عليها.
وحول اسباب زيارتها لإلعالمي في مكتبه قالت أنها جاءت 

تبحث عن فرصة عمل رغم أنها دخلت البالد كسائحة.

محمد الجالهمة
تقدمت مضيفة مصرية وش����قيقتها ببالغ ال����ى مخفر الفروانية 
واتهمتا زوج األولى وهو مضيف روماني بأنه اعتدى عليهما بالضرب 
وقام بقص ش����عر زوجته وس����رقة مركبتها واوراقها الثبوتية ولم 
يكتف بذلك، وامنا قام بطردهما خارج الشقة في وقت متأخر والفرار 
الى جهة غير معلومة. وقال مصدر امني ان الش����قيقتني تقدمتا يوم 
امس الى مخفر الفروانية واكدت����ا تعرضهما للضرب وانهما يقيمان 
في شقة واحدة وان الزوج ودون س����ابق انذار قام باالعتداء عليهما 

وطردهما من الشقة.

محمد الجالهمة
ل����م تتردد مواطن����ات في أخذ حقهن من ح����ارس صالة أفراح في 
منطقة الفروانية تلصص عليهن، حيث قمن بتلقني احلارس درس����ا 
في األخالق باستخدام األحذية. وقال مصدر أمني ان عمليات الداخلية 
ُأبلغت عن تعرض حارس صالة أفراح نسائية للضرب وانتقل رجال 
األمن وألقوا القبض على احلارس، وأفادت املبلغة بأن احلارس ضرب 
من قبلها وس����يدات أخريات بعد رصده وهو يتلصص عليهن اثناء 
العرس، ورفضن التقدم بشكوى رسمية خوفا من الفضائح، وطلنب 

من رجال أمن الفروانية اتخاذ ما يلزم بحق الوافد.

محمد الجالهمة
تقدم مواطن ببالغ حمل عنوان »نصب واحتيال« ملخفر الفحيحيل 
ضد ش����خص يتحدث اللهجة الكويتية، مشيرا الى انه تلقى اتصاال 
هاتفيا أبلغ فيه بأنه فاز بجائزة قدرها 30 ألف دينار، وُطلب منه سداد 
مبلغ 550 دينارا لتسلم جائزته. وأضاف املواطن ان املتصل طلب منه 
ان يلتقي به في احد املطاعم الفاخرة، وأثناء تناول طعام العشاء سلم 
املواطن الى الشخص املبلغ املتفق عليه، وبعد يوم من تسلم املجهول 
املبلغ قام باالتصال عليه ليجد هاتفه مغلقا على الدوام. وأشار املصدر 
الى ان املواطن قدم لرجال األمن رقم الشخص الذي نصب عليه وسجلت 

قضية وأحيلت الى مباحث األحمدي الستكمال التحقيقات.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

عمل 20 عامًا كمدرس ابتدائي في بلده مصر
ليموت في حادث سقوط من علو كـ »عامل بناء« في حولي

تشغيل مركز خدمة ضاحية السالم
يومي الجمعة والسبت مساء

حملة جديدة في السجن المركزي
تحصد 13 هاتفًا نقااًل

أعلنت وزارة الداخلي���ة ممثلة باإلدارة العامة 
ملراكز اخلدمة عن تش���غيل مركز خدمة ضاحية 
السالم )جنوب السرة( يومي اجلمعة والسبت من 

كل أسبوع من الرابعة الى الثامنة مساء.
وقال مدير إدارة اإلعالم األمني الناطق الرسمي 
باسم وزارة الداخلية العقيد محمد الصبر ان افتتاح 
املركز في الفترة املسائية يهدف الى توفير اخلدمات 
للمواطنني على مدار أيام األسبوع وذلك من خالل 

إجناز معامالتهم في شعبتي الهجرة واملرور.

عبداهلل قنيص
ش���نت االدارة العامة للمؤسسات 
االصالحية وتنفيذ االحكام بتعليمات 
من اللواء انور الياسني حملة جديدة 
على السجن املركزي وحتديدا العنابر 
اخلاصة بسجناء املخدرات واسفرت 
احلمل���ة التي امتدت ما بني الس���اعة 
الثانية عشرة ليال وحتى الرابعة فجرا 

عن ضبط 13 هاتفا نقاال.
فيما لم يعثر رجال امن الس���جن 
على اي مواد مخدرة ومت التحفظ على 
الهواتف املضبوطة وفتح حتقيق في 

كيفية وصولها.
وذكر مصدر أمني أن هذه احلملة 
تأتي في أطار تعليمات ثابتة من أجل 

فرض األمن داخل السجن املركزي.

الصغيرة، مش����يرا الى ان زوجته حينما 
ُأبلغت بوفاة زوجها لم تصدق ان زوجها 
واب بناتها اخلمس قد توفي ورفضت ارتداء 
لباس العزاء، مشيرة الى انها في حلم وانه 
من غير املمكن ان يكون إبراهيم قد تركها 

محملة بأعباء وطلبات بناته اخلمس.

ابن خلدون.
أحد أقارب عامل البناء او املدرس السابق 
ويدعى ابوعبداللطي����ف قال ل� »األنباء«: 
حتدث الى زوجته قبل 24 ساعة من وفاته، 
كما حتدث الى أطفاله اخلمس����ة كل على 
حدة وحرص ان يستمع الى بكاء طفلته 

حضر بڤيزا حرة قبل سنة واستمع لبكاء ابنته الرضيعة قبل وفاته بـ 24 ساعة

احملامي عبدالعزيز طاهر اخلطيب

العامل.. املدرس.. إبراهيم محمود إبراهيم

احملامي خالد طاهر اخلطيب

ثالثة من بنات إبراهيم

أمير زكي
إبراهيم محمود إبراهيم املدرس للمرحلة 
االبتدائية في محافظة سوهاج وحتديدا من 
قرية البلينا، رأى ان األمور ليست على ما 
يرام داخل موطنه مصر، خاصة انه يعول 
5 أطفال جميعهم بنات، أكبرهن تبلغ من 
العمر 11 عاما وأصغرهن تبلغ عاما واحدا، 
كما يعول 3 من أبناء شقيقه الذي وافته 
املني����ة قبل أعوام. حزم أمتعته بحثا عن 
الرزق في الكويت، حضر الى الكويت بڤيزا 
حرة دفع مقابلها 1500 دينار، أخذ يبحث 
عن عمل فلم يجد سوى عامل بناء بأجر 

يومي قدره 6 دنانير.
إبراهيم محمود الذي حضر الى الكويت 
قبل عام عاد الى زوجته وبناته اخلمس 
ليس محمال بالهدايا وإمنا عاد إليهم جثة 
هامدة داخل تابوت بعد ان سقط من الطابق 
الس����ابع لبناية قيد اإلنشاء داخل شارع 

براءة مدير العالقات السابق في »الشعبي«
من تهمة اختالس أموال المجلس الوطني

برأت محكمة اجلنايات برئاسة املستشار هشام عبداهلل 
وعضوية املستشارين متعب العارضي ومحمد عوض عثمان 
مدير العالقات العامة السابق في املسرح الشعبي من تهمة 
االستيالء بغير حق على مبلغ مالي وتذكرة سفر مملوكني 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب النتفاء التهمة 
في حقه. وف����ي التفاصيل أن واقعة الدعوى تتلخص فيما 
أبلغ به وقرره مستشار املس����رح الثقافي وعضو مجلس 
إدارته واملمثل القانوني له من أن املتهم وهو مدير عالقات 
عامة باملسرح الشعبي وعضو مجلس إدارته ومختص بكل 
العالقات التي تتم بني املسرح واجلهات األخرى كلف من قبل 
املسرح مبرافقة الوفد املسافر إلى تونس حلضور مهرجان 
األيام الدولية احلادي عشر للملتقى العربي السابع ملسرح 
الطفل بناء على طلب املجل����س الوطني للثقافة والفنون، 
وقد أعد املس����رح كشفا بأس����ماء الوفد ومن ضمنهم املتهم 
بصفته مدير عالق����ات عامة وأقره املجلس الوطني، وعلى 
ضوء ذلك صرفت له تذكرة س����فر ومبلغ مالي لإلقامة في 
تونس عش����رة أيام إال أنه في يوم الس����فر اعتذر عن عدم 
السفر فسافر الوفد دون املتهم، وطالبه املسرح برد التذكرة 
واملبلغ فرفض، وعليه قام املسرح برفع كتاب إلى املجلس 
الوطني إلخالء مسؤوليته وأضاف أن هذه األموال مملوكة 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون، وعقب تقدمي الشكوى 
ضد املتهم أف����اده املجلس الوطني للثقاف����ة والفنون بأن 
املتهم سدد املبلغ مبوجب إيصال رقم 2591 وأفاد املتهم بأن 
التذكرة لدى إدارة املس����رح ومبراجعة اإلدارة أفادوه بعدم 

تسلم تذكرة السفر منه.
وكان دف����اع املتهم احملاميان عبدالعزيز طاهر اخلطيب 
وخالد طاه����ر اخلطيب من مجموعة طاه����ر القانونية قد 
ضمنا دفاعهما بانتفاء الركن املادي جلرمية االختالس في 
حق املتهم ألن املال سلم إليه بإرادة مالكه والنتفاء القصد 
اجلنائي لديه حيث انه يشترط لتوافر القصد اجلنائي في 
جرمية االس����تيالء بغير حق على مال عام أن تتجه إرادة 
اجلاني إلى االستيالء على املال العام بنية متلكه وإضاعته 
عل����ى ربه وهو ما لم يكن من قبل املتهم وعليه طلبا براءة 

املتهم من التهمة املنسوبة إليه.


