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االمنية
أعلنت وزارة الداخلية عن قيام اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة الصفحة

)إدارة األمن والسيطرة( بدورة تكميلية رقم )9( تتضمن خاللها استخدام 
الرماية احلية. ودعت اإلدارة في بيان صحافي اليوم املواطنني واملقيمني 
الى عدم االقتراب من ميدان األديرع حيث سيتم استخدام الرماية احلية 
بدأ من الساعة السابعة والنصف صباح اليوم وحتى الساعة اخلامسة 

مساء وتستمر حتى اخلميس املقبل.

»الداخلية«: القوات الخاصة تجري 
دورة تكميلية باستخدام الرماية الحية

وافد يستخرج شهادة كبير مهندسين 
ورخص قيادة آسيوية بـ 250 ديناراً 

فتاة »بدون« لمالزم: كلها نجمة.. تبي أطيرها بـ »مكالمة«؟
محمد الجالهمة

احتجزت فتاة من غير محددي اجلنسية 
داخل مخفر الفحيحي���ل بتهمة اهانة رجل 
أمن، فيما متكن شخص كان يرافقها داخل 
املخفر من الهرب تاركا الفتاة البدون تنتظر 

احالتها الى النيابة.
ووفق مصدر أمني فإن الضابط قال في 
افادته امام محقق مخفر الفحيحيل ان فتاة 
دخلت الى املخفر لالستعالم عما اذا كان احد 
اقاربها محتجزا داخل املخفر، مشيرا الى ان 

الفتاة كان برفقتها شاب آخر من البدون ولدى 
الطلب منها التمهل حتى ينتهي الضابط من 
تسجيل قضية معروضة امامه بدأت الفتاة 

تتلفظ بعبارات غير الئقة.
وأضاف الضابط: بعد ان سمعت صوت 
الفتاة وهي تتلفظ بعبارات جارحة خرجت 
من غرفتي واذا بالفت���اة تقول لي: »ترى 
كلها جنمة اشحال لو كنت عميد، واذا تبي 
اطير لك هالنجمة ت���رى بتلفون ومكاملة 

أفعل ذلك«.

ومضى الضابط بالقول: ان رجال في املخفر 
تدخل لوقف سباب الفتاة ولكن الفتاة هددته 

هو اآلخر بإحلاق األذى به.
وأش���ار املصدر األمني ال���ى ان مواطن 
تصادف وجوده داخل املخفر وكان شاهدا 
على كل ما جرى وأبدى استعداده للشهادة 
على ما قالته الفتاة للضابط، مش���يرا الى 
ان الشخص اآلخر والذي كان برفقة الفتاة 
مبجرد ان شاهد الواقعة هرب الى جهة غير 

معلومة.

محمد الجالهمة
أم���ر مدير امن محافظة األحمدي اللواء عبدالفتاح العلي 
بإحالة وافد آسيوي إلى اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية بتهمة 
تزوير في أوراق رسمية فيما حتفظ رجال أمن األحمدي على 
كمية من االختام وشهادات تشير الى حصول مهندسني على 
درجة كبير مهندسني الى جانب رخص قيادة، فيما أكد مصدر 
امني ان االشخاص الذين ضبطت اوراقهم لدى اآلسيوي سيتم 
استدعاؤهم باعتبارهم ش���ركاء في عملية التزوير، مشيرا 
إلى ان االجراء الالحق بشأن هؤالء لن يخرج عن أمرين إما 

ابعادهم إداريا أو احالتهم بتهمة التزوير.
ووفق مصدر امني فإن معلومات وردت الى قائد منطقة 
الفحيحيل املقدم راشد النومس تفيد بأن وافدا آسيويا يستخرج 
رخص سوق آلسيويني مبقابل 250 دينارا خاصة ان رخصة 
القيادة الصادرة من موطن الوافد ش���رط رئيسي للحصول 
على رخصة القيادة كما افادت التحريات بأن اآلسيوي مينح 
املهندسني الراغبني في التقدم إلى وظائف حكومية شهادات 
تؤكد ان لديهم خبرة وباإلمكان ان يتم تعيينهم على درجة 

كبير مهندسني.
ومضى املص���در بالقول ازاء ه���ذه املعلومات قام املقدم 
النومس بأمر من مدير أمن االحمدي اللواء عبدالفتاح العلي 
بضبط الوافد متلبس���ا ومت تكليف رئيس مخفر الفحيحيل 

الرائد عبدالرزاق العنزي بهذه املهمة.
واشار املصدر إلى ان النومس والعنزي ارسال الى الوافد 
اآلس���يوي طعما عبارة عن وافد باكستاني تقدم اليه طالبا 
منه استخراج رخصة قيادة من باكستان حتى يستطيع ان 
يستخرج رخصة قيادة كويتية وبعد ان اتفق معه على 150 
دينارا وتس���لم املبلغ ألقي القبض عليه وبتفتيش مسكنه 

وجدت فيه معامالت جاهزة للتسليم واختام.

سيالنية فاجأتها أعراض ضبطت بحوزته أختام تعود لديبلوماسيين وأخرى خاصة بـ »التجارة«
الوالدة داخل المخفر

مصرع مواطن بدهس 
واصطدام.. وإصابة

 7 في حوادث سير

محمد الجالهمة
نقلت وافدة سيالنية من مخفر 
الفحيحيل الى مستش����فى العدان 
ان  ووضعت حتت احلراسة بعد 
فاجأته����ا أعراض ال����والدة داخل 
املخفر، فيما كشفت اآلسيوية خالل 
التحقيق معها انها ارتبطت بعالقة 
محرمة مع آسيوي آخر جار ضبطه 
املباحث اجلنائية  الى  وإحالتهما 

بتهمة الزنا واحلمل السفاح.
ووفق مصدر أمني فإن وافدة 
آسيوية كانت محتجزة داخل مخفر 
الفحيحيل أخذت في الصراخ بعد ان 
باغتتها أعراض الوالدة ليتم نقلها 
للعالج وتبني انها حامل وعلى وشك 
الوالدة، مشيرا الى ان رجال املباحث 
ما ان استمعوا الى إفادات اآلسيوية 
حتى سارعوا وألقوا القبض على 

العاشق اآلسيوي.

محمد الجالهمة
لقي شاب كويتي مصرعه دهسا 
واصطدام����ا حيث قام����ت مركبة 
يابانية باالصطدام مبركبة الشاب 
فيما قامت سيارة اخرى بدهسه 
والفرار الى جهة غير معلومة، وجار 
البحث عن املركبة التي دهس����ت 

الشاب وفر قائدها.
من جهة أخرى، أصيب مواطن 
بكسور اثر حادث سير على الطريق 
الساحلي مقابل منطقة أبوحليفة 
ونقله رجال الطوارئ علي أيوب، 
ووسام قداح الى مستشفى العدان، 
كما أصيب كويتي 31 عاما بكسور 
متفرق����ة اثر تص����ادم في منطقة 
العيون ونقل للعالج في مستشفى 
اجلهراء بواسطة عدنان الظفيري، 
كما أصيبت كويتية ومصريان في 
تصادم على طريق الدائري اخلامس 
ونقل����وا ال����ى مستش����فى مبارك 
بواسطة أحمد غلوم وعماد جمعة 
الكندري. وعلى طريق  وعبداهلل 
الدائري السادس أصيبت إيرانية 

وكويتي في حادث تصادم.

 املتهم وأمامه الشهادات واملستندات املزورة وفي اإلطار اللواء عبدالفتاح العلي

املتهمون الثالثة واملضبوطات

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»االستئناف الجعفري« »ترفض إنهاء حضانة أم البنها«

أمانة املدعي وانه من مصلحة 
االبن استمرار حضانة والدته 
وان غاي���ة احلضان���ة هي 
مصلحة احملضون وحجزت 
الدعوى للحكم وقضت احملكمة 

مفرح الشمري
قضت محكمة االستئناف 
اجلعفري برئاسة املستشار 
جواد العبداهلل برفض دعوى 
طلب فيها املدعي والد االبن 
من احملكم���ة إنهاء حضانة 
املدعى عليها األم احلاضنة 
ان االبن جتاوز سن  بحجة 
السابعة، وان من حقه انهاء 
حضانة األم وضم االبن في 
حضانته بحجة انه في املذهب 
اجلعفري »تنتهي حضانة األم 
بعد سن السابعة«، وحضر 
دف���اع املدعى عليها احملامي 
محمد حمزة عباس من مكتب 
احملامي محمد ناصر اجلميع 
وترافع وقدم مذكرة شارحة 
وحافظة مستندات ودفع بعدم 

برفض االستئناف املقام من 
الوالد وتأييد حكم أول درجة 
الذي يقضي برفض الدعوى 
واستمرار حضانة األم البنها 
الذي جتاوز عمره 7 سنوات، 
وقال احملام���ي محمد حمزة 
عباس ان القضاء اجلعفري 
في محكمة االستئناف وأول 
درجة اتفقا على رفض إنهاء 
حضانة األم التي جتاوز ولدها 
عمر 7 سنوات امنا ينم عن 
مدى الرعاية واألهمية التي 
القض���اء اجلعفري  يوليها 
لألبن���اء »وحي���ث تك���ون 
املصلحة يكون احلكم« وان 
ما هو شائع من أن القضاء 
اجلعفري دائم���ا في صالح 

الرجل غير صحيح.

تبرئة متهمين من رشوة موظفة بالمطار

رفض دعوى مدير شركة بالمطالبة بـ51 ألف دينار

برأت الدائرة اجلزائية اخلامسة باحملكمة 
الكلية برئاسة املستشار عماد املنديل وأمانة 
سر صالح اخلضري املتهمني الثاني والثالث 
من االتهام املسند اليهما وقضت بحبس املتهمة 
األولى ملدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 500 
دينار لوقف التنفيذ. وتخلص وقائع القضية 
في انه بتاريخ 2009/2/23 نسب للمتهمني بأن 
املتهمة األولى بصفتها موظفة مبطار الكويت 

الدولي قبلت لنفسها مبلغا ماليا وذلك لقاء القيام 
برفع منع السفر الصادر ضد وافد ملغادرة البالد، 
وان املتهمني الثاني والثالث عرضا مبلغ الرشوة 
على املتهمة األولى. وقد حضر احملامي محمد 
باقر خريبط من املجموعة القانونية للمحاماة 
عن املتهمني الثاني والثالث ودفع بعدم جدية 
التحريات وبطالن التحريات بش����أن املتهمني 

واختالق اجلرمية من قبل ضابط الواقعة.

الغت محكمة االستئناف حكم اول درجة 
القاضي بإلزام احدى الشركات ان تؤدي مبلغ 
51 الف دينار كرواتب ومميزات ملدير الشركة 

)املدعي( ورفضت الدعوى املرفوعة منه.
وذكر املدعي في صحيفة الدعوى انه كان 
يعمل مديرا للشركة، حيث انهيت خدماته ولم 
يتقاض راتبه منذ العام 2004 الى العام 2006 
اضافة الى مكافأة نهاية اخلدمة ورصيد االجازات 
وبدل سيارة وان مطالباته الودية لم تتوصل 

إل����ى حل ودي االمر الذي دع����اه لرفع دعوى 
قضائية. وقد قضت محكمة اول درجة بالزام 
الشركة ان تؤدي مبلغ 51 الف دينار للمدعي 
اال ان الشركة لم ترتض احلكم فطعنت عليه 
باالس����تئناف عبر محاميها علي مطر الواوان 
الذي حضر امام محكمة االس����تئناف وطلب 
الغاء احلكم ورفض الدعوى، وقدم مستندات 
تثبت ارتباط املدعي بالعمل في الشركة وانه 

كان يتقاضى جميع حقوقه.

احملامي محمد حمزة عباس

عسكري في »الدفاع« تخلص من كرتونتي خمر 
بإلقائهما من علو وأرشد عن أردني و»بدون«

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
أحال مدير عام اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ 
أحمد اخلليفة الى نيابة املخدرات 
يوم أمس ثالثة أشخاص هم 
عسكري في »الدفاع« وأردني 
و»بدون« بتهمة حيازة مواد 
مسكرة بقصد االجتار، وأرفق 
القضية مضبوطات  في ملف 
عبارة ع���ن 30 زجاجة خمر 
ومبلغ يصل الى 3000 دينار هو 
حصيلة بيع الى جانب دراجة 
البدون في  نارية يستخدمها 

توزيع املواد املسكرة، فيما أكد مصدر أمني ان 
عسكري الدفاع ألقى من الطابق الرابع كرتونتي 
خمر معرضا حياة املارة للخطر. ووفق مصدر 
أمني فإن معلومات وردت الى مدير عام املكافحة 
الل���واء أحمد اخلليفة عن اجتار عس���كري في 
الدفاع في املواد املسكرة وانه يستغل شقة أنس 
في الساملية لتخزين املواد املسكرة وعليه كلف 
اللواء اخلليفة إدارة العمليات بقيادة املقدم محمد 
الهزمي ومساعده الرائد محمد قبازرد وفريق من 
الضباط هم عبداهلل الربيعة وناصر الديحاني 

واملالزم عبدالعزي���ز اظبيه. 
وأش���ار املصدر الى ان رجال 
العمليات تأك���دوا من حيازة 
العسكري ملواد مسكرة ليتم 
التواصل م���ع النيابة العامة 
اذن���ا بالتفتيش  التي منحت 
ولدى دخ���ول رجال املباحث 
الى شقة العسكري فوجئوا به 
يلقي اخلمور من الشرفة ليتم 
ضبطه، وبالتحقيق معه ابلغ 
عن مصدر حتصله على اخلمور 
الطلب من  هو والبدون ليتم 
البدون  املتهم األول استدراج 
الى بيع 6 زجاجات خمر مقابل 300 دينار، وحدد 
املتهم منطقة سلوى لتسليم اخلمور الى املتهم 
األول ليتم ضبطه من قبل رجال املكافحة وعثر 
معه على مبلغ يقارب ال� 3000 دينار، واعترف 
بأن املبلغ هو ناجت البيع وأرش���د عن مصدره 
وهو أردني، كما اعترف البدون بأنه يتاجر في 
اخلمور باستخدام الدراجة النارية حتى يصعب 
توقيفه، وباالنتقال الى حيث يقيم األردني عثر 
بداخل ش���قته على خمور وأحيل مع املتهمني 

األول والثاني إلى االختصاص.

صالة املنزل وقد أتلفت جراء احلريق رجال إطفاء يتعامالن مع حريق املركبة

إصابة 9 مواطنين باختناق في حريق منزل

أمير زكي
متكن رجال اطفاء مركز الفحيحيل 
واملنقف بقيادة النقيب شافي السبيعي 
واملالزم اول عبداهلل ششتري واملالزم 
عبداهلل جراك وبالتعاون مع املواطنني 
من اخماد حريق اندلع في منزل مبنطقة 
فه���د االحمد وانقاذ نحو 9 اش���خاص 

من االختناق مت اخراجهم ونقلهم الى 
مستشفى العدان بواسطة عشر سيارات 

اسعاف.
وقال مصدر امن���ي ان بالغا تلقته 
السادسة صباحا  عمليات االطفاء في 
عن اندالع حريق بالطابق االرضي ملنزل 
تقطنه اسرة كويتية، حيث سارع رجال 

اطفاء الفحيحي���ل واملنقف الى جانب 
السبيعي وششتري وجراك وهما عريف 
سلطان العنزي ووكيل عريف عبداهلل 
العتيبي ومت اخراج عدد من احملتجزين 

من خالل فتحة التكييف.
وق���ال فني اول الط���وارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان املصابني بينهم 

طفل والبقي���ة نس���������اء ورج����ال، 
مؤكدا ان احلالة الصحية للمصاب���ني 

مستقرة.
من جهة اخرى تعامل رجال املنقف 
النقيب السبيعي مع حريق  يتقدمهم 
مركبة، وتبني ان سبب احلريق متاس 

كهربائي.

إيراني إلى »المكافحة« بـ 30 ألف حبة كابتي

أمير زكي
أحال مدي�������ر عام اإلدارة العامة للجمارك باإلنابة 
امني املدرس وافدا ايراني����ا صباح امس الى اإلدارة 
العام���ة ملكافحة املخدرات بعد ان حاول تهريب 30 
الف حبة مخدرة من نوع كابتي داخل االطار االحتياطي 
لشاحنة قدم بها من العراق. وقال مبارك القطان من 

مكتب املدير العام ان رجال جمرك العبدلي اشتبهوا 
في وافد ايراني حيث بدا عليه االرتباك الشديد ولدى 
اخضاع شاحنته للتفتيش لم يعثر بها على شيء ولكن 
االرتباك الواضح على االيراني دفع رجال اجلمارك 
الى اعادة تفتيش الش����احنة ليعثروا على احلبوب 

التي اخفاها االيراني في االطار االحتياطي.

االيراني املهرب وأمامه »الكابتي«

مواطن يرتكب مجزرة على طريق الوفرة 
والضحايا يقاربون الـ 140

.. ومواطنة اعترضت 
على مخالفة سرعة بإهانة ضابط

أمير زكي
سجل ضابط في مرور حولي قضية حملت عنوان إهانة موظف 
عام أثناء تأدية عمله، وذلك بعدما أوقف الضابط مواطنة على شارع 
اخلليج العربي لتجاوزها حدود السرعة، وحينما طلب منها الضابط 
اجازته���ا ودفتر املركبة انهالت عليه املواطنة بالس���باب ليتم طلب 

اسناد، واقتيدت املواطنة الى مخفر الساملية.

محمد الجالهمة
أصي���ب مواط���ن بج���روح 
وإصابات بني متوسطة وبالغة 
اثر حادث مروري وقع على طريق 
الوفرة فيما اكد مصدر امني ان 
املواطن ازهق ارواح 40 رأس غنم 
كما تسبب في إصابة نحو 100 
رأس اخرى اصابات تس���تدعي 
نقلها الى مسلخ االحمدي. ووفق 

مصدر امني فإن بالغا ورد عن 
اصطدام مواطن بقطيع من األغنام 
جتاوز ال� 250 رأسا مشيرا الى 
ان رجال االمن وجدوا في موقع 
احلادث 40 رأس غنم نفقت جراء 
احلادث، كما وجدوا نحو 100 رأس 
أخرى ال تقوى على احلركة، فيما 
قال املواطن ان���ه صدم القطيع 

ملروره أمام سيارته.

اللواء الشيخ أحمد اخلليفة


