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تقدم محامي إلى مخفر الفحيحيل يوم امس متهما مجهوال باحلاق 
تلفيات ش���ديدة في مكتبه إال أن احملامي نفى ان يكون أي من ملفات 
موكليه قد س���رقت ورجح احملامي ان يكون وراء ه���ذا االعتداء احد 

موكليه دون ان يسميه.
من جهة اخرى أحال رجال مرور حولي سيدة إلى مخفر الساملية بعد 
ضبطها اثناء قيادتها للمركبة في حالة سكر فيما قال مصدر امني ان 

السيدة كانت ترتدي مالبس اقل ما يقال عنها إنها مالبس فاضحة.

موكل يتلف مكتب محام.. وسكرانة بمالبس فاضحة

 محكمة »االستئناف« أيدت إعدام »نصرة .غ« حارقة خيمة العيون
وزوج المتهمة كان ينتظر صدور هذا الحكم بفارغ الصبر

اعتبر غيرتها غير مبررة وذّكر بإباحة الشرع الزواج من 4 نساء

آثار احلريق املروع في عرس العيون

صورة للبطاقة املدنية للمتهمة في جرمية العيون زوج املتهمة

املستشار فيصل خريبط

رجال األدلة اجلنائية يحيطون مبوقع احلادث

املتهم وأمامه اخلمور احمللية

مؤمن المصري ـ فرج ناصر
قضت الدائ���رة الجزائية 
الثالثة بمحكمة االستئناف 
أمس برئاسة المستشار فيصل 
خريبط بتأييد إعدام )نصرة. 
ع( المتهمة بحرق خيمة عرس 
العيون في  زوجها بمنطقة 
الجهراء وتس���ببها في قتل 
58 ضحية ك���ن متواجدات 

بالخيمة.
كانت النياب���ة العامة قد 
قررت االكتفاء باالعترافات 
التفصيلية السابقة للمتهمة 
التي قامت بإشعال النار في 
خيمة عرس زوجها بمنطقة 
العيون وعدم القيام بتمثيل 
الجريمة ألن اركانها متوافرة 

في القضية.
وقد ق���ام وكي���ل النائب 
العام بإعداد تقرير متكامل 
عن الواقعة يبين كيفية قيام 
المتهمة بإشعال النيران في 
الخيمة بناء على اعترافاتها 
امام النيابة العامة وقبلها امام 

المباحث الجنائية.
المتهمة قامت  ان  يذك���ر 
بإضرام الني���ران في خيمة 
عرس زوجه���ا عندما علمت 
بأنه س���وف يتزوج بامرأة 
اخرى، وقد اعترفت المتهمة 
تفصيلي���ا بالواقع���ة عقب 
القبض عليه���ا، وقالت انها 
غضبت بشدة عندما علمت 
بخب���ر زواج زوجها بأخرى 
فقام���ت بإض���رام الحريق 

بالخيمة.
وقد قضت محكمة الجنايات 
بإعدام المتهمة بعد ان ثبتت 
ادانتها واحالت ملف الدعوى 
الى محكمة االستئناف التي 

ايدت حكم االعدام امس.
»األنب���اء« وعقب صدور 
حكم االستئناف بحق المتهمة 
قصدت من���زل زوجها حيث 

وجدته مس���تغرقا في نوم 
عمي���ق وت���م انتظ���اره في 
الى  الديوانية حتى يصحو 
نحو السادسة مساء اال انه لم 
يستيقظ حيث التقت بضاحي 
السويط وهو زوج شقيقته 
حي���ث اعتبر الحكم الصادر 
عن القضاء الكويتي الشامخ 
حكما مستحقا نظرا للجريمة 
البشعة التي ارتكبتها المتهمة 
)نصرة(، مشيرا الى ان زوجها 
كان ينتظر صدور مثل هذا 
الحكم بفارغ الصبر السيما 
ان ممن راح جراء غيرتها غير 
المقبول���ة اخواتنا وعماتنا 

وخاالتنا.
 واض������اف ال��س����وي�ط

ل� »األنباء«: حتى اآلن لم نجد 
المتهمة  تبريرا لم���ا فعلته 
الزواج مثنى  فالشرع أجاز 
وثالث ورباع وما فعله زوجها 
هو اح���د حقوقه التي اقرها 

الشرع.
ومضى الس���ويط يقول: 
نحن راضون بحكم القضاء 
العادل ولو كانت نصرة بريئة 
لما صدر الحكم عن درجتي 

الجنايات واالستئناف.

محمد الدشيش
أك����د مصدر أمني مطلع ان وزارة الداخلية أمتت 
اس����تعدادتها ملوسم السفر من خالل توفير الكوادر 
البشرية إلجناز إجراءات سفر املواطنني واملقيمني 
في مختلف املنافذ البرية وعبر مطار الكويت الدولي، 

وأيضا في املنافذ البحرية.
وأضاف املصدر انه ال صحة ملا نشر مؤخرا عن 
اضراب بعض املوظفني في منفذ النويصيب، الفتا 
ال����ى احتمالية ان يكون وراء مثل هذه األخبار غير 

الدقيقة موظفون سابقون مت نقلهم من املنفذ.
وأش����ار املصدر الى امن منفذ النويصيب حظي 
باهتمام خاص من قبل وزير الداخلية الفريق ركن 
م.الشيخ جابر اخلالد الصباح باعتباره من املنافذ 

احليوية لكونه يس����تخدم دوريا من قبل املواطنني 
واملقيمني، وأيضا من قبل رعايا البلدان اخلليجية، 
مؤكدا ان الوزارة أولت هذا املنفذ اهتماما خاصا حيث 
مت جتاوز مختلف املعوقات التي كانت تعترض التنقل 
من خالله اذ اجريت عليه توسعة في عدد احلارات 

مبا يسهل من اجراءات السفر.
وأشار املصدر الى ان وزير الداخلية تعامل بحزم 
م����ع بعض التصرفات غير املس����ؤولة التي قام بها 
بعض املوظفني قبل أشهر ومت نقل نحو 20 موظفا 
الى مقارات عمل أخ����رى، مؤكدا ان إجراءات التنقل 

عبر املنفذ تسير بصورة مرضية.
يذكر ان نظام العمل في املنافذ احلدودية يكون 

بنظام النوبات أي: يومان عمل وأربعة أيام راحة.

هاني الظفيري  ـ محمد الجالهمة
تقدمت مواطنة إلى مخفر اجلهراء وسجلت 
قضية حتريض على الفسق والفجور، مشيرة 
إلى أنها صدمت بش����اب يقوم بتوقيفها داخل 
أحد األس����واق ويقوم بإعطائها ورقة صغيرة 

تبني ان الورقة مس����جل فيها رقم هاتف نقال. 
من جهة أخرى تقدم وافد آس����يوي وأبلغ عن 
س����رقة 400 دينار من حسابه البنكي وحينما 
راج����ع البنك مت ابالغه بأن املبلغ س����حب عن 

طريق االنترنت.

 »الداخلية« أتمت استعدادها لموسم السفر
وال صحة إلضراب موظفين في منفذ النويصيب

تحريض برقم هاتف وسرقة بـ »النت«

قلم قاد »المكافحة« إلى ضبط كيلو أفيون
و2300 حبة في قبضة مباحث العاصمة

المتهمون أحيلوا إلى نيابة المخدرات بتهم االتجار

عبداهلل قنيص
أحال رجال إدارة بحث وحتري محافظة العاصمة بقيادة العقيد 
منصور العتيبي 4 وافدين من اجلنسية املصرية إلى نيابة املخدرات 
بتهمة االجتار في املؤثرات العقلية وقد عثر بحوزة الوافدين األربعة 

وجميعهم يعملون في مجال املعمار على 2300 حبة مخدرة.
وقال مصدر أمني ان معلومات وردت الى مدير مباحث العاصمة 
عن اجتار وافد مصري في احلبوب نوع كابتي ليتم استدراجه لبيع 
100 حبة مقابل 200 دينار وبعد ان تسلم الوافد املبلغ املرقم وسلم 
احلب���وب مت القاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بأنه يتاجر 
في احلبوب املخدرة وأرشد عن شخصني عثر بحوزتهما على حبوب 
اخرى وأق���ر املتهم اآلخر بأنه يقوم بجلب هذه احلبوب من العراق 

بحكم عمله كسائق.
من جهة أخرى اس���تطاع رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
برئاسة اللواء الش���يخ احمد اخلليفة القبض على وافدين إيرانيني 
حيث ضبط بحوزتهما كيلو من مادة االفيون واعترف احدهما بأنه 

جلب األفيون اثناء قدومه إلى البالد عن طريق البحر.
وكانت معلومات ووردت الى مدير عام املكافحة عن حيازة ايراني 
يعمل في منطقة الش���ويخ لالفيون ليتم اس���تدراجه لبيع ؟؟؟ من 
االفيون مقابل 150 دينارا ليتم ضبطه وبتفتيش مس���كنه عثر على 
كمية من االفيون وأرشد عن شريكه ليبلغ اجمالي الكمية كيلو من 

االفيون.
من جهة أخرى واصل رجال أمن االحمدي بقيادة اللواء عبدالفتاح 
العلي نشاطهم امللحوظ في نطاق احملافظة ومالحقة مصنعي وتاجري 

اخلمور احمللية..
وقال مصدر امني ان حملة لرجال االمن باالحمدي جاءت بإشراف 
مس���اعد مدير أمن األحمدي العميد معتوق العسالوي والرائد فالح 
الهزيلي اسفرت عن توقيف آسيوي عثر معه على 3 زجاجات سعة 
لتر ونصف و40 زجاجة س���عة لتر، و20 كي���س وذلك في منطقة 

املهبولة ومتت احالته إلى جهات االختصاص.

إغالق 6 أوكار مشبوهة في الفروانية

عبداهلل قنيص
شن رجال إدارة بحث وتحري 
محافظة مب����ارك الكبير بقيادة 
الع�قيد وليد الدريعي ومساعده 
المقدم سالم الجويسري حملة 
اوكار مش����بوهة  مكثفة على 6 
في منط�قة الف�روانية واس�فرت 
الحملة الصباحية لرجال مباحث 
مبارك الكبير عن توقيف 18 سيدة 
يعملن في اقدم مهنة جميعهن من 
الجنسية اآلسيوية و7 رجال منهم 

3 وافدين عرب. فيما اكد مصدر 
امني ان هذه الحملة تأتي في إطار 
تعليمات ص����ادرة من مدير عام 
اإلدارة العامة للمباحث الجنائية 
بتطهي����ر المناطق المختلفة من 
األوكار المشبوهة وعمل حمالت 
مداهمة في مناطق مغايرة لمناطق 
تواجدهم سيما ان هناك تقارير 
تشير الى ان هناك عاملين في هذه 
االوكار يعلمون بموعد المداهمات 

ويتفادونها.

إنجاز 2227 مهمة لقطاع األمن العام خالل أسبوع
اشار املؤشر االسبوعي الجنازات ادارات العمليات 
والدوريات التابعة لقطاع شؤون األمن العام بوزارة 
الداخلية إلى اجناز 2068 مهمة امنية مختلفة شملت 
العديد من املهام االمنية متثلت في القاء القبض على 
مخالفي قانون االقامة واملطلوبني جنائيا ومدنيا من 
اجلهات املختصة وتوزيع نقاط التفتيش األمنية في 
مناطق الكويت والتعامل الفوري مع تلقي البالغات 
والقضايا واحلوادث واملخالفات املرورية، باالضافة 

الى تقدمي املساعدات االنسانية املختلفة.
من جان���ب آخر، أجن���زت ادارة عمليات األمن 

العام التابعة ملكتب الوكيل املساعد لشؤون األمن 
العام 159 مهمة أمني���ة ناجحة خالل األربعة أيام 
املاضية. ويأتي هذا األداء املتصاعد واملتميز إلدارات 
العمليات والدوريات وإدارة عمليات األمن العام، 
بناء على تعليمات وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون األمن العام اللواء خليل الشمالي وبإشراف 
ميدان���ي ملديري مديريات األمن وانت��ش���ارها في 
جميع مناطق احملافظات من أجل متابعة األوضاع 
األمنية والتعامل مع البالغات والشكاوى بكفاءة 

وجودة عالية.

ضبط شاب خطف فتاتين بمسّيل للدموع وصاعق
أمير زكي

متكن رجال دوريات مرور 
حولي من توقيف شاب كويتي 
قام بخط���ف فتاتني قاصرتني 
من أمام أحد املنشآت العلمية 
في جنوب الس���رة، وقد عثر 
بحوزة الشاب على رجن وصاعق 
كهربائي وبخاخ مسيل للدموع، 
فيم���ا أكد املص���در األمني ان 
املخطوفتني هربتا من اجلاني 

وساعدهما عدد من املارة.
ووف���ق مصدر أمن���ي فإن 
عمليات وزارة الداخلية ارسلت 
برقية الى عموم األجهزة األمنية 
امليدانية ملالحق���ة مركبة قام 
قائدها بخطف فتاتني من منطقة 

جنوب الس���رة، مش���يرا الى ان عموم دوريات 
الداخلية وضعت في حالة استعداد قصوى وبدأت 

في نشر آلياتها على مختلف الطرقات.
وأضاف املصدر األمني: رصدت احدى دوريات 
مرور حولي ش���ابا يبدو في حالة غير طبيعية 
وممزق املالب���س حيث مت توقيف���ه واخضاعه 

للتفتيش ليعثر بحوزته على 
الصاعق والرجن والبخاخ املسيل، 
وبالتحقيق معه من قبل رجال 
مرور حول���ي والذين أوقفوه 
بينما كان يس���ير على االقدام 
الفتاتني  اعترف بأنه اختطف 
من جنوب السرة، مشيرا الى 
انه قام برش الفتاتني مبسيل 
الدموع، ومن ثم وضعهما داخل 
املركبة وانطلق بهما، وبعد 20 
دقيقة استطاعت الفتاتان على 
حد قوله التخلص من أثر املسيل 
وبدأتا في ضربه وجتمع حوله 
املارة ليقوم بترك مركبته في 
محاولة للف���رار وأحيل املتهم 

الى االختصاص.
وأش���ار املصدر الى ان توقيف رجال املرور 
ملتهم ف���ي قضية خطف يأتي في إطار تعليمات 
وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون املرور 
اللواء محمود الدوسري بضرورة التعاون بني 
مختلف األجهزة األمنية وانطالقا من ان جميع 

رجال الداخلية يعملون كفريق واحد.

اللواء محمود الدوسري


