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إعداد: مؤمن المصري

هاني الظفيري
تقدم مسؤول في الش���ركة املكلفة بالصيانة 
واإلشراف على كاميرات السرعة وجتاوز اإلشارة 
الضوئية احلمراء ببالغ الى مخفر اجلهراء متهما 
ش���خصا مجهوال بإتالف كاميرا جتاوز اإلشارة 
الضوئية، مؤكدا على سالمة الصور داخل الكاميرا، 

وسجلت قضية إتالف مال عام.

عبداهلل قنيص
تقدم مواطن الى مخفر الفنطاس وأبلغ عن وافد أردني أوهمه بإقامة 
مشروع جتاري حيث س���لمه مبلغ 5000 دينار وتوارى األردني عن 

األنظار، وقدم املواطن مستندات مؤكدا تسلم األردني للمبلغ.
من جهة اخرى، ألقى رج���ال أمن حولي القبض على مواطنة بعد 
جتاوزها اإلشارة الضوئية احلمراء، وبتفتيش سيارتها وجد بداخلها 

زجاجة خمر مستورد ومتت إحالتها الى االختصاص.

أردني خان األمانة .. ومواطنة بخمر مستوردإتالف كاميرا لتجاوز »الحمراء«

أكد أنها خائنة وتستحق »أكتر من كده«!

مدرس مصري يضع رأس زوجته في المرحاض
هاني الظفيري

أمر وكي���ل نيابة اجلهراء 
باحتجاز واف���د مصري في 
املخفر عل���ى أن ميثل أمامه 
اليوم وذلك بعد ان مت إبالغه 
بتفاصي���ل أقل ما يقال عنها 
انه���ا مق���ززة ص���درت عن 
املتهم وال���ذي يعمل تربويا 
أو باألحرى مدرسا، فيما قال 
أمني ان وكيل نيابة  مصدر 
اجلهراء أوعز الى مدير أمن 
اجلهراء العمي���د محمد طنا 
والرائد مطر سبيل بتصنيف 
الوافد  املته���م فيها  القضية 
املصري باعتبارها هتك عرض 
وإحلاق أذى بليغ والتزوير 
في محررات رسمية واإلكراه 

على توقيع مستن��د.
ووفق مص���در أمني فإن 
الى  مدرسة مصرية تقدمت 
مخف���ر النعي���م وكانت في 
حالة نفس���ية سيئة، مؤكدة 
تعرضها ألذى بليغ، مشيرا 
الى ان املجن���ي عليها كانت 
متحفظة ف���ي ذكر تفاصيل 
ما ح���دث لها، حيث مت إبالغ 
الرائد مطر سبيل الذي حضر 
شخصيا واستمع الى إفادات 

مسجات تتسبب 
في انفصال مواطنة عن زوجها

أمير زكي
متكن رجال إدارة بحث وحتري محافظة مبارك الكبير من 
اغالق قضية حملت عنوان »حتريض على الفس����ق والفجور 
وإساءة استعمال هاتف«، فيما أكد مصدر أمني ان هذه القضية 
أحلقت ضررا بالغا باملجني عليه وتس����ببت في انفصالها عن 

زوجها.
ووفق مصدر أمني فإن سيدة كويتية تقدمت قبل فترة ببالغ 
حمل عنوان »حتريض على الفس����ق والفجور« دون ان تتهم 
أحدا، مش����يرة الى انها كانت تتلقى مسجات فاضحة ومسيئة 
من شخص مجهول، وكان الهاتف الذي تأتي منه هذه املسجات 
من خارج الكويت، مش����يرة الى ان زوجها اطلع على أحد هذه 
املسجات ومن ثم قام بطالقها وان انفصالها عن زوجها أحلق 

الضرر البالغ بها وأدى الى تعثر أبنائها دراسيا.
ومضى املص����در بالقول ان صعوبة القضية دفعت حتقيق 
مبارك الكبير الى حفظها اال ان مدير مباحث مبارك الكبير أحيا 
القضية وقام بالتحقيق فيها ليكتشف اجلاني والذي تبني انه 
يعمل مندوبا في شركة املواطنة. وبالتحقيق مع املندوب العربي 
اعترف بأنه كان يطلب من أحد أقاربه ارس����ال املسجات التي 
تسببت في طالق السيدة التي كانت تقوم بتوظيفه، وانه كان 

يزود مرسل املسجات مبعلومات عن كفيلته.

قدرته ب� 400 دينار.
وحول أسباب ما صدر عن 
زوجها قالت الزوجة انها ال 
جتد أي مبرر ملا فعله، مؤكدة 
ان زوجها كان إنسانا متزنا 
وانه���ا ال تعرف مل���اذا فعل 

ذلك؟
ومض���ى املص���در األمني 
الرائد  بقوله بعد ان استمع 
س���بيل إلفادات السيدة قام 
بإب���الغ مدير أم���ن اجلهراء 
العميد محمد طنا ليتم إبالغ 
اللواء خليل الشمالي والذي 
أم���ر بإلق���اء القب���ض على 

الواف���د.
وكانت املفاجأة ان الزوج 
امل���درس لم ينك���ر ما ادعته 
زوجته، مؤك���دا ان ما صدر 
منه أقل م���ا ميكن ان يصدر 
من رجل طع���ن في كرامته، 
مشيرا الى ان زوجته خانته، 
حيث اكتشف ان لها عالقة غير 
شرعية مع آخر، بل وأضاف 
املصدر ان الزوج قال لرجال 
األمن ان���ه أقدم على ضربها 
ضربا لم يضرب���ه أحدا من 
قبل ألنها »تستاهل أكثر من 

ك��ده«.

املجني عليها.
وأضاف املص���در: أخذت 
املجني عليها في سرد ما صدر 

عن زوجه.
مشيرة الى انها تعرفت على 
زوجها قبل 4 سنوات وقبل 
أسبوع فوجئت بزوجها تصدر 
منه تصرفات غي���ر مبررة 
وقاسية للغاية، مشيرة الى 
انها فوجئت بزوجها يسحبها 
بعنف الى احلمام بعد أن قام 
بضربها بيده وباس���تخدام 
عجرة كبيرة وم���ن ثم قام 
بسحبها الى احلمام ووضع 

رأسها في املرحاض وأجبرها 
عل���ى أكل )....( ولم يكتف 
بذلك وامنا قام بهتك عرضها 

باستخدام بايب حديدي.
وأضافت املجني عليها ان 
زوجها لم يكتف بذلك وامنا 
ق���ام ايضا بإجبارها على أن 
توق���ع عل���ى 25 إيصاال كل 
إيصال عب���ارة عن كمبيالة 
بقيمة 1000 دينار الى جانب 
إجبارها على منحه بطاقتها 
البنكية والرقم السري ومن 
ثم انطلق الى البنك وسحب 
كل رصيده���ا البنكي والذي 

تاجر التجزئة اآلسيوي وأمامه الهيروين املضبوط

الباكستاني واحلبوب داخل جمرك العبدلي بعد ضبطه

العميد محمد طنااللواء خليل الشمالي

حملة لمرور حولي تحصد 29 طالبًا مخالفًا..
والرجيب ترأس اجتماعاً للمجلس األعلى للمرور

الجنح تبرئ وافدًا من خيانة أمانة بـ 12 ألف دينار

»االستئناف« تبطل عقود 7 مواطنين اشتروا أراضي في األردن

براءة تسعة أشقاء من دخول مسكن مواطن واالعتداء عليه

أصدرت محكمة اجلنح برئاسة املستشار 
محمد التميمي وامانة س���ر رجب خميس 
حكما يقضي ببراءة مقيم من تهمة خيانة 
االمانة ورفض الدعوى املدنية والزام رافعها 
الوقائع فيما قرره  باملصاريف. وتتلخص 
املبّل���غ من انه قام بتس���ليم صديقه املتهم 
مبلغ 12 الف دينار كوديعة وعندما طالبه 
بارجاعها رفض ذلك، مدلال على ذلك بوجود 
اقرارين االول مببل���غ 10000 د.ك، والثاني 
مببل���غ 2000د.ك، وكان���ا مذيلني بتوقيعه 

وبصمته وكان تاريخ االقرارين واحدا على 
ان يرد املبلغ بعد اربعة اش���هر من تاريخ 
استالم املبلغ. وبسؤال املتهم بالتحقيقات اقر 
بأنه استلم مبلغ 10000د.ك فقط وانه سلمها 
لصديق له طلب مساعدته وانه تسلم املبلغ 
من املجني عليه على سبيل القرض، وانه قام 
بارجاع مبلغ 1.500 د.ك من ذلك املبلغ قبل 
تاريخ استحقاقه. وحضرت احملامية بشرى 
الهندال عن املتهم ودفعت بعدم اختصاص 

احملكمة نوعيا بنظر الدعوى.

قضت الدائرة الثانية في االستئناف املقام 
ضد احدى الشركات العقارية بالكويت بإلغاء 
حكم محكمة أول درجة لصالح بعض املواطنني 
الكويتيني، والذي كان قد قضى برفض الدعوى 
بحالتها امام محكمة أول درجة، وطعن احملامي 
أنور املطيري في هذا احلكم باالستئناف من 
خالل التأسيس على اخلطأ في تطبيق القانون، 
وجاء حكم محكمة االس����تئناف بإلغاء حكم 
محكمة أول درجة، وفسخ عقود البيع احملررة 

بني املواطنني الكويتيني وعددهم 7 مواطنني 
وبني احدى الشركات العقارية مع الزام هذه 
الشركة بتعويض كل مواطن من املقام لصاحلهم 
الدعوى مببلغ 500 دينار، والزام الشركة كذلك 
بأداء مبلغ 500 دينار أتعابا فعلية مع االلزام 
باملصاريف واالتعاب. وكان املواطنون قد قاموا 
بشراء قطع أراض زراعية من الشركة كائنة 
باململكة االردنية الهاش����مية، وقد تقاعس����ت 

الشركة عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية.

قضت محكمة االستئناف برئاسة املستشار 
صالح املريش���د وأمانة س���ر عبداهلل الزير 
ببراءة 9 اشقاء من تهمة دخول مسكن مواطن 
دون رضاه عن طريق الكس���ر قاصدين من 
ذلك ارتكاب جرمية فيه واتالف زجاج وباب 
سكن وسيارة احد ابناء املجني عليه وضرب 
زوجته واثنني من ابنائه. وتتلخص الواقعة 
في قيام املتهم التاسع بضرب املجني عليه على 
رأسه ووجهه بواسطة سكني وأداة حديدية 
وبيده، كما قام املتهمان االول والثاني بضرب 

املجني عليه الثان���ي بااليدي والعصا على 
انحاء متفرقة من جسده، وقام املتهمان من 
االول الى الثامن بكس���ر باب مسكن املجني 
عليه ودخوله قاصدين االعتداء على املجني 
عليه، كما قام املتهمون املذكورون بكس���ر 
زجاج نافذة الديوانية، وقد أدى تناثر أجزائها 
الى احداث إصابة بوالدة املجني عليهم. وقد 
ترافع عن املتهمني احملامي فيصل الرشيدي 
ودفع بالقصور في التس���بيب والفساد في 

االستدالل واالخالل بحق الدفاع.

الكويت تستعرض إستراتيجيتها في التدريب
في اجتماع المديرين العامين لـ »الدفاع المدني«

ضبط مطلق النار على مواطن في مبارك الكبير

ميكانيكي طعن »بدون« ومصرع آسيويين دهسًا

هاني الظفيري
متكن رجال ادارة بحث وحتري محافظة مبارك 
الكبير بقيادة املقدم وليد الدريعي ومساعده املقدم 
سالم اجلويسري من اغالق قضية كانت مسجلة 
ضد مجهول وحتمل عنوان الش���روع في القتل 
وحيازة سالح ناري وذخيرة دون ترخيص وذلك 

بتوقيف املتهم.
وق���ال مصدر امني ان مواطنا تقدم وابلغ عن 

تعرضه الطالق نار من قبل مجهول وارفق تقريرا 
طبيا يفيد باصابته في الكتف.

واضاف املصدر ان رجال مباحث مبارك الكبير 
متكنوا من حتدي���د املتهم ومن ثم ضبطه وتبني 
انه كويتي، وبالتحقيق مع���ه نفى التهمة اال ان 
املجن���ي عليه تعرف عليه، وباعادة التحقيق مع 
اجلاني اعت���رف بارتكابه اجلرمية ومتت احالته 

الى النيابة العامة.

رجال مرور حولي يحررون املخالفات املرورية مقابل احدى املدارس

العميد يوسف االنصاري مترئسا االجتماع

جثة اآلسيوية الى الطب الشرعي بعد مصرعها على اخلليج

ضمن اجلهود األمنية التي تقوم 
بها أجهزة وزارة الداخلية املعنية 
للحفاظ على سالمة مستخدمي 
الطرق وتطبي����ق قانون املرور، 
واصل قس����م تنظيم السير في 
محافظة حولي حمالته املرورية 
املفاجئة على العديد من املدارس 
التابعة حملافظة حولي مت خاللها 
ضبط 29 طالبا، يقومون بقيادة 
املركبات دون احلصول على رخص 
سوق، ومت اتخاذ اإلجراء الالزم 
مع هؤالء، وحجز مركباتهم البالغ 
عددها 29 مركبة، وقد شارك في 
املفاجئة  هذه احلمل����ة املرورية 
عدد من الضباط وضباط الصف 
ادارة م����رور حولي. من  وافراد 
جهة أخرى، ترأس وكيل وزارة 
الداخلية رئيس املجلس األعلى 
للمرور الفريق احمد عبداللطيف 
الرجيب في مكتبه صباح امس 

تواصل االجتماع احلادي 
والعشرون للمديرين العامني 
ل� »الدفاع املدني« لدول مجلس 
التعاون اخلليجي بدولة قطر 
للي���وم الثال���ث، حيث متت 
مناقش���ة عدة مواضيع من 
خالل جدول األعمال، السيما 
األم���ور املتعلق���ة بالتدريب 
والتأهيل في مج���ال الدف����اع 

املدن��ي.
 ه���ذا وت���رأس االجتماع 
العميد يوسف األنصاري نائب 
املدير العام لشؤون املكافحة 

وتنمية امل���وارد البشري��ة.
وقدم العقيد ابراهيم احلمر 
ش���رحا تفصيليا عن جتربة 
الكويت ف���ي التدريب ورفع 
قدرات منتس���بي »االطفاء« 

و»الدفاع املدني«.
هذا ومن املقرر ان ينتهي 

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
أصيب شاب من غير محددي 
اجلنس���ية بطعنة ف���ي الرقبة 
جراء مشاجرة حدثت بينه وبني 
ميكانيكي للسيارات في منطقة 
الشويخ وقال فني أول الطوارئ 
الطبي���ة عبدالعزيز بوحيمد ان 
الى مستشفى  البدون اس���عف 
الصباح بواسطة رجلي الطوارئ 

وليد العنزي وشعبان سالمة.
من جه���ة أخرى لق���ي وافد 
آسيوي مصرعه دهسا على طريق 
الدائري اخلامس مقابل منطقة 
الف���ردوس وتعامل مع احلادث 
الطبية صابر  الط���وارئ  رجال 

حسني وعلي الصانع.
من جهة أخرى لقيت وافدة 
اثر دهسها  آس���يوية مصرعها 
بسيارة مواطن على شارع اخلليج 

مجهول القى آسيويًا 
من الطابق السابع

عبداهلل قنيص
أمر وكيل نيابة الفروانية 
بتصنيف قضية سقوط وافد 
السابع  الدور  آس���يوي من 
باعتبارها قتال عمدا وكلف 
إدارة بحث وحتري الفروانية 
بقي���ادة العقي���د منص���ور 
الهاجري بتوقيف اجلاني، 
ووفق مصدر أمني فإن بالغا 
الداخلية عن  ورد لعمليات 
سقوط وافد آسيوي يدعى 
دوناكا سيالني اجلنسية من 
مواليد 1983، حيث س���ارع 
الى موق���ع البالغ مدير أمن 
الفروانية العميد غلوم حبيب 
وعدد من رجال املباحث ومن 
التحقيقات تبني ان اآلسيوي 
السابع  الطابق  س���قط من 
بإحدى البنايات خلف نادي 
التضام���ن الرياضي، ولدى 
حضور وكيل نيابة الفروانية 
واطالعه على احلادث اعتبر 
القضية ليست انتحارا كما 
كان من املتوقع تسجيلها وأمر 
باعتبارها جرمية قتل، فيما مت 
التحفظ على 5 آسيويني كانوا 
متواجدين داخل الشقة التي 
سقط منها اآلسيوي ويرجح 

أن يكون احداهما اجلاني.

اجتماعا للمجلس األعلى للمرور. 
واكد الفري����ق الرجيب على دعم 
وزارة الداخلية بجميع اجهزتها 
وامكاناتها ألعمال املجلس األعلى 

للمرور وللخطوات املدروسة التي 
ينتهجها إليج����اد حلول جذرية 
للمشكلة املرورية التي تعد قضية 

مجتمعية بالدرجة األولى.

إعداد دراس���ة  الى  املؤمت���ر 
متكامل���ة ح���ول توحي���د 
االشتراطات في دول التعاون 

وانتهاج أساليب موحدة في 
التدري���ب على ان تعتمد من 

املديرين العام���ني.

الطوارئ  العربي وتبني لرجال 
يوس���ف جوهر وفاة اآلسيوية 
حيث ابلغ بوفاتها لتحضر دورية 
للطوارئ الطبية لتنقل اآلسيوية 
الش���رعي. والى منطقة  للطب 

املنقف فقد نقل ميني بني احلياة 
واملوت إلى مستشفى العدان بعد 
تعرضه للدهس في منطقة املنقف 
ونقل للعالج بواسطة اسماعيل 

احمد وسالم غازي.

.. و4500 حبة مخدرة في العبدلي
هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة

متكن رجال جمرك العبدلي من ضبط وافد باكس���تاني 
يعمل سائق شاحنة، وذلك بعد أن حاول تهريب نحو 4500 
حبة مخدرة نوع كابتي أثن���اء قدومه الى البالد قادما من 
العراق على منت شاحنة يعمل عليها. وكانت معلومات قد 
وردت الى مكتب التحري اجلمركي بقيادة راش���د البركة 
ومساعده سالم اش���كناني، حيث مت حتديد موعد وصول 
الباكس���تاني محمال باحلبوب املخدرة ليقوم رجال جمرك 
العبدلي ومنهم ماطر الظفيري وعادل االبراهيم بإخضاع 
الشاحنة للتفتيش ومت العثور على احلبوب، وقد أخفيت 
في مخبأ سري. وأشار املصدر الى ان االدارة العامة ملكافحة 
املخ���درات أخطرت بضبط الوافد لينتق���ل عدد من رجال 
املكافحة الى منفذ العبدلي ويتم اصطحاب الباكستاني الى 

مقر االدارة الستكمال التحقيق معه.

لصوص البانشي سقطوا في الجهراء
هاني الظفيري

متكن رجال امن اجلهراء بتعليمات من مدير االمن العميد 
محمد طنا من االيقاع بشاب من فئة غير محددي اجلنسية 
قام بسرقة بانش���ي وجار ضبط رفاقه الثالثة الذين الذو 
بالفرار بعد ان ضبطوا في منطقة الواحة. وكان رجال امن 
اجلهراء الذين ينتشرون في حمالت تفتيشية منظمة من 
قبل مدير األمن العميد طنا شاهدوا مركبة نوع جيب تقوم 
بسحب دراجة نارية »بانشي« وبالطلب من قائدها التوقف 
حاول الفرار ليتم اللحاق به وضبطه في منطقة الواحة ليتم 
توقيف قائد املركبة بينما الذ بالفرار اصدقاؤه الثالثة الى 
جهة غير معلومة ليتضح السكر البني على الشاب املضبوط 
الذي احيل للطب الشرعي الخذ عينة ومت تسجيل قضية 

حملة مسمى سرقة وقيادة مركبة بحالة سكر.

محمد الجالهمة ـ عبداهلل قنيص
واصل رجال اإلدارة العامة 
ملكافح����ة املخ����درات بقي����ادة 
اللواء الش����يخ احمد اخلليفة 
انتشار  حمالتهم للتقليل من 
املواد املخدرة في البالد، إذ مت 
القبض على وافد آسيوي في 
منطقة الساملية وعثر بحوزته 
على نحو 300 غرام هيروين الى 
جانب ميزان حساس، فيما اكد 
مصدر امني ان رجال املكافحة 
يجرون املزيد من التحقيق مع 
املتهم اآلسيوي ملعرفة هوية 

من يتاجر حلسابهم.
ووفق مصدر أمني فإن معلومات وردت الى 
مدير عام املكافحة اللواء الشيخ احمد اخلليفة 
عن ان آسيويا يقوم باالجتار في املواد املخدرة، 
وأصبحت لديه عالقات مع املدمنني كما يتردد 
على منازل مش����بوهة ليق����وم بتوصيل املواد 
املخدرة، وعليه مت االيعاز الى مدير ادارة املكافحة 
الشرق�����اوي والذي  العقي���د احم����د  احمللية 
ب����دوره شكل فريق عمل من ادارة املكافح����ة 
احمللي�����ة ضم مساعد مدير املكافحة احمللية املقدم 
العباسي والنقيبني عبدالعزي����ز  عبداحملسن 
العقيلي وحم����د الصب��������اح وامل����الزم أول 

ناص��ر الديحان��ي.

وبع����د التأكد م����ن حيازة 
اآلسيوي للهروين والذي يعمل 
فني كهرباء وستاليت ويتاجر 
في املواد املخدرة مت استصدار 

إذن مبداهمة سكن اآلسيوي.
وبتفتيش منزله في الساملية 
عثر رجال املكافحة على 300 
غرام الهيروي����ن موزعة على 
لفافات مختلفة األحجام وميزان 

حساس.
واعترف اآلسيوي باجتاره 
باملخدرات حلساب أشخاص جار 
استدعاؤهم ومعرفة عالقتهم 
باآلسيوي وجتارته املمنوعة.

من جهة أخرى، قالت ادارة اإلعالم األمني في 
وزارة الداخلية ان عدد حاالت الوفيات الناجتة عن 
تعاطي املخدرات بلغ 6 حاالت منهم 5 مواطنني 

ووافد.
وأكدت ف����ي بي����ان صحاف����ي ان املخدرات 
هي طاع����ون العصر وانها تلح����ق أبلغ األذى 
والضرر باملجتم����ع وبخاص���ة ش����بابه الذين 
الثروة احلقيقي��������ة في احلاض���ر  يعتبرون 

واملستقب���ل.
مشددة على ضرورة ان نتكاتف جميعا لدعم 
اجلهد الكبير الذي تقوم به اإلدارة العامة ملكافحة 

املخدرات في هذا الشأن.

ضبط 300 غرام هيروين مع آسيوي
و»الداخلية« تعلن مصرع 6 بجرعات زائدة

اللواء الشيخ احمد اخلليفة


