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قضت محكمة اجلناي���ات ببراءة 
واف���د إيراني من س���رقة مبلغ 5000 
دينار و8 شيكات بقيمة 6000 دينار 
و5 ج���وازات عربية وع���دد 2 دفتر 
ش���يكات وكمبياالت بنكية باإلضافة 
إلى شهادة بنكية لوديعة بقيمة 1700 
دينار وكذلك مفاتيح الغرفة واملخازن 

إلحدى الشركات عبر كسر بابها علما 
بأن املتهم نزيل بالسجن املركزي على 

ذمة قضية أخرى.
وقد حضر احملامي علي العلي من 
القانوني���ة ودفع ببطالن  املجموعة 
التحريات لعدم جديتها وانعدامها كون 
املتهم محجوزا في الس���جن املركزي 

على ذمة قضية مخ���درات باإلضافة 
إال أن أقوال ضاب���ط املباحث جاءت 
متناقضة بعد أن أوضح في التحقيقات 
أن التحريات لم تسفر عن سرقة املتهم 
مبلغ ال���� 5000 دينار وإمنا تضمنت 
الشيكات  املنقوالت من  سرقته بقية 

واملفاتيح والشهادات البنكية.

براءة نزيل بالسجن المركزي من سرقة 12 ألف دينار من شركة

إعداد: مؤمن المصري

المحكمة تطّلق مواطنة من زوجها وتلزمها برّد المهر
بعد أن ضربها صديقها 3 مرات ولم تسجل قضية ضده

الش����خصية  أيدت دائ����رة األحوال 
مبحكمة التمييز برئاسة املستشار محمد 
مصباح حكم محكمة االستئناف القاضي 
بالتفرقة بني زوجني بطلقة بائنة للضرر 
مع إلزام الزوجة برد ما قبضته من مهر 
وسقوط جميع حقوقها املالية املترتبة 

على الزوج والطالق. 
وفي التفاصيل وحسبما جاء بدعوى 
الزوج املرفوعة عبر دفاعه احملامي محمد 
املاجدي انه تزوج بصحيح العقد الشرعي 
ودخل بها وعاشرها معاشرة األزواج وملا 
كانت تس����يء اليه مبا ال يجوز شرعا.. 
حي����ث قام احد األش����خاص )صديقها( 
بالتعدي عليها بالضرب والسب وسلب 
منها هاتفها النقال وحترر عن ذلك جنحة 
حي����ث قرر األخير أنه عل����ى عالقة بها 
وان����ه يوجد لديه مالبس لها وقد صدر 

لصاحلها حكم بتعويض 5001 تعويضا 
مؤقتا اال أنها لم تنفذ هذا احلكم حتى ال 
يهددها بأشياء لها لديه كما انه اعتدى 
عليها ومت عمل حتقيق إداري عن هذه 
الواقعة والتي حدثت أمام شقيقته التي 

تعمل معها. 
وأضاف الزوج ان صديق زوجته قام 
مرة ثالثة بالتعدي عليها بالضرب ولم 
حترر له ثمة محاضر عن هذه الواقعة 
حتى ال يهددها بأشياء لها يحتفظ بها 
لديه وكانت تخرج من مسكن الزوجية 
وتترك أوالدها وعند عودتها يكون عليها 
اثار ضرب، وعندما يسألها تفتعل معه 
املش����كالت على انها ترفض املعاش����رة 
الزوجية واذا حدث ذلك يكون بال شعور 
او جتاوب مما سبب له ضررا كبيرا ال 

يليق مبثله.

بدورها رفعت الزوجة دعوى اخرى 
تطلب فيها احلكم بتطليقها من زوجها 
طلقة بائنة للضرر مع احتفاظها بجميع 
حقوقها الشرعية املترتبة على الزواج 

والطالق. 
وقال����ت الزوجة ان زوجها دأب منذ 
زواجه بها على اهانتها واإلساءة إليها 
باأللفاظ البذيئة كما انه تركها وأوالدها 
من دون نفقة او منفق رغم يساره مما 
حدا بها الى إقامة دعوى نفقة ضده اال 
انه أقام ضده����ا دعوى تطليق للضرر 
إلرغامها على التنازل عن دعوى النفقة 
وحقوقها الزوجي����ة األخرى ومن اجل 

ذلك أقامت دعواها. 
يذكر ان محكم����ة اول درجة ضمت 
الزوجة من  الدعويني وقضت بتطليق 
زوجها طلقة بائنة للضرر مع احتفاظها 

بكامل حقوقها الش����رعية املترتبة على 
الزواج والطالق وعليها العدة الشرعية 
اعتب����ارا من تاريخ ص����دور هذا احلكم 
نهائيا.  إال ان محكمة االستئناف خالفت 
هذا احلكم وقضت بإلغائه على س����ند 
ان الزوج����ة وصديقه����ا ارتبطا بعالقة 
صداقة وقد أدين األخير العتدائه عليها 
بالضرب وقد اس����تأجرا كزوجني العني 
املؤجرة وتأخرا في سداد أجرتها مما حدا 
باملؤجر الى إقامة دعوى ضدهما وثبت من 
خالل صحيفتهما املعلنة توقيع الزوجة 
وصديقها على الصحيفة كمؤجرين للشقة 
وان األخي����ر اصدر لها وكالة عامة عنه 
ومن ثم فإن احملكم����ة ترى ان الزوجة 
وهي في عصمة زوجها قد أقامت عالقة 
غير شرعية خارج نطاق الزواج الشرعي 

مع احد األشخاص.
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حريق يلتهم مخزناً في السالمية
أمير زكي

متكن رجال اإلطفاء من 
السيطرة على حريق ضخم 
اندلع داخل سرداب بناية 
مبنطقة الساملية، وقد اكد 
مدير إدارة العالقات العامة 
املق���دم خليل  في اإلطفاء 
األمير أن وجود س���رداب 
يحوي مواد خطرة ممنوع 
وان السرداب غير مخصص 
املقدم  للتخزي���ن، وق���ال 
األمير ان عمليات اإلطفاء 
تلقت بالغ���ا صباح امس 
عن وقوع حريق حيث مت 
توجيه مركزي���ن لإلطفاء 
ولدى وصول رجال اإلطفاء 
وج���دوا أن احلريق ضخم 
وخلف سحبا دخانية وهو 
ما دعاهم الى اخالء البناية 
من جميع قاطنيها، مشيرا 
الى ان رجلي اطفاء اصيبا 
بإجهاد حراري ومت تقدمي 

االسعافات لهما.
ودعا املقدم خليل األمير 
إلى  املواطن���ني واملقيمني 
إبالغ االطف���اء عن مخازن 
تستغل استغالل خطأ داخل 
بنايات س���كنية وان مثل 
هذه البالغات يتم التعامل 
معها باخضاع املنش���آت 

املخزن املخالف وتبدو آثار احلريق على البضاعةللتفتيش.

ترقية 30 ضابطاً في »اإلطفاء« من رتبة رائد إلى مقدم 

»سكران طينة« يصطدم بـ 13 سيارة ودورية شرطة
أمير زكي

أنقذ رجال جندة مب���ارك الكبير مواطنا 
س���كران من علق���ة حامية بعد ان اش���ترك 
مواطنون ووافدون في مطاردة السكران الذي 
اصط���دم ب� 13 مركبة بدءا من منطقة مبارك 
الكبير وانتهاء مبنطقة ابو حليفة الى جانب 

اصطدامه بدورية شرطة.
فيما قال مصدر امني ان املواطنني واملقيمني 
حاولوا افتراس السكران نظرا للتلفيات التي 
أحلقها مبركباتهم، ذكر مصدر امني ان احدى 
دوريات مبارك الكبير رصدت فجر السبت 
سيارة من نوع وانيت تترنح في الشارع العام 

حيث مت الطلب من قائدها التوقف ولكن رفض 
وهرب بسرعة فاصطدم بعدة مركبات كانت 
تسير على الطريق، كما اصطدم بدورية وبعد 
توقيفه تبني انه سكران الى حد الثمالة ومتت 
 احالت���ه بتهمة اتالف مال الغير واالصطدام

ب� 13 مركبة ودورية والسكر البني.

13- عثمان احمد العنزي
14- محمد عيسى القروي

15- عبداحملسن ابراهيم العنزي
16- بدر سعد العتيبي

17- احمد صالح احلمود
18- حسني شعبان ابل

19- احمد حسن اجلزاف
20- فيصل عبدالرحيم محمد

21- بدر علي جاسم 
22- راشد محمد علي محمد

23- رياض محمد حسن علي
24- ناصر محمد االنصاري

25- خالد فوزان الفوزان
26- عوض عيد املرجتي

27- سامي صالح النسيم
28- عبداهلل حسيان الدوسري

29- سند ناهض العجمي
30- علي حسني محمد

أمير زكي 
أصدر املدير العام لإلدارة العامة لإلطفاء 
اللواء جاس���م املنصوري قرارا بترقية 30 
ضباطا من رتبة رائد إلى رتبة مقدم اعتبارا 
من الرابع من الشهر اجلاري وفيما يلي أسماء 

الضباط:
1- جمعة محمد احلمد

2- عبداهلل هاشل هوشل
3- فالح صويان العازمي

4- خالد محمد يوسف
5- خالد محمد عبدالرزاق محمد

6- سعيد الفي املطيري
7- ناصر حمد الشبال

8- يوسف حمود صعفاك
9- خالد جاسم السويل 

10- يوسف شهاب الفضلي
11- بدر علي العتيبي

اللواء جاسم املنصوري12- غازي محمد العتيبي

الصبر: الدول الخليجية تسعى لتبني رؤية أمنية مشتركة في اإلعالم األمني

صورة جتمع رؤساء الوفود اخلليجية جانب من اجللسة االفتتاحية العميد محمد الصبر مترئسا أعمال اجللسة

أمير زكي
انطلق���ت صباح امس في فندق كراون 
بالزا اعمال اجللسة األولى لالجتماع الثاني 
للجنة االعالم االمني مبجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية حيث ترأس اعمال االجتماع 
مدير ادارة االعالم االمني الناطق الرسمي 
باسم وزارة الداخلية العميد محمد الصبر 
حيث ش���دد في كلمته التي ألقاها مفتتحا 
بها اعمال االجتماع على ان املؤمتر يعنى 
بتدارس الهموم واالمال االعالمية اخلليجية 
املشتركة، واضاف العميد الصبر ان دول 
اخلليج العربية تسعى الى تعزيز الرؤى 
املش���تركة وارساء شراكة حقيقية ترتكز 
الى قواعد ثابتة وراسخة تتحدد في تبني 
اس���لوب علمي لضمان مزيد من الفاعلية 
لالع���الم االمني وللتفاعل م���ع متغيرات 

الساحة االمنية وبناء جسور من الثقة مع 
املواطنني واملقيمني وتنمية احلس االمني 
وترسيخ اخالقيات رجال االمن لدعم روابط 
التفاهم واالحترام بني املؤسس���ة االمنية 

وبني املواطنني واملقيمني.
ونقل العميد الصبر الى الوفود اخلليجية 
املشاركة في االجتماع حتيات ومتنيات وزير 
الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد 
ووكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب 

لهم بالتوفق والنجاح.
وتوجه العميد الصبر باسم الوفود الشقيقة 
املش���اركة بأسمى آيات التهاني والتبريكات 
الصحاب اجلاللة والسمو قادة مجلس التعاون 

اخلليجي وللشعوب
من جهته اكد العميد د.محمد بن عبداهلل 
املرعول عضو وفد اململكة العربية السعودية 

الش���قيقة على وجود اع���الم امني خليجي 
مشترك، مش���يرا الى ان اجلميع يطمح الى 
تفعيل هذا الدور وهذا املفهوم في اطار الشراكة 
التي تقوم بها وزارات الداخلية في دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.
واوضح ان دول اخلليج تس���ير بخطى 
حقيقية لتفعيل هذا املفهوم وانه البد ان تكون 
هن���اك مظلة لالعالم االمني في دول مجلس 
التعاون اخلليجي اللقاء الضوء على كثير 
من الظواهر االمنية املستجدة التي تنشأ في 

بعض الدول.
واشار الى ان االعالم االمني هو منظومة 
اساسية لتفعيل هذا العمل من اجل اقرار االمن 
وهو ما ينشده كل فرد في شعوبنا، وذكر ان 
هناك عددا من القضايا املهمة التي يتناولها 
االعالم االمني وعلى رأسها قضايا االرهاب 

باالضافة الى السالمة املرورية.
من جهته قال العقيد عبداهلل سلطان املال 
رئيس وفد دولة االمارات العربية املتحدة في 
االجتماع الثاني للجنة االعالم االمني مبجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية الذي ينعقد 
في الكويت اليوم االحد ان بحث االجراءات 
التنفيذية الستراتيجية االعالم االمني هي على 
رأس جدول اعمال االجتماع بوصفها اساس 

العمل بالنسبة للدول اخلليجية الشقيقة.
واوض���ح انه ال يعتق���د ان جلنة االعالم 
االمني تواجه حتدي���ات كبيرة ولكن هناك 
بعض العقبات االدارية والتي يسهل ازالتها 
وحلها ولكن كل االمور االخرى تسير على 

افضل وجه.
واضاف انه يتوقع كل خير من االجتماع 
الثاني وان يتمكن م���ن حتقيق تقدم كبير 

وان يصل الى نتائج ملموس���ة، خاصة ان 
هذا االجتماع س���يتناول االم���ور التنفيذية 
اما االجتماع االول الذي انعقد في العاصمة 
السعودية الرياض في العام املاضي فقد كان 

اجتماعا تأسيسيا.
واملح العقيد املال الى انه تربطه عالقات 
وروابط عديدة بالكويت حيث انه خريج كلية 
الش���رطة بأكادميية سعد العبداهلل للعلوم 

االمنية عام 1982.
وتوجه بالش���كر للكويت على الضيافة 
الطيبة واالستقبال املتميز، كما اعرب علي 
حسن النهوي رئيس وفد االمانة العامة ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية عن سعادته 
باملشاركة في انشطة االجتماع ونقل حتيات 
االمني العام ملجلس التعاون اخلليجي ومتنياته 
للمشاركني بالنجاح والتوفيق وتوجه بالشكر 

لوزارة الداخلي���ة الكويتية على التميز في 
االعداد وكرم الضيافة وحسن االستقبال.

وفي ختام اجللسة االفتتاحية قام العميد 
الصب���ر بإهداء دروع تذكارية الى رؤس���اء 

الوفود اخلليجية الشقيقة املشاركة.
كم���ا أهدى العميد د.محم���د بن عبداهلل 
املرعول عضو وفد اململكة العربية السعودية 
درع���ا تذكاري���ة للعميد الصب���ر نيابة عن 
الوفود املشاركة ومت التقاط عدد من الصور 

التذكارية.
وبعد ذلك عقدت الوفود جلس���ة مغلقة 
لبحث واستعراض اهم البنود املدرجة على 
جدول االعمال وعلى رأسها االستراتيجية في 
مجال االعالم االمني ملكافحة مختلف اشكال 
اجلرمية واالجراءات التنفيذية لقرارات مجلس 

وزراء الداخلية العرب.


