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قضت محكمة االس���تئناف برئاسة 
املستش���ار فيصل خريب���ط وعضوية 
املستشارين جنيب املال وصالح الدين 
يونس في حضور رئيس أمناء سر الدوائر 
اجلزائية سامي العنزي بتأييد حكم أول 
درجة الصادر ضد مواطنة وصديقها، فيما 
قضي به وتعديله باستبعاد مبلغ الكفالة 

والنزول مبدة االلتزام بحسن السلوك الى 
3 أشهر وتعديل التعويض املدني بإلزام 
املتهمة األولى بدفع مبلغ 200 دينار على 

سبيل التعويض النهائي.
الواقعة في ان  وتخلص تفاصي���ل 
املتهمة األولى اس���تعملت عقد زواجها 
من املتهم الثالث رغم انتهائه بتطليقها 

من���ه مع علمها بذلك بأن قدمته ملوظف 
استقبال أحد الفنادق املشهورة وأوهمته 
بأنه مازال حافظا لقوته القانونية مرفقة 
بطاقة طليقه���ا املدنية إلمتام إجراءات 
احلجز لها بالفندق برفقة املتهم الثاني، 
وقد اتهمتها النيابة العامة بالتزوير في 

سجالت الفندق.

200 دينار تعويضا لمواطن استغلت زوجته عقد زواجها منه للقاء صديقها في فندق

عبداهلل قنيص
متكن رجال مكافحة املخدرات من ضبط مواطن يتاجر 
باحلبوب املخدرة بعد معلوم����ات وردت الى مدير إدارة 
املكافحة احمللية العقيد أحمد الشرقاوي ومساعده املقدم 
عبداحملسن العباسي حيث مت تكليف املالزمني أولني علي 
عبداهلل وناصر العجيمان لالتفاق مع املتهم على شراء 300 
حبة كبتي وحددا منطقة قرطبة مكانا للتسليم والتسلم، 
وبعد بيع احلبوب لرجال األمن ألقي القبض عليه وعثر 
بحوزته على 1300 حبة داخل مركبته جاهزة للبيع، وأمر 
اللواء الشيخ أحمد اخلليفة بإحالته الى النيابة بتهمتي 

االجتار واحليازة.

أمير زكي
 لقيت واف����دة مصرية )52 عام����ا( مصرعها وأصيب

4 أش����خاص من اجلنس����ية العمانية اثر حادث تصادم 
عل����ى طريق الدائري الراب����ع، وتعامل مع احلادث رجال 
اطف����اء مركز حولي. من جهة أخرى، لقي ش����اب كويتي 
مصرعه في حادث سير على طريق امللك فهد وتعامل مع 
احلادثني عدد كبير من رجال الطوارئ الطبية كما أشار 
بهذا اخلصوص املنسق اإلعالمي في ادارة الطوارئ الطبية، 
حي����ث تعامل مع احلادثني كل من حمدي خميس ومحمد 

الصايغ وعبدالرحمن يوسف ومنصور الظفيري.

ضبط 1300 حبة مع مواطن في قرطبة

مصرع مصرية ومواطن في حادثين

محمد الدشيش
نقل وافد سوداني )30 عاما( يعمل راعي أغنام الى 
فائقة مستش���فى اجلهراء بعد ان انفجر فيه لغم من 
مخلفات العدوان العراقي. وقال املنسق اإلعالمي في ادارة 
الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان ادارة الطوارئ 
أبلغت عن انفجار لغم في التاس���عة من صباح امس، 
حيث س���ارع الى موقع البالغ عمار سدراك وعبداهلل 

السعيدي.

واشنطن � كونا: اكدت سفارة الكويت في واشنطن 
امس انها تبذل جميع اجله���ود من اجل العثور على 
املواطنة املفقودة مبدينة كيسيمي في والية فلوريدا 

االميركية وتأمني عودتها الى اهلها.
وذكرت السفارة في بيان صحافي انها على اتصال 
مستمر مع السلطات في مدينة كيسيمي حيث اختفت 

املواطنة الكويتية.

محمد الدشيش
أبلغ مصدر »األنباء« ان سفارة الكويت في القاهرة تلقت 
بالغا من مواطن كويتي أكد من خالله تعرضه للنصب داخل 
منطقة املهندس���ني في القاهرة، وقال املواطن انه استأجر 
ش���قة كون والدته بحاجة الى ع���الج بإيجار يومي 250 
جنيها مشيرا الى انه فوجئ بلواء يرافقه آخرين حضروا 
اليه وقاموا بطرده ووالدته، ورّد اللواء على املواطن روح 
دّور على من نصب عليك، العمارة نحن مضمنينها. وقال 
املص���در ان نائب القنصل في الس���فارة الكويتية عدنان 

العتيبي سارع الى التجاوب مع شكوى املواطن.

محمد الدشيش
يكثف رجال مباحث حولي حترياتهم لتوقيف مشعوذة 
قامت بإلقاء أحجبة وأدوات سحر غير معروفة داخل مسجد 
في حط����ني. وقال مصدر أمن����ي ان مواطنا ابلغ عمليات 
الداخلية ان س����يدة منتقبة تقوم بالتجول داخل املسجد 
بص����ورة مريبة ولدى قيام املواطن بتوقيفها ومعرفة ما 
تقوم به قامت باله����رب، وبانتقال رجال أمن حولي الى 
موقع البالغ عثروا على نحو 10 أكياس صغيرة موزعة 
في ارجاء املسجد بصورة غير مرتبة وبفتح هذه األكياس 

تبني وجود أدوات سحر وشعوذة بداخلها.

هاني الظفيري
أحيل 4 أحداث الى االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
بتهمة التزوير في محررات رسمية ومحاولتهم اخلروج 
من الكويت عبر منفذ الس����املي بجوازات سفر تخص 4 
أحداث كويتيني، فيما رجح مصدر أمني ان يكون األحداث 

األربعة قد سرقوا جوازات سفر املواطنني.

انفجار لغم أحال راعي غنم إلى »الفائقة«

السفارة الكويتية: نتابع قضية 
اختفاء المواطنة في »فلوريدا«

لواء مصري لمواطن كويتي:
»روح دّور على الّلي نصب عليك«

مشعوذة تلقي بسحرها
داخل مسجد في حطين

4 »بدون« حاولوا المغادرة
بجوازات سفر مواطنين

سيارة الوافدة وقد حتطمت

مصري يمّزق زوجته إلى أشالء
ويخرج أمعاءها بـ 30 طعنة نافذة

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
يجري رجال إدارة بحث وحتري 
محافظة حولي حترياتهم لس����رعة 
توقيف واف����د مصري يدعى )م.ح( 
أقدم على تسديد أكثر من 30 طعنة 
إلى جس����د زوجته الفلبينية داخل 
صالون نسائي تعمل به في منطقة 

اجلابرية ظهر أمس.
وعقب حدوث اجلرمية مباشرة 
أكد مصدر أمن����ي ان توقيف القاتل 
سيكون في غضون ساعات قليلة، 
خاصة بعد ان مت حتديده وإدرج اسمه 
على قوائم املطلوبني واملمنوعني من 
السفر، مؤكدا ان القاتل أخرج أمعاء 

زوجته خارج جس����دها، مرجحا ان 
تكون اجلرمية بواقع االنتقام الشديد. 
واستنادا الى مصدر أمني فإن عمليات 
وزارة الداخلية تلقت ظهر أمس بالغا 
يفيد بدخول وافد الى صالون نسائي 
شهير في اجلابرية وقيامه بقتل احدى 
العامالت داخل الصالون وهرب من 
موقع اجلرمية، مشيرا الى انه لم متر 
حلظات حتى حتول الصالون إلى ما 
يشبه الثكنة العسكرية حيث سارع 
الى موقع اجلرمية كل من وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن العام 
باإلنابة اللواء طارق حمادة ومدير 
عام اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 

اللواء الشيخ علي اليوسف ومدير 
مباحث حول����ي العقيد عبدالرحمن 
الصهيل ومدي����ر عام اإلدارة العامة 
لألدلة اجلنائية اللواء د.فهد الدوسري 
ووكيل الوزارة املس����اعد لش����ؤون 
العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي، 
ومن املعاينة تبني ان اجلاني س����دد 

الطعنات الواحدة تلو األخرى.
وحتفظ رجال أم���ن العاصمة 
على ش���قيقة القتيلة التي تعمل 
داخل الصالون اضافة إلى صاحبة 
الصالون وكذلك أداة اجلرمية والتي 
بإلقائها بني  تخلص منها اجلاني 

األشجار.

تخلّص من أداة الجريمة بين األشجار وهرب إلى جهة غير معلومة

اللواء طارق حمادة ترأس التواجد األمني في موقع اجلرمية   )أسامة البطراوي(اللواء د.مصطفى الزعابي

با خادمة وقتالها »الجنائية« تلقي القبض على مواطنة وزوجها عذَّ
أمير زكي

متك����ن رجال إدارة بحث وحتري محافظة األحمدي بقيادة 
العقيد عادل احلمدان من فك طالس����م العثور على جثة وافدة 
آسيوية تعرضت للدهس حتى املوت في منطقة مزارع الهجن، 
حيث مت توقيف مواطن����ة وزوجها املواطن، وذلك بعد جهود 
ماراثونية ق����ام بها رجال مباحث األحمدي واعترفت املواطنة 
وزوجها بقتلهما للوافدة اآلس����يوية دهسا حتى املوت بعد ان 
قامت الزوجة بتعذيب اخلادمة وإغمائها واعتقادها انها لفظت 
أنفاسها األخيرة، وأفاد مصدر امني بان املواطنة وزوجها وجهت 
إليهما عدة تهم منها القتل العمد مع س����بق اإلصرار والترصد 
وتضليل الس����لطات والتزوير في محررات رس����مية باعتبار 
املواط����ن وزوجته أخذا اخلادمة من مكتب خدم ببطاقة مدنية 

تعود الى سيدة أخرى.
ووفق مصدر امني فإن رجال اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 
وبعد ان أحيلت إليهم جثة الوافدة استطاعوا ومن خالل البصمات 
حتديد هوية املجني عليها وتبني انها فلبينية حضرت الى البالد 
للعمل كخادمة، حيث مت اس����تدعاء كفيل اخلادمة الذي أكد ان 
اخلادمة كانت تعمل لدي����ه حتت التجربة ولكنه قام بإعادتها 
الى مكتب اخلدم الذي جلبها منه ألنها ال تصلح للعمل، وقدم 
املواطن لرجال مباحث األحمدي ما يثبت انه أعاد اخلادمة الى 
املكتب، حيث س����ارع رجال املباحث بإخطار مدير عام اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية اللواء الشيخ علي اليوسف ومساعد 
مدير املباحث اجلنائية لشؤون احملافظات العميد الشيخ مازن 
اجلراح، حيث أخضع صاحب مكتب اخلدم للتحقيق فقال ان 
هناك سيدة حضرت اليه وعلى ما يبدو متكنت من أخذ اخلادمة 

ببطاقة مدنية مزورة ألن السيدة أبلغتهم انها ستجرب اخلادمة 
ل� 4 أيام ومنذ ش����هرين لم تعد اخلادمة، كما ان الهاتف الذي 
سجلته داخل املكتب غير صحيح وقدم صاحب املكتب لرجال 

املباحث ما يثبت ان اخلادمة أخذت ببطاقة مدنية.
ومضى املصدر بالقول: مت اس����تدعاء صاحبة البطاقة التي 
نفت متاما ان تكون قد أخذت اي خادمة من املكتب ليكثف رجال 
املباحث حترياتهم والتي انتهت الى ان هناك سيدة اخرى تقطن 
سلوى هي من انتحلت صفة صاحبة البطاقة وأخذت اخلادمة، 
حيث سارع رجال املباحث الى منزل السيدة املشتبه في انها 
أخ����ذت اخلادمة ببطاقة مدنية مزورة، فأنكرت متاما معرفتها 
باخلادمة املجني عليها اال ان رجال املباحث لم يقتنعوا باإلنكار 
بعد ان تأكد لهم ان اخلادمة كانت لدى املتهمة ومت عرضها على 
صاح����ب املكتب والذي تعرف عليه����ا، كما اكد حارس البناية 
وجيران املتهمة انها كانت لديها خادمة ومبوافاتهما بالتحريات 

اعترفت بجرميتها وقامت بتمثيل اجلرمية.
هذا وأصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن اجلرمية، مؤكدة 
ان فك طالس����م القضية يعد إجنازا يضاف الى سجل إجنازات 
الوزارة. وأكدت ال����وزارة ان زوج املتهم����ة اعترف تفصيليا 
باجلرمية ومشاركته لزوجته في قتل املجني عليها، كما أكدت 

الوزارة انها ضبطت املركبة التي استخدمت في اجلرمية.
يذكر ان املتهم قام بعد ارتكاب اجلرمية باالنتقال الى مغسلة 
في منطقة الشويخ لغسل املركبة في محاولة للتخلص من آثار 
اجلرمية، فيما أكد مصدر امني ان املتهمة في هذه اجلرمية لديها 
سوابق في جرائم تعذيب اخلدم حيث سجلت عليها قضيتان 

من وافدتني عملتا لديها.

استخدما بطاقة مدنية مزورة لسوابق الزوجة في قضايا تعذيب خدم

السيارة املستخدمة في اجلرمية بعد الغسل وتبدو آثار االصطدام باخلادمة من األمام واضحة

مسّن حاول دهس رجل مرور
»Z« بعد توقيف ابنه الشاب في سيارة

إضراب عمالي جديد في العاصمة
وضبط آسيويين في 3 أوكار متعة

أمير زكي
شهدت محافظة حولي قضية 
شديدة الغرابة اذ اقدم مواطن مسن 
على محاولة دهس احد رجال مرور 
حولي بعد ان قام الشرطي بتوقيف 
ابن املسن لتحرير مخالفة تظليل 
مركبة نوع Z وسحبها الى كراج 
احلجز. واكد مصدر امني ان وكيل 
وزارة الداخلية املس����اعد لشؤون 
الدوس����ري  اللواء محمود  املرور 
امر رجال املرور بتسجيل قضية 
شروع في قتل بحق املواطن املسن 
ومتكني متهم من الهرب ومقاومة 
رجل امن واهانته واستنادا ملصدر 

امني فإن رقي����ب اول في دوريات حولي رصد اثناء 
قيامه بجولة ميدانية داخل محافظة حولي مركبة نوع 
Z يقوم قائدها باالس����تهتار كما تبني لرجل املرور ان 
املركبة مظللة مشيرا الى ان رجل املرور اوقف املركبة 
وكان بداخلها شاب كويتي وابلغه بأن هناك مخالفات 
تنتظره وان القانون يستلزم سحب سيارته الى كراج 

احلجز. ومضى املصدر بالقول: قام 
الش����اب بطلب االنتظار من رجل 
املرور ورفض ان يسلم اليه مفتاح 
املركبة حتى يحضر والده حيث ان 
املركبة مسجلة باسم والده وقام 
الشاب بإجراء مكاملة هاتفية بوالده 
الذي حضر بعد نحو 10 دقائق الى 
حيث يتوقف ابنه. وقال املصدر ما 
ان وصل والد الشاب حتى تلفظ 
على رجل االمن بأقوال غير الئقة 
مرددا »شنو السالفة قبل اسبوع 
موقوفني ولدي الثاني وس����حبتم 
سيارته.. انتم حد موصيكم علي«. 
واضاف املصدر: ابلغه رجل مرور 
حولي بأن هناك قانونا وان ابنه اآلخر املوقوف مخالف 
والسيارة مظللة فطلب االب من رجل املرور ان يقوم 
بنقل امتعته واوراقه من سيارة ابنه الى سيارة اجرة 
كان قد حضر به����ا اال ان رجل املرور صدم بأن االب 
ادخل ابنه الى السيارة وقام باالنطالق بها هاربا وفي 

هذه االثناء حاول دهس رجل املرور.

هاني الظفيري
شن رجال أمن اجلهراء بقيادة العميد محمد طنا 
حملة جديدة الستهداف أوكار املتعة احلرام في منطقة 
اجله����راء ومت توقيف 18 وافدا ووافدة داخل 3 أوكار 

للمتعة في اجلهراء وجار ابعادهم عن البالد.
من جهة أخرى، شن رجال أمن العاصمة حملة على 

املخالفني لقانون اإلقامة وأسفرت احلملة عن توقيف 22 
وافدا وجاءت حتت اشراف مساعد مدير أمن العاصمة 
العميد حسني الشيرازي والعقيد عبدالرحمن الشراح. 
م����ن جهة اخرى أضرب عدد من العمال في العاصمة 
جراء تأخر رواتبهم وتعامل����ت وزارة الداخلية مع 

التجمهر العمالي

اللواء محمود الدوسري

عمال مضربون في العاصمة

شقيقة املجني عليها إلى املباحث لإلدالء بأقوالها رجال األدلة اجلنائية يتحفظون على أداة اجلرمية جثة املجني عليها في طريقها إلى الطب الشرعي


