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جدةـ  كونا: أكد مدير عام حرس احلدود السعودي اللواء الركن زميم بن 
جويبر السواط أن متيز العالقات مع دولة الكويت انعكس بشكل ايجابي 
على أمن حدود البلدين الشقيقني. وقال اللواء السواط في تصريح لوكالة 
األنباء الكويتية )كونا( على هامش أعمال اجتماع اللجنة الفنية السعودية 
ـ الكويتية املشتركة لتجديد العالمات احلدودية ان أجواء األخوة واالحترام 
املتبادل دائما ما تسود اجتماعات اجلانبني. ورأس اللواء السواط اجلانب 
الســـعودي في االجتماع فيما رأس وكيل وزارة الداخلية املساعد لقطاع 

املنافذ اللواء عبداهلل املهنا اجلانب الكويتي. وأكد مدير عام حرس احلدود 
السعودي أن ضبط وحماية احلدود بني البلدين يتطلب مستوى عاليا من 
التعاون والتنســـيق »وهو أمر متوافر بني البلدين الشقيقني«. واشار الى 
انه مت أخيرا اســـتحداث آلية لتأمني االتصال املباشر بني املراكز احلدودية 
املتقابلة بني البلدين اضافة الى تنفيذ تدريبات سنوية مشتركة بني حرس 
احلدود الســـعودي وخفر السواحل الكويتي بهدف تبادل اخلبرات ورفع 

كفاءة وأداء العمل األمني املشترك السيما في مواجهة احلاالت الطارئة.

السواط: تميز العالقات الكويتية ـ السعودية ينعكس إيجاباً على أمن البلدين

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

صورة املتهم

أمير زكي
شـــهدت منطقة حولي في 
ساعة متأخرة من مساء امس 
االول واقعـــة غريبـــة حينما 
اقدم وافـــد مصري على إلقاء 
نفسه من شرفة الطابق الثالث 
بعد ان ادرك ان رجال التنفيذ 
اجلنائي يقومون بطرق باب 
منزله لكونه مطلوبا على ذمة 

قضايا مالية وجنائية.
وقـــال مصـــدر امنـــي ان 
الى مدير  معلومات وصلـــت 
عام ادارة تنفيذ االحكام اللواء 
ماجد املاجد بـــأن هناك وافدا 

مصريا مطلوبا للتنفيذ اجلنائي وانه متوار 
عن االنظار داخل شقته في محافظة حولي، 
حيث اعطى اللواء املاجد تعليماته الى عدد 

من رجال التنفيذ بسرعة ضبط املهم.
وذكر املصدر ان رجال التنفيذ طرقوا باب 
الشقة التي يقيم فيها املتهم وبعد ان فتح 
الباب ووجد ان الطارقني هم رجال التنفيذ 
وان عليه االســـتعداد ملرافقتهم سارع الى 
شرفة املنزل وألقى بنفسه ليصاب بكسور، 
وبدال من توقيف املتهم داخل الشقة مت نقله 
الى مستشفى مبارك ووضع حتت احلراسة 
املشددة متهيدا لتنفيذ ما عليه من قضايا 

بعد التعافي.
على صعيد آخر متكن 
رجال جندة اجلهراء من 
توقيـــف مواطن مطلوب 
الحكام قضائية ومطالب 
ايضا بسداد 32 ألف دينار، 
كما مت اكتشاف 100 حبة 

مخدرة كانت في جيبه.
وقـــال مصدر امني ان 
االنتشـــار املنظم لقطاع 
الدوريات والذي يشرف 
عليه وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون العمليات 
اللواء د.مصطفى الزعابي 
والهادف الى حفظ االمن اشـــتبه في مركبة 
يقودها شـــخص يرتدي الـــزي الوطني في 

منطقة الصليبية.
واضاف املصدر: ُطلب من املواطن التوقف 
وبعد مراوغة مت توقيفه ولدى االستعالم عنه 
تبني انه مواطن ومطلوب للتنفيذ اجلنائي 
كما انه مطالب بســـداد 32 الف دينار، حيث 
طلب منه النـــزول من مركبته للصعود الى 
مركبة النجدة وقبـــل ان يدخل الى الدورية 
اعاد رجال جندة اجلهراء تفتيشـــه ليعثروا 
بحوزته على 100 حبة مخدرة ليتم التحفظ 

على احلبوب.

متهمة إندونيسية توّدع الحياة
في المحكمة بمالبس السجن

الحبس المؤبد لقاتل طليق صديقته ورفاقه الثالثة

المحكمة ترفض تغيير اسم مواطن
 من »حمود« إلى »حمد«

مؤمن المصري
ودعت وافدة من اجلنسية 
اإلندونيسية احلياة أمس 
بعد سقوطها على األرض 
بقاعة محكمـــة اجلنايات 
بقصر العـــدل عقب انتهاء 
احملكمـــة من نظر قضيتها 
املتهمة فيها مبواقعة وافد 
باكســـتاني وحملهـــا منه 

سفاحا.
كانـــت الوافـــدة تعمل 
خادمة لدى أحد املواطنني، 
أنها  عندما اكتشف كفيلها 
حامل، وبسؤالها عمن تسبب 

في حملها أفـــادت بأنها على عالقة بوافد من 
اجلنسية الباكســـتانية. فتم إبالغ السلطات 
باألمر. وعندما علم زوجها بإندونيسيا باألمر 
قام بتطليقها. ومت ضبط الوافد الباكستاني 

الذي طلب الزواج منها.
وقد صرح دفاع الســـفارة اإلندونيســـية 
بالكويت احملامي محمد باقر خريبط لـ »األنباء« 
بأن هذه احلادثة تدق ناقوس اخلطر وتوضح 
لنا مـــدى ضعف الرعاية الطبية للســـجناء 
والسجينات سواء داخل أروقة وزارة العدل 

أو من قبل إدارة املؤسسات العقابية.

وأضاف: فمن املفترض 
أن تكون هناك رعاية طبية 
داخل قصر العدل ومجمعات 
احملاكـــم علـــى مســـتوى 
الكويت، والبـــد أن تكون 
هناك مالحظة طبية دقيقة 
للسجناء واملوقوفني عموما، 
فال يجوز أن ننتظر حدوث 
حالة وفاة حتى ننتبه إلى 
وجود خلل من املؤسسات 

العقابية أو وزارة العدل.
وتابع: وقد نبهت سابقا، 
بصفتي رئيس جلنة شؤون 
احملاكـــم بجمعية احملامني 
الكويتية، الى ضـــرورة توفير رعاية طبية 
داخل قصر العدل وكافـــة احملاكم بالكويت، 
كما نبهنا الى ضرورة االهتمام الطبي بالنزالء 
واملوقوفني، خاصة أن كثيرا من حاالت التهاب 
الكبد الوبائي قد بدأت تظهر داخل الســـجن 
املركزي. وفي نهاية تصريحه أشار خريبط 
إلى ضرورة سن قوانني جديدة تتعلق بحقوق 
العمالة املنزلية حتى نحفظ حقوق هذه الفئة 
وحقوق كفالئهـــم وتنظيم العالقة بينهم من 
أجل رفع اسم الكويت في مجال حقوق اإلنسان 

إقليميا ودوليا.

قضت محكمة اجلنايات أمس برئاسة 
املستشــــار عبد الناصر خريبط بحبس 
أربعة مواطنني اتهمــــوا بالقتل العمد مع 

سبق اإلصرار والترصد.
كانــــت النيابة العامة قد أســــندت إلى 
املتهمني أنهم قاموا بقتل املجني عليه عمدا 
مع سبق اإلصرار والترصد بأن بيتوا النية 
وعقــــدوا العزم على قتل املجني عليه في 
منزل طليقته. واتهمــــت النيابة املتهمني 
أيضا بدخول منــــزل طليقة املجني عليه 
عنوة دون موافقتها وإذنها بقصد ارتكاب 

جرمية فيه.
وقد اعترف املتهم األول في حتقيقات 
النيابــــة العامة بأنه في يوم الواقعة كان 
يشرب اخلمر مع باقي املتهمني عدا الرابع، 
وفي أثناء هذا اتصلت به زوجته )عرفيا( 
مقررة بأنها ســــتحضر إليه بعد أن ينام 

أوالدها. وبعد نحو ساعة اتصل عليها فلم 
ترد عليه. فعاود االتصال بها عدة مرات 
حتى ردت عليه في العاشرة والنصف مساء 
فسمع صوت شخص معها. وبعد ذلك حاول 

االتصال بها فوجد هاتفها مغلقا.
وتوجه املتهم إلى مسكنها في السابعة 
من صباح اليــــوم التالي برفقة أصدقائه 
املتهمني بعد أن شعر بوجود شخص غريب 
باملنزل. وعندما واصل طرق باب الشقة فلم 
يرد عليه أحد، ثم ردت اخلادمة وقررت أن 
زوجته ليست بالبيت. ولكنه سمع صوتا 
داخل الشقة، فقام املتهمان الثاني والثالث 
بكسر باب الشقة، ودخلوا فوجدوا املجني 
عليه الذي حــــاول الهرب فلحق به املتهم 
األول وأمسك به وسحبه إلى الصالة وكان 
بيد املجني عليه سكني فسحبها منه وقام 

بطعنه في أجزاء متفرقة من جسده.

قضت دائرة األحوال الشخصية باحملكمة 
الكلية برئاسة املستشار وليد املذكور وأمانة 
سر خالد األنصاري برفض دعوى مواطن طالب 
بتغيير اسمه في األوراق الرسمية من »حمود« 

إلى »حمد« وألزمت املدعي باملصروفات.
وتتلخـــص وقائع الدعوى في أن املدعي 
أقامها بصحيفة أودعت إدارة كتاب هذه احملكمة 
وأعلنت قانونا بطلب احلكم بتغيير اسمه 
األول من )حمود( إلى )حمد( وذلك في جميع 
األوراق الرسمية له في مواجهة املدعى عليهم 
بصفتهم. على سند من القول انه تقدم إلى 
جلنة دعاوى النسب وتصحيح األسماء بطلبه 
سالف البيان وقد قررت اللجنة رفضه ومن ثم 
فقد أقام الدعوى املاثلة بالطلبات املذكورة.

وحيث ان الدعوي نظرت باجللسات على 
النحو املبني مبحاضرها وفيها حضر املدعي 
بشخصه وصمم في احلكم بطلباته الواردة 

بالصحيفة.
وحيث ان الدعوى من اختصاص احملكمة 
مبوجب املادتني األولى والرابعة من املرسوم 

بقانون رقم1 لسنة1988.
وحيث ان طلب املدعي يتعلق بتصحيح 
اسمه األول دون ان يتعلق بهذا الطلب بنسب 
منازع فيه وكان املقرر بقضاء محكمة التمييز 
ان دعاوى تصحيح األســـماء التي تختص 
في التدخل فيهـــا النيابة العامة وفقا لنص 
املادتيني337و338 من القانون رقم 1984/51 
في شأن األحوال الشخصية امنا يقصد بها 
الدعـــوي التي ترفع في حالـــة النزاع على 
النســـب والتي يتوقف الفصل فيها على ما 
 ينتهي إليه البحث في مسألة النسب..الخ.
ملا كان ذلك وكان نســـب املدعي ليس محل 
منازعـــة في الدعوى املاثلة والتي لم يقصد 
منها اال تصحيح اسمه األول فان هذه الدعوى 

ال يلزم تدخل النيابة العامة فيها ملا تقرر.
وحيث ان طلب املدعي ليس له اســـباب 
ومبرراته القائمة على سند من الواقع األمر 
الذي ترى معه احملكمة رفض طلبه، وحيث انه 
عن املصروفات فان احملكمة تلزم بها املدعي 

عمال بنص املادة 119من قانون املرافعات.

احملامي محمد خريبط

مصري مطلوب هرب من رجال التنفيذ قفزًا من »الثالث«
ومطلوب بـ 32 ألف دينار يسقط بـ 100 حبة مخدرة

4 سجناء حاولوا االنتحار بقطع شرايينهم
 في محاولة للتهرب من »فحص المخدرات«

مباحث العاصمة يصادرون
 7 آالف فيلم خالعي

في محل »نسخ«
عبداهلل قنيص

متكن رجال ادارة بحث وحتري 
محافظة العاصمـــة بقيادة العقيد 
منصور العتيبي من اغالق وكر لنسخ 
االفالم اخلالعية وضبط ما يزيد على 

7000 فيلم خالعي متنوع.
ووفق مصدر أمني فإن معلومات 
وردت الـــى العقيد العتيبي عن ان 
هناك شقة في منطقة املرقاب تدار 
األفـــالم اخلالعية وان  لتصنيـــع 
اآلســـيويني يقومون بنســـخ هذه 
األفالم وتوزيعها على عدد من الباعة 
املتجولني حيث متت مداهمة الشقة 
والعثور على االفالم ومعدات طباعة 

ونسخ هذه األفالم.
واعتـــرف اآلســـيويون بأنهـــم 
يقومون بنسخ هذه االفالم بواسطة 
الدش حيث ان مثل هذه االفالم تبث 
من خالل قنوات متخصصة لالفالم 

اخلالعية.
ومت التحفـــظ على اآلســـيويني 
واملضبوطات التخـــاذ ما يلزم من 

اجراءات.

خرج من السجن
ليعود إليه بهيروين

عبداهلل قنيص
االدارة  أحـــال مدير عـــام 
العامة ملكافحة املخدرات اللواء 
الشيخ احمد اخلليفة الى نيابة 
املخدرات يوم امس مواطنا خرج 
من السجن املركزي قبل فترة 
وجيزة بتهمة حيازة كوكتيل 
من املواد املخدرة بقصد االجتار، 
وجاءت املخدرات املضبوطة 
بحوزة املتهم على النحو التالي: 
10 غرامات هيروين و3 اصابع 
حشـــيش و200 حبة كابتي.

وقال مصدر أمني ان معلومات 
وردت عن ان شابا خرج للتو 
من املركزي حيث كان محتجزا 
على ذمة قضية مخدرات عاد 
لالجرام مرة اخرى وبدأ يتاجر 
في املواد املخدرة حيث كلفت 
ادارة املكافحة احمللية بضبط 
الشـــاب، استدرج لبيع قطعة 

حشيش ليتم ضبطه.

آسيوي قطع شرايينه داخل نظارة

عبداهلل قنيص
أقدم 4 نزالء على محاولة االنتحار 
بتمزيق شــــرايينهم وذلك في محاولة 
منهم لعرقلة اوامر صدرت بنقلهم الى 
الطب الشرعي ملعرفة ما اذا كانوا واقعني 

حتت تأثير املواد املخدرة..
فيما امر وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون املؤسسات االصالحية باالنابة 
اللواء ماجد املاجد بإعداد تقرير بشأن 
الواقعة متهيدا لتســــجيل قضايا بحق 
النزالء بعنوان »الشروع في االنتحار«، 
واقتيد النزالء االربعة للعالج ومت تكليف 
االطباء بأخــــذ عينات من دمهم الحالة 

هذه العينات الى الطب .
هذا وقد اسفرت احلملة املفاجئة على 
ادارة الســــجن عن ضبط 16 غراما من 

الهيروين و14 هاتفا نقاال.
وقال مصدر امني ان الوكيل باالنابة 

اللواء املاجد امر بشــــن حملة مفاجئة 
في عدد من عنابر املركزي للبحث عن 
املمنوعات، ولدى تفقد رجال امن املركزي 
عثروا على املخدرات ومت رصد 16 نزيال 
بدوا في حالة غير طبيعية، وتبدو عليهم 
اثــــار التعاطي حيــــث مت اخطار اللواء 
املاجــــد والذي امر باقتيادهم لســــحب 

عينات منهم.
وما ان علم السجناء بذلك حتى حدث 
نوع من الهرج واخرج عدد منهم امواس 
حالقة وحاولوا متزيق شرايينهم. هذا 
ولم يحل هذا املوقف دون بقية االجراءات 
ومضى رجال احلملة في عملهم حيث 
استكملوا حملتهم وضبطوا كمية من 
الهواتف واملــــواد املخدرة ومت التحفظ 
على املضبوطات والتي وجد عدد منها 

داخل حمامات العنابر.
من جهة اخرى أدخل شاب كويتي )30 

عاما( غرفة العناية الفائقة في مستشفى 
مبارك جراء تناولــــه جرعة زائدة من 
مادة الهيروين املخدرة ووصفت حالته 

باخلطرة.
وأحيل املواطن الــــى غرفة العناية 
الفائقة بعد بالغ بوجوده مغشيا عليه 

داخل مركبته.
من جهة اخرى أقدم آســــيوي على 
االنتحار داخل نظارة أحد مخافر محافظة 

مبارك الكبير.
وقال املنســــق اإلعالمي فــــي إدارة 
الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان 
بالغا تلقته عمليات الطوارئ في الثانية 
من بعد منتصف ليل امس االول بشأن 
محاولة انتحار داخل املخفر وقد توجه 
رجل الطــــوارئ محمد الثويني الذي نقل 
اآلسيـــوي الى مستشفى العدان، ووضع 

حتـــت احلراســـة املشــــددة.

اللواء د.مصطفى الزعابي

أبو صليب: »الداخلية« تتسلم مبناها الجديد
من »األشغال« في 12 أكتوبر المقبل

إصابة هندي في تصادم باص 
وشاحنة على »السالمي«

هاني الظفيري
شـــهد طريق الســـاملي حادث تصادم بني شاحنة 
وباص نقل على اثره وافد من اجلنسية الهندية الى 
مستشفى اجلهراء جراء الكسور التي حلقــــت به في 

أنحاء متفـرقـــة من جسده.
وفي التفاصيـــل أن قائــــد الشـــاحنة كان يقوم 
بالعبور من الطريق املؤدي إلى اجلهـــراء إلى اجلهـــة 

املقابلـــة.
وعلى أثر ذلك اصطدم قائـــد الباص بالشاحنة التي 

اعترضت الطريق دون ان يستطيـــع التوقــف.
واشار مصدر امني الى ان ضابط االرتباط ماجد 
الصليلي هو من اشرف على نقل الوافد الهندي ودخوله 

غرفة عناية مستشفى اجلهراء.
ومتت االستعانة بونش املرور الذي أزاح الشاحنة 

والباص عن الطريق الذي اغلق جزئيا.

اللواء عيد ابو صليب متوسطا فريق عمل االشغال املكلف مبتابعة مشروع مبنى وزارة الداخلية اجلديد

اللواء عيد ابو صليب خالل اجلولة التفقديةباص الهندي بعد احلادث

الكويـــت ـ كونا: قال وكيل وزارة الداخلية املســـاعد لشـــؤون اخلدمات 
املساندة اللواء عيد عبداهلل ابو صليب، ان الوزارة ستتسلم مبناها الرئيسي 
اجلديد في 12 اكتوبر املقبل بعد تسلمها ملحقه الرئيسي في االول من شهر 

سبتمبر املقبل.
واضاف اللواء ابو صليب خالل جولته التفقدية امس على مبنى الوزارة 
اجلديد في منطقة صبحـــان ان ذلك يأتي بناء للخطة املوضوعة مع وزارة 
االشغال العامة واالدارة العامة لالنشاءات والصيانة. وقد رافقه في اجلولة 
كل من مدير عام االدارة العامة لالنشـــاءات والصيانـــة عبداحلكيم الفالح 
ومساعده العميد عدنان الفضالة وم. حسام سالم من ادارة تخطيط املشاريع 

وممثلي الشركة املنفذة للمشروع.
واستمع اللواء ابو صليب من مهندسة املشروع بوزارة االشغال م.فاطمة 
بهبهاني، الى شرح وعرض تفصيليني عن املشروع ومراحل اجنازه مبشاركة 

املستشار املكلف باالشراف على تنفيذ املشروع.
واكد اللواء ابو صليب ان اجلولة التفقدية تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير 
الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد ووكيل الوزارة باالنابة الفريق 
غازي العمر وانطالقا من حرصهما على متابعة املشاريع كافة، وبينها املبنى 
الرئيسي اجلديد للوزارة الذي يضم مباني ومكاتب ادارية ومالجئ ومنظومة 
امنية ومهبطا للطائرات العمودية. وذكر ان املبنى اجلديد يضم ايضا مواقف 
خاصة باملوظفني واملراجعني وعلى مدخل خاص »ڤي.اي.بي« وآخر للموظفني 
واملراجعـــني واثنني آخرين للخدمات فيما تقرر فتح طرق مؤقتة في محيط 

املبنى الى حني تنفيذ الطرق الدائمة.


