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محمد الجالهمة
متكن رجال أمن األحمدي من ضبط 
19 مخالفا لقانون اإلقامة خالل حملة 
ش���املة في منطقة الفحيحيل، وقال 
مصدر أمني ان احلملة أسفرت كذلك عن 
ضبط هنديني وبحوزتهما 10 زجاجات 
خمر محلية كانا يقومان بترويجهما 

على شقق العزاب.
في ذات السياق، متكن رجال جندة 
الفروانية من ضبط وافد مصري كان 
بحالة تعاط���ي وعثر بحوزته على 3 
سجائر محش���وة باحلشيش جاهزة 
الى جهات  لالستخدام، ومتت احالته 

االختصاص.

ضبط 19 مخالفًا لقانون اإلقامة في الفحيحيل

الخالد: نسعى لتحويل المراكز الحدودية إلى »نموذجية«
أعرب وزير الداخلية الركن م.الشيخ جابر اخلالد عن 
رض���اه عن مدى جاهزية قوات أمن املنافذ احلدودية بعد 
جولة تفقدية مفاجئة له شملت منفذي النويصيب والساملي 

صحبه خاللها عدد من القيادات األمنية.
وكش���ف اخلالد عن وجود مشاريع طموحة لتحويل 
املراك���ز احلدودية إلى مراكز منوذجي���ة، كما اطلع على 
مش���روع تطوير منفذ الس���املي احلدودي الذي سيضم 
مخفرا للشرطة ومبنى مستقال الدارة املنافذ وآخر لإلدارة 
العامة للجمارك في مبنى متكامل يقام على أحد االساليب 
املعمارية واس���تمع اخلالد لعدد من العاملني املدنيني في 
املنفذين حول أبرز املش���اكل التي تواجههم اثناء عملهم 

ووعد بحلها بالتنسيق مع القيادات األمنية.
وتأتي جولة اخلالد في اطار اجلوالت التفقدية املتتالية 
له لالطالع وتفقد سير العمل في مختلف قطاعات وإدارات 

وزارة الداخلية ودفعا وتطويرا لعجلة العمل بها.
بدأ اخلالد جولته بزيارة منفذ الساملي احلدودي يرافقه 
اللواء عبداهلل يوسف املهنا وكيل الوزارة املساعد لشؤون 

امن املنافذ.
وقد نقل الخوانه وأبنائه رجال امن املنافذ احلدودية 
حتيات وتقدير القيادة السياسية العليا ممثلة في صاحب 

السمو األمير وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد ورئيس مجلس الوزراء باإلنابة وزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك، وبعدها اس���تمع الى ايجاز من اللواء عبداهلل املهنا عن املنظومة االمنية 
للمنافذ احلدودية واملراحل التي مت اجنازها منها واملش���اريع املستقبلية اجلاري 

تنفيذها.
واطلع اخلالد على مشروع تطوير منفذ الساملي احلدودي والذي يضم خدمات 
وزارة الداخلية من مخفر الشرطة وإدارة املنافذ واالدارة العامة للجمارك وساحات 
بالغ���ة التطور للدخول واخلروج واملرافق احليوية بحيث يكون صرحا معماريا 
مقاما على احدث االساليب املعمارية والتقنية مبا يليق ووجه الكويت احلضاري 

ويعد نقلة نوعية كبيرة في هذا املجال.

 وبعدها توجه اخلالد م���ع الوفد املرافق له الى منفذ 
النويصيب احلدودي حيث اس���تمع الى شرح عن املنافذ 
احلدودية واهم واجباتها والى استعراض شامل لالجراءات 
االمنية الفعلية املتخذة وكيفية الربط والتنسيق مع املنافذ 
احلدودية األخرى لتأمني احل���دود على امتدادها، وتفقد 

عمليات التوسعة والتطوير في املنفذ.
وأك���د اخلالد أن عمل رجال أم���ن املنافذ محل تطوير 
وتقدير واعجاب منوها باجلهود املبذولة في مجال التدابير 
األمنية واالحترازية التي حققت االهداف املنش���ودة في 
مواجهة التحديات بفضل العمل الدؤوب والسعي الدائم 
ليكونوا العني الس���اهرة على أمن املناف���ذ وأمان البالد 
وس���المة املواطنني، كاشفا عن طموحات لتحويل املراكز 
احلدودية الى مراكز منوذجية تتوافر فيها وسائل الراحة، 
وبعدها استمع اخلالد الى مشاكل العاملني ووعد بتحقيقها 
واضاف ان وزارة الداخلية في خدمة املواطنني واملقيمني، 
وان العاملني ضربوا املث���ل األعلى بتواجدهم في مواقع 

العمل يوم اجلمعة.
معربا عن رضاه عن جاهزية قوات امن املنافذ احلدودية 
وسعيها املستمر لتطوير انظمتها وفقا الحدث التقنيات 
العاملية منوها بشجاعتهم وسرعتهم في االستجابة ألي 

طارئ مؤكدا انهم درع الوطن وحصنه احلصني.
وشدد اخلالد على أن الوطن يفخر بأبنائه البواسل من رجال أمن املنافذ الذين 
يبذلون اقصى ما في طاقاتهم من أجل الس���هر على حمايته مش���ددا على ان هذه 

االرض الطيبة منحتنا الكثير وتستحق منا أغلى التضحيات.
واوضح ان القيادة العليا متنح اهمية كبيرة لتطوير املنافذ احلدودية واصدر 
بع���ض التوجيهات واملالحظات للقيادات االمنية لدعم امن الوطن في مواجهة اي 

تطورات.
ه���ذا ورافق اخلالد في جولته التفقدي���ة كل من مدير عام االدارة العامة ملكتب 
وزير الداخلية اللواء س���عود الشطي واملقدم طالل الس���ويطي والرائد عبداالله 

العبدالسالم.

خالل جولة تفقدية له في »السالمي« و»النويصيب«

أمير زكي ـ هاني الظفيري
تس���بب انفجار مح���ول كهربائي في 
منطقة حطني إلى انقطاع التيار الكهربائي 
عن جزء كبير من املنطقة ش���مل 3 قطع 
س���كنية، كما أعقب االنفجار الذي سمع 
دويه في جنوب السرة حريق هائل استنفر 
على إثره رجال مركزي مشرف والفروانية 
الذين متكنوا من السيطرة على احلريق 

وإخماده دون أي إصابات تذكر.
وقال مدي���ر إدارة العالق���ات العامة 
واإلعالم املقدم خليل األمير ان بالغا ورد 
إلى غرفة العمليات مساء أمس األول في 
متام الس���اعة 8:45 يفيد بحريق محطة 
حتويل طاق���ة كهربائية ثانوية »محول 
كهرباء« في منطق���ة حطني وعليه هرع 
رجال إطفاء مركز مش���رف وس���اندهم 
مركز إطفاء الفروانية، وساهم الوصول 
السريع لرجال اإلطفاء في احلد من انتشار 

احلريق وإخماده دون مواجهة أي إصابات 
أو عقبات، وأضاف املقدم األمير ان مدير 
منطقة إطفاء حولي باإلنابة العقيد محمد 
احملميد قاد عملية املكافحة، وتواجد معه 
كل من رئيس مركز إطفاء مشرف باإلنابة 
النقيب علي العبدالرزاق، ومسؤول املوقع 
رئيس نوبة مركز مشرف النقيب الشيخ 
مبارك الصباح، ورئيس نوبة الفروانية 
النقيب سلمان اخلشتي، والنقيب محمد 
س���امي، واملالزم أول يوس���ف الهولي، 
واملالزم أول محمد الكندري، واملالزم محمد 
بورحمة، واملالزم يوسف مال اهلل، ومن 
إدارة العالقات العامة واإلعالم مالزم أول 
مبارك العويني. كما اكد املقدم األمير على 
عدم حتميل املوصالت الكهربائية أحماال 
إضافية ملا قد ينتج عنها ما ال حتمد عقباه 
وإطفاء جميع األجه���زة الكهربائية غير 

الضرورية خاصة في فترة املساء.

انفجار محول في حطين يقطع التيار الكهربائي عن 3 قطع

رجال االطفاء يتفقدون احملول بعد اخماد احلريق

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

براءة مواطن من تهمة دخول شقة 
واالعتداء على صاحبتها

براءة مندوب مصري من سرقة
 350 دينارًا من رصيد مواطن

المحكمة تحجر على مصاب بـ »متالزمة داون«  
وتعّين شقيقه وصيًا عليه بداًل من »القّصر«

الدائ���رة  قض���ت 
عش���رة  الثاني���ة 
الكلي���ة  باحملكم���ة 
برئاسة املستشار عادل 
الهويدي وأمانة سر 
وليد منصور ببراءة 
مواطن م���ن تهمتي 
دخول مسكن املجني 
عليه���ا بغير رضاها 
واالعت���داء بالضرب 
على صديقتها وسبها 

وقذفها.
وأثن���اء جلس���ة 
احملاكمة ترافع دفاع 
املتهم احملامي حسن 
العجمي دافعا بخلو 
األوراق م���ن دلي���ل 
يقيني على قيام املتهم 

بكسر باب الش���قة والدخول إليها كما دفع 
بإنكار املتهم للتهم املس���ندة إليه منذ بدء 

التحقيقات.
ودفع العجمي بالتراخي الزمني الكبير 
بني اإلبالغ عن الواقعة واملعاينة التي أجراها 
ضابط املباحث. وطلب العجمي براءة موكله 

م���ن التهم املس���ندة 
إليه.

الواقعة  وتخلص 
فيما قررت���ه املجني 
أنها وحال  عليها من 
تواجده���ا بالش���قة 
لصديقتها،  املؤجرة 
حض���ر املتهم )كونه 
جنل صاحب العمارة 
الش���قة(  الكائنة بها 
وطلب اإليجار الشهري 
فأعطته املجني عليها 
اإليجار، وأعطاها هو 
اإليصال وأخبرها بأن 
اإليصال يحمل إنذارا 
على ظهره إما بزيادة 
اإليجار أو ترك الشقة 

النتهاء مدة العقد.
وعلى إثر ذلك حدثت مشادة كالمية بينهما 
فقام املتهم بسبها فأخرجته من الشقة وأغلقت 
الباب في وجهه، فقام بكسر الباب والدخول 
م���رة أخرى وضربها بي���ده على يدها مرة 
واحدة. فهددته باالتصال بالشرطة فتركها 

وذهب.

قض���ت محكم���ة 
اجلنايات ببراءة وافد 
مصري يعمل مندوبا 
ف���ي توزي���ع كروت 
اتصاالت هاتفية إلحدى 
ش���ركات االتصاالت 
من سرقة مبلغ 350 
دينارا عبر الدخول إلى 
حساب أحد املواطنني 
وشراء بطاقات مسبقة 
الدفع دون علمه من 
خالل شبكة اإلنترنت 
وتزوير مس���تندات 
رس���مية تابعة ألحد 
البنوك الكبرى وشركة 
اتصاالت باالشتراك مع 

متهمني آخرين.
أمام  املتهم  ومثل 

احملكمة احملامي حسني بورسلي من املجموعة 
القانونية وترافع شفاهة دافعا بعدم جدية 
التحريات وبطالنها وانعدامها كون محضر 
التحريات لم يس���فر بداية عن إدانة املتهم 
وبعد مرور 5 أشهر وعبر املباحث مت اتهام 
الوافد لكونه مرتكب جرائم س���ابقة بذات 

النشاط اإلجرامي.
وأشار بورسلي إلى أن ذلك ليس دليال 
على ارتكابه الواقع���ة محل االتهام ناهيك 
عن عدم ثبوت اشتراكه مع املتهم األول في 
ارتكاب جرميتي التزوير في أوراق البنوك 

واحملررات العرفية.
ودف���ع بانتف���اء 
القصد اجلنائي لديه 
كونه ال يعرف املجني 
علي���ه وليس له علم 
باملوق���ع اخلاص به 
على شبكة االنترنت 
ولم يكن يعلم املتهم 
ان اخلط الهاتفي الذي 
يستخدمه تسلمه من 
املتهمني األول والثالث 
وقاما بتحويل رصيد 
مببلغ 350 دينارا كونه 
يعمل مندوبا إلحدى 
ش���ركات االتصاالت 
ولم يعل���م أن املبلغ 
مختل���س من رصيد 

املجني عليه.
وأك���د احملام���ي بورس���لي ان اخلط لم 
يسجل باس���م املتهم بل ان الشخص الذي 
صدر اخلط باسمه أقر في التحقيقات بعدم 

شرائه اخلط.
ودفع بورسلي كذلك بانتفاء االشتراك في 
اجلرمية بالنسبة ملوكله وخلو األوراق من 
الدليل اليقيني وعدم جواز محاكمته لسابقة 
محاكمته على ذات النشاط اإلجرامي علما 

بأنه نال البراءة في القضية السابقة.
وبعد صدور البراءة ثمن بورسلي تفهم 

هيئة احملكمة حليثيات القضية.

قضت محكمة األحوال الشخصية برئاسة 
القاضي أحمد الضبيعي وأمانة س���ر سعد 
الهاجري، باعتبار مواط���ن محجورا عليه 
الصابته ب� »متالزمة الداون«، كما اقرت احملكمة 
تعيني ش���قيقه الذي قام برفع الدعوى قيما 
عليه بدال من الهيئة العامة لشؤون القصر 
وذلك إلدارة أمواله مبا يحقق اخلير والنفع له، 

وألزمت املدعى عليه بصفته باملصروفات.
وتتحص���ل وقائع الدعوى في أن املدعي 
أقامها بصحيفة أودعها إدارة كتاب احملكمة 
الكلية طلب فيها احلكم باحلجر على املدعى 
عليه األول لفقدانه األهلية وإصابته بإعاقة 
ذهنية ودائمة منذ ال���والدة وتعيينه قيما 
عليه األول ليدير شؤونه ويرعى مصاحله 

مبا يعود عليه باخلير والنفع.
وذلك على سند من القول ان املدعي شقيق 
املدعى عليه األول بصحيح النسب وقد أصيب 
املدع���ى عليه األول بإعاق���ة ذهنية ودائمة 
)متالزمة داون( منذ الوالدة في 1977/12/5 
وحيث إن والدهما توفي بتاريخ 2009/9/14 
وأن املدعى عليه لديه أموال ومصالح حتتاج 
ملن يقوم بإدارتها ورعايتها مبا يحقق اخلير 
والنفع له وأن املدعي يرغب في تعيينه قيما 
عليه إلدارة مصاحله وشؤونه األمر الذي حدا 

به إقامة الدعوى للحكم له بطلباته.
وإذ نظرت الدعوى وحضر املدعي بشخصه 

وقرر أن املدعى عليه األول لم يتزوج.

واحملكمة أحالت األوراق لرأي النيابة التي 
رأت ندب إدارة مستشفى الطب النفسي لتندب 
بدورها جلن���ة طبية من أطبائها املختصني 
لتوقيع الكشف الطبي على املدعى عليه األول 
لبي���ان ما به من أمراض عقلية أو نفس���ية 
ونوعها وعما إذا كان يرجى شفاؤه منها من 
عدمه وعما إذا كانت حتول بينه وبني تصرفاته 
الصحيحة في أمواله، وإحالة الدعوى للتحقيق 
ليثبت املدعي بكل طرق اإلثبات املقررة قانونا 
مبا فيها البينة الش���رعية وقرائن األحوال 

توافر شروط القوامة به.
بعدها استمعت احملكمة لشاهدي املدعي 
وهما أخوا زوجته وشهدا بأن املدعى عليه 
األول معاق ذهنيا وال يستطيع إدارة أمواله 
وبصالحية املدعي للقوامة عليه كما قضت 
احملكمة � وقبل الفصل في املوضوع � بندب 
إدارة مستشفى الطب النفسي لتوقيع الكشف 
الطبي عل���ى املدعى عليه األول لبيان ما به 
من أمراض عقلية أو نفس���ية ونوعها وعما 
إذا كان يرجى شفاؤه منها من عدمه وعما إذا 
كانت حتول بينه وبني تصرفاته الصحيحة 

في أمواله.
ونفاذا له أودع تقرير املستشفى املذكور 
مفاده بأن املدعى عليه األول يعاني من التخلف 
العقلي الشديد املصاحب ملتالزمة داون وترى 
اللجنة أنه غير قادر على التصرف الصحيح 

في أمواله.

احملامي حسن العجمي

وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد

احملامي حسني بورسلي

»بدون« حاول دهس والد زوجته
باقتحام ديوانيته بسيارته

محمد الدشيش
ألقى رجال أمن مخفر أم الهيمان القبض على بدون ثالثيني حاول 
دهس رواد ديوانية بعد أن اقتحم بس����يارته حديقة منزل كانت تقع 
بداخل����ه الديوانية املصنوعة من الكيربي، وكاد يتس����بب في قتل 3 
أشخاص من بينهم والد زوجته الستيني. وبحسب مصدر أمني فإن 
بالغا عن احلادثة ورد الى عمليات الداخلية فتوجهت دورية ش����رطة 
وقام رجال األمن بضبط قائد الس����يارة البدون وكان قد هدم س����ور 
احلديقة بسيارته وادعى أحد رواد الديوانية ان قائد السيارة البدون 
حضر وح����ادث والد زوجته وطلب منه تس����ليمه اطفاله اال ان والد 
زوجته قال له »إذا لك شيء تأخذه في احملكمة.. وعندها خرج الثالثيني 
البدون وركب سيارته وحاول اقتحام الديوانية بها في محاولة لدهس 
املوجودي����ن. وقال املصدر: مت القبض على البدون اال ان والد زوجته 

صاحب الديوانية رفض تسجيل قضية ضده.

»الڤيمتو حق الكويتيين« تثير مشاجرة 
في جمعية بالفروانية

محمد الدشيش
ش���هد أحد أفرع جمعية منطق���ة الفروانية 
مشاجرة بني وافد مصري ومسؤول الفرع بعد 
ان قام الوافد باالعتداء بالضرب على املسؤول 
بدع���وى انه رفض منحه أكث���ر من 4 زجاجات 

»ڤيمتو«.
وبحسب مصدر أمني ان أحد موظفي الفرع أبلغ 
عمليات الداخلية عن قيام أحد الزبائن باالعتداء 
بالضرب على مسؤول الفرع وبحضور دورية 
شرطة مت ضبط الزبون املعتدي الذي تبني انه 
مصري، وبرر أمام رج���ال األمن قيامه بضرب 
مس���ؤول الفرع قائال: »جئت ألش���تري كرتون 

»ڤيمتو« استعدادا لرمضان اال انه رفض منحي 
أكث���ر من 4 زجاجات فقط متحججا بأن الكمية 
قليلة بالفرع غير أني ش���اهدته مينح مواطنا 
كرتون���ا كامال وعندما واجهته قال لي انه كبير 
في الس���ن وليس لك سوى 4 زجاجات وبعدها 

ضربته«.
بينما قال مسؤول الفرع ان الوافد هجم عليه 
وقال له: »انته تبيع »الڤيمتو« فقط للكويتيني 

وبدأ ينهال علي ضربا«.
وأشار املصدر الى انه مت احتجاز الوافد املعتدي 
واحالته الى املخفر بتهمة االعتداء بالضرب على 

موظف وجار تسجيل قضية.

.. وأثناء محاولة السيطرة على النيران


