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إعداد: مؤمن المصري

متكن مواطن من إلقاء القبض على وافد آسيوي داخل منزله الكائن مبنطقة النهضة في 
وضع مخل ومعه خادمته وابلغ عمليات وزارة الداخلية ليقوم رجال االمن باحتجاز اآلسيوي 
م���ع اخلادمة التي اعترفت بالواقعة التي ضبطهم املواطن بها ليتم تس���جيل قضية حملت 
مس���مى دخول مسكن واعتداء بالضرب. واشار املصدر الى ان املواطن واثناء دخوله املنزل 
احس بصوت غريب يخرج من غرفة اخلادمة، وباستطالع االمر شاهد الوافد اآلسيوي الذي 
وجه عدة لكمات الى املواطن الذي استطاع في النهاية السيطرة على اآلسيوي وتسليمه الى 

رجال االمن الذين حضروا الى موقع البالغ ومت تسجيل قضية.

آسيوي تسلل إلى منزل مواطن وضربه »بوكسات«

الجويهل مطلوب لمخفر الجهراء
بتهمة البالغ الكاذب

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
أصدر محقق اجلهراء محمد املطيري امر بضبط 
واحضار الناش���ط السياس���ي محمد اجلويهل 
وادرج اسمه على قوائم املطلوب القبض عليهم 
واملمنوعني من الس���فر اثر تقدم الصحافي في 
الزميل���ة جريدة »عالم اليوم« ببالغ اتهمه فيه 
خالله بالسب والقذف والتشهير به. وقال مصدر 
امن���ي ان محقق اجلهراء امر بتس���جيل قضية 
حملت رقم 2010/413 مش���يرا الى ان الصحافي 
اتهم ايضا اجلويهل بالبالغ الكاذب واشاعة اخبار 
غير صحيحة، حيث ادعى اجلويهل ان الصحافي 

وعددا من اقاربه خططوا لقتله.

تأجيل نظر استئناف
 قاتل المصري بالجليب لحضور محاميه

سائق شاحنة يقاضي شركة خاصة ويطالبها بتعويض 
جراء فقده لساقه بقذيفة »آر بي جي« في العراق

تقدم احملامي عبد احملسن 
القطان بصفته وكيال عن 
أحد الوافدين بشكوى ضد 
إحدى الش���ركات اخلاصة 
كان موكله قد فقد س���اقه 
أثن���اء عمله س���ائقا لديها 
بالع���راق. وطالب القطان 
بندب خبير وإحالة الدعوى 
لألدل���ة اجلنائية إلحالتها 
للطب الشرعي لبيان مدى 
اإلصابات التي تعرض لها 

موكله.
القطان ش���ارحا  وقال 
الدعوى ب���أن موكله عمل 
سائقا على شاحنة براتب 
ش���هري ق���دره 180 دينارا 
مبوج���ب عقد م���ع غرفة 

التجارة والصناعة للعمل 
الكوي���ت وقامت  خ���ارج 
الش���ركة بإبرام عقد اتفاق 
البريطانية  الق���وات  م���ع 
واألميركية لنقل مواد غذائية 

وعتاد إلى العراق.
وأضاف أن موكله كان 
أحد سائقي تلك الشاحنات 
التي تنق���ل البضائع لكنه 
تع���رض لهج���وم من قبل 
مس���لحني بسالح من نوع 
»آر بي جي« على شاحنته 
التي دمرت متاما بالبضائع 
التي تنقلها ولم ينته األمر 
عند ه���ذا احلد بل تعرض 
الشاكي إلى إصابات شديدة 
وفقدان إحدى ساقيه جراء 

الهجوم علما بان الشركة قد 
ذكرت في العقد بأنها ستوفر 
لسائقي الشاحنات جميع 
الس���بل األمنية حلمايتهم 
حلني عودتهم إلى الكويت 

بأمان.
وقال القطان »ان ما حدث 
ملوكلي يثبت تقاعس وإهمال 
الشركة وتخلفها عن البنود 
التي جاءت في العقد املبرم 
بينها وبني موكله األمر الذي 
دعاه إلى اللجوء إلى القضاء 
واملطالبة بحقوقه العمالية 
وتقدير األضرار التي أصابته 
التي  واألطراف الصناعية 
يحتاج لها والتي تقدر مببلغ 

120 ألف دينار«.

وما أن صع����د معه إلى ذلك 
السطح حتى عاجله بطعنة 
نافذة ببطنه سقط على إثرها 
على األرض فجثم فوقه ووالى 
تسديد طعناته في بطنه ثم 
أعملها برقبت����ه حتى فصل 

رأسه عن جسده.
وقد أس����فرت التحقيقات 
األولية عن وجود عالقة بني 
القتيل واملتهم، وبالبحث عن 
املتهم تبني أن����ه غادر البالد 
بعد 3 س����اعات من ارتكابه 

أجلت الدائ����رة اجلزائية 
الثالثة مبحكمة االستئناف 
برئاسة املستشار جنيب املال 
في حضور رئيس قسم الدوائر 
اجلزائية سامي العنزي، نظر 
استئناف السوري )حمد أ.( 
املته����م بقتل واف����د مصري 
مبنطقة جليب الشيوخ وفصل 
رأس����ه عن جسده في أواخر 
2008 جللس����ة 19 س����بتمبر 

حلضور احملامي األصيل.
الدعوى  وتخلص واقعة 
في أن املتهم )البالغ من العمر 
19 عاما( انتوى قتل املجني 
عليه للتخلص من دين مالي 
بذمته له بعد قيامه بتوقيع 
ع����دة إيص����االت أمانة على 
بياض لصاحله لقاء شرائه 
محل تلفونات منه. وأعد املتهم 
لذلك الغرض س����كينا ودبر 
عملية لقائه في مس����اء يوم 
2008/9/27 حيث اصطحبه 
من محله التجاري إلى سطح 
إياه  العمارات موهما  إحدى 
بأنه سيعطيه مبلغا من املال 
مقابل احملل الذي اشتراه منه. 

أكد للسلطات  اجلرمية، مما 
األمنية أنه قد يكون هو اجلاني 

احلقيقي.
ومتت مخاطبة السلطات 
األردني����ة حي����ث كان املتهم 
متواجدا لديها رهن التحقيق 
عندما مت إبالغ السلطات هناك 
بأمر املتهم، ثم مت إيفاد بعثة 
أمنية كويتية لتسلم املتهم من 
السلطات األردنية والعودة به 

إلى الكويت.
وبالتحقي����ق م����ع املتهم 
فور عودته اعترف بارتكاب 
اجلرمية مبررا ذلك برغبته 
في التخلص من ديون مالية 
واحلصول على 10 إيصاالت 
أمان����ة كان قد وقعها للقتيل 
مقابل تنازل األخير عن محل 

للهواتف.
ثم عاد وأنكر التهمة عندما 
عرض على النيابة مرة أخرى 
معلال اعترافه األول بأنه كان 

وليد إكراه وتعذيب.
كانت محكمة اجلنايات قد 
قضت بإعدام )حمد( في الرابع 

من يناير 2010.

املستشار جنيب املال

نيابة عن وزير الداخلية

العمر افتتح مخفر شرطة العديلية النموذجي

افتتح وكيل وزارة الداخلية باالنابة الفريق غازي العمر أمس مخفر العديلية النموذجي 
بحضور عدد من قيادات الداخلية، وكان العمر قد ناب عن وزير الداخلية الفريق الركن. 
م الشيخ جابر اخلالد في افتتاح املخفر الذي شهد عملية تطوير وحتديث واسعة ليصبح 
م���ن املخافر النموذجية التابعة ملديرية أمن محافظة العاصمة، وجاء في بيان الداخلية 
أمس ان مخفر العديلية يش���كل نقلة نوعية تتماش���ى مع النهضة احلضارية واألمنية 
التي تشهدها الدولة بصفة عامة ووزارة الداخلية بصفة خاصة لتقدمي افضل اخلدمات 

للمواطنني واملقيمني وتوفير األمن واألمان على أرض الكويت الطيبة.
وقام الفريق العمر يرافقه وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون األمن العام اللواء 
خليل يوسف الشمالي بجولة داخل مبنى املخفر اطلع خاللها على ما يحتويه املخفر من 
ادارات أمنية تابعة لعدد من القطاعات األمنية التي تخدم املواطنني واملقيمني، وقام اللواء 

طارق حمادة بتقدمي شرح واف عن التجهيزات احلديثة في مبنى املخفر النموذجي.
كما اطلع الفريق العمر على مكتب املباحث التابع لالدارة العامة للمباحث اجلنائية 

ومكتب التحقيقات التابع لالدارة العامة للتحقيقات.
ويعد افتتاح هذا املخفر ضمن االستراتيجية األمنية لوزارة الداخلية لتطوير املخافر 
من اجل تقدمي خدمات أمنية متميزة. جتدر االش���ارة الى ان الهدف من حتديث املخافر 
وتطويرها هو اس���تقرار األمن وحتقيق األمان جلميع املواطنني واملقيمني، وان يصبح 

املخفر واحة أمن وأمان للجميع.

الفريق غازي العمر يستمع إلى شرح من اللواء طارق حمادة ويبدو اللواء خليل الشمالي

محمد اجلويهل

الخليفة كّرم فريق »اف جي« لمشاركته 
في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

3 يضربون آسيويًا ويسرقون »سيكله«
هاني الظفيري

تقدم مواطن الى مخفر اجلهراء 
مبلغا عن تعرض خادمه للسلب 
بالق����وة من قبل ثالثة ش����بان 
بالزي الوطني مس����اء اول من 
امس ليتم تسجيل قضية احيل 
ملفها الى رجال مباحث اجلهراء 
التفاصيل  لضبط اجلناة. وفي 

التي يرويه����ا املصدر ان خادم 
املواطن كان يه����م بالذهاب الى 
مزرعته التي يعمل بها بعد ان قام 
بتعبئة الدراجة النارية بالوقود، 
واثناء العودة اوقفه ثالثة شبان 
مبركبتهم وادعوا انهم تائهون، 
ورغم ان اخلادم حاول ان يبلغهم 
انه ال يعرف املنطقة جيدا ترجل 

الثالثة ثم امسكوا به وتناوبوا 
على ضربه حت����ى أغمي عليه، 
وبعد ان اس����تيقظ اكتشف ان 
الثالثة سرقوا دراجته  الشبان 
النارية ليبل����غ كفيله املواطن 
ال����ذي حضر ال����ى املخفر معه 
مرفقا تقري����را طبيا باالصابات 

التي حلقت باخلادم.

اللواء الشيخ أحمد اخلليفة متوسطا فريق »اف جي«

العالقات العامة بوزارة الداخلية 
تختتم نشاطها الصيفي 2010

أعلن مدير ادارة العالقات 
العامة بوزارة الداخلية العقيد 
ع���ادل احلش���اش ان ادارة 
العامة والتوجيه  العالقات 
املعنوي اختتمت نش���اطها 
الصيفي جلميع منتس���بي 
وزارة الداخلية من العاملني 
واملتقاعدين وأسر األسرى 
والش���هداء واملفقودين من 
عسكريني ومدنيني ومهنيني 

وعائالتهم وأبنائهم.
العقيد احلش���اش  وأكد 
ان االدارة تس���عى دائما الى 
اقامة مثل هذه األنشطة التي 

تساعد على الترويح عن منتسبي الوزارة وتوطيد العالقات 
االجتماعية بينهم.

وقال العقيد احلشاش ان أنش���طة النشاط الصيفي هذا 
العام بدأت بعرض ملسرحية »بوسارة في العمارة« جلميع 
منتس���بي الوزارة ثم بعد ذلك بدأ النشاط الصيفي اخلاص 
بأبناء جميع منتسبي الوزارة وتضمن البرنامج دورات تعليم 
السباحة مبركز التدريب التخصصي التابع لإلدارة العامة 
خلفر السواحل وزيارات لكل من: املتحف البحري � الطوارئ 
الطبية � تلفزيون الوطن � ش���ركة ڤيڤا لالتصاالت � مطعم 

ماكدونالدز � البنك األهلي � بيت القرين � رحلة بحرية.
من ناحية أخرى نظمت االدارة يوما ترفيهيا ملنتس���بي 
الوزارة من ضباط الصف واألفراد وعائالتهم لزيارة جزيرة 

كبر بالتعاون مع اإلدارة العامة خلفر السواحل.
وتوجه العقيد احلشاش بالشكر لكل من ساهم في اجناح 
أنش���طة النش���اط الصيفي لهذا العام، مؤكدا على ان وزارة 
الداخلية مس���تمرة في دعم جهودها الرامية لرعاية أس���ر 
األسرى والشهداء واملفقودين واملتقاعدين والعاملني فيها من 
عسكريني ومدنيني ومهنيني من أجل دعم التواصل اإلنساني 

والقيم النبيلة.

العقيد عادل احلشاش

من الحبس 5 سنوات إلى االمتناع عن النطق بالعقاب
ألغت محكمة االستئناف 
برئاس���ة املستش���ار نصر 
س���الم آل هيد وأمانة سر 
عادل العوضي حكم محكمة 
القاضي بحبس  أول درجة 
مواطن خمس س���نوات مع 
الشغل والنفاذ وقضت مجددا 
باالمتناع عن النطق بعقابه 
على أن يقدم تعهدا مصحوبا 
بكفالة مالية قدرها 200 دينار 
يلتزم فيه باحملافظة على 
حسن السلوك ملدة سنة عن 

تهمة السرقة.
وحضر دفاع املتهم احملامي محمد املاجدي 
ودفع ببطالن التحريات وانعدامها وببطالن 
القبض عل���ى املتهم البتنائه على حتريات 
باطل���ة ولعدم وجود املته���م في حالة من 
التلبس وبتلفي���ق االتهام وانتفاء  حاالت 
التهمة في حق موكله واخلطأ في اإلس���ناد 

وانعدام الباعث على اجلرمية 
وخلو األوراق من ثمة شاهد 
رؤية وانفراد املجني عليه 
بأقواله وبع���دم معقولية 
تصور حدوث الواقعة على 
النح���و الوارد ب���األوراق. 
والتمس املاجدي إلغاء احلكم 
املستأنف والقضاء مجددا 
بب���راءة املتهم م���ن التهمة 

املسندة إليه.
العامة قد  النيابة  كانت 
أس���ندت للمتهم أنه سرق 
النق���دي املبني قدرا  املبلغ 
باألوراق اململوك لوافد عن طريق استعمال 
العنف ضده للتغلب على مقاومته أثناء فعل 
االختالس بأن تعدى عليه بالضرب فأحدث به 
اإلصابات املوصوفة بالتقرير الطبي ومتكن 
بتلك الوسيلة من شل مقاومته واالستيالء 

على املسروقات.

احملامي محمد املاجدي 

الفريق غازي العمر وقيادات »الدخلية« أمام مخفر العديلية

مندوب »يغازل« صاحبة صالون في الجهراء
هاني الظفيري

تقدمت مواطن���ة متتلك صالونا نس���ائيا في 
محافظة اجلهراء ببالغ متهمة مندوبا عربي اجلنسية 
بتحريضها على الفسق والفجور، وقالت املواطنة 
ان املندوب سمحت له بالدخول الى الصالون خاصة 

أن وقت حضوره لم يكن هناك زبائن لديها، مشيرة 
الى انها فوجئت باملندوب يتغزل بها، ولم يكتف 
بعبارات الغزل وإمنا حاول االمساك بيدها لتقوم 
بنهره وطرده من الصالون واإلس���راع الى مخفر 

اجلهراء لتسجيل قضية بحقه.

إيرانيان يتهمان
 مجهواًل بمحاولة قتلهما

هاني الظفيري
قام وافدان من اجلنسية االيرانية باتهام شخص 
مجهول بتهديدهما بالقتل وحيازة سالح ناري. وقال 
مصدر أمني: حسب ادعاء الوافدين فإن شخص يتحدث 
اللهجة الوطنية دخل الى كراج يعمالن به وطلب اصالح 
»جيت سكي« وحينما ابلغاه ان اصالح اجليت يحتاج 
عدة س����اعات قام بإشهار السالح في وجهيهما مهددا 
اياهما بالقتل وسجلت قضية تهديد وحيازة سالح. 
من جهة أخرى، اتهم عسكري يعمل في جوازات املطار 
مواطنني احدهما موظف في مرور العاصمة باالعتداء 
عليه بالض����رب أثناء وجوده داخل مرور العاصمة، 
وسجلت قضية اعتداء بالضرب في مخفر الشويخ.

10 غرامات هيروين و15 
موبايل في السجن المركزي

عبداهلل قنيص
شن رجال أمن الس���جن املركزي يوم امس 
حملة مفاجئة ش���ملت عددا من عنابر السجن 
وأسفرت احلملة والتي أشرف عليها وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون املؤسسات االصالحية 
باإلنابة اللواء ماجد املاجد، عن ضبط 10 غرامات 
من الهيروين و15 هاتفا نقاال، كما حتفظ رجال 
أمن السجن املركزي على 7 نزالء لالشتباه في 
تعاطيه���م للمواد املخدرة، وج���ار احالتهم الى 
األدلة اجلنائية بسحب عينات من دمهم للتأكد 
مما إذا ما كانوا قد تعاطوا املواد املخدرة داخل 

املركزي.

مدير  اس���تقبل 
العامة  عام اإلدارة 
ملكافح���ة املخدرات 
اللواء الشيخ أحمد 
اخلليفة فريق »اف 
جي« على مشاركته 
في احتف���ال اليوم 
العامل���ي ملكافح���ة 
املخدرات، وأثنى على 
جهودهم الكبيرة من 
خالل هذه املشاركة 
التوعوي���ة، وق���د 
ق���ام ف���ي اخلتام 
بتكرميهم وقد حضر 
التكرمي رئيس قسم 
محمد  الس���يارات 

اخللف.


