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محمد الجالهمة
تقدم وكيل ضابط في القوات اخلاصة الى مخفر الفحيحيل متهما شخصا 

مجهوال بسرقة سالحه اخلاص بوزارة الداخلية وهو كولت 9 ملم.
وقال العس���كري انه دخل الى احد املساجد ألداء صالة العصر اول من 
امس واثناء وضوئه ترك املسدس الى جواره وفوجئ باختفائه من داخل 
حمام املسجد وس���جلت قضية سرقة مس���دس واهمال في احلفاظ على 

سالح ناري.

وكيل ضابط من القوات الخاصة.. فقد سالحه

سيارة اخلليجي وقد تهشمت ويبدو عدد من رجال االطفاء

دوريات األمن حتيط مبخفر األندلس بعد توجه الشليمي إليه لتسجيل اثبات حالة ضد وزارة الداخلية الشليمي متحدثا لوسائل االعالم بعد خروجه من املخفر

قام بتسجيل إثبات حالة في مخفر األندلس ضد الوزارة

الشليمي يتهم »الداخلية« بعرقلة إقامة ندوته بإغالق الطرق المؤدية إلى ديوانه

أمير زكي
اتهم الناشط السياسي خالد الشليمي وزارة الداخلية 
بالعمل على تعطيل اقامته لندوته التي كان من املفترض 
ان يعقدها في ديوانه مساء امس بحضور عدد من اعضاء 
مجلس االمة والناشطني السياسيني، وكانت عدة دوريات 
أمن قد احاطت بالش���وارع املؤدية الى ديوان الش���ليمي 
مبنطقة االندلس وهو ما اعتبره الش���ليمي محاولة من 
الداخلية ملنع وصول املدعوي���ن واحلضور الى الندوة، 

فيم���ا اكدت مصادر امني���ة ان التواجد االمني كان يهدف 
الى تنظيم الس���ير قرب ديوان الشليمي خاصة انه كان 
يعتقد ان الندوة سيحضرها جمهور كبير استلزم التدخل 
االمني لتنظيم الدخول وفق رواية املصدر االمني، غير ان 
خالد الشليمي توجه الى مخفر االندلس لتسجيل اثبات 
حالة ضد رجال االمن، مؤكدا في طلبه تس���جيل االثبات 
ان رجال االمن والدوريات قص���دوا ان مينعوا اجلمهور 

من حضور ندوته.

وقال مصدر امني رفيع ان قانون تنظيم الندوات واضح 
وأن من حق الشليمي او غير الشليمي استضافة من يشاء 
داخل منزله، اما اذا تع���دى احلضور خارج املنزل فإن هذا 
الش���خص بغض النظر عمن يكون مطالب باتباع القنوات 
الرسمية، مؤكدا في الوقت نفسه على أحقية اي مواطن في 

ان يسجل اثبات حالة.
يذكر ان القوات اخلاصة طلب منها ظهر امس التواجد في 

ثكناتها بانتظار تعليمات تصدر اليها.

عبداهلل قنيص
احتجزت خادم���ة اثيوبية في نظارة 
مباحث االحمدي متهي���دا الحالتها التى 
النيابة العامة بتهمة الشروع في قتل قاصر 
وذلك بعد ان ادلت باعترافات تفصيلية 
اكدت خاللها انها ربطت شماغا على رقبة 
ابن كفيلها )12 عاما( بقصد قتله انتقاما 

من والده.

وكان طفل كويتي � 12 عاما � قد ادخل 
الى غرفة العناية الفائقة وسجلت قضية 
»ش���روع في االنتحار« بع���د رصد اثار 

خنق.
وقال مصدر امني ان الطفل الكويتي 
يتلقى العالج حتى ي���وم امس وبعد ان 
حتسنت صحته اكد انه لم يقم باالنتحار 
وامنا فوجئ اثناء نومه باخلادمة حتاول 

خنقه واغمى عليه جراء ما ارتكبته اخلادمة 
في حقه.

واضاف املصدر: ما ان كش���ف الطفل 
حقيقة ما حدث له حتى اعيد التحقيق مع 
اخلادمة التي اعترفت بجرميتها وبررت 
محاولتها شنق ابن كفيلها باالنتقام من 
وال���ده، وقدمت تفصي���ال لكيفية قيامها 
بجرميتها حيث دخلت غرفته اثناء نومه 

بعد ان تناولت شماغا يعود لكفيلها )والد 
الطفل( وقامت بلفه حول رقبته ثم قامت 
بشده من طرفيه بقصد قتله خنقا، وقالت 
بحسب اعترافاتها ان الطفل صحا من نومه 
اثناء قيامها بخنقه وحاول مقاومتها اال 
انها متكنت من ش���ل حركته حتى اغمي 
عليه فتركته بع���د ان اعتقدت انه فارق 

احلياة.

محمد الدشيش
نفى مواطن ثالثيني ان يكون 
قد سلب مواطنة ادعت عليه ذلك، 
موضحا انها تقدمت ضده ببالغ 
كيدي بسبب عالقة جمعت بينهما 
لم تنته بالنجاح بسبب خالفات 
بني عائلتيهما ما حال دون امتام 

الزواج.
أمن���ي فان  ووفق مص���در 
مواطنة عشرينية تقدمت ببالغ 

عن تعرضها للس���لب على يد 
مجهول قام باختطاف حقيبتها 
اثن���اء س���يرها عل���ى الطريق 
وقدمت لرج���ال األمن أوصاف 
مركبة اجلاني، وقال املصدر انه 
باستدعاء صاحب السيارة اوضح 
احلقيقة الكاملة امام رجال األمن، 
قائال: »لم اس���لبها حقيبتها بل 
كانت معي في السيارة وركبت 
مبلء ارادتها وكنا نتحدث عن 

ضرورة انه���اء عالقتنا بعد ان 
اصبح من املستحيل تتويجها 
بالزواج خل���الف بني عائلتينا 
وعلي���ه ترجلت من س���يارتي 
تاركة حقيبتها وراءها وال اعلم 
س���بب جلوئها لتقدمي شكوى 

سلب ضدي«.
التحقيق  ان  وقال املص���در 
جار مع الطرفني الستجالء كامل 

احلقيقة.

لقي وافد خليجي مصرعه يوم 
أمس اثر حادث مروري وقع على 
الفحيحيل السريع فوق  طريق 
جسر الشعيبة. وقال مصدر في 
اطفاء ميناء  عبداهلل انهم تلقوا 
بالغا للتعام���ل مع حادث متثل 
في انحش���ار قائد مركبة داخل 
سيارته التي تهشمت متاما حيث 
قام كل م���ن رئيس مركز اطفاء 
العقيد عيس���ى  ميناء عبداهلل 
الرشيدي ورئيس النوبة النقيب 
مبارك الدوس���ري بالتعامل مع 
احلادث واخراج جثة اخلليجي 

وتركها للطب الشرعي.
امير زكي

متكن رجال االطفاء البحري من انقاذ وافد يعمل صيادا لالسماك بعد 
ان تعرض لوعكة صحية اثناء وجوده على قاربه في عرض البحر بالقرب 
من جزيرة فيلكا، وقال مدير ادارة العالقات العامة في االطفاء املقدم خليل 
االمير ان بالغا ورد الى غرفة العمليات في الساعة 4.07 عصر امس االول 
يفيد بوجود صياد اسماك يعاني من مشاكل صحية شمال شرق جزيرة 
فيلكا، وعليه توجه رجال مركز فيلكا للمكان املذكور وقاموا باس����عاف 
الصياد ونقله من فيلكا الى مركز االطفاء البحري مبنطقة الساملية حيث 
كان ق����د اغمي عليه جراء الع����ارض الصحي الذي ألم به، ومن هناك مت 

نقله الى املستشفى عبر سيارة اسعاف الطوارئ الطبية.

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري
تقدم مواطن الى مخفر ام الهيمان ببالغ عن س���رقة 1000 دينار واجهزة 
كهربائية واوان منزلية ثمينة من منزله متهما خادمتيه اآلسيويتني بالوقوف 
وراء الس���رقة. وقال املواطن انه فوجئ به���روب اخلادمتني، ولدى فحص 
موجودات املنزل فوجئ باختفاء 1000 دينار كانت داخل غرفة نومه واجهزة 

إلكترونية واوان منزلية ثمينة، وسجلت قضية سرقة.

ُأدخل غرفة العناية وحالته تتحسن وأثار الجروح على رقبته كشفت الجريمة

خادمة إثيوبية تعترف أمام رجال أمن األحمدي: »حاولت قتل
ابن كفيلي بخنقه بشماغ والده حتى اعتقدت أنه مات«

أمير زكي ـ هاني الظفيري
احال مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة الى النيابة يوم امس 
وافدا آس���يويا بتهمة االجتار ف���ي املواد املخدرة 
والتزوير في محرر رسمي، الى جانب دخول البالد 
بصورة غير مشروعة، وارفق في ملف االحالة الى 
النيابة العامة عدد 8 كبسوالت من مادة الهيروين 

وادوات بيع املخدرات.
وقال مصدر امني ان معلومات وردت الى مدير 
عام املكافحة اللواء الش�����يخ احمد اخلل��يفة عن 
اجتار آسيوي يقطن الرقة في املواد املخدرة وعليه 

مت االيعاز الى ادارة املكافحة احمللية برئاسة املقدم 
يوس���ف اخلالدي والنقيبني حمد احلمد ونواف 
البشير، وقد حاول رجال املكافحة استدراج املتهم 
لبيع كمية من امل���واد املخدرة وحينما لم يتمكنوا 
من اقناع اآلس���يوي ببيع املخدرات مت ضب���طه 
مب���وجب االذن الن��يابي وبتفتيش مس���كنه في 
الرقة عثر رجال املكافحة على عدد من الكب��سوالت 
الهيروينية وتبني ان الواف��د اآلسي���وي ابعد قبل 
فت���رة على ذمة قضية اجتار في اخلمور احمللية 
وبإعادة التحقيق معه حول كيفية دخوله البالد 

قال انه تالعب في اسمه بجواز سفره.

آسيوي أبعد عن البالد بتهمة االتجار في الخمور
فعاد إليها ليتاجر بالهيروين

أبلغها بعدم إمكانية زواجها
فاتهمته بقضية سلب بالقوة

مصرع خليجي في انقالب مركبة قرب الشعيبة سكر.. فنزع مالبسه.. فُأودع النظارة

إنقاذ صياد أسماك أغمي عليه قرب فيلكا

خادمتان سرقتا 1000 دينار وهربتا

محمد الجالهمة
احتجز مواطن في مخفر اجلهراء بتهمة الفعل الفاضح والس���كر 
البني بعد ضبطه من قبل رجال أمن الطرق الش���مالية، وقال مصدر 
امني ان رجال أمن الطرق الشمالية ابلغوا عن طريق عمليات الداخلية 
بالتعامل مع ش���خص كان يتجول في البر عاريا وعلى الفور توجه 
رجال االمن والقوا القبض عليه فتبني انه مواطن ثمل للغاية كما تبني 
انه س���بق ان اتهم في عدة قضايا متعلقة بتعاطي اخلمور واالجتار 

فيها كما عثر بحوزته على زجاجة خمر محلية.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

المحكمة تمتنع عن النطق بعقاب وافد هندي 
نصب على مواطنته بڤيزا دخول لزوجها

االمتناع عن النطق بعقاب 
املتهم.

وتخلص واقعة الدعوى 
فيم���ا أبلغ���ت ب���ه املجني 
عليها م���ن أن املتهم حضر 
إليها وتسلم منها مبلغ 100 
دينار على دفعتني وأوهمها 
بقدرته على إحضار س���مة 

قض���ت دائ���رة اجلنح 
الكلية برئاس���ة  باحملكمة 
النصف  القاض���ي ط���ارق 
وأمانة س���ر عبدالعزيز أبا 
اخليل باالمتناع عن النطق 
بعقاب وافد من اجلنس���ية 
الهندية دلس على مواطنته 
وأوهمها بأنه باستطاعته أن 
يحضر زوجها إلى الكويت 
بڤيزا زيارة بعد أن تس���لم 
منها مبلغ 100 دينار مقابل 

املهمة.
كان دفاع املتهم احملامية 
الط���راروة خالل  س���لوى 
جلسات احملاكمة قد ترافعت 
شفاهة ودفعت بعدم جدية 
التحريات كما دفعت بانتفاء 
أركان جرمية النصب في حق 
الطراروة  املتهم. ودفع���ت 
بقصور التحقيقات. وطلبت 
أصليا الب���راءة واحتياطيا 

دخ���ول لزوجها إال أنه أخذ 
املبلغ منها وهرب. وبسؤال 
املتهم في التحقيقات أنكر ما 

نسب إليه.
وقال���ت احملكم���ة ف���ي 
حيثي���ات حكمه���ا: إنه قد 
تبني للمحكمة ان املتهم قد 
التهمتني املسندتني  ارتكب 
إلي���ه بكيفهم���ا ووصفهما 
الواردي���ن بتقرير االتهام، 
ومن ثم حق القضاء بإدانته 
عمال مب���واد االتهام. إال أن 
احملكمة واعتقادا منها بأن 
املتهم لن يعود إلى اإلجرام، 
وانطالقا من السلطة املخولة 
لها مبقتض���ى املادة 81 من 
قانون اجل���زاء، فإنها تقرر 
االمتناع عن النطق بعقابه 
على أن يق���دم تعهدا بغير 
كفالة يلت���زم فيه مبراعاة 

حسن السلوك ملدة سنة.

احملامية سلوى الطراروة

)سعود سالم(غرفة عمليات الداخلية تقف على مقربة من ديوان الشليمي

الشليمي مغادرا بسيارته مواقف مخفر األندلس  سيارة العمليات املزودة بكاميرات مراقبة ترصد املوقف في منطقة األندلس إزالة الفتات الندوة ويبدو الشليمي متابعا


