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هاني الظفيري
متكن ثالثة أش���خاص مجهولني من سلب وافد من اجلنسية اآلسيوية 
واالس���تيالء على املولد الكهربائي اخلاص باملخي���م الكائن في منطقة بر 
الس���املي ليبلغ كفيله بعد ان تركه اللصوص والذوا بالفرار ليتم تسجيل 

قضية في مخفر تيماء حملت مسمى السلب بالقوة.
من جهة اخرى تقدم راعي أغنام برفقة كفيله وأبلغ ضد ثالث مجهولني 

بأنهم سلبوه 19 رأس غنم

سلب مولد و19 رأس غنم  بالقوة في بر السالمي

إعداد: مؤمن المصري

السجن 5 سنوات لحارس أمن اعتدى
على خادمة في غرفة األشعة

تعويض صاحب مصنع سجاد 76 ألف دينار

ضبط 8 عراقيين على سفينة صيد في بوبيان

براءة مواطنة من ضرب وتهديد
ضابط وأفراد في »الداخلية«

عاقبت محكمة اجلنايات وافدا آسيويا يعمل 
حارس أمن استدرج وافدة آسيوية الى غرفة 
في مركز فحص الوافدين بدعوى عمل اشعة 
لها واعتدى عليها داخل غرفة االشعة، بالسجن 

5 اعوام واالبعاد.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم االعتداء 
على املجني عليها بعد ان اوهمها انه سيجري 

لها االشعة اخلاصة بالوافدين اجلدد.
وتعود وقائع القصة الى ش����هر ديسمبر 
من الع����ام 2008، حينما ابلغت املجني عليها 
بتعرضها لالعت����داء وتعرفت على املتهم من 
خالل طوابير عرض، واعترف املتهم بأنه حاول 
االعتداء على املجني عليها داخل غرفة مهملة 

ولم يكمل واقعة االعتداء نظرا لصراخها.

الدائ����رة املدنية  قض����ت 
باحملكمة الكلية بإلزام إحدى 
التأمني بأن تؤدى  ش����ركات 
لصاحب مصنع سجاد تعويضا 
قدره ستة وسبعون ألف دينار 
مع إلزامها باملصاريف ومقابل 

أتعاب احملاماة.
وأق����ام صاح����ب املصنع 
الدع����وى موض����وع احلكم 
مس����تعينا باحملامى مشاري 
العيادة الذي طالب في ختامها 
التأمني املدعى  بإلزام شركة 

عليه����ا بأن تؤدي له س����تة 
وسبعني ألف دينار كتعويض 
عن األضرار املادية واألدبية 
إلزامها  الت����ي أصابته م����ع 
أتعاب  باملصاري����ف ومقابل 

احملاماة.

متكن رجال اإلدارة العامة خلفر الس���واحل 
من ضبط س���فينة صيد عراقي���ة داخل املياه 
اإلقليمية من جهة جزيرة بوبيان وعلى متنها 
8 صيادين من اجلنسية العراقية يستخدمون 
شباك )الليخ( في الصيد، ورصدت أجهزة الرصد 

البحرية أحد األهداف ومت التعامل معه، حيث 
اجته إليها الدوريات البحرية، وتبني انها سفينة 
صيد، ومت اقتيادها إل���ى قاعدة صباح األحمد 
خلفر الس���واحل التخاذ اإلجراءات القانونية 

بحق من فيها.

برأت محكم���ة اجلنح 
مواطنة م���ن تهمه ضرب 
ضابط وافراد شرطة والبالغ 
عددهم 9 اش���خاص وكان 
االدعاء العام قد اسند الى 
املواطنة 6 تهم وهي اهانة 
اثن���اء تأدية  موظف عام 
وظيفت���ه والتع���دي على 
موظف عام وقامت بضرب 
الضابط والقوة املرافقة له 
وتهديدهم والسب العلني 
وتعديه���ا عل���ى الضابط 

واالفراد اثناء تأديتهم واجبهم، حضر امام 
احملكمة احملامي عبداحملسن القطان بصفته 
وكيال عن املتهمة وترافع قائال ان الواقعة 
كيدية وملفقة من قبل الضابط ومرافقيه، 
موضحا ان موكلته قد استغربت من هجوم 
الضابط ومرافقيه على شقتها وذلك لضبط 

زوجها الوافد الذي � حسبما 
ذكر لها الضابط � ان اقامته 
انتهت، وانه مطلوب على 
ذمة قضايا، فما كان منها 
اال االنصياع ألوامرهم لكنها 
قامت بسؤال الضابط ملاذا 
كل ه���ذا العدد م���ن اجل 
اال  االقامة؟  انتهاء  معاملة 
انه لم يعجبه سؤالها، وقام 
بتلفي���ق تل���ك التهم التي 
جاءت في تقرير التحقيقات 
علما ان الضابط قام باجبار 
املواطنة على توقي���ع اقرار بارتكاب تلك 
التهم، السيما انه ذكر ملوكلتي ان ذلك االجراء 
روتيني وانه مجرد توقيع التعهد بامكاننا 
اخالء سبيل زوجك، اال انها وبعد التوقيع 
تفاجأت ب���ان االوراق تثبت انها ارتكبت 

تلك اجلرائم.

احملامي عبداحملسن القطان

العثور على جثة المرأة متحللة في غرفة التكييف بأرض المعارض

أمير زكي - هاني الظفيري
أمر مدير أمن محافظة حولي العميد 
عبداللطيف الوهي����ب باحالة جثة امرأة 
متحللة ال����ى الطب الش����رعي للوقوف 
على ظروف وتاريخ وفاتها، فيما شرع 
رجال ادارة بحث وحتري محافظة حولي 
بقيادة العقيد عبدالرحمن الصهيل في فتح 
ملفات التغيب سواء في محافظة حولي 
أو محافظات الكويت االخرى لالسهام في 
حتديد هوية املجني عليها متهيدا للوقوف 

على اسباب وفاتها.
وقال مصدر أمني ان بالغا تلقته عمليات 
وزارة الداخلية ظهر امس وتضمن البالغ 
العثور على جثة متحللة أعلى الصالة رقم 
5 في أرض املعارض مبنطقة مشرف، مشيرا 
الى ان عملي����ات الداخلية مبجرد ان تلقت 
البالغ بالواقعة امر وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون العمليات اللواء د.مصطفى 
الزعابي بارسال عدد من الدوريات واخطار 
بقية االجه����زة املعنية وهي االدارة العامة 

للمباحث اجلنائية ومديرية االمن واالدلة 
اجلنائية.

واضاف املصدر من خالل التحقيقات 
االولية ف����ان العاملني في الصالة رقم 5 
وجدوا رائحة كريهة تزداد يوما تلو اآلخر 
وهو ما دعاهم إلى متشيط جميع ارجاء 
الصالة ولكن البحث لم يسفر عن العثور 
على س����بب الرائحة وهذا ما دعاهم الى 
تكليف عمال باالنتقال الى اعلى السطح 
وكانت املفاجأة ان هن����اك جثة متحللة 

داخل غرفة التكييف.
واستطرد املصدر األمني بقوله ان اجلثة 
كانت متحللة الى حد كبير، الفتا الى ان الطب 
الشرعي استطاع الوقوف على ان اجلثة تعود 

المرأة وان الوفاة مر عليها اسابيع.
من جهته قال املنسق االعالمي في ادارة 
الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد مبجرد 
اإلبالغ عن العثور على اجلثة أسرع رجال 
الطوارئ محمد حمزة وسيد تاج الدين الى 

موقع البالغ.

كشفت عنها الرائحة الكريهة الممتدة أليام

)محمد ماهر( اجلثة في طريقها إلى الطب الشرعي  الروائح املنبعثة عن حتلل اجلثة دعت رجال األمن إلى ارتداء كمامات

ذهب لقضاء حاجته فاعتقد أبناؤه األربعة 
هروبه وتركهم في بر ميناء عبداهلل

امير زكي
استنفرت اجهزة وزارة الداخلية يوم امس للتعامل مع بالغ شديد الغرابة 

متثل في ترك اب البنائه االربعة في بر ميناء عبداهلل.
وقال مص����در امني ان مواطنا ابلغ عمليات وزارة الداخلية انه ش����اهد 
4 اطف����ال اكبرهم 14 عاما واصغرهم 6 اع����وام يبكون بحرارة حيث اقترب 
منهم وكانوا على مس����افة 500 متر داخل البر وفور تلقي البالغ مت توجيه 
دوريتني وفيما يس����تمع رجال النجدة الى افادات االطفال تبني ظهور االب 
وابل����غ رجال النجدة انه خرج في نزهة مع ابنائه وتناول وجبة العش����اء 
وطلب منهم االنتظار وذهب لقضاء حاجته، اال ان تأخره عن ابنائه لبعض 
الوقت جعلهم يبكون الواحد تلو اآلخر وس����جلت اثبات حالة، وطلب من 
االب ع����دم ترك ابنائه في مثل هذه الظ����روف خاصة ان املنطقة بعيدة عن 

العمار مبسافة كبيرة.

التحقيق مع 3 وافدين بتهمة خطف أنثى 
يكشف عن مزاح من العيار الثقيل

أمير زكي
امل���زاح الزائد كاد ان ي���ورط 3 وافدين 
)هنديني وأملان���ي( في قضية خطف انثى. 
ه���ذا هو ما حدث يوم ام���س االول حينما 
ابلغت مواطنة عمليات وزارة الداخلية عن 
ان هناك انثى مختطف���ة من قبل 3 ذئاب، 
التحقيق���ات كش���فت ان اخلاطفني  ولكن 
واالنثى هم اصدقاء وانهم كانوا ميزحون، 
وهو ما دعا املواطنة الى االعتقاد بأن هناك 
جرمية خطف، وقال مصدر أمني ان مواطنة 

ابلغت عمليات الداخلية عن وجود جرمية 
خطف انثى في منطق���ة الرميثية وزودت 
رجال األمن مبعلوم���ات عن املركبة حيث 
متت مالحظة املركبة وعثر بداخلها على 3 
وافدين ووافدة آسيوية وبنقلهم الى املخفر 
تأكد ان املخطوفة واخلاطفني اصدقاء ومت 
استدعاء اولياء امورهم مبن فيهم ولي امر 
املختطفة ليتبني ان الشباب كانوا في نزهة 
وان السيدة املبلغة اعتقدت باخلطأ ان هناك 

جرمية خطف.

السفينة بعد ضبطها على مقربة من جزيرة بوبيان

تحرير 5337 مخالفة
واحتجاز 450 مركبة

خالل عطلة نهاية األسبوع

ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية في الشأن املروري 
للحفاظ على مس���تخدمي الطريق واملال العام واخلاص، 
واصل قطاع املرور حمالته اليومية لتطبيق القانون وردع 

املخالفني.
وقد انطلق���ت حملة نهاية األس���بوع اعتبارا من يوم 
اخلميس املاضي وحتى صباح أمس وقامت ادارة عمليات 
املرور بتحرير 1088 مخالفة وحجز 362 مركبة كما قامت 
ادارة م���رور الفروانية بتحري���ر 421 مخالفة وحجز 29 
مركبة، وف���ي حولي مت حتري���ر 1800 مخالفة وحجز 27 
مركب���ة، وفي العاصمة مت حترير 1054 مخالفة وحجز 23 
مركب���ة بينما في محافظة اجلهراء مت حترير 338 مخالفة 
وحجز 7 مركب���ات، باالضافة الى انه ف���ي مبارك الكبير 
مت حترير 306 مخالف���ات وحجز مركبتني، وفي األحمدي 
 مت حتري���ر 330 مخالفة، وبذلك يص���ل إجمالي املخالفات

الى 5337 مخالفة وإجمالي حجز املركبات 450 مركبة.
وأكد قطاع املرور انه سيواصل هذه احلمالت على مدار 
الساعة بغية تطبيق القانون وحماية مستخدمي الطريق 
من هواة االس���تهتار والرعونة في القيادة وعدم االلتزام 
بآداب وقواعد املرور من اتباع اخلطوط األرضية وجتاوز 
االشارة الضوئية احلمراء، والسير عكس السير، واستخدام 

كتف الطريق.

الخليفة كرّم دوريات مبارك الكبير

ق�ام الوك�يل ال�م�س�����اعد لش�����ؤون األم�ن اجلن��ائي 
ب�اإلن����اب��ة الل����واء الشيخ احمد اخلليفة بتكرمي إدارة 
دوري����ات مبارك الكبير بقيادة املق����دم عبداهلل العتيقي 
والرائ����د فيصل الرباح وذلك بحضور الوكيل املس����اعد 
لش����ؤون العمليات اللواء مصطفى الزعابي ومدير عام 

الدوريات العميد زهير النصراهلل والعميد صالح غنام 
العنزي. وذلك على جهودهم الكبيرة واملبذولة في الدورة 
املتوسطة لضباط املكافحة بدول مجلس التعاون اخلليجي 
وقد قام ايضا بتكرمي ضابط وعسكري من اإلدارة العامة 

للمرور.

اللواء الشيخ أحمد اخلليفة واللواء د.مصططفى الزعابي يتوسطان املكرمني

المطوع شارك في الدفاع
عن أسطول الحرية

شارك احملامي مبارك املطوع امس مع فريق الدفاع 
عن اسطول احلرية بتقدمي اول دعوى للمحكمة اجلنائية 
الدولية بالهاي وطالب فريق الدفاع ومن بينهم احملامي 
املطوع بفتح التحقيق واحالة من ساهم في االعتداء على 
الس���فن للتحقيق واحملاكمة والعمل على رفع احلصار 

مبارك سعدون املطوععن غزة.

»الجنائية« أوقفت عصابة للتكييش في الفرانية نصبت
على مواطنين بمبالغ فاقت الـ 3 ماليين دينار

اعترفوا بشرائهم اإللكترونيات والسيارات الفارهة بأسعار بخسة

عبداهلل قنيص
متكن رجال مباحث االحمدي 
بقيادة املقدم مشعل العدواني 
م���ن توقي���ف عصابة نصب 
تس���ببت في خس���ائر العداد 
كبيرة من املواطنني واملقيمني 
وجتاوزت هذه اخلسائر وفق 
التقديرات االولية ما يزيد على 
3 ماليني دين���ار، وقام رجال 
مباح���ث االحم���دي مبداهمة 
مخزن يض���م كميات ضخمة 

من االلكترونيات.
ووف���ق مص���در امني فإن 

معلومات وردت الى مس���اعد 
مدير عام االدارة العامة للمباحث 
اجلنائية العميد الشيخ مازن 
اجل���راح عن ت���ورط وافدين 
في عملي���ات نصب واحتيال 
واس���تغالل حاجة املواطنني 
ملبالغ مالية نقدية ومن ثم يتم 
اس���تدراجهم لتكييش اجهزة 
وسيارات، ثم تتم اعادة شراءها 

مببالغ زهيدة.
وقال املصدر االمني: مت تكليف 
مدير مباحث االحمدي الذي اجرى 
التحريات والتي انتهت الى وجود 

املتهمني ف���ي منزل بالفروانية، 
وعليه متت مداهمة املنزل وضبط 
بداخله املتهمان الرئيسيان وهما 
وافدان من اجلنسية السورية، 
كما ضبط برفقتهم وافد مصري 
مطلوب على ذمة قضايا نصب 
واحتيال ايضا ومطلوب للسجن 

5 سنوات.
واشار املصدر الى ان املخزن 
ضم إلكترونيات، كما ارش���د 
اعضاء الش���بكة عن سيارات 
فارهة قاموا بشرائها بأسعار 

العميد الشيخ مازن اجلراحبخسة.

إطالق نار في الفنطاس 
وسرقة كيبالت محول

محمد الدشيش
ال���ى مخفر  تق���دم مواطن 
الفنطاس مبلغ���ا عن تعرضه 
إلطالق نار من قبل ش���خص 
مجهول، ورفض املواطن اتهام 
أحد بإطالق النار عليه وسجلت 
قضية وأحيلت الى االختصاص. 
من جهة أخرى طوق رجال األمن 
والنجدة س���وق اجلمعة بحثا 
عن املخالفني وحترير املخالفات 
املرورية، وأسفرت احلملة عن 
ضبط 18 مخالفا لقانون اإلقامة 
الى جانب حترير نحو 60 مخالفة 
كان أغلبها مخالفات أمن ومتانة. 
على صعيد آخر ألقى رجال جندة 
العاصمة القبض على آسيويني 
كانا يس���رقان كيبالت من أحد 
احملوالت في منطقة الش���ويخ 

وأحيال الى االختصاص.

.. وتغريم مواطن سبّ محامياً في مكان عام
غرمت محكمة اجلنح برئاسة القاضي فواز 
السميط مواطنا 170 دينارا قام بتهديد محام 
وسبه في مكان عام. وكانت النيابة العامة قد 
اس����ندت للمتهم انه هدد املجني عليه بإنزال 
ضرر به وسمعته بقصد حمله على االمتناع 
عن القيام بأعم����ال وظيفته كمحام متثل في 

طلبه عدم احلضور مع موكلته اثناء مباشرتها 
لشكواها مبحضر الشرطة، وصدر منه في مكان 
عام وعلى مسمع ومرأى من شخص آخر غير 
املجني عليه حيث سب املجني عليه على نحو 
يخدش ش����رفه واعتباره دون ان يشتمل هذا 

السب على اسناد واقعة معينة.


