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اجلثة كانت في حالة حتلل

اإليراني والباكستاني في قبضة املباحث وأمامهما املضبوطات

أمير زكي
نقلت وافدة إثيوبية )19 عاما( الى مستشفى اجلهراء في حالة 
حرجة بعد ان اقدمت على االنتحار بتناول سائل التنظيف كلوركس. 
وقال املنسق االعالمي في إدارة الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد 
ان بالغا ورد بانتحار اإلثيوبية في مسكن كفيلها في منطقة سعد 
العبداهلل مش���يرا الى ان الوافدة وضعت حتت التحفظ الستكمال 

التحقيقات معها.

هاني الظفيري
متك���ن رجال أمن محافظة اجلهراء من إلقاء القبض على ش���ابني من فئة غير محددي 
اجلنس���ية مساء أول من امس انتحال صفة رجال مباحث وقاما بسلب وافدين في منطقة 

سعد العبداهلل ليتم ضبطهما باجلرم املشهود وإحالتهما الى جهة االختصاص.
وف���ي التفاصيل التي يرويها مصدر فإن دورية تابعة ملديرية امن اجلهراء اثناء قيامه 
بجولة اعتيادية شاهدوا وافدا من اجلنسية اآلسيوية يستنجد بهم، وبالتوقف الى جانب 

اآلسيوي أشار الى ان شابني قاما بسلبه محفظته وفرا هاربني.

محاولة انتحار إثيوبية بكلوركس استغاثة آسيوي تقود أمن الجهراء إلى ضبط منتحلي صفة مباحث

الصبر: مواجهة اإلرهاب اإللكتروني 
تتطلب تنسيقًا دوليًا على أعلى مستوى

البحث عن نّصاب سوري حّمل
»هاكرز« مسؤولية التالعب في تذاكر سفر

محمد الدشيش
اتهم صاحب محل للسفريات في منطقة الفروانية احد موظفي 
املكتب وهو من اجلنسية السورية بخيانة األمانة والنصب واالحتيال 
والسرقة، وقال صاحب املكتب انه تلقى عدة شكاوى من مواطنني 
ومقيمني تضمنت تعرضهم للنصب إذ يقومون باحلجز ولكن حينما 

يقومون بالسفر يجدون ان تذاكر سفرهم مباعة الى آخرين.
وقال صاحب املكتب انه واجه املوظف بتلك الش���كاوى، حيث 
ادعى انه ال يعلم عن هذه االدعاءات وانه رمبا يكون هناك هاكرز 
هم الذين يفعلون ذلك، وطلب مهلة ملعرفة احلقيقة، اال انه فوجئ 
باملوظف يختفي عن األنظار في اليوم التالي للمواجهة واكتشف 
ان هناك 6 آالف دينار س���رقها املوظف قبل هربه، وسجلت قضية 

وأدرج اسم املوظف على قوائم املطلوب القبض عليهم.

آسيوي لرجال األمن: »الخمر مال 
بابا ضابط شنو راح تسوون«!

 محمد الدشيش
اقتيد وافد آسيوي الى مخفر الدعية للتحقيق معه في حقيقة حيازته 
ملواد مسكرة تعود الى احد الضباط حسب زعم اآلسيوي، وقال مصدر 
امني ان رجال األمن اوقفوا وافدا آسيويا كان يحمل كيسا ولدى االطالع 
على محتويات الكيس تبني وجود 3 زجاجات خمر بداخله ولدى سؤاله 
عن هذه اخلمور وإذا كانت تخصه، قال اآلسيوي أنا فقير.. هذه خمور 

مستوردة ومال بابا ضابط شنو راح تسوون.
من جهة اخرى، استنجد مواطن بعمليات وزارة الداخلية بعد ان وجد 
مركبة بداخلها شخص متوقفة في مظالت منزله ولدى وصول رجال 
األمن الى موقع البالغ في الصباحية اكتشفوا ان السيارة بداخلها شاب 

كويتي متعاط ليتم احالته الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات.

فتاة قاصر طعنت خالتها 
ومشاجرة دامية في »المطاعم«

محمد الدشيش
أقدمت فتاة قاصر على طعن خالتها بسكني اثر مشادة بينهما 
وقال مصدر امني ان س���يدة كويتية نقلت الى مستش���فى مبارك 
للعالج من اصابة بس���كني وفي التحقيق معها قالت ان شقيقتها 
والتي غادرت كمرافق مريض طلبت منها ان تقيم مع ابنتها القاصر، 
مشيرة الى ان ابنة شقيقتها عادت الى املنزل متأخرة، حيث قامت 
بإيقافها ملعرفة اين كانت فما كان من الفتاة القاصر إال ان سارعت 

الى املطبخ وطعنت خالتها بسكني. 
من جهة اخرى، شهد شارع املطاعم في ساعة متأخرة من مساء 
امس مش���اجرة دامية بني عدد من الشباب واسفرت املشاجرة عن 
إصابة 3 ش���بان بجروح وكسور. وقال املنسق االعالمي في إدارة 
الط���وارئ الطبية عبدالعزيز بوحيم���د ان ادارة الطوارئ الطبية 
ارسلت الى موقع املشاجرة 3 سيارات اسعاف بقيادة كل من حسني 
البلوشي ومحمد القالف وعادل املنصوري ومت نقل املصابني الثالثة 

الى مستشفى مبارك.

حادث يكشف عن سكران
هاني الظفيري

وضع مواطن حتت التحفظ في مستش����فى اجلهراء لالشتباه في 
تعاطيه املواد املسكرة.  وجاء التحفظ على املواطن بأوامر من ضابط 
االرتباط ماجد الصليلي بعد بالغ عن حادث مروري اسفر عن اصابة 
مواطن. من جهة اخرى، ش����هد شارع دمشق حادثا مروريا اسفر عن 
اصابة مواطن����ة )19 عاما( واخرى )18 عام����ا(، وقام رجال الطوارئ 
الطبية محمد احمد واحمد العطار وس����لطان الهزاع ومحمد الصفار 
بنقل املصابني للعالج في املستشفى االميري. كما اصيب 3 اشخاص 
في حادث مروري على طريق الدائري الس����ابع باجتاه الظهر، ونقل 
املصابون وهم كويتيان وهندية الى مستشفى العدان بواسطة رجل 

الطوارئ الطبية سيد حسن.

ضمن جهود وزارة الداخلية ممثلة في قطاع شؤون 
املرور والتي يرأس���ها وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون املرور اللواء محمود الدوسري شنت مختلف 
قطاعات املرور حمل���ة الهدف منها حتقيق االنضباط 
املروري وتنفيذ القانون. وذكرت اإلحصائية الصادرة 
عن إدارة العمليات باإلدارة العامة للمرور عن حترير 
1053 مخالفة وحجز 98 مركبة و43 دراجة أليام اخلميس 

واجلمعة والسبت. في محافظة الفروانية مت حترير 91 
مخالفة وحجز 37 مركبة وفي محافظة حولي مت حترير 
735 مخالفة وحجز 35 مركبة وفي محافظة األحمدي 
مت حترير 385 مخالفة وحجز 33 مركبة وفي محافظة 
العاصمة مت حترير 1050 مخالفة وحجز 18 مركبة وفي 
محافظ���ة مبارك الكبير مت حتري���ر 329 مخالفة وفي 

محافظة اجلهراء مت حترير 327 مخالفة.

برأت احملكمة الكلية مواطنا معاقا من تهمة 
النصب واالحتيال وذلك بعد أن تقدمت مواطنة 
بدعوى قضائية مشيرة فيها إلى أنها أبرمت تعاقدا 
مع مواطن معاق الستئجار شقة وتبني لها الحقا 

أن املواطن ليس مالكا للشقة محل النزاع.
ه���ذا وكان املواطن كلف احملامي محمد كمال 
للدفاع عنه امام القضاء وقام احملامي محمد كمال 
بالدفع بعدم صحة الدعوى مستندا إلى أن املدعى 
عليه وموكله أبرم تعاقدا صحيحا مع الشركة 
املالكة وتضمن العقد املبرم بينه وبني الشركة 
املالكة للعقار احقيته في تأجير الشقة متى ما 

دفع جزءا من اإليجارات.

وقال احملام���ي كمال في مرافعته ان القضية 
نزاعها مدني وال يوجد أي قصد جنائي في العقد 
إلى جانب عدم توافر شروط النصب واالحتيال 
إذ إن املواطن املدعى عليه نص في عقد االيجار 
الذي هو بينه وبني املواطنة بأنه مؤجر واملواطنة 
هي مس���تأجر، وقد  اثبت احملامي محمد كمال 
ذلك بعد أن قدم عقد االيجار املبرم بني املواطن 
والشركة املالكة للعمارة نفسها وشدد على بند 
من بن���ود العقد الذي ينص محت���واه على انه 
يحق للمستأجر أن يؤجر شقته إذا كان قد دفع 
مبلغا من االيجارات مقدما بعد االتفاق مع املالك 

)مالك العمارة(.

تحرير 3970 مخالفة وحجز 263 مركبة 
ودراجة خالل عطلة نهاية األسبوع

تبرئة معاق من تهمة النصب
 على مواطنة بعقد إيجار شقة

اللواء محمود الدوسري

احملامي محمد كمال

»المكافحة« أسالت لعاب اإليراني بشراء صفقته بـ 1200 دينار

ضبط 15 كيلو »جولد« و»جميلة« في مصنع 
للطابوق بحوزة إيراني وباكستاني

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
احبط رج����ال االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بقيادة الوكيل املس����اعد لش����ؤون االمن اجلنائي 
بالوكالة مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اللواء الش����يخ احمد اخلليفة محاولة ضخ نحو 
15 كيلو من مادة احلش����يش من انواع »جميلة« 
و»جولد« الى اوساط املتعاملني وذلك بعد توقيف 
ايراني يعمل في مصنع طابوق ووافد من اجلنسية 
الباكستانية، كما عثر رجال املكافحة على كميات 
بسيطة من مادتي االفيون والهيروين وجار احالة 
الوافدين الى نيابة املخدرات بتهم تتعلق باالجتار 
في املواد املخدرة بقص����د االجتار وتعاطي املواد 

املخدرة.
وقال مصدر امني ان معلومات وردت الى مدير 
عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ 
احمد اخلليفة عن حيازة وافد ايراني لكمية كبيرة 
من مادة احلشيش ومساعيه نحو ضخ هذه الكمية 
في اوس����اط املتعاطني، وعليه كلف اللواء الشيخ 
اخلليفة مس����اعده العميد صالح الغنام بتحديد 
احدى ادارات االدارة العامة ملكافحة املخدرات لتتبع 
هذه املعلومات وضبط الوافد وكل من يتعامل معه 

بالتنسيق والتشاور مع النيابة العامة بحيث ال 
تتوافر اي ثغرة ميكن ان يفلت منها التجار.

ومضى املصدر االمني بالقول: اس����تقر العميد 
صالح الغنام على تكليف ادارة العمليات والتي لها 
صوالت وجوالت في قضايا املخدرات مؤخرا، حيث 
عقد العميد الغنام اجتماعا تنسيقيا مع مدير ادارة 
العمليات املقدم محمد الهزمي ومساعده الرائد النشط 
محمد قبازرد والذي انتهى من دورة للترقي. وقال 
املصدر ان مدير ادارة العمليات ومساعده اختارا 
فريق����ا للعمل مكونا من النقي����ب محمد القبندي 
واملالزمني االولني نصر الديحاني وعبدالعزيز الظبية 
واملالزم عبداللطيف الراشد، مشيرا الى ان الفريق 
استطاع ابرام صفقة مع االيراني لشراء كيلو من 
احلشيش مقابل 1200 دينار ليتم ضبطه بعد عملية 
التسليم والتسلم، وباالنتقال الى مقر عمله ارشد 
املته����م عن بقية املواد املخدرة وعثر معه على 14 
كيلو من احلشيش وكمية من االفيون والهيروين، 
وبالتحقيق م����ع االيراني مرة اخرى اعترف على 
باكستاني يشتري منه الهيروين وباالنتقال الى 
منزل الباكستاني في حولي عثر معه على كمية 

بسيطة من الهيروين.

المكراد: »اإلطفاء« حريصة على وضع إستراتيجية 
لمواكبة النهضة االقتصادية

على هامش تفقد مركز فيلكا لإلنقاذ البحري

العقيد خالد املكراد واملقدم ناصر األنصاري في موقع مركز اإلنقاذ البحري

إدارة االطفاء  أك���دت  كونا: 
البحري أمس ح���رص االدارة 
العام���ة لالطفاء عل���ى توفير 
احلماية الالزمة لسالمة املواطنني 

واملقيمني وحماية ممتلكاتهم.
وأشار مدير منطقة االطفاء 
البحري العقيد خالد املكراد في 
تصريح صحاف���ي عقب جولة 
تفقدية على موقع مركز االنقاذ 

البحري ف���ي جزيرة فيلكا الى 
املوق���ع اجلديد كمركز  جتهيز 
االنق���اذ البحري ف���ي اجلزيرة 
باملعدات واآلليات الالزمة لتقدمي 

خدماته.
وقال ان مشاريع عدة ستقام 
في اجلزيرة في الفترة القريبة 
املقبلة مش���ددا عل���ى حرص 
االدارة العام���ة لالطف���اء على 

تقدمي خدماتها للمحافظة على 
االرواح واملمتلكات عبر التعامل 
مع احل���وادث البحرية وتأمني 
رواد البح���ر واجلزيرة من اي 

حوادث.
وأض����اف ان االدارة العام����ة 
لالطف����اء حريص����ة على وضع 
اس����تراتيجية تواك����ب النهضة 
االقتصادية التي تشهدها البالد.

طلبت منه إنهاء العالقة وأن يتركها وشأنها

مباحث حولي تغلق قضية قتيلة أرض المعارض
بتوقيف حارس أمن مصري نّفذ الجريمة

أمير زكي ـ هاني الظفيري
العامة  سجل رجال اإلدارة 
للمباحث اجلنائية إجنازا جديدا 
حينما أوقفوا يوم امس وافدا 
مصريا تورط في مقتل وافدة 
فلبينية عثر عليها متحللة أعلى 
الصالة رقم 5 في أرض املعارض، 
وق���د اعترف الواف���د املصري 
ويدعى ياسر بارتكابه جرمية 
القتل بدعوى ان املجني عليها 
طلبت منه املضي في حال سبيله 
ألنها تعت���زم االرتباط بغيره، 
وقام املتهم بسرد كيفية ارتكابه 
اجلرمية ، وذلك أمام مدير إدارة 

بحث وحتري محافظة حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل.
وقال مصدر امني ان فريق اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية ومنهم 
العقيد حماد العتيبي واملقدم محمد اجلدي قدموا لفريق مباحث 
حولي معلومات مهمة بشأن هوية القتيلة، وبعد حتديد هوية املجني 
عليها استطاع رجال املباحث استخراج برنت بهاتفها النقال، ومن 
خالل برنت االتصاالت مت استدعاء جميع املتصلني باملجني عليها 
او الذين تواصلت معهم، وكانت املفاجأة املهمة حينما تبني لرجال 

املباحث ان من بني املتصلني حارسا في أرض املعارض.
ومض���ى املصدر األمني بالقول: مت توقيف احلارس وتبني انه 
مصري ويدعى ياسر ومبواجهته بعالقته باملجني عليها الفلبينية 
نفى، إال انه سرعان ما أقر بأنه اجلاني، مشيرا الى انه استدرجها 
وعاتبها على رغبتها في االنفصال عنه وحينما ملس متسكها بذلك 
ق���ام باالعتداء عليها ثم قتلها وس���لبها حافظة نقودها وهاتفني، 

اعتقادا منه بأنه سيفلت من العقاب.
هذا ومن املق���رر ان يحال املتهم الى نيابة حولي الس���تكمال 

التحقيقات معه ومتثيل كيفية ارتكابه للجرمية.

العقيد عبدالرحمن الصهيل
صورة غير واضحة للمجني عليها  القاتل بعد ضبطه في مباحث حولي

حذر مدير ادارة اإلعالم 
الرسمي  الناطق  األمني 
الداخلية  باس���م وزارة 
العميد محمد الصبر من 
ان اإلرهاب اصبح ظاهرة 
استقطبت اهتمام شعوب 
مختل���ف  وحكوم���ات 
دول العال���م خاصة انه 
ص���ار يش���كل تهديدا 
خطيرا للس���الم واألمن 

الدوليني.
وأوضح قبيل مغادرته 
البالد متوجها الى القاهرة 
العلمية  الندوة  حلضور 
حول »استعمال االنترنت 
في متويل اإلرهاب وجتنيد 
ان���ه عقب  اإلرهابي���ني« 
الكبيرة والهائلة  الطفرة 
التي حققتها تكنولوجيا 
املعلومات واستخدامات 

احلواس���ب اآللية واالنترنت حتديدا من ادارة 
معظم انش���طة احلياة ظهر مصطلح االرهاب 
االلكترون���ي وهو يعني القي���ام بهجمات غير 
مشروعة او تهديدات بهجمات ضد احلاسبات 
او الش���بكات او املعلومات املخزنة الكترونيا، 
تستهدف االنتقام او ابتزاز احلكومات او الشعوب 
او املجتمع الدولي بأسره والتأثير فيها لتحقيق 
أهداف سياسية او دينية او اجتماعية معينة. 
وأضاف العميد الصبر ان اإلرهاب االلكتروني 
يعتمد على استخدام االمكانيات العلمية والتقنية، 
واستغالل وسائل االتصال والشبكات املعلوماتية 
من أجل تخويف وتروي���ع اآلخرين، وإحلاق 

الضرر بهم او تهديدهم.
وأملح العميد الصبر الى ان ذلك دفع العديد 
من الدول الى التوقيع على االتفاقية الدولية 
األول���ى ملكافحة اإلجرام عب���ر االنترنت في 

بودابست عام 2001.
وأك���د ان االره���اب 
واالنترن���ت مرتبط���ان 
بطريقتني األولى ممارسة 
التخريبي���ة  األعم���ال 
لش���بكات احلاس���وب 
واالنترنت والثانية ان 
االنترنت أصبحت منبرا 
للجماعات واألفراد لنشر 
رسائل الكراهية والعنف 

والتخريب.
العميد محمد  وأشار 
الصبر مدير ادارة االعالم 
الرسمي  الناطق  األمني 
باسم وزارة الداخلية الى 
ان ذلك كله يبرز اهمية 
الن���دوة العلمي���ة التي 
ستعقد بجمهورية مصر 
العربية حت���ت عنوان 
»استعمال االنترنت في 
متويل اإلرهاب وجتنيد اإلرهابيني« خالل الفترة 
من 25 الى 27 اجلاري والتي جتري بالتعاون 
ب���ني جامعة نايف العربي���ة للعلوم األمنية 
وجامعة القاهرة، حيث ان اإلرهاب االلكتروني 

يتطلب تنسيقا على أعلى مستوى.
هذا وقد غادر مدي���ر ادارة اإلعالم األمني 
الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد 
محمد الصبر البالد عصر امس متوجها الى 
جمهورية مصر العربية الش���قيقة، لتمثيل 
الكويت في الندوة العلمية »استعمال االنترنت 

في متويل اإلرهاب وجتنيد االرهابيني«.
جتدر االش���ارة الى ان هذه الندوة تنعقد 
مببادرة من جامعة ناي���ف العربية للعلوم 
األمنية بالتعاون مع جامعة القاهرة بجمهورية 
مص���ر العربية خالل الفت���رة من 25 الى 27 

اجلاري.

العميد محمد الصبر


