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  عبداهللا قنيص
امن االحمدي    واصل رجال 
حمالتهم لوقف ظاهرة االستهتار 
والرعونـــة بقيـــادة مدير أمن 
اللـــواء  محافظـــة األحمـــدي 
العلي ومســـاعده  عبدالفتاح 
النشط العميد معتوق العسالوي 
بحملة جديدة أسفرت عن تحرير 
١٧٠ مخالفة مرورية وحجز ٣٧ 
مركبة أغلبها مركبات رياضية 
في كراج حجز ميناء عبداهللا، 
وقال مصـــدر أمني ان الحملة 
امتـــدت على مدار ٤ ســـاعات 
الحادية عشـــرة  وامتدت من 
مساء الجمعة حتى الثالثة فجرا 
وشـــارك فيها نحو ٢٠ ضابطا 
وفرد أمن. ولم يكتف رجال أمن 
األحمدي والذين انتشروا في 
عدة مناطق برفقة مديرهم اللواء 
العلـــي بالتصدي  عبدالفتاح 
لمخالفات االستهتار والرعونة 

وإنما قاموا بمداهمة وكر لألعمال 
المنافية لآلداب وضبط داخل 
المهبولة ٩  الوكـــر بمنطقـــة 
بائعات هوى و٤ سماسرة كما تم 
ضبط ٥ متغيبين و٤ مطلوبين 
المدني و٣ آسيويين  للتنفيذ 
عثر بحوزتهم على ٤٨ زجاجة 

خمر محلية.

  هذا، وأمر اللواء عبدالفتاح 
الموقوفين  العلي باحتجـــاز 
في الوكر المشـــبوه ومن عثر 
بحوزتهـــم على خمور محلية 
تمهيدا إلبعادهم عن البالد مع 
إدراج أسمــائهم عــلى قــوائم 
لهـــم بدخول  المصرح  غيـــر 

البالد. 

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 قضت الدائرة اجلزائية 
الكلية برئاســـة  باحملكمة 
املستشـــار محمد اخللف 
وعضويـــة املستشـــارين 
العارضـــي وأحمد  متعب 
عمران وأمانة سر أحمد علي 
بسقوط دعوى جزائية ضد 
مواطن اتهمته النيابة العامة 
باخلطف بغرض الســـرقة 

ملضي املدة.
املتهم    وقد حضر مـــع 
احملامي حمود فهد الهاجري 
وطلب طلبا واحدا هو اسقاط 

الدعوى اجلزائية ضد موكله ملضي املدة. واستند 
الهاجري في دفاعه علـــى املادة ٤ من قانون 
اجلزاء رقم ١٦ لســـنة ١٩٦٠ وتعديالته والتي 
تنص على أنه تســـقط الدعوى اجلزائية في 
اجلنايات مبضي ١٠ سنوات من وقوع اجلناية 
وتســـقط العقوبة احملكوم بهـــا إذا كانت من 
العقوبات املذكورة في املادة السابقة مبضي 
٢٠ سنة من صيرورة احلكم نهائيا إال عقوبة 

اإلعدام فإنها تسقط مبضي ٣٠ سنة.
  وتخلص الواقعة في أنه بتاريخ ١٩٩٤/١٠/٨ 
وأثناء جلوس املجني عليه (البنغالي اجلنسية) 
بالقرب من مواقف السيارات مبنطقة الفحيحيل 
مرت عليه سيارة املتهم الذي طلب منه التوجه 

معـــه إلى منطقـــة القرين 
لكي يقوم له بغسل بعض 

السيارات مقابل أجر.
  وعندما ركـــب املجني 
عليه مـــع املتهم توجه به 
إلى منطقة نائية ثم توقف 
وطلب منه بطاقته املدنية 
ثم استولى على مبلغ ٦٥ 
دينارا. كانت بحافظة نقوده 
ثم أنزله من السيارة مهددا 
إياه بالضرب والذ بالفرار.

  وقد سجل املجني عليه 
املتهم  قضية باملخفر ضد 
حملت رقم ١٩٩٤/٥٥٣٤. وبتاريخ ١٩٩٥/١/٢٨ 
قضـــت محكمة اجلنايات غيابيا بحبســـه ١٠ 
ســـنوات مع الشـــغل والنفاذ عما أسند إليه 
مـــن اتهام. عارض املتهم فـــي احلكم بتاريخ 
١٩٩٥/٢/١٤ إال أنه لم يحضر جلســـة احملكمة 
فقضت احملكمة في ١٩٩٥/٦/٣ باعتبار املعارضة 

كأن لم تكن.
  وحيث ان املتهم لم يرتض هذا احلكم فطعن 
عليه باالستئناف. وبجلسة ٢٠١٠/٦/٢٤ قضت 
محكمة االستئناف بإلغاء احلكم وإعادته حملكمة 
أول درجة لنظر املعارضة. ونظرت احملكمة 
املعارضة في ٢٠١٠/١٠/١٠ وقضت بحكمها املتقدم 

بسقوط الدعوى ملضي املدة.

  أمير زكي
  أقدمت وافدة نيبالية على االنتحار في منزل كفيلها مبنطقة اشبيلية بربط 

رقبتها في حبل داخل غرفتها وسجلت قضية انتحار.
  من جهة اخرى، نقلت خادمة اندونيسية في حالة حرجة للغاية اثر محاولتها 
الهروب من منزل مخدومها في منطقة الفروانية، وقال املنسق اإلعالمي في إدارة 
الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان الوافدة ربطت شراشف وحاولت الهرب 

ولكن الشراشف انقطعت لتسقط الوافدة أرضا وتصاب بكسور خطيرة. 

 انتحار نيبالية شنقًا وسقوط إندونيسية من الخامس

 إلغاء حبس مواطن ١٠ سنوات لمضي المدة

 احملامي حمود الهاجري 

 العميد معتوق العسالوي اللواء عبدالفتاح العلي

 ٣ آالف تعويض لمواطنة حجب  المالك رؤيتها للطريق 
 قضت الدائــــرة املدنية 
باحملكمــــة الكلية برئاســــة 
املستشــــار خالــــد اخلرافي 
بإلزام صاحب شركة عقارية 
بــــأن يــــؤدي ملواطنة مبلغ 
٣٠٠٠ دينار، تعويضا عما 
أصابها من أضرار من جراء 
قيام الشركة بإنشاء مبنى 
حجب عنها رؤيــــة طريق 
الفحيحيل الســــريع. كانت 
املواطنة قد وكلت محاميها 
حسن العجمي لرفع دعوى 
مدنية ضد صاحب الشركة 

العقارية تطالــــب فيها بتعويضها عما أصابها 
من ضرر بعد أن قامت بشراء شقة من الشركة 
مببلغ ٦٠ ألف دينار ثم فوجئت بالشركة تقوم 
بإزالة مالعب وحمام سباحة إلقامة مبنى جديد 
مكانها وكان نتيجة ذلك حجب الرؤية عنها بهذا 
املبنى اجلديد. وتخلص واقعة الدعوى في أن 
املواطنة قامت بشراء شقة من الشركة العقارية 
باحدى بناياتها مبنطقة حولي مقابل مبلغ ٦٠ ألف 

دينار كويتي، قامت بدفعها 
بالكامــــل. وقد تضمن البند 
العاشر من العقد املبرم بني 
املواطنة والشركة ما نصه: 
حيث أن الشقة موضوع هذا 
العقد تقع مالصقة لعمارات 
أخرى تشكل فيما بينها مجمع 
سكني يحتوي على مرافق 
ترفيهية فإنه من حق الطرف 
الثاني (املشتري) االنتفاع 
بهــــذه املرافــــق وارتيادها. 
ويقتصــــر هــــذا احلــــق له 
ولعائلته وال يحق له دعوة 
أو اصطحاب أشــــخاص آخرين». وقد فوجئت 
املواطنة بالشركة وقد شرعت في إزالة االماكن 
الترفيهية متهيدا لبناء عقار كالعقار املتضمن 
لشقتها األمر الذي سيلحق بها أبلغ الضرر ليس 
في حرمانها من االنتفاع مبرافق الترفيه فحسب 
بل من إطاللة الشقة على فضاء كان له بالغ األثر 
حلظة شراء العني ومنها أنه كان يطل على طريق 

الفحيحيل السريع.

  أمير زكي ـ عبداهللا قنيص
   أمر مديـــر عـــام اإلدارة العامة 
المخدرات باتخاذ ما يلزم  لمكافحة 
من إجراءات للتحقيق مع نزيل كويتي 
اعترف عليه وافد هندي القي القبض 
عليه أمس األول بأنه يعمل لحساب 
هذا النزيل المتورط في قضايا اتجار 
المخـــدرة والمحكوم عليه  بالمواد 
بالحبس المؤبد وجاءت أوامر مدير 
عام اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات 
بعد ان القي القبض على الهندي وعثر 
بحوزته على ما يزيد عن ٥٥٠ غراما 

من مادة الهيروين الخام.
  ووفق مصدر امني فان معلومات 
وردت الـــى مدير عام اإلدارة العامة 
لمكافحـــة المخدرات عـــن ان هنديا 
يحمل إقامة مـــادة ٢٠ خادم يتاجر 
في المواد المخدرة وعليه أوعز اللواء 
الخليفة الى مساعده العميد صالح 
الغنام والذي اختار ادارة المكافحة 
المحليـــة لتولي العمـــل في قضية 
المخدرات وقام  فـــي  الخادم  اتجار 
مدير ادارة المكافحة المحلية العقيد 
احمد الشـــرقاوي ومساعده المقدم 
عبد المحسن العباسي بتشكيل فريق 
عمل مؤلف من الرائد حمد الصباح 
والمالزمون أوليين ناصر العجيمان 
العنجري  وعلي حبيب ومصعـــب 
واستطاع فريق العمل استدراج الهندي 

لبيع ١٠ غرامات من الهيروين وحدد 
المتهم مكان إتمام الصفقة في منطقة 
سعد العبداهللا ليتم ضبطه واعترف 
بأنه يستأجر غرفة في حولي لتخزين 
الهيروين بها وباالنتقال الى الغرفة 
عثر رجال المكافحة على الهيروين 
وجزء منـــه مجزأ والجزء اآلخر في 

كبسوالت.
  مـــن جهة أخرى أحال مدير ادارة 
بحث وتحري محافظة مبارك الكبير 
الـــى نيابة  الدريعي  العقيد وليـــد 
المخدرات وافـــدا مصريا عاطال عن 
العمـــل بتهمة حيازة مـــواد مخدرة 

ومؤثرات عقلية بقصد االتجار.
  وقال مصدر امنـــي ان معلومات 
وصلت الى العقيـــد وليد الدريعي 
عن ان مصريا يتاجر في المخدرات، 
حيـــث طلب مـــن مســـاعده المقدم 
ســـالم الجويســـري اجراء ما يلزم 
من تحريات، واســـتطاع فريق عمل 
الكبير والمؤلف من  مباحث مبارك 
المالزمين اوائل محمد شهاب و.سالم 
شهاب وعبدالعزيز البستكي استدراج 
المصري ليبيـــع اصبعين من مادة 
الحشيش في منطقة الشويخ مقابل 
١٠٠ دينار، ليتم ضبطه، وبتفتيش 
مسكنه في حولي عثر بداخله على 
اصبعين آخرين من الحشيش و١٦٠ 

حبة كبتي. 

 «خادم» باع لـ «المكافحة» ١٠ غرامات هيروين وأرشد 
  عن ٥٥٠ غرامًا يتاجر بها لحساب نزيل في «المركزي»

 الهندي وأمامه املضبوطات 

 الداخلية: ٤٤ ألف دينار صرفت لـ ١٣٦ عائلة 
من متضرري  تسرب غاز األحمدي

 

 إطالق نار كاذب في صباح الناصر

  عبداهللا قنيص
  أبلغ مصدر امني «األنباء» عن ان احلصيلة النهائية والتي نتجت 
عن قضية تسرب الغاز في منطقة جنوب االحمدي اسفرت عن اخالء 
١٣٨ منزال من اصل ١٩٨ منزال ومنح بعضهم سكنا بديال أو بدل سكن، 
مشــــيرا الى ان اجمالي من مت ايواؤهم هم ١٣٦ عائلة وقدرت املبالغ 

التي صرفت للعائالت املتضررة بـ ٤٤ ألف دينار.
  واشار املصدر الى ان جهود االخيرة املختصة متواصلة لالنتهاء من 

تسرب الغاز، مؤكدا ان فريق الطوارئ يعمل على مدار الساعة. 

  هاني الظفيري
  استنفر يوم امس عدد من اجهزة األمن إثر تلقي عمليات وزارة 
الداخلية بالغا من مواطن أكد خالله انه سمع صوت إطالق نار 
غزير على مقربة من منزله في منطقة صباح الناصر، وقال مصدر 
أمني: قام رجال األمن وبتعليمات من وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي بعمل متشيط لكل 
املنطقـــة احمليطة مبنزل املواطن وتأكد لرجال األمن عدم صحة 
بالغ اطالق النار واعيد االســـتماع إلـــى املواطن الذي أكد أن ما 

سمعه هو صوت اطالق نار ليتم تسجيل إثبات حالة. 

 رجال أمن األحمدي يواصلون حمالتهم  على المستهترين 
واألوكار المشبوهة والمطلوبين ألحكام

 حوادث مرورية مؤسفة أودت بحياة  ٣ مواطنين و إصابة ١٥ 

 حملة مرورية على سوق الجمعة تحصد ١٥٠٠ مخالفة
  وتحيل ٢٠٠ مركبة إلى كراج الحجز

  محمد الدشيش
  شن رجال مرور العاصمة بقيادة الرائد احمد الكندري 
ومعاونيــــه كل من وكيل ضابط عادل الفضلي ووكيل 
عريف سعد العجمي ووكيل ضابط محمد اخلليل حملة 
كبيرة على سوق اجلمعة وجميع املداخل املؤدية اليه، 
واسفرت احلملة عن حترير ١٥٠٠ مخالفة مرورية الى 
جانب احالة ٢٠٠ مركبة الى كراج احلجز التابع لوزارة 
الداخلية.وقال مصدر امني ان هذه احلملة تأتي ترجمة 
لتعليمات صادرة عن وكيل وزارة الداخلية املســــاعد 
لشــــؤون املرور اللواء محمود الدوسري، الفتا الى ان 
املخالفات تنوعت ما بني عدم ربط حزام االمان ومخالفة 
امن ومتانة، مشيرا الى ان مخالفة االمن واملتانة غلبت 
على املخالفات التي مت حتريرها، كما حررت مخالفات 
حتميل ركاب وانتهاء دفتر قيادة املركبة.واشار املصدر 
الى ان جميع املخالفني مت احتجــــاز اوراقهم الثبوتية 

ودفاتر مركباتهم. 

  أمير زكي ـ عبداهللا قنيص
  شهدت البالد في غضون الـ ٢٤ ساعة 
املاضية سلســـلة من احلوادث املرورية 
التي اسفرت عن وفاة ٣ مواطنني واصابة 

نحو ١٥ شخصا.
  وتطرق املنســـق االعالمي في ادارة 
الطـــوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد 
الـــى احلوادث املرورية املؤســـفة تلك 
بقوله: اولى احلوادث كانت عبارة عن 
تصادم مركبتني على الدائري السادس 
وفي هذا احلادث اصيـــب ٣ مواطنني 
منهم طفل ومت نقلهم بواســـطة رجال 
الطوارئ ابراهيم السيد وحسني فؤاد 
واحمد فهمي وانس شـــاهني وشريف 
شعبان الى مستشفى اجلهراء كما اصيب 
شاب كويتي في حادث سيكل عند احد 

الترفيهية  املتنزهات 
في الفحيحيل.

الدائـــري    والـــى 
الســـابع قال بوحيمد 
ان مواطنتني (٢٦ و٢٩ 
ســـنة) حلقـــت بهما 
اصابات جراء اصطدام 
مركبتهما بأخرى ومت 
نقلهما الى مستشفى 
الرازي بواسطة رجال 
الطوارئ الطبية جمال 
طالـــب واحمـــد رزق 

وعبداهللا زمان.
  وعلى طريق الصبية وقع حادث ثنائي 
اسفر عن وفاة مواطن واصابة ٣ اخرين 
نقلوا للعـــالج الى مستشـــفى اجلهراء 

بواســـطة ٤ سيارات 
اســـعاف وقـــام بنقل 
املصابني كل من عصام 
النجار  عزيز وعدنان 
الظفيـــري  وفيصـــل 
وابراهيـــم عبدالنبي، 
كما اصيب شاب آخر 
فـــي انقـــالب بقي في 
مخيمات ميناء عبداهللا، 
كما اصيب شاب آخر في 
حادث مماثل في منطقة 

اجلليعة.
  وعلى طريق امللك 
فهد في اجتاه الكويت توفي مواطن واصيب 
آخر في حادث تصادم ومت احتجاز مواطن 
٤٠ عاما كان طرفا ثانيا في احلادث، ويرجح 

ان يكون واقعا حتت تأثير املواد املسكرة، 
وعلى الدائري السادس اصيب مواطنان في 
حادث ومت نقلهما الى مستشفى الفروانية 

للعالج.
  وعلى طريق امللك فهد اصيب مواطن 
ومواطنة في تصادم ونقال الى مستشفى 
العدان للعالج كما توفي مواطن في حادث 
مقابل النقطة االمنية في اجلليعة وعلى 
الدائري الســـادس ايضا اصيب مواطن 
واثنـــان من غير محددي اجلنســـية في 

حادث تصادم.
  وعلى الســـادس ايضا مقابل منطقة 
صباح الناصر باجتـــاه اجلهراء اصيب 
مواطنـــان ومت نقلهمـــا الى مستشـــفى 
الفروانية بواسطة رجال الطوارئ محمد 

اخلبار ومطر سند وابراهيم محمود. 

 هويات ينتظر اصحابها حترير مخالفات لهم  رجال املرور يسجلون املخالفات املرورية 

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

  عائلتي الب�صام وال�صالح الكرام

لـــوفـاة �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

حممد علي حممد الب�صام

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

 احملامي حسن العجمي

 عبدالعزيز بوحيمد 


