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 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 اعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية 
مدير إدارة االعالم االمني العميد محمد الصبر 
ان عدد وفيات حوادث السير حتى يوم السابع 
والعشـــرون من الشهر اجلاري بلغ ٣٦٩ حالة، 
داعيا اولياء االمور إلـــى مراقبة ابنائهم وعدم 
السماح لهم بقيادة السيارات دون رخصة قيادة 
والتزامهم بتعليمات الســـالمة وشروط االمن 
واملتانة في حالة حيازتهم مثل هذه الرخصة.

  وتطـــرق العميد الصبر الى االجراءات التي 
ســـتنتهجها وزارة الداخليـــة تزامنا مع عطلة 
الربيع، مشيرا الى انه مت اتخاذ كل االستعدادات 
واالجراءات االمنية في جميع قطاعات واجهزة 
وزارة الداخلية واكتمال جميع التدابير االمنية 
الوقائية واالحترازية واملرورية الالزمة مبناسبة 

عطلة نهاية عام ٢٠١٠ وبداية العام اجلديد ٢٠١١.
  واشار الى ان االجراءات االمنية في هذا الشأن تهدف الى تأمني 
وتوفير التغطية االمنية واملرورية، وفرض الســـيطرة املرورية 
على جميـــع الطرقات والتقاطعات الرئيســـية والفرعية جتنبا 

لالزدحام املروري.
  وشدد العميد الصبر على ان هناك تنسيقا على مدار الساعة 
بني مديريات االمن واالدارات ذات االختصاص في تنفيذ االجراءات 

االمنية.
  واكـــد العميد الصبر ان االدارة العامة للمرور واالدارة العامة 
لشـــرطة النجدة وقطاع االمـــن العام وقطـــاع العمليات تقوم 

بدورها في هذا الشـــأن، موضحـــا ان من أهم 
املهام تسيير الدوريات املرورية وتكثيفها في 
الطرق والتقاطعات الرئيسية والفرعية والتحكم 
باالشـــارات الضوئية عن طريق غرفة التحكم 
املركزي، وان االدارة العامة لشرطة النجدة تقوم 
بتنفيذ اخلطط التفصيلية اخلاصة بالسيطرة 
االمنية على املداخـــل واملخارج واملناطق التي 
تقوم فيها االحتفاالت وتقدمي العون واملساعدات 

االنسانية للمواطنني واملقيمني.
  واملح العميد الصبر الى ان ادارة االعالم االمني 
تعمل على تنفيذ اخلطـــة االعالمية بالتوعية 
الالزمة للجمهور مبا يناسب احلالة االمنية بهذه 
املناسبة، وتقوم باالعالن والتوجيه من خالل 

وسائل االعالم املختلفة.
  واكد ان اجهزة االمن املعنية ســـتتخذ كل االجراءات الرادعة 
الفورية جتاه الســـلوكيات التي تنتج عنها ظواهر امنية سلبية 
منافية لآلداب العامة مثل ايذاء العائالت واستخدام االلعاب النارية 

اخلطرة وعمليات االستهتار والرعونة.
  وأهاب العميـــد الصبر باملواطنني واملقيمني االلتزام بالقواعد 
املرورية وبتعليمات رجال االمن والتعاون الكامل معهم في تنفيذ 

االجراءات املطلوبة منهم، وذلك حفاظا على سالمتهم.
  وحث اجلميع على االلتزام بقواعد املرور وآدابه جتنبا لوقوع 
احلوادث املرورية التي اصبحت تشكل هاجسا يهدد امن وسالمة 

قائدي املركبات ومرافقيهم. 

  املتهمون وامامهم املضبوطات 

 العميد محمد الصبر 

 هاني الظفيري
  كشـــفت الرائحة الكريهة عن وجود جثة مواطن توفي داخل شقته الكائنة في 

منطقة اجلابرية، ليتم نقل اجلثة الى الطب الشرعي.
  وفي التفاصيـــل ان بالغا ورد من وافد مصري يبلغ عن انبعاث رائحة كريهة 
من داخل الشقة املجاورة ملنزله الكائن في منطقة اجلابرية، وباجتاه رجال األمن 
الى موقع البالغ وأخذ إذن النيابة بكسر الشقة عثرو على مواطن متوفى وبجانبه 

أدوات تعاط، ليتم نقل اجلثة الى الطب الشرعي ملعرفة أسباب الوفاة.

 رائحة عفنة كشفت عن ضحية مخدرات

 الدوسري: تكريم القيادات األمنية
  في المرور يدفعهم إلى االبتكار واإلبداع

 

 اللواء محمود الدوسري مكرما املقدم حامد املبارك

العاصمة  ادارة مرور   أقامت 
حفال لتكرمي قيادات قطاع املرور 
والضبـــاط واألفـــراد واملدنيني 
العاملني بإدارة مرور العاصمة في 
صالة عبداهللا الهاجري بضاحية 

عبداهللا السالم.
  أقيم احلفل برعاية وحضور 
وكيل وزارة الداخلية املســـاعد 
مدير عام االدارة العامة للمرور 
اللواء محمود الدوسري وحضور 
مساعد املدير العام لشؤون تنظيم 
السير والتراخيص باالدارة العامة 
للمرور العميد إحسان عبدالعزيز 
العويش ومســـاعد املدير العام 
العامة  الفنية باالدارة  للشؤون 
للمرور العميد مجحم الســـهلي 
ومدير ادارة مرور العاصمة العميد 
صالح بودســـتور ومدير ادارة 
االعالم األمني الناطق الرســـمي 
باســـم وزارة الداخليـــة العميد 
محمد هاشم الصبر، ورئيس قسم 
التراخيـــص في مرور العاصمة 

املقدم حامد املبارك.
   وبدأ احلفل بتالوة آيات بينات 
من الذكر احلكيم، وقد أكد اللواء 
الدوسري على ان هذا التكرمي يتفق 
مع املبدأ الذي أرسته القيادة العليا 
لوزارة الداخلية ممثلة في وزير 
الداخلية الفريق الركن م. الشيخ 
جابـــر اخلالد، والذي يتحدد في 
تكرمي املجد او املتميز حلثه على 
بذل املزيد من اجلهد ومضاعفة 
عطائه، وليكون منوذجا يحتذى 
لبقية زمالئه يدفعهم الى االبتكار 
واالبداع، وتوجه اللواء الدوسري 
للمكرمني بالتحية والتقدير على 
ما بذلوه من جهد وما قدموه من 

تضحيات لتحقيـــق االنضباط 
املـــروري على الطـــرق مبنطقة 
العاصمة وحثهم اللواء الدوسري 
على مواصلة التميز، كما أعرب 
مدير ادارة مرور العاصمة العميد 
صالح بودســـتور عن اعتزازه 
الدوسري للحفل  اللواء  برعاية 
وحضوره له، ما يؤكد التواصل 
بني قيادة قطاع املرور ومنتسبيه 

من ضباط وضباط صف وأفراد 
ومدنيني، وأضاف ان احلفل يأتي 
تكرميا لقيادات قطاع املرور الذين 
كانوا نعم املوجه لنا جميعا في 
ادارة  عملنا، وأيضا ملنتســـبي 
مرور العاصمة املتميزين، وكان 
من بني املكرمني املقدم حامد املبارك 
رئيس قسم التراخيص في مرور 

العاصمة. 

 موظفان في «األوقاف» ومفتش في جمرك بري سقطوا 
  في قبضة المكافحة بـ ٢ كيلو حشيش و١٢٠٠ حبة مخدرة

 أمير زكي ـ عبداهللا قنيص
  أحال وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون االمن اجلنائي بالوكالة مدير 
عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة الى نيابة 
املخدرات يوم امس ٣ مواطنني بتهمة 
حيازة مواد مخـــدرة بقصد االجتار 
وارفق في ملف القضية ٢ كيلو من مادة 

احلشيش و١٢٠٠ حبة مخدرة.
  وقال مصدر امني ان وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون االمن اجلنائي 
تلقى معلومات عن اجتار مواطن يعمل 
في وزارة االوقاف في املواد املخدرة، 

فطلب من مســـاعده العميد صالح الغنام تتبع املعلومات من قبل احدى 
االدارات الفاعلة في االدارة العامة ملكافحة املخدرات وعليه اختار العميد 
صالح الغنام ادارة املكافحة احمللية بقيادة العقيد احمد الشرقاوي ومساعده 
املقدم عبد احملسن العباســـي والنقيب عبدالعزيز العقيلي واملالزم أول 
علي حبيب وناصر العجيمان ومصعب العنجري واســـتطاع فريق عمل 
ادارة املكافحة احمللية االتفاق مع املتهم بعد التحري والتأكد من حيازته 
للمخدرات بقصد االجتار على شـــراء إصبعني من مادة احلشيش مقابل 
١٠٠ دينار وحدد املتهم مكان تسليم املخدرات وتسلم املبلغ املالي والذي 
رقم بعلم النيابة ولدى حضوره هو وشـــريكه الى مكان الصفقة في احد 
احياء الساملية القي القبض عليهما واعترفا باجتارهما في املخدرات وان 
مصدرهما في هذه السموم هو مفتش جمركي حيث يقوم املفتش على حد 
تأكيدهما بإدخال املخدرات الى البالد مســـتغال عمله كمفتش جمركي في 
احد املنافذ كما عثر في شـــقة يستأجرانها على كمية من مادة احلشيش. 
واشار املصدر الى ان املعلومات املهمة التي ادلى بها موظفا األوقاف بشأن 
املفتش اجلمركي نقلت الى وكيل الداخلية املســـاعد اللواء الشيخ احمد 
اخلليفة والذي بدوره اجرى اتصاال مع مدير عام اجلمارك ابراهيم الغامن 
والذي ابدى جتاوبا سريعا مع طلب اللواء اخلليفة بضبط املتهم الثالث 
«اجلمركي» في مقر عمله لينطلـــق فريق من املكافحة احمللية الى املنفذ 
البـــري ومن ثم القوا القبض على اجلمركي وبالتحقيق معه ومبواجهته 
بأقوال املوظفني اعترف باجتاره باملخدرات وارشد رجال املباحث عن شقة 
في اجلابرية يخفي بداخلها املخدرات ليتم االنتقال الى الشـــقة والعثور 

على نحو كيلو ونصف من احلشيش و١٢٠٠ حبة. 

 اللواء الشيخ احمد اخلليفة 

 سكرانة أهانت عسكريًا في «المهام»
  ومصري هدد ضابطًا بنقله من «المنشآت»

 

 تحرير ١٣٠ مخالفه خالل ٣ ساعات
   أمام كلية الدراسات التجارية

 ٦٠٠ دينار تبخرت من سيارة كاشير

 هاتف مواطنة تحول إلى بدالة مستشفى
  واستقبل ٣٠٠ اتصال خالل ساعات 

 هاني الظفيري ـ عبداهللا قنيص
  تعرض عســـكري يعمل في املهام اخلاصة الى 
االهانة والســـب في قبل فتاة في العقد الثاني من 
العمر مبنطقة الساملية مساء امس االول ليتم تسجيل 

قضية واحالة املواطنة الى مخفر الساملية.
  وفـــي التفاصيل التي يرويهـــا مصدر امني ان 
عسكريا اشـــتبه مبركبة كانت تترنح بني حارات 
الطريق وبتوقيفها وجد ان من يقودها فتاة كانت 
في حالة غير طبيعية بدأت بالتطاول على العسكري 
الذي طلب االسناد للتعامل مع الفتاة التي رفضت 

االنصياع الوامر رجال االمن ليتم احتجازها، حيث 
اشار املصدر الى ان الفتاة كانت بحالة غير طبيعية 

ورجح ان تكون حتت تأثير املسكرات.
  من جهة اخرى احتجز وافد مصري في مخفر 
ميناء عبداهللا بتهمة اهانة ضابط وتهديده بإحلاق 
أذى، وقال مصدر امني ان الوافد حاول الدخول الى 
ميناء االحمدي دون احلصول على اذن بالدخول 
وحينمـــا ابلغ بأنه البد ان يحصـــل على اذن قام 
بالتطاول على الضابط وتوعده بإحلاق االذى به 

ونقله من جهة عمله في أمن املنشآت. 

 أمير زكي
  واصل رجال اإلدارة العامة 
للمرور بتعليمات مباشرة من 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
اللواء محمود  املرور  لشؤون 
الدوسري ومساعده لشؤون 
الســــير والتراخيص  تنظيم 
العميد إحسان العويش حمالتهم 
املرورية في جميع ارجاء البالد. 
وأوضح مصدر أمني ان رجال 

النقيب  مرور حولي بقيــــادة 
ناصر الشــــبعان واملالزم أول 
راشد العقروقة قاموا مبواصله 
املروريــــة للحد من  احلمالت 
املستهترين ولكثرة الشكاوى 
أمام كلية الدراسات التجارية 
في منطقة حولي وبدأوا بتحرير 
املخالفات وعددها ١٣٠ مخالفة 
خالل ٣ ســــاعات من انطالق 
احلملة ومتثلت في عدم ربط 

حزام أمــــان وانبعاث الدخان 
واستخدام هاتف نقال، واستهتار 
ورعونة، وعدم حمل رخصة 
قيادة، مشيرا الى ان احلمالت 
املرورية مستمرة في محافظة 
حولي بشكل خاص وبجميع 
احملافظات بشكل عام للحد من 
االختناقات املرورية باالضافة 
الى املستهترين وتطبيق جميع 

العقوبات الالزمة حيالهم. 

 هاني الظفيري
  تعرض محصل من اجلنسية املصرية لسرقة 
ايرادات اجلمعية التي يعمل بها بعد ان قام بوضع 
حصيلة البيع مبركبته التي كسر زجاجها اجلانبي 

ومت االستيالء على مبلغ ٦٠٠ دينار.
  وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان الوافد 
وحســـب ادعائه قام بأخذ املبلغ معه الى منزله 
ليتنـــاول وجبة الغـــداء، وبخروجه من املنزل 

الكائن في منطقة سعد العبداهللا وجد ان زجاج 
سيارته اجلانبي قد حتطم وبتفقده املبلغ الذي 
كان يضعه داخل درج السيارة وجد أنه اختفى 
ليتجه على الفور الى مخفر تيماء، حيث اشار 
بأصابع االتهام الى احد العاملني معه وهو شاب 
من فئة غير محددي اجلنســـية ليتم تســـجيل 
قضية وإحالة ملفها إلى رجال املباحث لضبط 

املشتبه به والتحقيق معه. 

 محمد الدشيش
  اتهم مواطن مجلة إعالنية 
بإقالق الراحة من خالل تدوين 
رقم هاتـــف زوجته باخلطأ، 
مؤكدا انه اســـتقبل في خالل 
٢٤ ساعة نحو ٣٠٠ اتصال من 

داخل الكويت وخارجها.
  وقال مصدر امني ان املواطن 
تقدم الى مخفر الشويخ مبلغا 
عن إزعاج عبر الهاتف، مشيرا 

إلى ان هاتف زوجته أصبح 
بدالة مستشـــفى، مضيفا ان 
زوجته أبلغته بأن عشـــرات 
االتصـــاالت بدأت تنهال على 
هاتفها النقال منذ الســـاعات 

األولى.
   وعندمـــا استفســـر من 
املتصلني عن أسباب اتصالهم 
أخبـــروه بأنهـــم يتصلون 
مبوجب رقم هاتف مســـجل 

في جريدة إعالنية.
  ومضى املواطن بالقول قمت 
بالذهاب إلـــى إدارة اجلريدة 
حيث أبلغت إدارة اجلريدة بأن 
هناك معلن وضع إعالن بيع 
شقق بأسعار رمزية وان املعلن 
هو الذي حـــدد رقم الهاتف، 
مشيرا إلى ان إدارة املجلة أكدت 
عدم مسؤوليتها عن هذا اخلطأ 

غير املقصود منها. 

 سكرت فعرقلت السير 
  هاني الظفيري

  أقدمت مواطنة (٤٠ عاما) على 
إزعاج املارة مقابل نادي القادسية 
الرياضي مساء امس األول لتتم 
احالتها إلى مخفر املنطقة وسجلت 

بحقها قضية.
التي يرويها  التفاصيل    وفي 
املصدر ان بالغـــات عدة تلقتها 
غرفة عمليات الداخلية عن سيدة 
تسير على قدميها بحالة الفتة 
لالنتباه حيث تقوم بعرقلة حركة 
ســـير املركبات والتوقف امامها 
وتارة أخرى تقـــوم باجللوس 
فـــي منتصف الطريـــق ليهرع 
على الفـــور رجال جندة حولي 
حيث تبـــني ان املواطنة خارج 
نطـــاق التغطية وباالســـتعالم 
عنها تبني انها مواطنة ومسجلة 
بحقها قضية خارج الكويت لتتم 
احالة االربعينية إلى مخفر ميدان 

حولي. 

 شروع في االنتحار 
بحبوب

  أمير زكي
  نقلت وافدة اثيوبية (٢١ عاما) 
الفائقة جراء  الى غرفة العناية 
تناولها كميات كبيرة من احلبوب 
في محاولة منها لالنتحار ليتم 
تسجيل قضية. وفي التفاصيل 
أن مواطنا ابلغ عمليات الداخلية 
بـــأن خادمته انتحـــرت بعد ان 
وجدها ممـــدة في غرفة منزلهم 
العبداهللا، ليهرع  مبنطقة سعد 
على الفـــور رجال االمن ورجال 
الطـــوارئ الطبية بقيادة ناصر 
اخلالـــدي الى موقع البالغ، ومت 
عمل االنعاش الصناعي للوافدة 
التي ادخلت علـــى الفور غرفة 

العناية الفائقة. 

 طفل يصارع الموت 
  بعد حريق شقة بالجهراء

  هاني الظفيري
  أدخل طفل ٤ سنوات العناية 
الفائقة في مستشـــفى اجلهراء 
بحالة حرجة جدا جراء تعرض 
شقة ذويه حلريق نتيجة متاس 
كهربائي ظهر امس ليتم تسجيل 
قضية وفي التفاصيل التي يرويها 
املصدر أن بالغا ورد ظهر امس 
عن احتراق شقة في منطقة سعد 
العبداهللا ليهرع على الفور رجال 
اطفاء مركز الصناعية احلرفي 
الذي  حيث مت اخمـــاد احلريق 
وصلت ألســـنته إلـــى طفل من 
اسرة خليجية مكونة من أربعة 
اشـــخاص ليتم نقل الطفل الى 
الفائقـــة حيث رجح  العنايـــة 
املصـــدر ان يكون وراء احلريق 
مدفئة تسببت في اشتعال النيران 

بشقة األسرة السعودية. 

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 الصبر: الحوادث أودت  بحياة ٣٦٩ شخصاً  

 ألزمت الدائـــرة املدنية في احملكمة 
الكلية وزارة املالية بأن تؤدي لوافد مبلغ 
عشرة آالف دينار قيمة الدية الشرعية 

املستحقة له عن وفاة ابنه.
  وتتخلص الواقعة في أن ابن املدعي 
قد توفى نتيجة حادث دهس تعرض له 
أثناء سيره على الطريق حيث انحرفت 
تلك املركبة ودهســـته، وبذلك تسبب 
قائد املركبة نتيجة خطأه وإهماله في 
قتل ابن املدعي نتيجة اإلصابات التي 
وقعت له من جـــراء احلادث وإصابته 

بنزيف حاد بالرأس ما أدى إلى وفاته 
بنفس مكان احلادث.

  حضر احملامي علي الواوان وترافع 
أمام احملكمة مطالبا بالدية الشـــرعية 
مستندا الى القوانني التي تلزم وزارة 
املالية بالضمان وأداء الدية الشـــرعية 
ألي شخص يتوفى على أرضها نتيجة 
حوادث باخلطأ إذ أن املشرع قد استهدف 
مـــن النصـــوص القانونيـــة الضمان 
لألذى النفســــــي وأال يـــهدر دم فــي 

اإلســالم. 

 ١٠ آالف دينار دية شرعية لوافد فقد ابنه في دهس

 رفض دعوى إدارية من طبيب جراحة أورام
 قضت محكمة االســـتئناف برفض 
االســـتئناف وتأييد احلكم املستأنف 
مع إلزام املستأنف املصروفات وأتعاب 

احملاماة الفعلية عن الدرجتني.
  وفي التفاصيل، أقام طبيب جراحة 
أورام دعـــوى إدارية ضد وكيل وزارة 
الصحـــة ومدير مركز صحي ورئيس 
قسم جراحة األورام بشخصه وصفته 
طالبا تعديـــل تقرير كفايته وتقييمه 
مبرتبة ممتاز مع تعديل مسماه الوظيفي 

وإلزامهم بدفع  ٥٠٠١ د.ك تعويضا مؤقتا. 
وقال شارحا لدعواه بأنه حاصل على 
درجة الدكتوراه فـــي جراحة األورام 
ومت تعيينه بوظيفة مساعد باملخالفة 

للقانون.
  وعليه مثل املستأنف ضده الثالث 
رئيس قسم جراحة األورام احملاميان 
عبدالعزيز طاهر اخلطيب وخالد طاهر 
اخلطيب من مجموعة طاهر القانونية 
للدفاع عنه حيث أكد احملاميان للمحكمة 

ان املســـتأنف ضده قد أبدى رأيه في 
مجلس أقســـام اجلراحة بعد مناقشة 
مســـتواه الفني الذي وصـــل إلى أن 
املستأنف لم ينه فترة التمرين املقررة 
لألطباء وأنه قضى كل مراحل دراسته 
اجلامعية وما بعدها خارج البالد وهو 
من صميم سلطة اإلدارة التقديرية والتي 
رأت أن مســـتواه الفني غير معروف 
وأوصت بتعيينه مساعدا ليتم تقييمه 

خالل سنة. 

 احملامي علي الواوان 


