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هاني الظفيري
أبلغ وافد آسيوي ظهر امس عن تعرضه للسلب بالقوة في منطقة الشويخ 
وســـجل قضية أحيل ملفها لرجال املباحث. وقـــال مصدر أمني ان الوافد وهو 
بنغالي اجلنسية قال انه كان مبركبته على طريق جمال عبدالناصر عندما فوجئ 
مبركبة من نوع وانيت تعترض طريقه فتوقف حيث ترجل شابان كانا ملثمني 
بينما بقي ثالث في السيارة وأخرجا سكينا ووضعاه على خاصرته وقام أحدهما 

بسلبه حافظة النقود التي كان بداخلها ٢٢٠ دينارا، كما سلبا منه هاتفني.

«وانيت» سلب آسيويًا في جمال عبدالناصر
هاني الظفيري

متكن رجال منفذ الســـاملي من إلقاء القبض على ثالثة شـــبان وسجلت 
بحقهم قضية اخلروج من البالد بصورة غير قانونية. وقال مصدر امني ان 
احد رجال منفذ الســـاملي اشتبه في شابني خليجيني كانا بصدد اخلروج من 
الكويت وبتفتيش مركبتهما وجد شابا في املقعد االخير مختفيا حتت اغطية 
ليقوم باإلبالغ عنهم ليتم ضبطهم حيث تبني ان االخير وهو ايضا خليجي كان 

مطلوبا ، ومتت احالتهم الى مخفر تيماء متهيدا إلحالتهم للنيابة العامة.

مطلوب حاول الهروب تحت أغطية

احملامية دالل املال 

البحث عن سائق «أميركية» بيضاء قتل مواطنة
بساطور على رأسها في بنيد القار

هاني الظفيري - محمد الجالهمة
لقيت مواطنـــة تبلغ من العمـــر ٣٦ عاما 
مصرعها في ظروف غامضة في منطقة بنيد 
القار، إذ أقدم شخص مجهول حتى اعداد اخلبر 
للنشر على قتلها بطريقة وحشية مستخدما 
ســـاطورا، وفور تلقي البالغ في السابعة من 
مساء امس قام رجال امن محافظة العاصمة 
بقيادة العميد حسني الشيرازي ورجال مباحث 
العاصمة بقيادة العقيد منصور العتيبي بحمالت 
مكثفـــة في بنيد القار، حيث وقعت اجلرمية، 
ومحيط العاصمـــة لضبط القاتل والذي افاد 
شهود عيان بأنه كان يستقل سيارة أميركية 

بيضاء اللون.
وقال مصدر امني ان املجني عليها تبلغ من 

العمر ٣٦ عاما وان اجلرمية استبقتها مشادة 
كالمية وهو ما يرجح ان يكون املجني عليها 
تعرف اجلاني، مشـــيرا الـــى ان رجال االدلة 
اجلنائية وفور تلقي البالغ سارعوا الى موقع 
اجلرمية، ومن خـــالل معاينة اجلثة تبني ان 
القاتل ضرب املجني عليها بساطور على رأسها 

وهو ما ادى الى مصرعها.
واشار املصدر الى ان رجال االمن حتفظوا 
على هاتف املجني عليها والذي من املمكن ان 

يقود الى القاتل.
وحول اجلرمية والترجيحات بشأنها قال 
املصدر ان احلديث في هذا االمر سابق الوانه 
ورمبـــا يكون القاتل ميت لها بصلة قرابة من 

الدرجة االولى ورمبا خالف ذلك.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

«االستئناف» تلزم مدرسة خاصة
بتعويض طالبة ٣٠٠٠ دينار

قضت الدائرة املدنية السابعة مبحكمة 
االستئناف برئاسة املستشار عبدالسالم 
البعيجـــان بتعديل حكـــم محكمة أول 
بإلزام مدرســـة خاصة  القاضي  درجة 
بتعويض طالبة مببلغ ١٠٠٠ دينار على 
سبيل التعويض املدني وقضت بإلزامها 
بتعويض الطالبة مببلغ ٣٠٠٠ دينار. عن 
األضرار التي تعرضت لها جراء اعتداء 
أحد الطلبة عليها أثناء اليوم الدراسي 

وفي وجود مدرس الصف.
أنه  الدعـــوى في  وتخلص واقعات 
في يوم الواقعة وأثنـــاء تلقي الطالبة 
دروســـها بالصف قام أحد زمالئها من 
الطلبة باالعتداء عليها بالسب والضرب 

في وجـــود املدرس. فقام والد الطالبة بتقدمي شـــكوى 
جزائية ضد املدرسة والطالب املعتدي.

وحضرت احملامية دالل املال أمام محكمة اجلنايات عن 
الطالبة ووالدها وادعت مدنيا مطالبة بتعويض موكلتها 

مببلغ ٥٠٠١ دينار. على سبيل التعويض 
املدني املؤقت عن األضرار التي سببها 

الطالب ملوكلتها.
وقد قضت احملكمة اجلزائية بوضع 
الطالب حتت االختبار القضائي في بيئته 
الطبيعية حتت إشراف وتربية وتوجيه 
مراقب السلوك وإحالة الدعوى املدنية 
إلى احملكمـــة املدنية املختصة في حكم 

نهائي وبات.
وأمام احملكمة املدنية حضرت احملامية 
املال وقامت بإدخال املدرسة التي تدرس 
بها موكلتهـــا خصما في الدعوى لقيام 
مســـؤوليتها عن األضرار التي أحدثها 

الطالب املعتدي على موكلتها.
وقد جاء حكم أول درجة بإلزام املدرســـة بأن تؤدي 
للطالبة مبلغ ١٠٠٠ دينار. على سبيل التعويض النهائي. 
اســـتأنفت املال احلكـــم فقضـــت احملكمـــــة بحكمهــا 

املتقــدم.

اللواء عبداهللا خليفة الراشد

العقيد منصور العتيبيالعميد حسني الشرازي

عبداهللا قنيص ـ محمد الجالهمة
أحال مدير عام اإلدارة العامة 
ملباحث الهجرة اللواء عبداهللا  
خليفة الراشــــد يوم امس الى 
النيابــــة العامة مواطنا بتهمة 
حجر حرية واملواقعة باإلكراه، 
كما احتجز ٦ وافدات آسيويات 

الستكمال التحقيق معهن.
وقال مصدر أمني ان مدير 
عــــام اإلدارة العامــــة ملباحث 
الهجــــرة أبلغ مــــن قبل وزارة 
التجــــارة بان مواطنا ســــحب 
ترخيص مزاولته ملهنة جلب 
العمالة املنزلية، ومع ذلك فإن 
املواطــــن يعمل من الباطن من 
خالل شبكة عمالة آسيوية تقوم 
بإرسال خادمات مرجتعات من 
مواطنني حضرن على مكاتب 

أخرى.
ومضى املصدر األمني بالقول: 
قام اللــــواء الراشــــد بتكليف 
العامة  ادارات اإلدارة  احــــدى 
ملباحث الهجــــرة وطلب منهم 

املواطن يستأجر شقة في حولي 
وان الشقة ورغم انها تستغل 
في إقامة اخلادمات املرجتعات 
اال ان املواطن يعتاد املبيت فيها 

اليام متصلة.
وقال املصدر: مت اخطار وكيل 
نيابــــة حولي مبا وصلت اليه 
التحريات والــــذي منح فريق 
العامة ملباحث الهجرة  االدارة 
الشــــقة وجرى  اذنا مبداهمة 
تنفيذ اإلذن النيابي حيث ضبط 
املواطن داخل الشقة وبرفقته ٦ 
آسيويات، وبالتحيق معهن قلن 
ان املواطن اعتدى على ٣ منهن 
وانه كان يطلب منهن انتظاره 
في منزله ومن ثم االســــتمرار 
في االعتداء عليهن حتى يوفر 
لهن فرص عمل مناسبة، وقال 
املصدر: متت مواجهة املواطن 
باعترافات اآلســــيويات حيث 
نفى في بداية التحقيق ولكنه 
سرعان ما اعترف بأنه اعتدى 

على اآلسيويات بالرضا.

معرفة حقيقة مزاولة املواطن 
للمهنة، وايضــــا التحقيق في 
بالغات تضمنت قيام املواطن 
باالعتداء على آسيويات وهو ما 
يسيء الى ملف حقوق اإلنسان 

في الكويت.
واضاف املصدر: قام فريق 
عمل مباحــــث الهجرة بإجراء 
املزيد من التحريات، وتبني ان 

«مباحث الهجرة» حررت ٦ آسيويات
وأوقفت مواطنًا ممنوعًا من مزاولة المهنة

«سوبر مان» في منزل مواطن في النهضة

الصالح: ٧ وفيات في األسبوع األول من العام ٢٠١١

مواطن ورطته مخالفة سير في عدة قضايا
يهدد رجال األمن: ستدفعون الثمن غاليًا

ضبط سوري زّور هوية ضابط مباحث لسلب اآلسيويين

معاملة فحص فني كشفت عن قضية تزوير

هاني الظفيري
ابلغ مواطن عمليـــات الداخلية فجر أمس 
عن شـــخص وجده في منزله الكائن مبنطقة 
النهضة. وقد استطاع الشخص املجهول الهرب 
من صاحب املنـــزل ورجـــال األمـــن بطريقة 
افالم هوليـــوود وســـجلـــت قضيـــة حملت 
مســـمى دخول مســـكـــن بقصــــد ارتكـــاب 

جرميــة.
وقال مصدر امني ان مواطنا شاهد شخصا 

داخل منزله وباللحاق به ذهب الشخص املجهول 
الى ســـطح املنزل وقام باغـــالق الباب خلفه 
حيث ابلغ املواطن عمليات الداخلية والتي ما 
ان وصل رجالها واعطاهم صاحب املنزل إذنا 
بكسر الباب املؤدي الى السطح الذي اختبأ به 
املجهول وجدوا ان الشخص املتهم قد قام بربط 
املالبس التي وجدها في الســـطح مع بعضها 
البعض ونزل بها مسافة ٨ أمتار تقريبا ليفر 

الى جهة غير معلومة.

قال اللواء يحيـــى جابر الصالح مدير عام مركز 
الدراسات التابع لوزارة الداخلية ان نتيجة دراسة 
اجرتها إدارته اوضحت ان اخطر احلوادث مرتبطة 
مبخالفات املرور «السرعة فوق املعدلـ  جتاوز االشارة 
احلمراءـ  القيادة عكس السيرـ  مخالفة شروط األمن 
واملتانة» كذلك هناك نتائج مرتبطة بأنواع احلوادث 
املرورية ـ ونتائج اســـتطالع الرأي حول احلوادث 

املرورية املؤدية للوفاة واالصابات اجلسيمة، وحتليل 
نتائج استبيان النفسية، ونتائج املقابالت. من جهة 
اخرى ذكرت اإلحصائية االسبوعية حلاالت الوفيات 
غير اجلنائية «حوادث السيارات» الصادرة عن االدارة 
العامة لألدلة اجلنائية ان الفترة من ١ـ  ٢٠١١/١/٨ شهدت 
٧ حـــاالت وفاة من جنســـيات مختلفة من بينهم ٣ 

مواطنني، و٣ غير كويتيني وآخر مجهول الهوية.

عبداهللا قنيص
احتجز مواطن في مخفر ميناء عبداهللا بعدة 
تهم منها اهانة رجال امن واتالف مال الدولة 
وتهديد بالقتل، وقد وجهت كل هذه التهم الى 

املواطن نظير مخالفة مرورية.
وقال مصدر امني ان احدى دوريات الشرطة 
رصدت مواطنا وهو يتجاوز االشارة الضوئية 
متعمــــدا حيث متت مالحقتــــه وبعد مراوغة 
والتظاهر بأنه لم يشاهد الدورية توقف حيث 
طلب منه رخصة القيادة ودفتر املركبة متهيدا 

لتحرير مخالفة.
ومضــــى املصدر بالقول: رفــــض املواطن 
قائد السيارة االمتثال وتقدمي رخصة قيادته 
وتلفظ بعبارات خارجة وأخرج رجن بوكس 
محاوال االعتــــداء على رجال األمن الى جانب 
قيادته ملركبته ومحاولته الهرب واصطدامه 

بالدورية.
وقال املصدر مت طلب اسناد وأجبر املواطن 
على الصعود الى الدورية ليتوعد رجال األمن 

بأنهم سيدفعون الثمن غاليا.

٥٩ مخالفًا و٤ سيارات مطلوبة
في حملة ألمن الجهراء

هاني الظفيري
شــــن رجال أمن محافظة اجلهراء حملة موســــعة على سكراب أمغرة 
فجر أمس اســــتطاع رجال األمن من خاللهــــا ضبط ٥٩ وافدا من مختلف 
اجلنســــيات وضبط أربع مركبات مسروقة. وقال مصدر أمني ان احلملة 
جاءت بتعليمات من مدير امن اجلهراء العميد محمد طنا وإشراف العقيد 
صالح الدعاس وتنفيذ الرائد مطر السبيل، حيث مت توزيع العسكر على 
االماكن املشبوهة في السكراب وألقي القبض على ١٣ وافدا من اجلنسيات 
العربية واآلسيوية بقضايا انتهاء االقامة و٤٥ آخرين كانوا مخالفني لقانون 
العمل، وأشار املصدر الى ان رجال األمن وأثناء سير احلملة اشتبه أحدهم 
بوافد مصري حــــاول الفرار، اال انه ضبط، حيث تبني انه كان يخبئ في 
بنطاله خمســــة غرامات من مادة الهيروين لتتم إحالة جميع املضبوطني 

الى املديرية متهيدا إلحالة كل شخص حسب القضية املسجلة بحقه.

سرقة معدات ثقيلة من 
الشويخ.. ومركبة بالحيلة

هاني الظفيري
فوجئ مســـؤول فـــي احدى 
املؤسســـات بتعرض شـــركته 
للسرقة عن طريق الكسر صباح 
امس في منطقة الشويخ ليبلغ 
عن اختفاء ماكينتني تبلغ قيمة 
الواحدة منهما نحو ٧ آالف دينار 
الى جهـــاز كمبيوتر  باإلضافة 
اللص  ومعدات خفيفة اخرجها 
من الباب اخلارجي للشركة ليتم 
تسجيل قضية في مخفر الشويخ. 
من جانب آخر، فقد تقدم مواطن 
ببالغ الى غرفة العمليات مساء 
امس يفيد بتعرض منزله الكائن 
مبنطقة غرناطة الى السرقة عن 
طريق التسور واالستيالء على 
تلفاز نوع بالزمـــا والعديد من 
االغراض التي خف وزنها وثقل 
ثمنها ليتم تســـجيل قضية في 

مخفر الصليبخات.
من جهة اخرى، تقدم مواطن 
الى مخفر الصليبخات مبلغا عن 
تعرضت للسرقة باحليلة، فقد 
اتفق مع شخص ال يعرفه على 
بيع مركبته وبطلب االخير منه 
جتربة املركبـــة الذ بالفرار بها 
الى جهة غير معلومة، وأشـــار 
املواطن في شكواه الى انه وجد 
الشـــخص متوقفـــا بالقرب من 
السيارات املعروضة بالقرب من 
سينما الصليبخات وأقنعه بأنه 
«شراي» اال انه اكتشف عكس ذلك 

وعليه مت تسجيل قضيه.

أمير زكي
ألقى رجال مباحث الفروانية القبض على 
وافد سوري زّور هوية تشير الى انه ضابط 

مباحث وذلك لسلب اآلسيويني.
وكانت معلومات وردت الى مدير مباحث 
الفروانية عن ان الوافد وهو في العقد الثالث 
وعاطل عن العمل زّور هوية عسكرية الغراض 

غير معروفة حيث متت مداهمة مســـكنه في 
الفروانية وعثر بحوزته على هوية عسكرية 
تشير الى انه ضابط وبالتحقيق معه اعترف 
بأنــــــه زور الهويـــة الرتكاب اعمال ســـلب 
منتحال صفـــة املباحث. وجار التحقيق معه 
ملعرفة حجم القضايــــــا التي نفذهـــا بهــذه 

الصفــة.

هاني الظفيري
أحيل وافد باكســـتاني الـــى اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية بتهمة التزوير في محررات 
رسمية، على أن يخضع الباكستاني للتحقيقات 
ملعرفة كيف حصل علـــى أختام مزورة أجنز 

بواسطتها املعاملة.
وقال مصدر امني ان وافدا تقدم الى قســـم 

الرخص لتجديد اوراق سيارته وبالتدقيق في 
املعاملة تبني ان االختام املوضوعة على األوراق 

مزورة.
ومضى املصدر األمني قائال: مت اخطار رئيس 
قســـم الفحص الفني في مـــرور مبارك الكبير 
الذي أمر بإحالة الوافد الى «اجلنائية» وارفاق 

األوراق التي تؤكد قضية التزوير.

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
وإنشاء حديقتك بقسط 

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط وإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

الفر�سـان لل�ستاليت
برمجة و�سيانة

فك ونقل وتركيب

الر�سيفر العجيب المتطور

50504374

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

مبنا�سبة اإجازة الربيع )ن�سف العام(

�ساليهات املهنا
�ساليهات عائلية لالإيجار

اإطاللت خالبة

يف منطقة لوؤلوؤة اخلريان

3 غرف، 3 حمام، �سالة، فر�س ملكي

حديقة عامة + حديقة اأطفال + �سالة األعاب.

ت/ 97121226 - 97121224

واإجازة العيد الوطني

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا


