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 أمير زكي
العمل  انقطاع عـــن    بعد 
دام أسبوعني اثر قيام وزير 
الداخليـــة الســـابق الفريق 
الشـــيخ جابر  ركن متقاعد 
اخلالـــد باســـتبدال عقوبة 
السجن بحق عضو مجلس 
األمة السابق بادي الدوسري 
باخلدمة العامة، باشر مدير 
عـــام اإلدارة العامة للهجرة 
اللواء كامـــل العوضي مهام 
عمله واســـتقبل املراجعني 
الذين كانوا ينتظرون عودته، 
وكان اللـــواء كامل العوضي 

قد طلب منه العودة الى ممارسة مهام عمله بعد قبول استقالة 
وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد وتعيني 

الشيخ أحمد احلمود وزيرا للداخلية. 

 أمير زكي
  امر وكيل وزارة الداخلية املســـاعد لشؤون املؤسسات االصالحية 
وتنفيذ األحكام اللواء انور الياسني باحالة جثة وافد بنغالي يدعى الى 
الطب الشرعي للتأكد من حقيقة وفاته وسط ترجيحات بأن تكون الوفاة 
طبيعية. وقال مصدر امني ان احالة اجلثة للطب الشرعي جاءت بعد 
اخطار اللواء الياسني بوفاة اآلسيوي خالل تواجده في سجن االبعاد. 

 هاني الظفيري
  لقي مواطن مصرعه إثر انقالب مركبته اليابانية 
على طريق فرجينيا مســـاء امس ليتم نقل اجلثة 

عن طريق رجال الطب الشرعي.
  وقال مصدر أمني إن مواطنا شاهد مركبة منقلبة 
وباالطـــالع عليها وجد قائدهـــا دون حراك ليقوم 
بإبالغ العمليات وعليه توجه رجال األمن بقيادة 
العقيد فالح محســـن إلى مكان احلادث وتبني ان 
املواطن لفظ انفاسه جراء االنقالب وسجلت قضية 

انقالب ووفاة.

  ومـــن جانب آخر، فقد كتبـــت النجاة ملواطنني 
بعد ان انقلبت مركبتهما رباعية الدفع على طريق 
الدائري اخلامس مساء امس االول حيث نقلوا عن 

طريق رجال  الطوارئ الطبية.
  وقال مصدر امني في بالغ ورد إلى غرفة العمليات 
من أحد املارة يفيد بانقالب مركبة على طريق اجلهراء 
السريع بالقرب من جسر السكراب ليهرع رجال األمن 
بقيادة املالزم أول عادل البراك ووكيل ضابط جمال 
الرقيان ومت نقل املصابني وهم مواطنان إلى مستشفى 

اجلهراء نتيجة اإلصابات التي حلقت بهما. 

 ذكرت اإلحصائية األسبوعية حلاالت 
الوفيات غير اجلنائية (حوادث السيارات) 
الصادرة عن اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 
ان الفترة من ١ـ  ٢٠١١/٢/١٢ شهدت ١٢ حالة 
وفاة من جنســـيات مختلفة من بينهم ٦ 

مواطنني، ٦ غير كويتيني.
  وأهابت إدارة اإلعـــالم األمني بوزارة 

الداخلية مبســـتخدمي الطريق ضرورة 
توخي احليطـــة واحلذر أثنـــاء القيادة 
وااللتـــزام بقواعد وآداب املـــرور وعدم 
جتاوز اإلشارة الضوئية احلمراء وااللتزام 
مبدلول اخلطوط األرضية، مشـــيرة الى 
أن االلتزام بقانون املرور يعني السالمة 

على الطريق. 

 ١٢ حالة وفاة في ١٢ يومًا خالل فبراير

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 مواطن خدع زوجته الخامسة باعتبارها 
الثالثة  فاتهمته بالمواقعة بغير إكراه

الدائــــرة   قضــــت 
اجلزائية باحملكمة الكلية 
بإلغــــاء حكم أول درجة 
القاضي بحبس مواطن 
خمس سنوات مع الشغل 
والنفاذ، وقضت ببراءته 
من تهمــــة التزوير في 
محررات رسمية ومواقعة 
امرأة بغير اكراه أو تهديد 
(زوجته اخلامسة) حيث 
كان الثابت انه متزوج من 
أربعة نساء قبلها. كان 
دفاع املتهم احملامي محمد 

غالي العنزي خالل جلسات احملاكمة قد ترافع شفاهة ودفع 
بانتفاء الركن املعنوي جلرمية املواقعة املسندة للمتهم كما 
دفــــع بانتفاء جرمية التزوير بحقه وطالب أصليا ببراءة 
املتهم مما اسند إليه من اتهام واحتياطيا استدعاء زوجته 
األولى التي قام بتطليقها لالستماع إلى شهادتها. وتخلص 
وقائع الدعوى في ان املتهم مت زواجه على املجني عليها 
أمام املأذون الشــــرعي مقررا له بأنــــه متزوج من اثنتني 
قبــــل املجني عليها، فاثبت املــــأذون ذلك في عقد الزواج، 
ومتكن املتهم بذلك من مواقعة املجني عليها في مسكنه. 
وإثناء مراجعة املجني عليها إلدارة التوثيقات الشرعية 
التابعة لوزارة العدل تبني لها ان املتهم لديه أربع زوجات 
مازلــــن بعصمته قبل زواجه منها، فأقامت دعواها ضده، 
وبالتحقيق مع املتهم أنكر ما نسب إليه وقرر ان في ذمته 
ثالث زوجات فقط حيث انه طلق زوجته األولى منذ فترة 

طويلة وتزوجت من آخر وأجنبت منه خمسة أوالد. 

 احملامي محمد غالي العنزي 

 مليار دينار كلفة مشاريع «الداخلية» في خطة التنمية الثانية
 برعايـــة وحضـــور وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
اخلدمات االمنية املساندة اللواء 
عيد عبداهللا أبوصليب نظمت 
إدارة تخطيـــــط املشـــاريــع 
العامة لالنشـــاءات  بـــاالدارة 
والصيانة ندوة مبسرح االدارة 
مبنطقـــة صبحان ملناقشـــة 
املشـــاريع االنشـــائية لوزارة 

الداخلية.
  وشارك في الندوة مختلف 
التابعة  الهندســـية  القطاعات 
لوزارة الداخلية بهدف التنسيق 
باجناز مشاريع الوزارة، وفي 
بداية الندوة قدم م.علي حسني 
القالف «مراقب التخطيط» شرحا 
مفصال للمشاريع قيد اإلعداد 
واملناقصات التـــي مت طرحها 
واجلاري ترميمهـــا، كما قدم 
م.طارق جاسم احملميد (مراقب 
التخطيط) عرضا للمشـــاريع 
اإلنشـــائية قيد التصميم، كما 
استعرضت م.ندى سالم النهام 
(مساعد مدير اإلدارة) املشاريع 
االنشـــائية قيد التنفيذ سواء 
املنفذة من قبل وزارة الداخلية 
أو املنفذة من قبل وزارة األشغال 
العامة ونسب اجنازها وتواريخ 
اجنازهـــا ومن أهمهـــا مبنى 

الوزارة الرئيسي ومبنى كلية 
الشـــرطة ومبنى قوات األمن 
اخلاصة ومديرية أمن مبارك 
الكبير ومبنـــى االدارة العامة 

للهجرة.
  وفـــي ختـــام النـــدوة قدم 
م.ناصر حســـن املطير (مدير 
اإلدارة) شرحا مفصال للوضع 
الراهن ملرافق الوزارة واملواقع 
املخصصة لها وكذلك حجم وعدد 

  كما أكد ان ضرورة متابعة 
تنفيذ مشاريع الوزارة بكفاءة 
عالية الجنازها ضمن البرنامج 
الزمنـــي احملدد خلطة التنمية 
العامة للدولة وملواكبة النهضة 
العمرانيـــة بالكويت، وأهمية 
التنسيق بني مختلف القطاعات 
لسرعة اعتماد املشاريع وتقدمي 
تقارير دورية للمتابعة مع رصد 
املعوقات وتدارســـها واتخاذ 

املدرجة  املشاريع االنشـــائية 
بخطة التنمية الثانية، مؤكدة 
على ضـــرورة تكاتف جهود 
قطاعات الوزارة املختلفة لتذليل 
التي تعترض  العقبات  جميع 
سير املشـــاريع واملؤثرة على 
البرنامج الزمني لها، وبني أن 
التكلفـــة التقديرية االجمالية 
ملشاريع الوزارة جتاوزت املليار 

دينار.

املناســـبة بالسرعة  القرارات 
املمكنة، وكذلك اهمية االستعداد 
لتجهيـــز املباني وتشـــغيلها 
ومتابعـــة صيانتهـــا لتتمكن 
الـــوزارة من تقـــدمي خدماتها 
واملهام األمنية املناطة بها بكفاءة 
عاليـــة مع توفيـــر بيئة عمل 
مناسبة للموظفني واملراجعني 
ســـواء كانوا من املواطنني أو 

املقيمني. 

 أعلن عنها خالل ندوة بمشاركة قطاعات الوزارة الهندسية

 احلملة شملت اوكار مشبوهة  العميد محمد طنا اللواء عبدالفتاح العلي

 جانب من املخالفني 

 اللواء كامل العوضي 

 اللواء عيد ابوصليب متوسطا عدد من قيادات الداخلية خالل ندوة عرض مشاريع الداخلية  احلوادث املرورية تتكرر بشكل دوري 

 حادث مروري يكشف مواطنًا 
  وصديقته في حالة سكر 

 اللواء العوضي باشر مهام عمله في «الهجرة»

 مصرع سجين في «اإلبعاد»

 وفاة مواطن على طريق فرجينيا
  وإصابة آخرين على الخامس

 متحرش بصق في وجه مواطن

 .. ومواطن سكر فتهجم على رجال إسناد

 و٤ لصوص سرقوا مخيمًا

 سائق المنزل تحرش بخادمة الكفيل
  وآسيوي في حالة غير طبيعية بمنزل مواطن

 عبداهللا قنيص
  أحال رجال جندة االحمدي مواطنا وموطنة ضبطا في حالة سكر 

مبنطقة الفنطاس مساء امس االول وسجلت بحقها قضية.
  وقال مصدر أمني ان رجال النجدة اشــــتبهوا مبركبة تترنح على 
الطريق الساحلي وبتوقيف قائدها تبني انه ومرافقته املطلوبة للتنفيذ 
املدني خارج نطاق التغطية وبتفتيش املركبة عثر بداخلها على بطل 
خمر مستورد ارفق بالتقرير الذي احيلوا على اثره الى مخفر الفنطاس 
وسجلت قضية. ومن جانب آخر فقد كشف حادث اصطدام وقع على 
طريق امللك فهد عن تناول قائدها مشــــروبات روحية وكانت برفقته 
صديقته التي أصيبت بكسر في الظهر نقلت على اثره الى مستشفى 

العدان وسجلت قضية. 

 عبداهللا قنيص ـ محمد الجالهمة
  تقــــدم مواطن الى مخفر الصليبخات مبلغا عن تعرضه للســــلب 
والبصق من قبل شــــخص حاول التحرش بفتاة استنجدت به داخل 
أحد مواقف جمعية املنطقة ليزود رجال األمن برقم اللوحة املعدنية 
لســــيارة املتهم وسجلت قضية. ومن جانب آخر، فقد تعرض مواطن 
للتهجم من قبل شخص يعرفه داخل مخيمه الكائن في بر ميناء عبداهللا 
وتعرض املواطن الى إصابات متفرقة بعد ان االعتداء عليه بالضرب، 
ما جعل املواطن يتجه الى مستشــــفى العدان مصطحبا تقريرا طبيا 

يفيد مبا تعرض له وسجلت قضية. 

 هاني الظفيري
  أحيل مواطن الى الطب الشــــرعي بعد ان تشاجر مع رجال اسناد 
اجلهراء مساء امس وحاول االعتداء عليهم في مواقف جمعية النسيم 
اثــــر تناوله مواد لم يفصح عنها املتهــــم. وقال مصدر امني ان رجال 
اسناد اجلهراء اشتبهوا مبواطن كان يقود مركبته بشكل دائري داخل 
مواقف جمعية النسيم، وبالطلب منه التوقف رفض االنصياع الوامر 
رجال االمن وبإجباره علــــى التوقف حاول االعتداء على رجال االمن 
الذين قاموا بالسيطرة عليه واحالته الى مخفر تيماء وسجلت قضية 
احيل على اثرها الى الطب الشــــرعي لعمل حتاليل ومعرفة ما تناوله 

حيث قال املصدر انه كان حتت تأثير الكحول. 

 هاني الظفيري
  أقدم ٤ مجهولني على سلب مخيم في بر املطالع بعد ان اعتدوا على 

حارسه وهو وافد هندي اجلنسية وسجلت قضية سلب بالقوة.
  وقــــال مصدر امني ان مواطنا اصطحب خادمه الى مخفر اجلهراء 
مبلغا عن تعرضه للضرب من قبل ٤ أشــــخاص كانوا يرتدون الزي 
الوطني وقاموا بسرقة ما بداخل املخيم من تلفزيون وريسيفر وأرجيلة 
وعليه مت انتقال رجال األمن بقيادة العقيد صالح الدعاس ورجال األدلة 
اجلنائية الذين قاموا مبعاينة املكان ورفع البصمات عن األماكن التي 

أمسكوا بها خالل عملية سرقة املخيم. 

 محمد الجالهمة
  فوجئ مواطن بخادمته الفلبينية التي أبلغته بتعرضها لالعتداء 
والتحرش من قبل ســــائق املنزل الذي لديه ليقوم املواطن بتسجيل 
قضية ضد ســــائقه. وقال مصدر امني ان اخلادمة كانت برفقة سائق 
املنزل لشراء احتياجات املنزل، إال انها صدمت من السائق الذي حاول 
االعتــــداء عليها داخل املركبة. ومن جانب آخر، فقد قام مواطن بإبالغ 
عمليات الداخلية عن وجود شخص آسيوي بحالة غير طبيعية دون ان 
يعرف األسباب التي دفعت الوفد الى دخول مسكنه الكائن في منطقة 

الفنطاس لتتم إحالة اآلسيوي الى مخفر املنطقة وسجلت قضية.
  ومن جهة اخرى، أبلغ مواطن عمليات الداخلية عن تعرض مركبته 
للسرقة واحلرق العمد في منطقة الفحيحيل ليتم تسجيل قضية ورفع 

البصمات من عليها للوصول الى هوية اجلاني. 

 ٢٠٦ مخالفين حصيلة حمالت في األحمدي والفروانية والجهراء

 دماء قد تقود إلى ضبط لصوص محل للهواتف 

 تقنية «GPS» حررت مخطوفًا من مصير غامض

 ٤ بنغاليين وخامسهم هندي تخصصوا في سرقة سلندرات الغاز

 هاني الظفيري
  شرع رجال بحث وحتري محافظة اجلهراء 
في البحث عن مجهولني قاموا بســــرقة محل 
خاص لبيع الهواتف النقالة واالســــتيالء على 

هاتفني وكروت تعبئة.
  وقال مصدر امني ان مواطنا فوجئ صباح 
امس بآثار كســــر ودمــــاء متناثرة داخل محل 
هواتفه النقالة وبتفقد احملل وجد أن اللصوص 
قاموا بسرقة كروت التعبئة التي تصل قيمتها 

إلى ١٥٠٠ دينــــار وهاتفني نقالني بـ ٢٠٠ دينار 
ليبلــــغ العمليات حيث تبــــني لرجال األمن أن 
أحد اللصوص تعــــرض الصابة اثناء تنفيذه 
عملية السرقة ليتم تسجيل قضية احيل ملفها 

لرجال املباحث.
  ومن جانب آخر، فقــــد تعرض منزل وافد 
من اجلنســــية العربية إلى السرقة عن طريق 
الكسر مساء امس واالستيالء على مبلغ ٤٠٠٠ 
دينار داخل منزله. وقال مصدر امني ان الوافد 

عاد من عمله ليجد أحد الشــــبابيك قد تعرض 
للكسر وبتفقده ألمواله التي كان يحتفظ بها 
داخل احدى اخلزائن وجدها قد تبخرت ليبلغ 
العمليات التي حضر رجالها وسجلت قضية. 
ومن جانب آخر، فقد تقدم موظف في السفارة 
السعودية الى مخفر الواحة مبلغا عن تعرض 
مركبته للســــرقة عن طريق الكسر وسرقة ما 
بداخلها من أوراق رسمية ومبالغ مالية وسجلت 

قضية شرقة عن طريق الكسر. 

 هاني الظفيري
  اســـفر التعامل احلكيم ملدير 
أمن اجلهراء العميد محمد طنا عن 
حترير حدث تعرض لالختطاف 
بقصد االعتـــداء عليـــه ومتثل 
التصرف احلكيم ملدير امن اجلهراء 
في سرعة التواصل مع احد شركات 

الهواتف النقالة والتي متكنت من 
خالل تقنية االقمار الصناعية من 
حتديد مكان تواجد احلدث وهو 

منطقة الصليبية.
  وقال مصدر امنـــي ان غرفة 
العمليات تلقت استغاثة من حدث 
اكد من خاللها تعرضه للخطف من 

قبل شخص مجهول وان اجلاني 
اصطحبه حتت التهديد الى مسكن 
ال يعرف عنوانه خاصة انه وضع 

غطاء على عينيه.
  واضاف املصـــدر: فور تلقي 
البالغ قـــام مدير امـــن اجلهراء 
العميـــد محمد طنـــا باالتصال 

بشركة االتصاالت والتي حددت 
موقع تواجد املخطوف ليســـرع 
رجال االمن الى املوقع الذي حدد 
بتقنية GPS ومن ثم جرى حترير 
املخطوف والقبض على اخلاطف 
وسجلت قضية خطف والشروع 

في االعتداء. 

 محمد الدشيش
  متكن رجال ادارة بحث وحتري محافظة حولي من توقيف ٥ 
وافدين تخصصوا في سرقة سلندرات الغاز والتي يتركها عمال 

املطاعم على مقربة من مكان عملهم.
  وقال مصدر امني ان عددا من اصحاب املطاعم تقدموا ببالغات 
اكدوا خاللها تعرض ســـلندرات الغاز للســـرقة وعليه قام مدير 
ادارة بحث وحتري محافظة حولي العقيد عبدالرحمن الســـهيل 

بتشـــكيل فريق عمل ومتت مراقبة عدد من املطاعم والتي تترك 
ســـلندرات الغاز خلفها ومت رصد ٥ وافدين يســـتقلون وانيتا 
يقومون بحمل السلندرات ليتم ضبطهم وتبني انهم ٤ بنغاليني 
وهندي وبالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم تخصصوا في ســـرقة 
ســـلندرات الغاز واعادة بيعها بسعر ٥ دنانير للسلندر الواحد 
واعترفوا بســـرقة ما ال يقل عن ١٠٠ سلندر غاز من امام وخلف 

املطاعم واحيلوا الى االختصاص. 

 هاني الظفيري ـ عبداهللا قنيص
  أســـفرت ٣ حمالت شـــنها 
رجال أمن األحمدي والفروانية 
واجلهراء عن ضبط عدد كبير 
من املخالفني وكانت أولى هذه 
احلمالت التي انطلقت مســـاء 
أمس األول في محافظة األحمدي 
وجاءت بتعليمـــات من اللواء 
عبدالفتـــاح العلي ومســـاعده 
العســـالوي  العميـــد معتوق 
ومديـــر العمليات املقدم غازي 
املطيري لتســـفر احلملة عن 
ضبط ٨ متغيبني و٢٥ شخصا 
مخالفا قانـــون االقامة وحجز 
٢٧ مركبة سجل بحقها قضايا 
االستهتار والرعونة وحترير 
٧٥ مخالفة للمستهترين الذين 
كانوا يعرضون حياة اآلخرين 

الى اخلطر.

أمر    والى محافظة اجلهراء 
العميد محمد طنا مســـاء امس 
بشن حملة في نطاق احملافظة 
في منطقتي السكراب والصناعية 
ومت ضبط ٣٥ وافدا من مختلف 
اجلنسيات سجل بحقهم قضايا 
انتهاء إقامة و٢٠ مخالفا لقانون 
اإلقامة وخمس آسيويات تغينب 
عن كفالئهن وســـجل بحقهن 
الفروانية  قضايا تغيب، والى 
فقد قام العميـــد غلوم حبيب 
باإليعاز لرجاله بقيادة العقيد 
وليد الشهاب بشن حملة مساء 
أمس انطلقت على عدة مناطق 
أسفرت عن ضبط ١١٣ مخالفا.

  وقال مصدر أمني ان احلملة 
جاءت على مناطق جليب الشيوخ 
ومت ضبط ٣ أشخاص مسجل 
بحقهم إلقاء القبض و٥ انتهاء 

إقامة و١٦ عمالة ســـائبة و١٩ 
آخرين من دون إثبات واستمرت 
احلملة التي اجتهت إلى منطقة 
خيطان والفروانية وأســـفرت 
عن ضبط ١١٣ مخالفا منهم ١٨ 

في قضايا ملباحث الهجرة و٢٥ 
مخالفا واثنان للتنفيذ اجلنائي 
و٧ للتنفيذ املدني و٦١ ســـجل 
بحقهم قضايا إبعاد متت إحالتهم 

الى جهة االختصاص.


