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عدل
و حماكم

 محمد الجالهمة
  اتهم مواطن جاره مبحاولـــة خطف ابنه الصغير 
أثناء لهوه مقابل منزله، وقال املدعي ان شقيقه شاهد 
ابن جاره يحاول استدراج الطفل في محاولة خلطفه، 
مشيرا الى ان تدخل شقيقه حال دون خطف ابنه، هذا 
وقد نفى اجلار ادعاء املبلغ، مؤكدا ان البالغ كيدي وال 

أساس له من الصحة. 

 محمد الدشيش
  أبلغ مواطن عمليات الداخلية عن تعرض مركبته للسرقة 

في منطقة الساملية والتي يبلغ سعرها ٣٥ ألف دينار.
  وقال املصدر ان املواطن توقف بالقرب من احد احملالت 
التجارية وكان واضعا ســـيارته في وضعية التشـــغيل 
ليخرج من احملل ويجد ســـيارته قـــد اختفت، وعليه مت 

تسجيل قضية. 

 سرقة بورشه في السالمية  محاولة خطف طفل

 تشييع جثمان شهيد «الحرس» نايف سعود 
 شيعت الكويت امس في مشهد مهيب فقيدها الرقيب نايف سعود 
محمد من مرتب ســــرية املهام اخلاصة (كتيبــــة مكافحة االرهاب) 
الذي وافته املنية امس عن عمر يناهز ٢٨ عاما اثناء مشــــاركته في 
تدريبات عسكرية اســــتعدادا حلفل تخريج دورة الصاعقة رقم ١٧ 

الذي كان مقررا اقامته امس.
  وتقدم صفوف املشيعني في مقبرة اجلهراء حشد كبير من رجال 
احلرس الوطني منهم قائد التعليم العسكري العميد الركن املهندس 
هاشــــم عبدالرزاق الرفاعي وقائد الشؤون العسكرية العميد الركن 
وليد خالد النويف وركن عمليات وتدريب قيادة الشؤون العسكرية 

العقيد الركن خالد شبيب راكان.
  وشارك في التشييع ركن عمليات وتدريب قيادة الشؤون االمنية 
العقيد الركن فهد سليمان احمليطيب ومدير مديرية التوجيه املعنوي 
العقيد محمد فرحان الفرحان وآمر كتائب التعزيز والقوة اخلاصة 
العقيد الركن نادر شــــيهان حجيل ورئيس فرع االدارة والعالقات 
العامــــة مبكتب نائب رئيس احلرس الوطني العقيد يوســــف علي 
العصفور ورفقاء الفقيد من منتسبي سرية املهام اخلاصة وكتيبة 

مكافحة االرهاب ومختلف وحدات احلرس الوطني.
  وتقدم الرفاعي لذوي الفقيد بخالص العزاء واصدق املواســــاة 
ونقــــل لهم تعازي القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في رئيس 
احلرس الوطني سمو الشيخ ســــالم العلي ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل االحمد ووكيل احلرس الوطني اللواء ناصر 
عبداهللا الدعي وكل منتســــبي احلرس الوطني من ضباط وضباط 

صف وافراد.
  من جهته قال النويف ان «الفقيد وبشهادة كل زمالئه من ضباط 
وضباط صف وأفراد كان منوذجا لالنضباط والعطاء واخللق احلسن» 
سائال املولى عز وجل أن «يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن 

يجعل مثواه مع الشهداء والصديقني واالبرار».
  من جانبه قال الفرحان «ان جميع منتسبي احلرس الوطني وقد 
أصابهم فقد زميل الســــالح الرقيب نايف سعود محمد يحتسبون 
عند اهللا مصابهم اجللل داعني العلي القدير أن يلبســــه تاج الوقار 
مع الشهداء األبرار الذين قدموا أرواحهم فداء لتراب الوطن الغالي 
ودفاعا عنه»، واضاف العقيد الفرحان ان «هذه اجلموع التي حرصت 
على تشــــييع جثمان الفقيد خلير دليل علــــى محبتهم له ومكانته 

عندهم». 

 مئات املعزين حضروا لتقدمي واجب العزاء السرة الشهيد 

 تشييع جثمان الرقيب نايف سعود إلى مثواه األخير 

 ضبط ٥ بنغاليين بحوزتهم ٣٠٠ بذلة واقية للرصاص 
  ويعترفون: اشتريناها من أميركي كـ «بضاعة مستعملة»

 مسعف صومالي يبحث عمن يسعفه
  بعد أن ضربه أشقاء «صديقته» 

 محمد الجالهمة
  متكن رجال امن الدولة امس من ايقاف ٥ وافدين 
بنغاليــــني وبحوزتهم اكثر مــــن ٣٠٠ بذلة واقية من 
الرصاص وذلك بعد مداهمة اجلاخور الذي كان يتخذه 
البنغاليون كمخزن لبضاعتهم احملظورة. وقال مصدر 
امني ان معلومــــات وردت الى رجال امن الدولة عن 
نشاط مجموعة من البنغاليني في بيع وشراء معدات 
عسكرية اميركية، وعليه قام رجال امن الدولة بجمع 
التحريات الالزمة عن البنغاليني ورصد اجلاخور الذي 
متت مداهمته مساء أول من امس وعثر بداخله على 
املضبوطــــات وكانت عبارة عن بذالت واقية مضادة 

للرصاص ولم يعثر على أي أسلحة. وأوضح املصدر 
ان البنغاليني اخلمســــة الذين ضبطوا في اجلاخور 
اعترفوا بأنهم قاموا بشــــراء كميــــة كبيرة من البذل 
الواقية من الرصاص وكميتها تقدر بـ ٣٤٠ بذلة وأنهم 
متكنوا خالل االســــبوعني املاضيني من بيع ٤٠ بذلة 
واقية ملواطنني ومقيمني وأنهم كانوا يبيعون البذلة 
الواحدة بـ ٥٠ دينارا. وكشف املصدر ان البنغاليني 
اكدوا انهم قاموا بشراء بضاعتهم احملظورة من احد 
اجلنود االميركيني الذي باعهم اياها كبضاعة عسكرية 
مســــتعملة. وقال املصدر متت مصادرة املضبوطات 

واحتجاز البنغاليني اخلمسة ملزيد من التحقيقات. 

 هاني الظفيري
  لم يكن يتصور مســــعف صومالي انه سيضطر 
الى البحث عمن يســــعفه بعد ان نال علقة على يد ٣ 
مواطنني اشقاء اتهموه بأنه جاء ملقابلة شقيقتهم بعد 
ان ضبطوه بداخل منزلهم في منطقة العارضية مساء 
اول من امس. وفي التفاصيل كما اوردها مصدر امني 
ان املواطنني الثالثة والذين كانوا في ديوانية منزلهم 
في ســــاعة متأخرة من مســــاء اول من امس احسوا 
بحركة غريبة، فشاهدوا شخصا يحاول التسلل من 
الباب اخلارجي فقاموا باالمســــاك به وانهالوا عليه 
ضربــــا، خاصة انه حاول مقاومتهــــم واخلروج من 
املنزل جريا. وقال املصدر ان املواطنني الثالثة قاموا 

بتفتيش الشخص اعتقادا منهم انه لص جاء للسرقة، 
وكانوا يعتقدون انهم سيعثرون معه على مسروقات، 
غير انهم لم يعثروا معه اال على بطاقة عمله والتي 
تشير الى انه يعمل مسعف طوارئ طبية، كما عثروا 
معه على هاتف نقال خاص به، ومبراجعته تبني ان 
آخر االتصاالت الــــواردة والصادرة من هاتفه كانت 
من شقيقتهم املراهقة، كما عثروا على مجموعة من 
الرسائل التي قام بارسالها لها وجميعها حترضها على 
الفسق والفجور، وعليه قام االشقاء الثالثة باالتصال 
بعمليــــات الداخلية مبلغني عن ضبطهم للمســــعف 
الصومالي لتحضر دورية امن تابعة للفروانية ويتم 

نقله الى مخفر العارضية للتحقيق معه. 

 إعداد: مؤمن المصري 

 المتهمون بتعذيب الميموني 
أمام «الجنايات» ٨ مارس 

 ثالثة أحكام نهائية في مكافأة 
االستحقاق العسكري 

 قرر املستشـــار خالد ســـالم رئيس احملكمة الكلية 
أمس إحالة ملف قضية تعذيـــب املواطن محمد غزاي 
امليمونـــي إلى محكمة اجلنايات لنظـــر القضية املتهم 
فيها ســـبعة عشر شخصا ما بني ضابط وضابط صف 

وفرد باملباحث.
  وقد حدد رئيس احملكمة جلســـة ٨ مارس القادم لنظر 
الدعوى. يذكر أن قاضي جتديد احلبس كان قد أمر بإخالء 
سبيل أربعة من املتهمني بكفالة مالية قدرها ألف دينار لكل 

منهم بينما أمر باستمرار حبس بقية املتهمني. 

 أصدرت الدائرة التجارية باحملكمة برئاسة املستشار 
أبو الفضل هريدي ثالثة أحكام قضائية تتعلق مبكافأة 
االستحقاق العسكري ملنتسبي الداخلية والدفاع واحلرس 
الوطنـــي وباتت تلك االحكام نهائية نظرا لفوات موعد 
االستئناف وعدم قيام احلكومة ممثلة بالفتوى والتشريع 
بالطعن مما تعد أحكاما نهائية في قضايا االســـتحقاق 

العسكري.

 سيالنية إلى «الفائقة» بعد دهسها 

 عراقية تبلغ عن ابنتها
  التي تغيبت قبل يومين 

 عسكري اصطدم بدوريته
  بوافد هندي والذ بالفرار 

 لجنة ثالثية لمالحقة باعة «الفوم» 

 موظفان تبادال الضرب 

 محمد الجالهمة
  نقلت وافدة ســـيالنية الى غرفة العناية الفائقة في مستشفى 
العدان في حالة حرجة مســـاء اول من امس اثر تعرضها للدهس 

في منطقة املنقف وسجلت قضية دهس وإصابة.
  وقال مصدر امني ان شـــابا من فئة البدون كان يقود مركبته 
على احد طرقات منطقة املنقف وفوجئ بامرأة تعبر الطريق دون 
سابق إنذار ليصطدم بها، حيث تبني انها وافدة سيالنية مت نقلها 
عن طريق رجال الطوارئ الطبية الى مستشـــفى العدان وسجلت 

قضية. 

 هاني الظفيري
  تقدمت ســـيدة عراقية اجلنسية الى مخفر الصليبخات لتبلغ 
عن تغيب ابنتها املواطنة التي خرجت من املنزل، ليتم تســـجيل 
قضية تغيب. وقال مصدر امني ان السيدة العراقية فوجئت بعدم 
وجود ابنتها (١٦ عاما) لتقوم باالتصال على أقربائها الذين أفادوا 
بعدم رؤيتهم البنتهـــا التي مضى على تغيبها يومان من منزلهم 
الكائن في منطقة الصليبخات، ليتم تسجيل قضية، حيث زودت 
األم رجال األمن بصورة البنتها وبياناتها ورقم هاتفها النقال الذي 

كان مغلقا على الدوام للوصول اليها بأسرع وقت ممكن. 

 محمد الجالهمة
  تقدم وافد هندي الى مخفر ميدان حولي مبلغا ضد عسكري في 

وزارة الداخلية قام باالصطدام به والذ بالفرار وسجلت قضية.
  وقال مصدر امني انه وبحســـب إفادات الهندي فإن العسكري 
الذي كان يقود دورية امن اصطدم مبركبته وتوقف بعد االصطدام 
بجانبه وأبدى استعداده لتصليح مركبته دون ان يعطيه اي اثبات 
طالبا منه املغادرة ليقوم الوافد بتدوين رقم الدورية التابعة الى 
النجدة حيث اجته بعد ٣ ســـاعات الى مخفر ميدان حولي مبلغا 
عمـــا تعرض له من حادث وهروب رجل األمن، وزود رجال األمن 
برقم الدورية التي على اثرها مت تســـجيل قضية وجار استدعاء 

العسكري الهارب. 

 محمد الجالهمة
  علمـــت «األنباء» ان مجلس الوزراء شـــّكل جلنة من الداخلية 
والتجارة والبلدية ملتابعة تنفيذ قرار املجلس بشأن حظر استخدام 
الفوم خالل احتفاالت العيد الوطني وعيد التحرير، وأكد املصدر 
ان اللجنة ســـتتعامل بحزم شـــديد مع اي محل او سوق او حتى 

أشخاص يخالفون قرار مجلس الوزراء.

 هاني الظفيري
  تشـــاجر موظفان يعمالن في ميناء الدوحـــة صباح امس اثر 
خالف سابق نشب بينهما، ليتطور األمر الى التشابك باأليدي أمام 
املوظفني واملسؤولني ليتم تسجيل قضية تبادل ضرب في مخفر 
الصليبخات. وقال مصدر أمني ان خالفا سابقا وقع بني املوظفني 
وهما مواطنان على احدى املعامالت التي رفض كل منهما القيام بها 
وأرجعها الى الطرف اآلخر ليتطور صباح امس األمر بعد التالسن 
الى التشـــابك باأليدي ليتجه املتشاجران الى مخفر الصليبخات 

وسجل كال منهما قضية ضد اآلخر. 

 سوري بعد أن أنجب طفلين من سيالنية في الحرام
  قتل طفله الثالث بحبوب إجهاض وتخلص منه على الشاطئ 

 مواطن اعتدى على رجال أمن وأحرق نظارة ميناء عبداهللا 

 هاني الظفيري
  أحال مدير ادارة بحث وحتري محافظة 
اجلهراء العقيد سعد العدواني ومساعده وافدا 
سوريا ووافدة سيالنية الى النيابة العامة 
ووجهت اليهما عـــدة تهم وهي القتل العمد 
واالجهاض والزنى فيما يجري رجال مباحث 
اجلهراء مشـــاورات في شأن مصير طفلني 
كانا ثمرة للعالقة احملرمة التي جمعت بني 
السوري والسيالنية واستمرت هذه العالقة 

احملرمة ٥ أعوام.
  وقال مصدر امنـــي ان معلومات وردت 
الى مدير مباحث اجلهراء بشأن قيام سوري 
وصديقته السيالنية بقتل طفل حديث الوالدة 
ودفنه في احد االماكن املجهولة، مشيرا الى 

ان هذه املعلومات حظيت باهتمام كبير من 
مدير مباحث اجلهراء والذي تواصل مع النيابة 
العامة بشأن هذه املعلومات ومت منح رجال 
مباحث اجلهراء اذنا مبداهمة شقة يقيم فيها 

السوري والسيالنية.
املفاجآت  اولى    وأضاف املصدر: تفجرت 
حينما وجد طفالن داخل الشقة وبالتحقيق 
تبـــني ان الطفلني (٢ و٣ أعـــوام) هما ثمرة 
عالقة محرمة وال يوجد اي اثبات شخصية 
لهما حيث لم يتمكن السوري وصديقته من 
استخراج اوراق ثبوتية لعدم وجود عالقة 

شرعية.
  ومضى املصدر بالقول: اعيد التحقيق مع 
السوري والسيالنية بشان املعلومات اخلاصة 

بارتكاب جرمية قتل وبعد مواجهة املتهمني 
بالتحريات اعترف السوري والسيالنية بانهما 
فوجئـــا بان طفال ثالثا ســـيأتي الى احلياة 
وســـيواجهان متاعب فما كان من السوري 
اال ان اشـــترى حبوبا لالجهاض وطلب من 
صديقتـــه ابتالعها وهو ما ادى الى اجهاض 
اجلنني والذي كان عمره في احشاء األم جتاوز 

الـ ٦ أشهر.
  واشار املصدر الى ان السوري وصديقته 
اعترفا بانهما تخلصا من جثة اجلنني بدفنه 
على ساحل البحر مقابل منطقة الصليبخات 
فيما لم تسفر عمليات التفتيش عن العثور 
على جثة الطفل، هذا ودونت اقوال املهتمني 

في محضر رسمي. 

 أمير زكي
  احتجز مواطن في العقد الرابع من عمره 
داخل مخفر ميناء عبداهللا ووجهت اليه سلسلة 
من القضايا وهي احلريق العمد وإتالف مال 

الدولة وإهانة رجال األمن.
  وقال مصدر أمني ان رجال أمن األحمدي 

وخالل جتولهم في مناطق املخيمات أوقفوا 
مواطنا لالشتباه في ارتكابه لسرقات، مشيرا 
الى ان املواطن اقتيد الى مخفر ميناء عبداهللا 
ولدى الطلب من املواطن الدخول الى النظارة 
متهيدا للتحقيق معه قام باالعتداء بالضرب 
على رجال األمن، حيث متكن رجال األمن من 

السيطرة عليه وإدخاله الى النظارة، اال ان 
املواطن قام بحرق الفراش الذي يستخدمه 
النزالء وهو ما اضطر رجال األمن الى اطالق 
سراح ٣ نزالء كانوا في النظارة واستدعاء 
رجال اإلطفاء إلخماد النيران ووضع املتهم 

حتت احلراسة األمنية املشددة. 

 ٧ مصابين في مشاجرة عائلية 
 هاني الظفيري

  اندلعـــت مشـــاجرة فجر 
أمس بني مجموعـــة من أبناء 
العمومة «نسايب» اثر خالفات 
عائلية بينهم أدت الى اصابة 
٧ أشـــخاص ومت نقلهـــم الى 
مستشفى اجلهراء، حيث ُوضع 
املصابون حتت حراسة أمنية 
مشـــددة بقيادة قائد املنطقة 
العقيد صالح الدعاس الذي أمر 
بتأمني غرف املصابني واحتجاز 
األطراف املشاركة في املشاجرة، 
وحرص على ارسال دوريات 
أمن صاحبـــت املصابني اثناء 

نقلهم للعالج في املستشـــفى، وذلك ملنع نشوب املشاجرة مجددا 
داخل املستشفى، وسجلت قضية.

  وقال مصدر أمني ان خالفا نشـــب بني أبناء عمومة في منطقة 
القصر وتطور اخلالف الى التشابك باأليدي، واستخدم املتشاجرون 
خالل املشاجرة األسلحة البيضاء والعجرات لتسفر املشاجرة عن 
اصابة ٧ أشـــخاص، متثلت اصاباتهم في جروح قطعية وكدمات 
وإصابـــات متفرقة، وحصل املصابون على تقارير طبية تفيد مبا 

تعرضوا له من اصابات متهيدا لتسجيل قضايا. هاني الظفيري
  اندلعت مشـــاجرة فجر أمس بني مجموعـــة من أبناء العمومة 
«نسايب» اثر خالفات عائلية بينهم أدت الى اصابة ٧ أشخاص ومت 
نقلهم الى مستشفى اجلهراء، حيث ُوضع املصابون حتت حراسة 
أمنية مشددة بقيادة قائد املنطقة العقيد صالح الدعاس الذي أمر 
بتأمني غرف املصابني واحتجاز األطراف املشـــاركة في املشاجرة، 
وحرص على ارســـال دوريات أمن صاحبت املصابني اثناء نقلهم 
للعالج في املستشـــفى، وذلك ملنع نشوب املشاجرة مجددا داخل 

املستشفى، وسجلت قضية. 

 تخريج ٢٥٣ عريفاً وشرطياً من مدرسة الشرطة 
 برعاية وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
التعليم والتدريب الفريق الشيخ أحمد النواف، 
والذي أناب عنه مدير عام اإلدارة العامة لتأهيل 
ضباط الصف واالفراد العميد خالد اجلناحي 
وبحضور مساعد مدير عام اإلدارة العامة لتأهيل 
ضباط الصف واالفراد العميد محمد عامر العجمي 
احتفل قطاع شؤون التعليم والتدريبـ  االدارة 
العامة لتأهيل ضباط الصف واألفرادـ  بتخريج 
الدفعة ٢٢ وكيل عريف والبالغ عددهم ١٨٥ طالبا 

والدفعة ٧٥ شــــرطيا والبالغ عددهم ٦٨ طالبا 
ليصبح مجموع اخلريجني ٢٥٣ طالبا ضابط 

صف وشرطي.
  وقد بدأ احلفل بكلمة مدير مدرسة الشرطة 
املقدم محمد بدر الرومي أكد فيه انه من حسن 
الطالع ان هذه االحتفال يتواكب احتفاالت الكويت 
بالذكرى اخلامسة لتولي صاحب السمو األمير 
مقاليد احلكم، وذكرى عيد االستقالل اخلمسني، 

ومرور عشرين عاما على حترير البالد.

  وأوضح ان مدرسة الشرطة قامت بإعداد 
النظرية والعملية  برامج متكاملة للدراسة 
ملواكبة التطـــورات واملتغيرات االمنية في 
املنطقة والعالم بأســـره، مشـــيرا بذلك إلى 
االستعانة بعناصر ناجحة في وزارة الداخلية 
ليقتدي الطلبة بهم ويكونوا عنوانا لهم في 

حياتهم العملية.
  وقــــام العميد اجلناحــــي بتوزيع اجلوائز 

والشهادات على الطلبة املتفوقني. 

 اخلريجون في لقطة جماعية 

 العقيد صالح الدعاس 


