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 بحث نائب رئيس مجلـــس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ أحمد احلمود عالقات التعاون 
األمني والعالقات الثنائية مع سفيري جمهورية 
أفغانســـتان وجمهورية سلوڤاكيا لدى الكويت 

كل على حدة.
  جاء ذلك خالل استقبال الشيخ احمد احلمود 
امس ســـفير جمهورية افغانســـتان د.أسد اهللا 

حنيف بلخي، حيث مت خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية وعدد من املسائل ذات االهتمام املشترك، 

السيما على صعيد التعاون األمني.
  كما استقبل الوزير احلمود سفير جمهورية 
سلوڤاكيا ايفان النشـــارش وأكد عمق عالقات 
الكويـــت وجمهورية  التعـــاون والصداقة بني 
سلوڤاكيا، كما تطرق اللقاء الى بحث سبل تعزيز 

التعاون األمني بني البلدين الصديقني.
  الى ذلك، استقبل الشيخ احمد احلمود األمني 
العام املساعد للشؤون األمنية في األمانة العامة 
ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية العقيد هزاع 
الهاجري، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها 
في دعم وتعزيز التعاون األمني بني الدول األعضاء 

في مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.

 وزير الداخلية يبحث عالقات التعاون األمني مع سفيري أفغانستان وسلوڤاكيا

 اتفاق كوري جنوبي ـ كويتي لنقل السجناء
 سيئول ـ يو.بي.آي: من املنتظر ان يصل الى 
البالد غدا وزير العدل الكوري اجلنوبي غوي نام 
للقاء وزير العدل راشد احلماد وذلك للتوقيع على 
اتفاقية نقل السجناء بني البلدين، وكانت وزارة 
العدل الكورية اجلنوبية قد اعلنت امس التوصل الى 
اتفاقية مع الكويت لنقل السجناء متنحهم فرصة 
قضاء الفترة املتبقية من عقوبتهم في موطنهم. 
ونقلت وكالة االنباء الكورية اجلنوبية (يونهاب) 

عن مســـؤولني في الوزارة ان هذه االتفاقية التي 
تهدف الى دعم الســـجناء العادة تأهيلهم واعادة 
دمجهم في املجتمع تعتبر جزءا من الروابط املتزايدة 

بني كوريا اجلنوبية والكويت.
  وذكرت الوكالة ان االتفاقية تأتي بعد حوالي 
٤ اعوام من مبادرة البلدين باالتفاقية كجزء من 
مساعيهما لتعزيز التعاون في التحقيقات اجلنائية 

عبر احلدود. 

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 «االستئناف» تبرئ مواطنًا من تهمة االتجار بالخمور

 تأجيل دعوى قاتل المصري بالجليب
  لضم دفتر األحوال والدفاع

 تبرئة مواطن ومواطنة من المواقعة بالرضا
 قضت محكمة اجلنح ببراءة مواطنة 
ومواطـــن من تهمـــه املواقعـــة بالرضا 
على الرغم مـــن اعترافهمـــا أمام جهات 

التحقيق.
  وقد حضر مع املتهمة احملامي مبارك 
اخلشاب وقامت املتهمة أمام احملكمة بإنكار 
التهمة جملة وتفصيال وعدلت عن اعترافها 
أمام سلطة التحقيق وقررت أن اعترافها 
كان وليد إكراه من قبل ضابط املباحث.

  وترافع اخلشاب أمام احملكمة دافعا ببطالن 
االعتـــراف أمام ســـلطة التحقيق مقررا أن 
من شروط االعتراف العتباره دليل إثبات 
أن يكون وليد إرادة حـــرة ولكن ما حدث 
في هـــذه القضية يبطل االعتراف حيث ان 
املتهمة كانت حتـــت قبضة رجال املباحث 
واقتيدت إلى احملقـــق ومن ثم أعيدت مرة 
أخرى للمباحث وهذا أكبر دليل على اإلكراه 
أن يتم التحقيق معها بنفس احملضر ناهيك 
عن الضرب الذي تعرضت له وهو ثابت من 
تقرير الطبيب الشرعي. كما دفع اخلشاب 
بانتفاء أركان اجلرمية وبطالن اإلذن لعدم 

احلصول على إذن.
  وتتلخص الواقعة حســـبما وردت على 
لســـان ضابط املباحث في أنه كانت هناك 
قضية سلب بالقوة تقدم بها وافد آسيوي 
فقام بإجراء التحريات الالزمة ومت القبض 
علـــي املتهم فيها والذي قـــرر للضابط أن 
حصيلة السرقة اشـــترى بها مواد مخدرة 

من شخص آخر.
  وعلى الفور مت القبض علي الشـــخص 
الثاني (عشـــيق املواطنة) الـــذي قرر أنه 
يتعاطى مادة الهرويـــن وأن املتهمة تأخذ 
منه املواد املخدرة مقابل معاشرتها، وعلى 
الفور أعد الضابط كمينا ومت ضبط املواطنة 

التي أقرت له بالواقعة.
  وحني عـــرض املتهـــم العشـــيق على 
التحقيقات أنكـــر الواقعة جملة وتفصيال 
واعترفـــت املواطنة بالواقعـــة أمام جهات 
التحقيق ثم عدلت عن اعترافها أمام احملكمة، 
وقضت بعد ذلك احملكمة ببراءة املتهمة من 
التهمة املنســـوبة إليها لبطالن االعترافات 

واإلجراءات.

 بعد إدانته من قبل محكمة أول درجة

محل يجيز ملأمور الضبط 
القبض عليه وتفتيشه وهو 
ما جنده قد انعدم متاما في 
تلك اجلنحة التي ال يوجد 
دليل قائم عليها سوى أقوال 

ضابط الواقعة املرسلة.
  وقد أشاد احملامي العنزي 
الكويتي  القضـــاء  بنزاهة 
الشامخ الذي يقضي بروح 

القانون ونصوصه.
  وتخلص وقائع الدعوى 
فيما قرره ضابط الواقعة بأن 
حترياته السرية توصلت 

مبلغا مــــن املال مقابل احملل 
الذي اشــــتراه منــــه. وما إن 
صعد معه إلى ذلك الســــطح 
حتى عاجلــــه بطعنة نافذة 
ببطنه سقط على إثرها على 
األرض فجثــــم فوقه ووالى 
تسديد طعناته في بطنه ثم 
أعملها برقيتــــه حتى فصل 
رأسه عن جسده. وقد أسفرت 
التحقيقات األولية عن وجود 
القتيــــل واملتهم،  عالقة بني 
وبالبحث عن املتهم تبني أنه 
غادر البالد بعد ثالث ساعات 
من ارتكابه اجلرمية مما أكد 

 قضت محكمـــة اجلنح 
املستأنفة ببراءة متهم في 
قضية اجتـــار في اخلمور 
بعد أن أدانته محكمة اجلنح 
باحلبس ملدة سنة مع الشغل 

والنفاذ.
  وترافـــع دفـــاع املتهم 
احملامي فيصل عيال العنزي 
طاعنا على حكم أول درجة 
الذي شابه البطالن من كل 
جانب. وأوضح العنزي أن 
هناك إخالال جســـيما بحق 
دفاع املتهم ومخالفة الثابت 
باألوراق وهو ما يعد قصورا 
كبيرا في احلكم املستأنف 
وذلـــك اعتبـــارا ألســـانيد 
عديدة أهمها بطالن القبض 
إذن  والتفتيـــش لبطـــالن 
النيابـــة العامـــة لصدوره 
بعـــد القبض علـــى املتهم 
وتفتيشـــه معلال ذلك بأن 
اجلرمية املنسوبة للمتهم 
من اجلرائم التي يتطلب فيها 
الشارع قصدا جنائيا خاصا 
ومظهرا عاما تبيح وضعه 
التجرمي ويضعه في  محل 

 اجلت الدائــــرة اجلزائية 
السادسة مبحكمة االستئناف 
أمس برئاسة املستشار علي 
الدريع وعضوية املستشارين 
عبداهللا اجلاســـــم وعــزت 
أبو اخلير وأمانة سر فارس 
القضــــاب نظر اســــتئناف 
السوري (حمد أ.) املتهم بقتل 
وافد مصري مبنطقة جليب 
الشــــيوخ وفصل رأسه عن 
جسده في أواخر ٢٠٠٨ جللسة 
١٨ إبريــــل املقبل لضم دفتر 

األحوال وتقدمي الدفاع.
  وتخلص واقعات الدعوى 
في أن املتهم (البالغ من العمر 
انتوى  تسعة عشــــر عاما) 
قتل املجني عليه للتخلص 
من دين مالي بذمته له بعد 
قيامه بتوقيع عدة إيصاالت 
أمانة على بياض لصاحله لقاء 
شرائه محل تليفونات منه.

  وأعد املتهم لذلك الغرض 
سكينا ودبر عملية لقائه في 
مساء يوم ٢٠٠٨/٩/٢٧ حيث 
اصطحبه من محله التجاري 
إلى ســــطح إحدى العمارات 
إياه بأنه ســــيعطيه  موهما 

إلـــى أن املتهم األول يتاجر 
اثر ذلك  باخلمور، وعلـــى 
اســـتصدر إذنـــا بضبـــط 
وتفتيـــش املتهـــم وبعدها 
قام ضابط الواقعة بتزويد 
مصدره السري مببلغ ٢٠٠ 
دينار ومت االتفاق بني املصدر 
الســـري واملتهم األول على 
بيع األخير للمصدر السري 

٤ زجاجات خمر.
  وعندما متت عملية البيع 
بالتسلم والتسليم وإصدار 
املصدر السري لإلشارة املتفق 
عليها مت اإلطباق على املتهم 
األول إال أنه استطاع الفرار. 
وبعد ذلك تعطلت مركبته 
ومت اإلمســـاك به وبرفقته 
املتهم الثاني. وأرشد املتهم 
األول بعـــد ذلك عن مركبة 
أخرى يقوم بتخزين اخلمر 
فيها حيث عثر بداخلها على 
٥ صناديق خمر، كل صندوق 
يحتـــوي علـــى ١٢ زجاجة 
ليكون مجموع املضبوطات 
هو ٦٠ زجاجة على النحو 

املبني باألوراق. 

للسلطات األمنية أنه قد يكون 
هو اجلاني احلقيقي.

  ومتت مخاطبة السلطات 
األردنيــــة حيــــث كان املتهم 
متواجدا لديها رهن التحقيق 
عندما مت إبالغ السلطات هناك 
بأمر املتهم، ثم مت إيفاد بعثة 
أمنية كويتية لتسلم املتهم من 
السلطات األردنية والعودة به 

إلى الكويت.
  وبالتحقيــــق مــــع املتهم 
فور عودته اعترف بارتكاب 
اجلرمية مبررا ذلك برغبته 
في التخلص من ديون مالية 
واحلصــــول علــــى عشــــرة 
إيصاالت أمانة كان قد وقعها 
للقتيل مقابل تنازل األخير 
عن محــــل للهواتف. ثم عاد 
وأنكــــر التهمة عندما عرض 
على النيابة مرة أخرى معلال 
اعترافه األول بأنه كان وليد 

إكراه وتعذيب.
  كانت محكمة اجلنايات قد 
قضت بإعدام (حمد) في الرابع 
من يناير ٢٠١٠. وقد حضر مع 
املتهم أمام محكمة االستئناف 

احملامي خالد املهان.

 احملامي فيصل عيال العنزي

  احملامي خالد املهان 

 أمير زكي
  أكد وكيل وزارة الداخلية املساعد 
اللــــواء محمود  لشــــؤون املرور 
الدوســــري ان هناك انخفاضا في 
أعداد الوفيات في احلوادث املرورية 
عن األعوام الســــابقة مشيرا الى 
ان غالبية احلوادث املرورية التي 
تتسبب في وفاة هي نتيجة حوادث 
دهس وذلك لعدم استخدام مرتادي 
الطريق املشاة اجلسور املخصصة 

للعبور.
  وقال اللواء الدوســــري خالل 
انطالق أســــبوع املرور اخلليجي 
السابع والعشرين ورفع  املوحد 
اعالم دول مجلس التعاون اخلليجي 
ايذانا بانطالق الفعاليات في نادي 
ضبــــاط الشــــرطة صبــــاح امس 
والتي متتد حتى الـ ١٨ من الشهر 
اجلاري بحضــــور نائب املفتش 
العام باســــتراليا ونائب شرطة 
اســــتراليا ورئيس شرطة املرور 
في أملانيا وبعض اخلبراء األجانب 
في الشــــأن املروري ووفود دول 
مجلس التعاون اخلليجي وقيادات 
قطاع املرور ان فعاليات اســــبوع 
املرور اخلليجي املوحد انطلقت في 
جميع دول اخلليج في آن واحد، 
مشيرا الى ان شعار اسبوع املرور 
لهذا العــــام «لنعمل معا للحد من 
احلــــوادث املروريــــة» جاء خالل 
اجتماعنا الســــابق ملديري املرور 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
التأكيــــد على أنه ليس كل ما يقع 
في الشــــارع من حوادث مرورية 
مسؤولية قطاع املرور منفردة وإمنا 
اجلميع في وزارات الدولة املعنية 
سواء األشــــغال أو املواصالت أو 
البلدية يعتبر مســــؤوال حيث ان 
قطاع املرور مســــؤول عن عملية 
تنظيم الســــير وضبط املخالفني 
للقوانني املرورية باإلضافة الى ان 
مستخدم الطريق مواطن او مقيم 
سواء كان مستخدما املركبة او راجال 
وحتى االسرة مسؤولني والبد ان 
نؤصل املبدأ لنترجمه على الواقع 
مشــــيرا الى انه اذا تقيد اجلميع 
بالتعليمات وااللتزام بقواعد وآداب 
املرور سيكون هناك نسبة ضئيلة 
جدا للحوادث املرورية الســــيما 
ان احلــــوادث موجودة واجلرمية 

ان االدارة العامة للمرور انتهت 
من االستراتيجية الوطنية التي 
سترى النور في املستقبل القريب، 
خصوصا أن هناك انخفاضا في 
وفيات احلوادث املرورية، حيث 
وصلت عام ٢٠٠٦ الى ٤٦٠ حالة، 
وانخفضت عام ٢٠١٠ الى ٣٧٤ حالة 
ونسعى حســـب االستراتيجية 
خالل عـــام ٢٠١٥ ان يكون عدد 

الوفيات ٣٢١.

  تغليظ العقوبات

  وأوضح انـــه مت االنتهاء من 
دراســـة في رفع تغليظ عقوبة 
الوقـــوف باألماكـــن املخصصة 
للمعاقـــني لتكـــون ١٠٠ دينار، 
حيث ان املواقف التي تخصص 
للمعاقني هي حلاجتهم املاسة لتلك 
املواقف للوصول الى مبتغاهم، 
فأين االنســـانية لدى االصحاء 
الذين يقفـــون مبواقفهم، داعيا 
في الوقت نفسه مرتادي الطريق 
الى االلتزام بقواعد وآداب املرور 

تفاديا للحوادث املرورية.
  مـــن جهته، قـــال ممثل وفد 
اململكـــة العربيـــة الســـعودية 
ان  الرحيلي  الرائد بدر محمـــد 
شعار أســـبوع املرور هذا العام 
«لنعمل معا للحد من احلوادث 
املرورية» جاء على مستوى دول 
مجلس التعاون اخلليجي، حيث 
انه لكل دولة فعالية مختلفة عن 
الدول االخرى خالل فترة االنشطة 
التي تهدف الى غـــرس الثقافة 
املرورية لدى املجتمع وااللتزام 
بقواعد وقوانني املرور، مشيرا 
الى ان «تواجدنا في الكويت مع 
اخواننا من دول مجلس التعاون 
لنتبادل اخلبرات في هذا االسبوع، 
باالضافة ملعرفة التقنية املوجودة 
لدى الكويت لالستفادة منها ونقل 
املعلومات بني الدول والتعارف 

بني الوفود.
  وأوضح ان احلوادث املرورية 
تعتبر ظاهرة سلبية في جميع 
دول العالم، ونحن نهدف من خالل 
مثل هذه االنشـــطة الى التقليل 
من تلك الظاهرة واحملافظة على 
سالمة قائدي املركبات من مخاطر 

الطريق.

بالوفود املشاركة، وأكد ان وفد 
مملكـــة البحرين قـــدم اعتذاره 

لظروف خاصة لديهم.
الوفود املشاركة    أكد رئيس 
في أســـبوع املـــرور اخلليجي 
املوحد املقدم ابراهيم اجلالل ان 
شعار أسبوع املرور لهذا العام 
«لنعمل معا للحد من احلوادث 
املرورية» يأتي ملخاطبة الشارع 
الكويتـــي بضـــرورة االلتـــزام 
بقواعد وقوانني املرور للحد من 
احلوادث، الى جانب أهمية دور 
االسرة في متابعة أبنائهم وحثهم 
ع لى االلتزام بآداب املرور، حيث 
اننا عندما تسقط لدينا االمطار 
هناك من يســـتغل تلك الفرصة 
ملخالفـــة القوانني املرورية، مما 
يترتب عليه الوقوع في حوادث 
مرورية، وأحيانا يتســـبب في 
فقـــدان األرواح، مؤكدا أن دور 
ولي األمر مهم في حماية االبناء 

من تلك احلوادث.
  وأشار اجلالل الى ان قضية 
املرور قضيـــة عاملية وحتتاج 
جلهود جبارة، مؤكدا أن وزارة 
الداخلية وفرت وســـخرت كل 
امكانياتها للحـــد من احلوادث 
املرورية وضبط عملية تنظيم 
الســـير على الطرقات وتسهيل 
حركتها من أجـــل توفير األمن 
واألمان ملرتادي الطريق، الفتا الى 

وستكون هناك مشــــاركة جميع 
املهندسني سواء في وزارة الداخلية 
الوزارات االخرى للمشــــاركة  او 
في ندوات ومحاضرات إلعطائهم 
املعلومات فيمــــا يتعلق بتنظيم 
القضاء  احلركة املرورية وكيفية 
على النقاط السوداء ورفع مستوى 
السالمة املرورية وهناك الكثير من 
البرامج احلديثة ملعاجلة االختناقات 
واملشكالت املرورية ودراسة احلالة 
املرورية التي نحن بها حاليا وهذه 
الندوات ستعقد على هامش اسبوع 
املرور اخلليجــــي املوحد لتعميم 
الفائدة على املهندســــني عن امن 

الطرق.

  ربط خليجي للمخالفات

  وردا على ســـؤال حول ربط 
املروريـــة مع دول  املخالفـــات 
مجلس التعاون اخلليجي وآلية 
احلصـــول علـــى املخالفات اكد 
النظام  الدوسري ان هذا  اللواء 
جرى العمل به منذ فترة حيث 
ان هناك تعاونا وضباط ارتباط 
لتحصيل املخالفات من املواطنني 
بدول مجلس التعاون من خالل 
إرســـال بيانات املخالفني ليتم 
وضعها عبر أجهزة احلاســـوب 
في كل دولة ليتم حتصيل قيمتها 

من املخالف.
الدوســـري  اللواء    ورحـــب 

موجودة بدأت منذ ان بدأت اخلليقة 
وستستمر لنهاية الكون حيث ان 
دور املرور هــــو التقليل من هذه 

احلوادث ومن آثارها.

  االزدحام المروري

  ودعا اللواء الدوسري املجتمع 
االمــــور وكل  األبنــــاء وأوليــــاء 
مستخدمي الطريق على ضرورة 
التقيــــد بقواعد وقوانــــني املرور 
لتجنب تلك احلــــوادث مؤكدا ان 
هناك حوادث كثيرة تقع نتيجة عدم 
االنتباه كاستخدام الهاتف النقال 
اثناء القيادة والعبث بداخل املركبة 
سواء بالراديو أو املسجل باالضافة 
الى عدم تقيد عبور املشاة باألماكن 
التي تتيــــح لهم العبور مؤكدا ان 
مستخدم الطريق لو انتبه ألخطائه 

ملا كانت هناك حوادث مرورية.

  خبراء عالميون

  وأشــــار الى ان اسبوع املرور 
اخلليجي سيكون حافال من خالل 
استدعاء خبراء عامليني من خالل 
مكتب االمناء االجتماعي ووزارة 
التخطيط ومشاركة نائب املفتش 
العام باســــتراليا وبروفســــوران 
ونائب شــــرطة استراليا ورئيس 
املرور في أملانيا إلعطاء دورات في 
هندسة املرور واألشغال واملواصالت 
حيث ان تواجدهم خلدمة الكويت 
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 أمير زكي
  واصل رجـــال اإلدارة العامة 
ملكافحـــة املخـــدرات حمالتهم 
التجزئة في  الســـتهداف جتار 
البالد، فبعد ساعات من إحباط 
محاولة ضخ ٤ كيلوغرامات من 
مـــادة األفيون بضبـــط مواطن 
وبـــدون، متكن رجـــال اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات من ضبط 
وافدين من اجلنسية اإليرانية وقد 
عثر بحوزتهما على نحو كيلو 

وربع من مادة األفيون اخلام.
  وقد وجهت الى املتهمني تهم 
حيـــازة املواد املخـــدرة بقصد 
االجتار والتعاطي خاصة ان احد 
املتهمني ضبط في حالة تلبس 
بالتعاطي حال مداهمة شقة يقيم 

فيها املتهم األول.
  وقال مصدر امني ان معلومات 
وردت الى مدير عام اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ 
أحمد اخلليفة عن ان شابا إيرانيا 
بدا يدخل عالم االجتار في املواد 
املخدرة وانه تسلم كمية كبيرة 
إلى  من املواد املخدرة ويسعى 

ترويجها.
  وأضاف املصــــدر: قام اللواء 
الشيخ أحمد اخلليفة بتكليف إدارة 
املكافحة احمللية والتي يرأســــها 
العقيد أحمد الشرقاوي ويساعده 

حتى القي القبض عليه واعترف 
بأنه يخفي في شقة يقيم بها في 
الفروانية كمية أخرى وبانتقال 
رجال املكافحة إلى الشقة ظهرت 
مفاجأة إذ مت مشاهدة صديقه في 
وضع تعــــاط كامل ليتم تفتيش 
الشــــقة وعثر بداخلها على نحو 
كيلو من األفيون وبتفتيش زميل 
املتهم األول املتعاطي عثر بحوزته 

على ربع كيلو من ذات املادة.
  هذا وقد أمر اللواء الشيخ احمد 
اخلليفة بإحالة املتهمني الى النيابة 
العامة وإرفاق املضبوطات مبلف 

القضية. 

العباســــي  املقدم عبداحملســــن 
مبتابعة املوضوع، وما ان تلقت 
إدارة املكافحــــة احمللية التكليف 
بالعمل حتى جرى تشكيل فريق 
عمل مؤلــــف من املالزمني أوليني 
العجيمان وعلي عبداهللا  ناصر 
واملالزمني محمد العيسى وسليمان 

األمير.
  وقال املصدر: استطاع فريق 
املتهم ببيع ١٠٠  العمل استدراج 
غرام مــــن األفيــــون مقابل ٢٥٠ 
دينارا وما ان حضر املتهم لتسليم 
املخــــدرات وتســــلم املبلغ املالي 
الذي رقم بواسطة النيابة العامة 

 إيراني وصديقه «المسطول» 
  سقطا بـ ١٫٢٥ كيلوغرام أفيون

 انتحار خادم ابن مسؤول سابق شنقًا
  وممرضة انتحرت «في ظروف غامضة»

 عربي يضرب زوجته المواطنة في السوق
  ومواطنة تتهم آسيويًا بحرق محلها

 وكيل النيابة يأمر باحتجاز ٤ مواطنين
  بتهمة قتل شاب طعنًا قرب نادي الساحل

 إعالن في صحيفة يكشف لصي السيارات «المدعومة»
 محمد الدشيش

  استطاع مواطن ان يقدم لرجال مباحث الفروانية 
شبكة ثنائية تخصصت في سرقة املركبات املصدومة 
التي يتركها عادة اصحابها على جانب الطريق بعد 
تعرضها حلادث يتلــــف اجزاءها، واعادة بيع اجزاء 
تلك املركبات، وكشفت التحقيقات مع املتهمني انهما 
نفذا اكثر من ١٥ قضية سرقة مركبات مدعومة. وقال 
مصدر امني ان مواطنا ابلغ عمليات الداخلية عن انه 
رصد اعالنا في احدى الصحف االعالنية يعرض فيه 
صاحبه بيع ماكينــــة مركبة الند كروزر، وعليه قام 
باالتصال باملعلن واذ بصاحب االعالن يعرض عليه 
بيع ماكينة الالند كروزر بـ ١٥٠٠ دينار رغم ان سعرها 
في السكراب ال يقل عن ٤٠٠٠ دينار، واشار املواطن 

في بالغه الى ان سيارته الالند كروزر سرقت قبل ايام 
بعد حادث مروري واضطر معه الى ترك سيارته على 
جانب الطريق والتي اكتشف سرقتها بعد ساعتني من 
تركه لها على يد مجهولني، وانه قام بتسجيل قضية 
بسرقتها ويشــــك في ان املاكينة التي عرضت للبيع 
هي ماكينة سيارته التي سرقت. واضاف املصدر انه 
مت نقل شــــكوك املواطن الى رجال مباحث الفروانية 
واللذين استدرجوا صاحب االعالن باعتبارهم يريدون 
شراء املاكينة الواردة في االعالن، وكانت املفاجأة ان 
املاكينة فعال كانت تخص مركبة املواطن، وبالتحقيق 
مع صاحب االعالن تبني انه مواطن اعترف بانه يقوم 
وبالتعاون مع صاحب كرين بسحب السيارات املعطلة 

في الطرقات ويقوم ببيعها في سكراب امغرة. 

 أمير زكي ـ محمد الجالهمة
  أقدم وافد آسيوي على االنتحار داخل  منزل ابن مسؤول حكومي 
ســـابق وقال مصدر امني ان اخلادم املنتحر (٢٥ عاما) وجد معلقا 
في درج منزل ابن املسؤول، مشيرا الى ان اخلادم لم يكن يعاني من 
مشكالت تذكر حسب تأكيد كفيله، وهناك ترجيحات بأن اآلسيوي 

وصلته رسالة وعليه أقدم على انهاء حياته شنقا.
  من جهة أخرى أقدمت وافدة آسيوية تعمل ممرضة على االنتحار 
في ظروف غامضة وذلك بالقاء نفســـها من الطابق الرابع من نافذة 
الشقة حيث تقيم في اجلليب وقد احيلت جثة الوافدة للطب الشرعي 
وأمر وكيل نيابة الفروانية بعمل مزيد من التحريات للوقوف على 

احلقيقة خشية من ان يكون وراء السقوط شبهة جنائية. 

 هاني الظفيري
  اتهمت موطنة زوجها وهو من جنسية عربية باالعتداء عليها بالضرب 
على مرأى من مرتادي أحد األسواق التجارية في الشويخ. وقال مصدر 
امني ان مواطنة أبلغت عمليات الداخلية بأنها كانت تتسوق وإذ بزوجها 
يقف خلفها مبركبته قرب أحد األســــواق الشعبية في منطقة الشويخ 
الصناعية وينهال عليها بالسب والقذف علنا وقام ايضا بضربها بدعوى 
انها كانت برفقة آخر، وعليه مت تســــجيل قضية وجار استدعاء الزوج 

ملواجهته فيما نسب اليه.
   ومــــن جانب آخر اتهمت مواطنة عامال آســــيويا يعمل في محل لها 
باحراقه عمــــدا، وقال مصدر امني ان قائد منطقة الشــــويخ الصناعية 
العقيد عبدالرحمن الشراح استقبل مواطنة احترق محلها في الشويخ 
وقالــــت في بالغها انها تعتقد أن يكــــون حريق احملل نفذ عمدا من قبل 

وافد آسيوي يعمل في محلها. 

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
  أمر وكيل نيابة األحمدي باحتجاز ٤ شباب كويتيني بعد التحقيق معهم 
وتوجيه تهمة القتل العمد لهم وذلك بعد ساعات من ارتكابهم جلرمية 
قتل ذهب ضحيتها مواطن (٢٠ عاما) وشــــروعهم في القتل بعد طعنهم 
ملرافقــــه البالغ من العمر (١٧ عاما)، وقد برر اجلناة جرميتهم بخالفات 
سابقة. وكان رجال أمن األحمدي نفذوا خطة أعدها مدير أمن األحمدي 
اللواء عبدالفتاح العلي بشأن سرعة توقيف اجلناة خشية هروبهم الى 
خارج الكويت في اعقاب مشاجرة وقعت بينهم وبني املجني عليهما خلف 

نادي الساحل، وهو ما أشارت اليه «األنباء» يوم أمس.
  وقال مصدر أمني ان االنتشار املنظم لرجال أمن األحمدي أسفر عن ضبط 

املتورطني األربعة في جرمية القتل وقد اعترفوا بوقوع مشاجرة.


