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 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 محمد الدشيش
  ذكرت االحصائية االســـبوعية حلاالت 
الوفيات غير اجلنائية (حوادث السيارات) 
الصادرة ةعن االدارة العامة لالدلة اجلنائية 
ان الفترة من ٦ الى ١٢ اجلاري شـــهدت ١٤ 
حالة وفاة من جنسيات مختلفة من بينهم 
٥ مواطنني و٨ غير كويتيني وآخر مجهولة 

الهوية.
  من جهة اخرى، لقـــي مواطن مصرعه 
عصر امس في حادث مروري على الدائري 
السادس، كما اصيب في احلادث ذاته شخصني 
مجهولي الهوية، وادى احلادث الى عرقلة 
شـــديدة في حركة السير شـــملت الدائري 

السادس والطرق املجاورة. 

 ١٤ حالة وفاة في أسبوع ومصرع مواطن على «السادس»

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 تبرئة «بدون» من هتك عرض أميركية 
 قضت الدائرة اجلزائية 
ــة الكلية  ــى باحملكم األول
ــار عبد  ــة املستش برئاس
وأمانة  ــط  خريب الناصر 
سر هشام سماحة ببراءة 
ــل مندوب  ــدون» يعم «ب
دعاية وتسويق من تهمة 
هتك عرض أميركية بأحد 

مراكز التسوق.
ــت النيابة العامة    كان
ــندت للمتهم أنه  قد أس
ــي  ــرض املجن ــك ع هت
عليها بأن باغتها وقبلها 

ــاك  ــابقة بها وإمس على وجنتيها متظاهرا مبعرفته الس
ــبما شهد به  كتفيها دون رضاها. وتتلخص الواقعة حس
ضابط املباحث في أن حترياته السرية دلت على ارتكاب 
ــوقها  املتهم للواقعة حيث التقى باملجني عليها أثناء تس
ــهيرة مبنطقة الساملية وقام  ــوق الش بأحد مراكز التس

بتقبيلها على وجنتيها. 
ــل لدفع قيمة  ــه وتوجهت إلى احملص ــد أن تركت   وبع
مشترياتها الحقها املتهم وقام باإلمساك بكتفيها لسؤالها 
ــيارتها فحاول  عن مكان عملها فتركته وتوجهت إلى س
التحرش بها. وحضر دفاع املتهم احملامي حسن العجمي 
ــوي «القصد  ــني املادي واملعن ــدم توافر الركن ودفع بع
اجلنائي في الواقعة محل االتهام» وواقعة االتهام تخرج 
ــاألوراق، كما دفع بتراخي  ــن الوصف والقيد الوارد ب ع
ــتحالة حدوث الواقعة في  ــي عليها في اإلبالغ واس املجن
ــاألوراق وطبيعة عمل املتهم  ــان واملكان الواردين ب الزم
ــويق واعتصامه باإلنكار في جميع  كمندوب دعاية وتس
مراحل التحقيق. وأضاف العجمي: من املعلوم أن القصد 
ــتلزم توافر العلم  ــي في جرمية هتك العرض يس اجلنائ
واإلرادة مبعنى أن يكون املتهم عاملا بأن فعله غير مشروع 
ــيما بحياء املجني عليها. واإلرادة هو  ويخل إخالال جس
ــاس باملجني عليها. وكال  ــه إرادة املتهم إلى املس أن تتج

األمرين غير متوافر في الواقعة محل االتهام.

 «الداخلية» تدعو المواطنين المسافرين للسعودية 
إلى استخدام نفس وثيقة المغادرة عند العودة

 شاب «بدون» يطعن نفسه بسكين مطبخ
 

 مواطن طارد متلف دورية أمن 
  من الرميثية إلى الجابرية

 غلوم أغلق وكرًا لنسخ «الخالعية»
  وتمت مصادرة أدوات نسخ و٤٥٠ فيلمًا

 ضبط ١٧٠ بطل خمر محلية مخزنة في الدرج
 

 زوجتي سرقت عش الزوجية
 

 هاني الظفيري
  متكن رجال امـــن الفروانية بقيادة مديـــر االمن العميد غلوم 
حبيب من اغالق وكر لنســـخ االفالم اخلالعية وجرى ضبط ٤٥٠ 

فيلما خالعيا داخل الوكر الذي يديره آسيويني.
  قال مصدر امني ان معلومات وردت الى العميد غلوم عن نشاط 
وافدين يستغالن وكرا لنسخ االفالم اخلالعية، ليتم تشكيل فرقة 
من رجال االمن واستخراج اذن نيابي ملداهمة الوكر الكائن مبنطقة 
اجلليب ومت ضبط املتهمني ومعدات النسخ واالفالم املنسوخة ومت 

التحفظ عليها ونقلت مع اآلسيويني الى مديرية امن الفروانية.
  من جهة أخرى، تضرر منزل مواطن في نطاق محافظة حولي 

جراء اصطدام مركبة مواطن بحائط منزله. 

 محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
  بعد مطاردة بني رجال األمن ووافد آسيوي مت ضبط ١٧٠ زجاجة 
خمر محلية وكانت عمليات الداخلية أبلغت عن ان آسيويا يبيع 
اخلمور احمللية على العمالة اآلسيوية في حولي، ومت توجيه دورية، 
وما ان شـــاهد اآلسيوي رجال األمن حتى فر هاربا تاركا سيارته 
لتتم مالحقته وضبطه وعثر معـــه على ٢٥ زجاجة، وبالتحقيق 
معه أرشـــد عن ١٤٥ زجاجة كان يحتفظ بها في درج منزل قريب 

من مكان جتارته احملرمة.

 محمد الدشيش
  تقدم مواطن الى مخفر فهد األحمد مبلغا عن سرقة جميع األثاث 
من داخل منزله، موجها أصابع االتهام الى زوجته التي ارتبط بها 

قبل أشهر بسيطة.
  وقال انه تزوج قبل ٨ أشـــهر واختلف مع زوجته التي غادرت 
الى منزل والدها، وحينما فشل في إعادتها الى منزل الزوجية قام 
هو باإلقامة في منزل أســـرته، وحينما عاد الى املنزل لالطمئنان 
عليه وجده على «البالطة» وسجلت قضية سرقة، فيما قدر املواطن 

األثاث مبا يفوق الـ ٦ آالف دينار. 

 دعت وزارة الداخلية املواطنني املســــافرين الــــى اململكة العربية 
الســــعودية مســــتخدمي البطاقة املدنية او جواز السفر إلى ضرورة 

استخدام نفس وثيقة السفر لدى عودتهم إلى البالد.
  وقال مدير إدارة العالقات العامة والتوجيه املعنوي ومدير إدارة 
اإلعــــالم األمني باإلنابة في الوزارة العقيد عادل احمد احلشــــاش انه 
عند فقدان البطاقة املدنية داخل السعودية يتعني مراجعة السلطات 
السعودية إلبالغها بفقدانها واستصدار بالغ بذلك ثم مراجعة السفارة 

الكويتية في اململكة إلصدار وثيقة سفر اضطرارية.
  وأوضح انه ال يقبل استخدام البطاقة املدنية القدمية بأي صورة 
كانت ويجب إحضار البطاقة املدنية اجلديدة (الذكية) األصلية سارية 

املفعول وان تكون الصورة واضحة املعالم لصاحب البطاقة.
  وناشد العقيد احلشاش املواطنني ضرورة التعاون مع رجال امن 
املنافذ إلنهاء إجراءات املغادرة والقدوم في أســــرع وقت ممكن ودون 
تأخير ومبا يعمل على راحتهم من خالل تبسيط اإلجراءات وفق آلية 

عمل متكاملة. 

 أقدم شاب من فئة غير محددي اجلنسية على االنتحار بطريقة 
غريبة للغاية، إذ أقدم على طعن أنحاء متفرقة من جسده بالسكني، 
وبحسب ما يروي شقيقه الذي نقله إلى املستشفى ان شقيقه البالغ 
من العمر ١٩ عاما دخل في نوبة غضب هســـتيرية قام على إثرها 
بتناول ســـكني املطبخ وبدأ يوجه الطعنـــات إلى ذراعيه وصدره 
ويديه وفخذيه ولوال تدخل أفراد أســـرته ألكمل تشـــريح نفسه 
بحسب وصف شـــقيقه الذي قال: «متكنت مع بقية أفراد األسرة 
من شل حركته ونزع السكني من يده وقمنا بنقله إلى املستشفى 

وهو في حالة يرثى لها.
  ووفق مصدر طبي فإن الشاب تعرض جلروح قطعية في ذراعيه 
وصدره غير عميقة واســـتلزمت تقطيب جراح في يده بـ ٨ غرز 
وفي صدره بـ ٥ غرز لثالثة جروح، كما انه ســـجلت حالة اشتباه 
ارجتاج في املخ حيث ان الشـــاب البدون وخـــالل نوبة الغضب 
الهستيرية التي انتابته ارتطم رأسه بجدار املنزل قبل ان يتمكن 
شـــقيقه من الســـيطرة عليه ونقله الى مستشفى اجلهراء، حيث 
قام ضابط االرتباط ماجد الصليلي باالشراف على دخول الشاب 

غرفة العمليات.
  وأوضح املصدر الطبي ان محقق املستشفى سجل اثبات حالة 
بانتظار تعافي الشاب البدون قبل سماع اقواله لتسجيل قضية. 

 هاني الظفيري
  اقدم شخص مجهول على حتطيم دورية تابعة لألمن العام مساء 
امس األول في منطقــــة الرميثية والذ بالفرار إال أن مواطنا مبطاردة 
خلف مركبة الشخص املجهول الذي توقف في منطقة اجلابرية والذ 
بالفرار وعليه مت سحب مركبته وحجزها وتسجيل قضية ضد قائد 
املركبة. وقال مصدر امني ان دورية اشــــتبه رجالها مبركبة اميركية 
وبالطلب من قائدها التوقف حاول الفرار وبتضييق اخلناق عليه قام 
باالصطدام مبركبة رجال االمن وتعطيل حركتها، إال ان مواطنا شاهد 
املوقف، وقــــام مبطاردة مركبة اجلاني الذي لم يتوقف إال في منطقة 
اجلابرية ومن ثم أطلق ساقيه للريح ليقوم املواطن بإبالغ العمليات 
عن مكان املركبة االميركية والتي على اثرها عثر رجال االمن على كمية 
من بطل اخلمــــر التي وجدت داخل املركبة ومتت إضافة املضبوطات 

في تقرير الواقعة وسجلت قضية في مخفر الرميثية. 

 حدث يطلق النار على ٥ مواطنين بـ  «خرازة»
  من علو ويصيبهم في القدم والظهر

 ضبط حارس بلطجي أتلف مركبات السكان
 فرض إتاوة مقابل حمل القمامة وتنظيف المركبات

  الوفود الخليجية زارت «المرور» و«التحكم المركزي» 

 محمد الجالهمة
  امر وكيل نيابة محافظة االحمدي بإحالة 
حدث الى نيابة االحداث على ان تسجل للحدث 
قضايا الشروع في القتل وحيازة سالح ناري 

وذخيرة دون ترخيص.
  ووفق مصدر امني فإن مواطنني بالغني و٣ 
احداث نقلوا الى مستشفى العدان مصابني 

في الظهر والقدم في منطقة ام الهيمان، ولدى 
التحقيق في واقعة اصابتهم اجلماعية تلك افاد 
املجني عليهم بأن مشاجرة شبابية وقعت بني 
االحداث املصابني وابن جيرانهم، فما كان من 
والد احلدث اال ان تناقش مع جار له ويقوم 
جاره وابناؤه الثالث بالطرق على منزل احلدث 
الحتواء املوقف حتى ال يتطور الى ابعد من 

ذلك، واثناء قيام االب واجلار بالطرق على باب 
منزل احلدث الذي تشاجر مع ابنائه للتحدث 
الى والده فوجئوا باحلدث يخرج من سطح 
املنزل ويصوب اليهم خرازة ويطلق عليهم 
ســـيال من الطلقات تلك ليصابوا، ووصفت 
اصابتهم باملتوسطة، وعليه مت ضبط احلدث 

وضبط السالح املستخدم في الواقعة. 

 محمد الجالهمة
  وّثق وافد من اجلنســـية املصرية وعبر 
مقطع ڤيديو ما ميكن ان نســـميه بلطجة. 
ومتثل املقطع الذي تقدم به الوافد الى مخفر 
الساملية قيام احلارس بإتالف احدى مركبات 

السكان.
  وقال مصدر امني ان احد الوافدين تقدم 

الى مخفر الساملية مبلغا عن قيام احلارس 
بإتالف مركبات السكان، مشيرا الى ان احلارس 
فرض مؤخرا على كل مستأجري البناية ٥ 
دنانير إضافية بخالف التي يأخذها شهريا 
مقابل جمـــع القمامة، حيث طلب من جميع 
سكان البناية القيام بغسل مركباتهم مقابل 
هذا املبلغ. وأضاف املبلغ رفضت هذه اإلتاوة 

اجلديدة وابلغني احد الســـكان ان احلارس 
سيســـتهدف من يرفض إتاوته وعليه قمت 
مبراقبة سيارتي من شقتي وفوجئت باحلارس 
يقترب منها حامال ســـكينا ويقوم بإتالفها 

فوثقت جرميته بالهاتف احملمول.
  هذا، وسجلت قضية إتالف مال الغير وجار 

استدعاء املتهم الستكمال التحقيقات معه. 

 أمير زكي
  علمـــت «األنباء» ان مدنيـــني في وزارة 
الداخليـــة تداولوا يوم امس واول من امس 
على نطاق واسع مسجات عبر البالك بيري 
والـ SMS تدعو املدنيني في وزارة الداخلية 
الى اضراب شامل في الثالث من شهر ابريل 
املقبل في محاولة للضغط نحو رفع رواتبهم 

والبدالت اسوة بالعسكريني.
  وتضمنت الرســـائل التي ذاع انتشارها 
بشكل كبير ان ما يقوم به املدنيون في وزارة 
الداخلية من جهد ال يقل بأي حال من االحوال 
عما يقوم به العسكريون، خاصة انهم يعملون 
االعمال نفسها التي يقوم بها العسكريون في 
قطاعات خدميـــة مهمة مثل املرور والهجرة 
ومراكز اخلدمة وغيرها من القطاعات التابعة 

لوزارة الداخلية.
  كما تضمنت الرســـائل التي بدأ تداولها 
احلرص على التجاوب مع االنقطاع عن العمل 
او التواجـــد داخل مقرات العمل دون القيام 

مبهام عملهم للضغط نحو مساواتهم.
  هذا ولم يعرف بعد ما اذا كان معظم املدنيني 
في وزارة الداخلية سيتجاوبون مع هذه الدعوة 
وسط ترجيحات ان تتجاوب مع هذه الدعوة 
اعـــداد كبيرة، خاصة ان املتطلبات اجلديدة 

تعد معقولة في حد ذاتها. 

 احملامي حسن العجمي 

 مضمون الرسائل التي بدأ تداولها مؤخرا 

 ٤ سرقات خالل ساعتين في حولي كيد النساء يعادل قضية خطف وبالغ كاذب

 ضمن أنشطة أســــبوع املرور 
اخلليجي املوحد والذي يقام حتت 
شعار «لنعمل معا للحد من احلوادث 
املرورية» فــــي الفترة من ١٣ حتى 
١٨ مارس اجلــــاري، قامت الوفود 
اخلليجية املشاركة بزيارة اإلدارة 
العامة للمرور وكان في استقبالهم 
مســــاعد مدير عــــام اإلدارة العامة 
للمرور لشؤون التخطيط وبحوث 
املرور العميد صالح الناجم، وقد نقل 
إليهم حتيات وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املرور اللواء محمود 
الدوسري مرحبا بهم ومؤكدا على 
أهمية مثل هذه اللقاءات في تبادل 
املعلومات واخلبرات املتعلقة بالشأن 
املروري. وقام بتقدمي شرح مفصل 
عن مهــــام وواجبات اإلدارة العامة 
للمرور، وكذلك اإلدارات التابعة لها 

واملهام املنوطة بها.
  وعقــــب ذلك قدم رئيس قســــم 
العمليــــات النقيب محمد جاســــم 
املنصوري شرحا مفصال عن السيارة 
الذكية «دورية الرصد األمني» وما 
حتويه من قاعدة بيانات متكاملة 
تســــهم في متابعة الوضع األمني 

حيث انها ذات تقنية عالية.
  ثم توجهت الوفــــود إلى إدارة 
العمليات (قسم التحكم املركزي)، 
وقــــام رئيــــس القســــم م. فيصل 

 محمد الدشيش
  كيد النساء يعادل قضية خطف وبالغ كاذب، هذا هو ما 
حدث يوم امس االول وكشفت عنه التحقيقات. وكانت عمليات 
وزارة الداخلية تلقت بالغا من سيدة قالت فيه ان صديقتها 
خطفها شـــخص مجهول وذودت رجال االمن برقم ســـيارة 
اخلاطف لتستنفر اجهزة وزارة الداخلية ومت ضبط املركبة 
بداخلها شاب وفتاة وباالستماع الى افادات املخطوفة نفت 
الواقعة، مؤكدة ان مرافقها هو خطيبها وحينما مت ابالغهما 
بأن هناك سيدة أبلغت بالقضية مت االطالع على اسم هاتف 
املبلغـــة ليتبني انه خاص بخطيبة ســـابقة للمواطن وانها 

تراقبه وأرادت االنتقام منه بطريقة نسائية. 

 هاني الظفيري
  شهد أحد مواقف املجمعات التجارية 
في محافظة حولي أربع سرقات خالل 
ساعتني وسجلت جميعها حتت مسمى 
السرقة عن طريق حتطيم حرز. وقال 
مصدر أمني إن رجال مخفر الرميثية 
فوجئـــوا بدخول أربعة اشـــخاص 
من بينهم ســـيدة يفيدون بتعرض 
مركباتهم لتحطيم الزجاج اجلانبي 
واالستيالء على محتويات مركباتهم 
من نقود واكسسوارات، واشار املصدر 

الداخلية سيخاطبون  الى ان رجال 
ادارة املجمع لالســـتعانة بكاميرات 
املراقبة ومعرفة االشخاص الذين قاموا 
بارتكاب جرائم السرقة واحالة ملف 

القضايا الى رجال املباحث. 
  ومن جانب آخر فقد تقدم شخص 
من فئة غير محددي اجلنســـية الى 
مخفر اجلهراء في بالغ عن تعرض 
مخيمه للسرقة في بر املطالع ليتم 
تسجيل قضية وإحالة ملفها لرجال 

املباحث.

 الوفود اخلليجية خالل زيارة اإلدارة العامة للمرور 

الظفيري بتقدمي نبذة تاريخية عن 
غرفة التحكم وأعمالها في مراقبة 
التقاطعات واالزدحامات املرورية 
عن طريق الكاميرات، وكذلك توقيت 
التقاطعات إلعداد البرامج الزمنية 
لكل تقاطع حسب موقعه، وذلك من 
التي  العد املروري  خالل كاميرات 

تقوم بحساب عدد املركبات وكذلك 
عن طريق األسالك احلساسة للتمكن 
من إعطاء عدد املركبات لكل اجتاه 
وأيضا كاميــــرات الضبط املروري 
«جتاوز السرعة» فضال عن ذلك نظام 
الرسائل املتغيرة. من جانب آخر أقام 
مركز التدريب التخصصي بقطاع 

املرور حفل تكرمي للعاملني املتميزين 
واملثاليني باملركز برعاية وكيل وزارة 
الداخلية املســــاعد لشؤون املرور 
اللواء محمود الدوسري والذي أناب 
عنه مساعد مدير عام اإلدارة العامة 
للمرور لشؤون التخطيط وبحوث 

املرور العميد صالح الناجم. 

 اآلسيويان وأمامهما املضبوطات 

 أمير زكي

 مدنيون يرّوجون إلضراب في «الداخلية» ٤/٣ المقبل
 اعتراضًا على عدم مساواتهم بالعسكريين في الرواتب الجديدة


