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سيارة مواطن تخترق جدار منزله

سيارة املواطن بعد اختراقها جدار منزله

تسبب حادث مروري باختراق سيارة مواطن جلدار منزله 
بعد ان اصطدمت بها س����يارة وافد هندي من اخللف، وبحسب 
مصدر امني فإن املواطن الذي كان بصالة منزله حلظة وقوع 
احلادث سمع صوت ارتطام وتساقط طابوق، فخرج ليستطلع 
االمر ليجد ان س����يارته التي ركنها قد اخترقت مقدمتها جدار 
منزله بعد ان اصطدمت بها سيارة يقودها وافد هندي، هذا ولم 
يشر احلادث الى اي اصابات، ومت استدعاء رجال املرور، وقال 
الهندي في تبريره للحادث انه لم يقدر املس����افة الفاصلة بني 

سيارته وسيارة املواطن فاصطدم بها وعليه سجلت قضية.
هاني الظفيري  ٭

مراهق حاول »ترقيم« خادمة جاره

مواطن يهدد خطيبته السابقة:
»سأفضحك.. إنتي تروحني شقق«

مواطنان يسقطان بـ 15 حبة

تقدم مواطن الى رجال مخفر اجلهراء ببالغ يتهم فيه ابن 
جاره بالتحرش بخادمته ومعاكستها، ووفق مصدر أمني فان 
املواطن حضر مساء أول من أمس الى املخفر مصطحبا معه 
خادمته الفلبينية مبلغا عن تعرضها للتحرش واملعاكسة على 
يد مراهق يبلغ من العمر 17 عاما يقطن في البناية املجاورة 
لبنايتهم. وقال املصدر انه مت االستماع إلفادات اخلادمة ومت 
استدعاء املشكو بحقه وحضر بصحبة والده واعترف، وازاء 
تدخل أطراف أخرى من اجليران مت االكتفاء بأخذ تعهد خاصة 
ان اخلادمة أفادت بأنه كان يعاكسها بالكالم فقط ولم يلمسها 

أو يضايقها وحاول ان يعطيها رقم هاتفه.
محمد الدشيش  ٭

تقدمت مواطنة مساء اول من امس الى رجال احد مخافر 
العاصمة ببالغ تتهم فيه خطيبها السابق مبالحقتها ومضايقتها 
وإمطار هاتفها النقال بعشرات الرس���ائل، وقالت املواطنة 
في بالغها: مت فس���خ خطبتي به قبل اسبوعني لرفض اهلي 
اقتراني به بعد ان اس���تمرت خطبتي معه زهاء الشهرين، 
لكن اهلي اكتشفوا سوء اخالقه فقرروا فسخ اخلطبة، لكنه 
ومنذ اعالن االنفصال بدأ مبالحقتي في مقر عملي ومضايقتي 
ومطاردتي في الشارع وإمطار هاتفي بعشرات رسائل التهديد 
ومنها »واهلل س���أفضحك، انتي تروحني شقق وسأطاردك 
حتى اكشفك«، وقدمت املواطنة هاتفها النقال لرجال املباحث 
الذين تسلموا القضية بعد تسجيلها وجار استدعاء اخلطيب 

السابق ملواجهته.
هاني الظفيري  ٭

متكن رجال امن االحمدي من ضبط مواطنني بحالة غير 
طبيعي���ة وعثر بحوزتهما على عدد م���ن احلبوب املخدرة، 
ووفق مصدر امني فإن رجال دوريات االحمدي واثناء قيامهم 
بجولة اعتيادية في ميناء عبداهلل الحظوا سيارة متوقفة على 
جانب الطريق وبداخلها شخصان، ومبجرد اقتراب دورية 
االمن حاول قائدها االنطالق، اال انه مت اس���تيقاف السيارة، 
وتبني ان قائدها ومرافقه »خارج نطاق التغطية«، وبالتدقيق 
بأوراقهما تبني انهما مواطنان وعثر بحوزتهما على 15 حبة 

مخدرة ومتت احالتهما الى جهات االختصاص.
عبداهلل قنيص  ٭

املنظمة الدولية للهجرة اختتمت الدورة التأسيسية حول حماية الضحايا

الدوسري يرعى اختتام أنشطة أسبوع املرور اخلليجي

العوضي: الكويت قطعت شوطًا بعيدًا في مكافحة 
االجتار بالبشر واليزال أمامها الكثير ملواجهة املشكلة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الش����يخ احمد احلمود  الداخلية 

اجلابر الصباح.
الدوس����ري ان  اللواء  ومتنى 
يكون العام القادم مليئا باللقاءات 
مع االشقاء في دول مجلس التعاون 
اخلليجي في مثل هذه املناس����بة 
والتي تس����اعد على تقليل فرص 

احلوادث املرورية.

لهؤالء بشكل انساني وعاجل 
ومد يد العون لهم وتقديم جميع 
االمكانيات للضباط المسؤولين 
للتعرف على الضحايا والتعامل 
معهم، مش���يرا الى ان الكويت 
قطعت شوطا بعيدا في مكافحة 
االتجار بالبش���ر ولكن اليزال 
هناك الكثير مم���ا يجب عمله 

لمواجهة هذه المشكلة.

واالعداد لهذا االسبوع من الناحيتني 
التنظيمية واالعالمية حيث كان 
لهم����ا دور في اجناح انش����طته 
كذلك وس����ائل االع����الم املختلفة 
ودور االعالميني في متابعة جميع 

االنشطة.
واعرب عن سعادته الستقبال 
وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي 
العمر للوفود املشاركة نيابة عن 

الهدف االستراتيجي لبناء غد 
مشرق.

واضاف »الى جانب الموقف 
الذي تتخذه الكويت تجاه كل من 
يرتكب جريمة االتجار بالبشر اال 
انها تبدي اهتماما بالغا بضحايا 
تلك الجرائم وصحتهم العقلية 
والجسدية وبالتالي فإن التزامنا 
يأتي بتوفير االهتمام والرعاية 

الكويت � كونا: اختتمت وزارة 
الداخلية انش����طة اسبوع املرور 
اخلليج����ي املوح����د بحفل تكرمي 
الوفود اخلليجية املشاركة وخبراء 
املثاليني  االمم املتحدة والعاملني 
في قطاع املرور واالدارات املعاونة 

واملساندة.
وج����اء حفل اخلت����ام برعاية 
وحضور وكي����ل وزارة الداخلية 
املس����اعد لش����ؤون املرور اللواء 
الدوسري ومساعد مدير  محمود 
عام االدارة العامة للمرور لشؤون 
التخطيط وبحوث املرور العميد 
صالح الناجم ومساعد مدير عام 
االدارة العام����ة للم����رور لتنظيم 
السير والتراخيص العميد احسان 

العويش.
وقال اللواء الدوسري في كلمته 
باحلفل ان اسبوع املرور كان حافال 
باالنشطة املختلفة خصوصا مبا 
قدمه في مجال رفع كفاءة العاملني 
في قطاع املرور وقطاع النقل في 
املواصالت والطرق في االشغال، 
مؤكدا ان تبادل اخلبرات واملعلومات 
بني االشقاء في دول مجلس التعاون 

يخدم جميع القضايا.
ووجه اللواء الدوسري الشكر 
ال����ى ادارت����ي العالق����ات العامة 
والتوجي����ه املعن����وي واالعالم 
االمني على دورهما في التجهيز 

أشادت رئيسة مكتب المنظمة 
الدولية للهجرة في الكويت إيمان 
عريقات بمشاركة وزارة الداخلية 
في الدورة التأسيس���ية حول 
حماية ضحايا االتجار بالبشر 
والتحقيق مع المتاجرين التي 
اقيم���ت من 6 إل���ى 17 الجاري 
برعاية نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 

أحمد الحمود.
كما ثمن���ت عريقات جهود 
المشاركين في هذه الدورة آملة 
ان يس���تغلوا هذه الخبرة في 
الفائدة  ادارة العمل حتى تعم 

بشكل أكبر.
 وأشار الى ان االدارة العامة 
للتدريب ف���ي وزارة الداخلية 
استثمرت جهودها في تطوير 
العنص���ر البش���ري وهذا يعد 
اكبر انجاز لالدارة التي تسعى 
الى صقل المه���ارات الوطنية 

بالخبرات الدولية.
من جهته، أكد مدير اإلدارة 
العام���ة للهجرة الل���واء كامل 
العوض���ي ان الكوي���ت تولي 
القص���وى للتنمية  االهمي���ة 
ايمانا  االنس���انية والفكري���ة 
منها بأن قوة الوطن تكمن في 
االخذ بأسباب العلم ومنجزاته 
حيث جعلت االنسان دائما هو 

اللواء محمود الدوسري متوسطا اعضاء الوفود اخلليجية

اللواء كامل العوضي وإميان عريقات يتوسطان املشاركني في الدورة التأسيسية

إعداد: مؤمن المصري

محاٍم يستنكر منعه من دخول 
»العدل« للحضور مع »البدون«

استنكر عضو هيئة الدفاع عن »البدون« املعتقلني في 
مظاهرات تيماء والصليبية احملامي عيدان اخلالدي 

منعه من دخول مبنى قصر العدل، مؤكدا ان هذا يعتبر 
إخالال بضمانات املتهمني بحقهم في حضور محام 

معهم لتمثيلهم، باالضافة الى اإلخالل مببدأ »احملامي 
ظل املتهم«.

وأعلن اخلالدي في تصريح صحافي عن تقدمي تظلم 
للنائب العام من قبل أعضاء هيئة الدفاع ومجموعة من 

احملامني احتجاجا على هذا اإلجراء الذي وصفه بغير 
الرسمي ويتنافى مع حقوق املتهمني بحضور محام 

ميثلهم.
وذكر اخلالدي ان جلنة الدفاع عن البدون املعتقلني 
هي جلنة تطوعية لنصرة املظلومني من فئة البدون 

وتتكون من 18 محاميا، مؤكدا انها ال تنتظر اي مردود 
مالي وتطوعت بالدفاع عنهم باملجان، وال تهدف 

ألي تكسب سياسي، وهدفها إنساني بحت لنصرة 
املظلومني من هذه الفئة.

وأكد اخلالدي ان جلنة الدفاع عن البدون ستبذل 
جهودها لرد احلقوق الى أصحابها، ورفع الظلم عن 

هذه الفئة في اإلطار الذي تأسست من أجله وهي 
الدفاع عنهم في اجلهات القضائية ومواجهة اجلهات 

اإلدارية أمام القضاء فيما تنتهجه من نهج تعطيل 
وسلب حقوق الفئة املظلومة.

عدل ومحاكم

فوضى املعاجلات الشرعية، شبهات ومتاجرة، استرزاق 
واستغالل »جهل« وال عزاء لـ »الضوابط«، الصالح 

بات استثناء وأنصار »اجلان« تسيدوا، فلزم االلتفات 
واإلنقاذ.. بهذه الكلمات ذات املعاني أبدأ مقالي الذي 
سبق أن أثرته من قبل في موضوعني مستقلني، أما 

هذا املقال فيروي واقعة 
ابتزاز وجشع وطمع، 

كل هذا حتت ستار 
املعاجلة الشرعية، لذا 
كان الزما على وزارة 

»األوقاف« توعية املجتمع 
جتاه هذه القضية فهي 

متلك املساجد في كل 
مناطق الكويت، باإلضافة 

إلى العمل على إرسال 
رسائل توعوية من خالل 

وسائل اإلعالم املرئية 
واملسموعة حتى نستطيع 

منع الدخالء على تلك املعاجلات الشرعية ولردع أي 
إنسان يلبس ثوب الشرعية إليهام اآلخرين بقدرته على 

عالجهم وشفاء آالمهم فضال عن تنسيق العمل بني 
األوقاف والداخلية حلصر تلك الظاهرة التي بدأت في 

االنتشار مستغال جهل البسطاء من املواطنني وضعاف 
النفوس والعمل على حتجيمهم قدر املستطاع فقد قرأت 

في جريدة الوطن في عددها الصادر يوم 2011/3/1 عن 
قيام وافد )جذاب ونصاب( اتخذ من الدجل والشعوذة 

ستارا للدخول إليها من باب املعاجلة الشرعية، حيث قام 
هذا الوافد املشعوذ بعرض قائمة أسعاره في الكشف 
على املغرر بهم مببالغ خيالية تصل إلى 50 دينارا أما 

املاء املقروء عليه فقد وصل سعر البطل إلى 100 دينار 
ولم يتوقف األمر عند هذا احلد بل استخدم األعشاب 

في العالج بأن قام بخلطها مبادة الكورتيزون وقام 
ببيعها مببلغ يتراوح بني 200 و300 دينار، هذا باإلضافة 
إلى املعاجلة الشرعية عن طريق »الوناسة« التي يعيشها 

ذلك الدجال عندما يكون مرضاه من النساء وفور علم 
رجال الداخلية بهذا األمر مت عمل األكمنة الالزمة لهذا 
الدجال، وفي كمني محكم في منطقة النعيم مت ضبطه 

واقتيد إلى مخفر املنطقة التخاذ اإلجراء القانوني حياله، 
تلك هي الواقعة التي سطرتها جريدة »األنباء« وتعجبت 

من أمر هؤالء البشر الذين يسعون إلى هذا الدجال 
ملعاجلتهم ووصف العالج املناسب لهم وتساءلت ألهذا 

احلد وصل بهم األمر لتصديق هذا الدجال واإلميان 
مبا يفعله معهم؟ ألهذا احلد وصل بنا األمر إلى االعتقاد 

مبسائل ال متت بصلة للدين أو الشرع؟ نعم، تلك هي 
اإلجابة الواضحة التي تنم على انعدام الوازع الديني 
بل والتخبط في أمور الدنيا وكأننا نسينا املولى عز 

وجل وتناسينا أن لكل داء دواء واملنظار القانوني لهذه 
الواقعة يفرض نفسه، حيث ان ما ارتكبه ذلك الدجال 

املشعوذ يشكل جنحة النصب املؤثمة باملادتني 231 و232 
من قانون اجلزاء، حيث انه توصل إلى إيهام من يتردد 

عليه بقدرته على شفائهم وإعطائهم عالجا ملرضاهم 
ووصل بهذه الطريقة لالستيالء على أموالهم والتي 

تضمنتها قائمة أسعاره وقد رصد املشرع اجلزائي لهذه 
اجلرمية عقوبة احلبس مدة ال جتاوز 3 سنوات، فضال 

عما قضت به املادة 2/79 من قانون اجلزاء من إبعاده 
عن البالد فور تنفيذه العقوبة املقضي بها عليه الرتكابه 

جنحة مخلة بالشرف واالعتبار، لذا وقبل أن أنهي 
حديثي أطالب أجهزة اإلعالم املرئية واملسموعة بتكثيف 

برامجها الهادفة الى محاربة تلك الفئة الضالة من 
الدجالني ووضع حلقات نقاشية ملعاجلة هذه األمور التي 

بدأت تتفشى في البالد وتنذر بوقوع بلبلة، بل وفنت لقاء 
تصديق النساء واملترددين للدجالني املشعوذين الذين 
يتسترون وراء الدين وهو منهم براء لقاء السعي في 

األرض فسادا، وجمع املال احلرام من هذه األعمال، كما 
أطالب وزارة األوقاف بأن تعقد الندوات الدينية لتحذير 

هؤالء النساء واملترددين على الدجالني من الوقوع 
ضحية النصب عليهم، حيث يتستر هؤالء املشعوذون 

حتت عباءة املعاجلة الشرعية وهم ال يعلمون عنها 
شيئا، وذلك حتى جننب البالد شرور الشرذمة من 
الدجالني الذين طغوا في البالد وسعوا فيها فسادا، 

فضال عن انني أهيب بوزارة الداخلية الى رصد الدخالء 
من املشعوذين والدجالني ومعرفة أماكن تواجدهم ورصد 

مواقعهم االلكترونية لإلبالغ عنهم حتى نقي البالد من 
شرورهم، ألنهم باعوا أنفسهم للشيطان، ووقعوا في 

الكفر والشرك والبدع، فضلوا وأضلوا.
واهلل ولي التوفيق،

www.riyad - center.com

»الدجل والشعوذة.. ستار 
للمعاجلة الشرعية«

مركز رياض

رياض الصانع

سّخر كل إمكانياته الستقبال الراغبني باملغادرة

الظفيري: تسهيل إجراءات مغادرة املخالفني عبر املطار
مراجعتهم للهجرة، وبالنسبة 
للمواليد اجل����دد فإنه في حالة 
رغبة ولي االمر في تعديل وضع 
املول����ود عليه مراجع����ة ادارة 
الهجرة التابع له����ا، وفي حالة 
الى  املغادرة فانه يتوجه  طلب 
ادارة الهجرة لوضع قاعدة بيانات 
للطفل دون غرامات والتوجه الى 

منفذ املطار للمغادرة.
ودعا العقيد الظفيري مخالفي 
قانون االقامة الى اثبات حسن 
النوايا واستغالل املكرمة االميرية 
واما املغادرة او تعديل الوضع 
واحلصول عل����ى االقامة خالل 
الفت����رة احمل����ددة حت����ى نهاية 
2011/6/30، وفق����ا لالج����راءات 

املتبعة في هذا الشأن.

وذكر العقيد الظفيري ان منفذ 
املطار قام ف����ور تطبيق القرار 
بتسخير جميع االمكانات لتسهيل 

االجراءات على املخالفني.
واضاف العقيد الظفيري ان 
على املخالف����ني لقانون االقامة 
الذين فق����دوا جوازاتهم وقاموا 
باس����تخراج وثائق س����فر من 
سفاراتهم التوجه الدارات الهجرة 
البيانات  له����م لتعديل  التابعة 
واحلصول عل����ى الرقم املوحد 
للتمكن من توثيقها على احلاسب 

اآللي للمغادرة.
ام����ا الذين لديه����م جوازات 
ومخالفون لقانون االقامة فعليهم 
الى منفذ املطار حلجز  التوجه 
تذاكر الس����فر واملغ����ادرة دون 

ادارة ج����وازات  اكد مدي����ر 
املطار العقيد بندر الظفيري ان 
املكرمة االميرية لصاحب السمو 
الش����يخ صباح األحمد،  األمير 
والتي وجهت الى اصدار القرار 
االنساني لنائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
احمد احلمود بش����أن منح مهلة 
ملخالفي قانون االقامة لتعديل 
اوضاعهم او املغادرة طواعية قرار 
انساني في املقام االول وقد عالج 
مش����كلة يعاني فيها املخالفون 
بس����بب تراكم الغرامات املالية 
املترتبة عل����ى مخالفتهم حيث 
ميكنهم املغادرة دون حتمل اي 
اعباء مالية او التعرض للمساءلة 

القانونية.

العقيد بندر الظفيري

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 65811747

أسع�������ار
خاص����ة
صناعة سعودية

كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

�صيانة التكييف املركزي
 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

94055686

للـبـــيـــع

ار�ض يف اجلابرية
ق 6 امل�ساحة 437.5م

موقع زاوية

العاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

العاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

با�ســـم/  حممد ح�سن بزي

رقم اجلواز / 2237015

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

اللبنانية اأو االت�سال على رقم

97214497
66862483

مفقود جواز �سفر لبناين


