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)هاني الشمري( أهالي السجناء خالل اعتصامهم في شارع الصحافة  

سيارة الوافد املهشم زجاجها لسرقة شيكات بـ 90 ألف دينار

أهالي السجناء 
اعتصموا لإلسراع 

بتنفيذ العفو 
واملساواة بني 

النزالء
جتمع نحو 50 شخصا من ذوي 

السجناء في شارع الصحافة 
امس، معربني عن املهم في 

اإلسراع بتنفيذ العفو األميري 
لهذا العام، كما شددوا على 

ضرورة عدم تدخل الواسطة في 
مسألة اطالق سراح السجناء 

وشمول السجناء جميعا 
بالعفو لهذا العام خاصة ان ذلك 
يتزامن مع مناسبات غالية على 
نفوس جميع الكويتيني، وقال 
اهالي السجناء في تصريحات 

للصحافيني ان عددا من السجناء 
امتوا كامل اشتراطات العفو 

ومع ذلك لم تدرج اسماؤهم في 
كشوف العفو لهذا العام كما 

اعربوا عن استيائهم من عمل 
مناقالت بني السجناء، حيث 

مت نقل السجناء من عنابر الى 
اخرى، دون اي مبرر.

وناشدوا اجلهات املختصة 
االسراع في اتخاذ ما يلزم 

خاصة ان عددا كبيرا من النزالء 
يضربون عن الطعام ومنهم 
اشخاص حلقت بهم اضرار 

صحية جراء االمتناع عن الطعام.
محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري  ٭

ضبط سلة عمالت خليجية ـ كويتية
مع بنغالي في منفذ النويصيب

السويدان: 20 مليون دينار قيمة التعويضات 
حلوادث السير في 2009

25 كارت اتصاالت سعودية 
وكويتية.

الى ان  واشـــار املصدر 
رجـــال منفـــذ النويصيب 
العمالت واعربوا  تفحصوا 
عن شـــكهم في ان بعضها 
مزور باتقـــان، ومن املقرر 
العملة  ان يعـــاد فحـــص 
املضبوطة بحوزة البنغالي 
متهيدا لتحديد مسمى القضية 

بشكل دقيق.
عبداهلل قنيص  ٭

وقـــال الســـويدان ان ما 
يتعرض له املجتمع من حوادث 
سير باتت مستمرة قد يترتب 
عليها العديد من اخلســـائر 
التي  البشرية واالقتصادية 
تعرض املجتمع كافة وليس 
شركات التأمني لدفع ضريبة 
تلك احلـــوادث مـــن منوها 
واقتصادها وخسارة شبابها 
أهـــم ثرواتها  الذين هم من 

وبناة مستقبلها.

ادارة الرقابـــة االمنيـــة في 
النويصيب احلدودي  منفذ 
رصدت وافدا بنغاليا يقترب 
من املركبات املغادرة والقادمة 
البالد عارضا استبدال  الى 
عمـــالت كويتيـــة بعمالت 
خليجية، حيث مت توقيفه 
وبتفتيشه عثر رجال الرقابة 
االمنية على 100 دينار كويتي 
و1500 ريال سعودي و1200 
ريال قطـــري و2000 درهم 
اماراتي الـــى جانب ضبط 

4.6% تقريبا من إجمالي عدد 
السيارات املسجلة في الكويت، 
كما ان هناك مؤشرات على ان 
نسبة حوادث السير جتاوزت 
الـ 100% من إجمالي أقساط 
التأمني في العام 2010، وانه 
من املتوقـــع ان يكون هناك 
تراجع طفيف في عدد وثائق 
التأمني الصادرة بالرغم من 
زيادة عدد السيارات املسجلة 

مقارنة بعام 2009.

احال مدير االدارة العامة 
المن املنافـــذ البرية اللواء 
محمد الدوسري وافدا بنغاليا 
بتهمة حيازة سلة من العمالت 
يرجح ان تكون بينها عمالت 
مزورة الـــى االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية، كما ارفق 
في ملف احالة البنغالي الى 
املباحث اجلنائية كمية من 
كروت االتصاالت الكويتية 

والسعودية.
وقـــال مصـــدر امني ان 

كشف مساعد رئيس دائرة 
الســـيارات بشـــركة »وثاق 
للتأمني التكافلي« عبدالرحمن 
السويدان في تصريح صحافي 
ان نسبة تعويضات حوادث 
السيارات في الكويت بلغت 
ما يزيد على 79% من اجمالي 
أقساط التأمني املكتتبة لعام 
2009، مبينا ان التعويضات 
التي صرفتها اجمالي شركات 
التأمني قد زادت على 20 مليون 

دينـــار خالل هـــذه الفترة، 
باالضافة الـــى ما يزيد على 
8.4 ماليني دينار تعويضات 
حتت التســـوية، هذا مقابل 
130 ألف وثيقة تأمني تقريبا 
في العام نفســـه وبإجمالي 
اكتتاب أقساط تأمني لم يبلغ 
36 مليون دينار، األمر الذي 
يراه السويدان تدنيا في عدد 
الوثائق التأمينية، حيث ان 
الى  التي تصل  النسبة  هذه 

اللواء محمد الدوسري

90 ألف دينار طارت من مركبة 
رجل أعمال مصري في الساملية
تقدم وافد مصري )رجل أعمال( الى مخفر الساملية مبلغا 
عن سرقة شيكات من داخل سيارته بقيمة 90 ألف دينار، 

ورفض الوافد اتهام أحد بعينه، مرجحا ان يكون أحد 
املتعاملني معهم هو وراء السرقة.

وقال مصدر أمني ان الوافد قال انه ترك سيارته مقابل 
منزله ونسي بداخلها شنطة حتوي شيكات مقبولة الدفع 

بقيمة 90 الف دينار، وحينما غادر منزله صباح امس 
استعدادا للتوجه الى عمله فوجئ بكسر الزجاج اجلانبي 
للسيارة وسرقة شنطة الشيكات، وسجلت قضية سرقة 

عن طريق الكسر.
محمد الجالهمة  ٭

موظفون في املنافذ يدعون إللغاء »زام« الـ 6 ساعات والعودة إلى الـ 8

تفحم دورية تابعة ألمن احلدود في انفجار لغم 
االجازات املرضية للتخلص 
اثناء  الشـــديد  من الضغط 
الدوام، واضافوا في اتصال 
هاتفي مع »األنباء« انهم كانوا 
يتعاونـــون فيما بينهم في 
اداء مهام عملهم، حيث كان 
الدوام كل 8 ســـاعات مريح 
الى حد بعيد اما بالنســـبة 
للدوام احلالي فأصبح رجل 
املنفذ ال يجد متســـعا  امن 
من الوقت لتنظيم وقته بني 

العمل والراحة.
أمير زكي  ٭

خبراء في االدلة سارعوا الى 
موقع البالغ وتبني ان القنبلة 
من مخلفات الغزو العراقي.
ناشـــد عدد من موظفي 
املنافـــذ البرية وكيل وزارة 
الداخلية املســـاعد لشؤون 
املهنا  اللواء عبداهلل  املنافذ 
التراجع عـــن نظام الزامات 
الـ 4 واستعادة نظام الزامات 
الثالثة، وقال عدد من املوظفني 
ان النظـــام اجلديـــد مرهق 
للغايـــة وهذا مـــا دعا عددا 
كبيرا من املوظفني اللجوء الى 

جنا رجالن من أمن احلدود 
انفجار لغم  اثـــر  باعجوبة 
في دورية كانا يقومان بها 
على مقربة من مركز الرقعة 
احلدودي مساء اجلمعة وقال 
مصدر امنـــي ان رجال من 
أمن احلدود كانوا يقومون 
مبهمـــة امنية حينما انفجر 
لغم سيارات في املركبة ليقفز 
رجال االمن من املركبة وتكتب 
النجـــاة فيما تفحمت  لهما 

املركبة.
واشـــار املصـــدر الى ان 

اللواء عبداهلل املهنا
إعداد: مؤمن المصري

حبس قاتل شقيقه 5 سنوات

حبس 5 متهمني في دعوى تزوير

حجز دعوى قاتل املُدرسة باملهبولة

تأجيل دعوى مواطن وزوجته 
متهمني بقتل وافدة فلبينية في كبد

قضت محكمة اجلنايات بحبس مواطن خمس سنوات مع الشغل 
والنفاذ بعد اتهامه بقتل شقيقه في منطقة الفردوس اثر خالف 

بينهما.وقد وجهت النيابة العامة للمتهم انه قام بتوجيه عدة طعنات 
بالسكني إلى جسد شقيقه ما أدى إلى وفاته.وكانت حتريات املباحث 

أشارت إلى أن املتهم وهو مواطن عاطل عن العمل يبلغ من العمر 
37 عاما أقدم على قتل شقيقه العسكري في الدفاع ومتكن رجال 

امن الفروانية من توقيف اجلاني قبل أن يهرب بسيارة القتيل وهي 
السيارة التي كانت السبب في مشاجرة الشقيقني.

قضت الدائرة اجلزائية الثانية باحملكمة الكلية أمس برئاسة 
املستشار محمد اخللف وأمانة سر أحمد علي بحبس خمسة 
متهمني غيابيا خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبراءة تسعة 
آخرين من تهمة تزوير شهادات دراسية.وتتلخص الواقعة في 

بالغ ورد إلى وزارة التعليم العالي يفيد بوجود عدد من الشهادات 
املزورة الصادرة من جامعات أجنبية تقدم مواطنون بطلب معادلتها. 

وبإحالة الشكوى إلى النيابة العامة باشرت التحقيق مع املتهمني 
التسعة الذين أنكروا االتهام املوجه إليهم جملة وتفصيال مؤكدين 
أنهم اتفقوا مع عدد من املكاتب املتخصصة في الدراسة اخلارجية 

على استخراج هذه الشهادات.وأمام محكمة اجلنايات متسك الطلبة 
بأقوالهم وأكدوا عدم علمهم بأن الشهادات مزورة وان اجلامعات 
التي أصدرتها غير معترف بها، في حني لم يحضر بقية املتهمني 
اخلمسة ومنهم أصحاب املكاتب وبعض العاملني بها من املندوبني 

لتقضي احملكمة بإدانة املتهمني اخلمسة غيابيا وتقضي ببراءة بقية 
املتهمني.

قررت محكمة االستئناف برئاسة املستشار علي الدريع 
وأمانة سر فارس القضاب حجز دعوى قتل املواطنة في 

منطقة املهبولة واملتهم فيها مواطن كويتي جللسة 25 ابريل 
املقبل للحكم.كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه في 
2009/7/20 قتل املجني عليها عمدا مع سبق اإلصرار بأن 

عقد العزم، وبيت النية على ذلك بأن قام بخنقها بكلتا يديه 
والضغط على عنقها قاصدا إزهاق روحها، ولم يتركها إال 
بعد تأكده من وفاتها فأحدث إصابتها املوصوفة بالتقرير 

الطبي الشرعي التي أودت بحياتها.كما أسندت له تهمة حيازة 
أسلحة نارية »مدفع رشاش كالشينكوف وبندقية صيد وثالثة 

مسدسات« وذخيرة تستخدم في األسلحة سالفة الذكر بغير 
ترخيص من اجلهات املختصة. كما قاوم ضابطا برتبة نقيب 
أثناء تأدية وظيفته بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بضبطه 

بأن قاومه بالقوة .

أّجلت محكمة اجلنايات أمس برئاسة املستشار عبد الناصر خريبط 
وأمانة سر هشام سماحة دعوى قتل عمد مع سبق اإلصرار 

والترصد متهم فيها مواطن وزوجته بقتل وافدة فلبينية جللسة 24 
ابريل املقبل لندب خبير الطب الشرعي.

وتتلخص تفاصيل الواقعة في أن املتهمني قاما بقتل اخلادمة 
الفلبينية بعد أن عذبتها الزوجة 

بشكل يومي بعلم زوجها وعندما 
خشي الزوجان من افتضاح أمرهما 

قاما بنقل اخلادمة، وكانت شبه 
فاقدة الوعي في سيارة خاصة بهما، 
وتخلصا منها في منطقة إصطبالت 

كبد. وقد قام الزوجان بإلقاء 
اخلادمة من الباب اخللفي وداسا 
عليها بإطارات السيارة.واعترف 

جنل املتهمني أن والدته اعتادت على 
ضرب املجني عليها وأنه دخل عليها 
ذات مرة وسألها عن حالتها فأجابته 
الضحية أنها تعاني آالما مبرحة في 

البطن وقام والديه بأخذها في الساعة الثانية فجرا إلى املستشفى 
ولم يشاهد اخلادمة بعدها.

عدل ومحاكم

املستشار عبد الناصر خريبط

ضبط أدوات سحر باملطار
أحيل مواطن الى اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية بعد أن ضبطت 
بحوزته أدوات سحر وشعوذة أثناء قدومه من دولة خليجية، وقال 
مصدر جمركي ان رجال جمـــرك املطار رصدوا أدوات غريبة خالل 
استطالع محتويات شنطة املواطن أثناء مرورها على أجهزة التفتيش 
ليتم فتح الشنطة وعثر بداخلها على كمية من أدوات السحر وأدوات 

اخرى غير مصرح بدخولها البالد.
أمير زكي  ٭

سكران تهجم على منزل مطلقة لبنانية

آسيوية حرقت نفسها بكيروسني 
في منزل كفيلها باملنقف

احيل شاب كويتي الى مخفر الساملية بتهمة الشروع في ارتكاب 
جرمية والســـكر البني وكانت وافدة لبنانية اســـتنجدت بعمليات 
الداخلية مبلغة عن ان شـــخصا مجهوال يحاول اقتحام شقة تقيم 
فيها مبفردها وســـارع رجال األمـــن ومت ضبط املواطن والذي تبني 
انه سكران، وأقر بان الوافدة هي صديقته وسبق وزارها في سكنها 
اكثر من مرة وابدى استغرابه من عدم فتحها الباب.من جهة اخرى، 
ألقى رجال أمن الساملية القبض على شاب بدون عثرت في مركبته 

على 5 بطل خمور محلية واحيل الى االختصاص.
محمد الدشيش  ٭

نقلت وافدة آسيوية في حالة حرجة للغاية الى مستشفى البابطني 
للحروق اثر حروق من الدرجة األولى جراء محاولة انتحارها حرقا 
في منزل كفيلها في املنقف.وقال مصدر امني ان مواطنا ابلغ عمليات 
الداخلية عن ان خادمته سكبت على نفسها كيروسني واضرمت النار 
في نفسها وانه متكن بصعوبة بالغة من اخماد النيران بعد القاء ماء 
على جسدها وفور تلقي البالغ سارع رجال االسعاف بنقل الوافدة 
الى مستشفى احلروق ووصفت حالتها باحلرجة واكد املواطن كفيل 
اخلادمة انه كان وافراد اسرته يحسنون التعامل مع الوافدة وسجلت 

قضية شروع في االنتحار.
عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة  ٭

بأوامر من الصهيل 15 متسكعًا
أسلموا رؤوسهم حلالق »الداخلية«

ضبط تشكيل عصابي آسيوي نفذ
3 قضايا سلب باإلكراه في الصاحلية

أمر مدير إدارة بحث وحتري محافظة حولي العقيد عبدالرحمن 
الصهيل باستدعاء حالق خاص بوزارة الداخلية حيث قام الصهيل 
بالطلب من احلــــالق حلق رؤوس 15 شــــابا كويتيا وعربيا على 
»الزيرو« كعقاب لهم جراء تسكعهم مقابل املعهد التجاري في منطقة 
حولــــي، وكان العقيد الصهيل قد أوعز الى ضابط  مباحث النقرة 
الرائد حسني دشتي بشن حملة جديدة مقابل املعهد التجاري بعد 
تزايد الشكاوى بشأن تسكع الشباب، وقال مصدر أمني ان رجال 
مباحث النقرة والذين انيط بهــــم تنفيذ هذه التعليمات حرصوا 
على ضبط املتســــكعني دون غيرهم من املارة، الفتا الى انه وبعد 
احللق الزم املتسكعني على أن يوقعوا على تعهدات بالتزام حسن 

السير والسلوك.
أمير زكي  ٭

متكــــن رجال إدارة بحث وحتري محافظــــة العاصمة بقيادة العقيد 
منصور العتيبي من ضبط تشكيل عصابي مؤلف من 8 آسيويني ارتكبوا 
في غضون األســــابيع القليلة املاضية 3 قضايا ســــلب باإلكراه، وقال 
مصدر أمني ان 3 قضايا ســــجلت في مخفر الصاحلية حملت جميعها 
عنوان »ســــلب باإلكراه« وكان هناك اتفاق بــــني املجني عليهم على أن 
هناك مجموعة من اآلسيويني يلتفون حول الضحية بشكل دائري ومن 
ثم يسلبونه باإلكراه وقد دعا العقيد العتيبي إلى تشكيل فرقة لضبط 
هذا التشكيل حيث تنكر عدد من رجال املباحث بالزي اآلسيوي وأسفر 
االنتشار املنظم على حتديد آســــيويني يلتفون حول آسيوي للشروع 
في ســــلبه ليتم ضبطهم وبعرضهم على املجني عليهم الذين سبق ان 
سجلوا قضايا ســــلب تعرفوا عليهم ومتت إحالتهم إلى النيابة العامة 

بتهمة السلب باإلكراه.
هاني الظفيري  ٭


