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القضية أحيلت لنيابة األحداث ومسماها سيحسمه القضاء

احلدث قاتل العسكري في أم الهيمان: سحبت جثة القتيل 
ألكثر من 50 مترًا للبحث عن مفتاح »الكلبشات« أو هاتفي النقال

من وصل الى موقع اجلرمية امس 
األول وأجرى اتصاالته مبدير امن 
العلي  اللواء عبدالفتاح  األحمدي 
والذي وصل هو اآلخر الى موقع 
اجلرمية.هذا ومن املقرر ان يقوم 
وكي����ل نيابة األحداث باصطحاب 
احلدث اجلاني الى موقع اجلرمية 

إلعادة متثيل اجلرمية.

هاتفي النقال وعن طريقه اتصلت 
انه تعمد  بوالدتي.وأك����د اجلاني 
ضرب املجني عليه عدة ضربات 
قاتلة بالطابوقة خلوفه من ان يقوم 
العسكري املجني عليه باإلمساك 
بالطابوق����ة وقتله ه����و، يذكر ان 
مساعد مدير أمن األحمدي العميد 
معتوق العسالوي كان في مقدمة 

الس����يارة لكي أستطيع احلصول 
النقال والذي سحبه  على هاتفي 
العسكري وأتصل بوالدتي،  مني 
وبعد ذلك قمت بسحب العسكري 
ملس����احة تزيد على 50 مترا حتى 
وصلت ال����ى املركبة وبحثت عن 
مفتاح الكلبشات في مالبسه وداخل 
السيارة، اال انني لم أجدها ووجدت 

عليه ع����دة مرات.وقال املصدر ان 
اجلاني برر أس����باب وجود دماء 
داخل سيارة املجني عليه بقوله: 
بعد انتهائي من ضرب العسكري 
عدة مرات وتأكدت من وفاته كان 
البد أن أبلغ عما حدث وعليه قمت 
بس����حب جثة املجني عليه حيث 
كبلني باألس����اور احلديدية حتى 

املصدر األمني عن تفاصيل جديدة 
في ه����ذه اجلرمي����ة، خاصة فيما 
يتعلق برصد آثار للدماء وجدت 
على مركبة املجني عليه، مشيرا 
في هذا الصدد الى ان اجلاني قال 
انه وحينما أدرك ان املجني عليه 
مصمم على االعتداء عليه قام بحمل 
طابوقة كبيرة وضرب بها املجني 

شأنها ان حتسم مسمى القضية، 
مرجحا ان توجه للحدث تهمة القتل 
العمد مع إمكانية ان يعدل مسمى 
هذه القضية نظرا ملالبسات اجلرمية 
من قبل القض����اء خاصة ان تبني 
للقضاء ان احلدث تعرض للخطف  
وأن����ه كانت هناك نية مبيتة لدى 
القتيل لالعتداء على احلدث.وكشف 

أمر وكيل نيابة األحمدي بإحالة 
قاتل العس����كري في منطقة بر أم 
الهيمان الى نيابة االحداث على ان 
تقوم نيابة األحداث بإعادة االستماع 
إلى أقوال اجلاني ومعرفة مالبسات 
اخلطف ال����ذي نفذه املجني عليه 
مبوجب أقوال احلدث، وقال مصدر 
امني ان أق����وال احلدث القاتل من 

نيابة االحداث قد تدفع املتهم إلى إعادة متثيل جرميته للوقوف على احلقيقة  )محمد ماهر( تواجد أمني مكثف في موقع اجلرمية امس األول

داخل غرفته في منطقة خيطان، 
حيث انتقل رجال األمن وتبني 
ان املتوف���ى عاطل عن العمل 
وهناك آث���ار ملواد مخدرة في 

غرفة الشاب.
من جهة أخرى، توفي وافد 
هندي في حادث تصادم وانقالب 

على شارع اخلليج العربي.
وقال مصدر أمني ان الوافد 
اآلس���يوي توفي فور وقوع 

احلادث مباشرة.
عبداهلل قنيص  ٭

املطر: معاجلات األزمة املرورية 
في الكويت وصلت لطريق  مسدود

حترير مواطن مخطوف في لبنان 
واستعادة الفدية

مصرع شاب عاطل في ظروف غامضة
ومقتل هندي في انقالب على »اخلليج«

وصف رئيس الجمعية الكويتية للسالمة 
المرورية د. بدر المطر المعالجات المختلفة 
لالزمة المرورية في الكويت بانها وصلت الى 
طريق الفشل بعد ان تفاقمت االوضاع ووصلت 

لحد خطير ال يمكن السكوت عنه.
وق���ال د. المطر في تصري���ح صحافي 
ان هناك العديد من العوامل التي تس���ببت 
في الوصول الى هذا الوضع الس���يئ الذي 
وصلت اليه البالد م���ن االختناق المروري 
تأتي في مقدمتها زيادة عدد السيارات الخاصة 
وانحراف ش���ركة النقل العام عن مسارها 
الصحيح كشركة خدمية لنقل الركاب وتشجيع 
المواطنين والوافدين الس���تقالل سيارتها 
الى شركة استثمارية تدار بعقلية الربحية 
دون النظر الى المصلحة الوطنية وتخفيف 
العبء عن شوارع البالد التي ضاقت ذرعا 

بما يس���ير عليها من سيارات.واشار الى ان 
معظم باصات الشركة باصات تنبعث منها 
الغ���ازات الكريهة والعوادم الخانقة نظ���را 
لس�����وء عمليات الصيانة وسوء التشغيل 
ايضا، مطالبا بإعادة تصحيح مسار الشركة 
وتعيين عضوين � كحد ادنى � من الخبرات 

العادة تشغيل الخدمة بشكل صحيح.
كما طالب د. المطر ضمن سلسلة الحلول 
العاجلة بسرعة تنفيذ مشروع المترو بشكل 
عاجل عبر انشاء هيئة خاصة فورا للمترو 
والبدء في بناء المحطات والخطوط السطحية 
المعلقة فوق االرض على غرار المملكة العربية 
الس���عودية في قطار المشاعر ودبي بينما 
يتأخر تنفيذ المحطات تحت االرض لحين 
اس���تكمال عمليات االنفاق التي تأخذ وقتا 

طويال عن المحطات السطحية.

متكن جه���از أمن الدولة ف���ي لبنان من 
حترير مواطن كويتي مخطوف واعتقال احد 
اخلاطفني، وكان املواطن الكويتي )ي.ج( قد 
اختفى لبضعة أيام وتبني ان ثمة من خطفه 

وهو يطلب فدية وانه توصل الى تأمني الفدية 
املطلوبة التي استعادها أمن الدولة، ومقدارها 
350 ألف دوالر، وقد اعترف املوقوف )م.أ( 

بأسماء رفاقه.

أم���ر مدير أم���ن محافظة 
الفروانية العميد غلوم حبيب 
بإحالة جثة شاب كويتي الى 
الطب الش���رعي ملعرفة سبب 
الوف���اة، فيما أمر قائد منطقة 
الفروانية العقيد وليد شهاب 
البعير  والنقي���ب عبدالعزيز 
بالتحفظ على أدوات تعاط عثر 

عليها بجوار جثة الشاب.
وقال مصدر أمني ان سيدة 
كويتية أبلغت عمليات الداخلية 
العقيد وليد شهابعن وفاة ابنها من مواليد 1977 

»الهجرة« تبحث حاًل ملعضلة الشركات حاملة رمز 71 – 72

35 ألف وافد استفادوا من مهلة تعديل األوضاع
واألعداد املتبقية للمخالفني 75 ألف مخالف

اعلن مصدر امني ان اجمالي 
من استفادوا من املكرمة االميرية 
والتي صدر بشأنها قرار وزاري 
يسمح للوافدين املخالفني لقانون 
االقامة مبغادرة البالد دون دفع 
الغرامات املالية املستحقة عليهم 
او تعدي����ل اوضاعهم في البالد 
جتاوزت اعدادهم 35 ألف وافد 
ومن بني هؤالء 22 الف وافد قاموا 
بتعديل اوضاعهم القانونية في 
البالد دون مغ����ادرة اما البقية 
فقاموا مبغ����ادرة البالد دون ان 
تدرج اس����ماؤهم في قوائم غير 

املصرح لهم بالدخول.
وقال املصدر االمني ان هناك 
جملة من املعوقات التي يتدارسها 
مدير عام االدارة العامة للهجرة 
اللواء كامل العوضي ومساعد 
مدير عام االدارة العامة للهجرة 
العمي����د طالل معرفي  باالنابة 
لتبس����يط اج����راءات مغ����ادرة 
او تعديل  الوافدين املخالف����ني 

ما ال يتجاوز 10 آالف وافد اخر 
أو باملغادرة  بتعديل اوضاعهم 

خالل ما تبقى من املهلة.
وقال املصدر االمني ان وزارة 
الداخلية عازمة على شن حمالت 
مكثفة خالل الفترة املتبقية بعد 
انتهاء املهلة مع تكثيف احلملة 
االعالمية الرامية الى حث املخالفني 
لالستفادة باملكرمة االميرية والتي 
صدر بشأنها قرار وزاري، الفتا 
الى ان هذه املهلة رمبا لن تتكرر 
مرة اخ����رى وبالتالي فإن على 
الوافدين س����رعة االستفادة من 
القرار الوزاري واالسراع باملغادرة 

او تعديل الوضع.
هذا وحرص املصدر االمني 
على التأكيد على ان اعداد املخالفني 
لقانون االقامة متغيرة حيث ان 
هناك مخالفني يعدلون اوضاعهم 
وآخرين تنتهي اقامتهم فتدرج 

اسماؤهم في قوائم املخالفني.
أمير زكي  ٭

من تعدي����ل أوضاعهم حيث ان 
جميع االشخاص املسجلني على 
هذه الشركات عليهم القاء قبض 
وحينما يرغب هؤالء االشخاص 
بتعديل اوضاعهم يصدمون بطلب 
وزارة الشؤون ان يقوم هؤالء 
القبض  القاء  االشخاص بالغاء 
اوال حتى يتمكن����وا من تعديل 
وضعهم واذا ما ذهب هؤالء الى 
وزارة الداخلية يقال لهم عليكم 
اوال اس����تخراج اذن العمل ومن 

ثم رفع القاء القبض.
واك����د املصدر ان هذا املعوق 
رمبا يدفع نحو 10 االف شخص 
الى ان يظلوا متواجدين في البالد 
دون ان يعدلوا اوضاعهم رغم 
رغبة عدد كبير منهم بأن يكون 

تواجدهم في البالد قانونيا.
واشار املصدر االمني الى ان 
عدد املخالفني لقانون االقامة حاليا 
يقارب 75 الف مخالف، مشيرا 
الى ان هناك توقعات بأن يقوم 

املدة احملددة  اوضاعهم خ����الل 
والت����ي تنتهي مع نهاية يونيو 
القادم اي خ����الل نحو 31 يوما 
ومن هذه املعوقات التي تعوق 
تعديل اوض����اع املخالفني عدم 
متك����ن وافدين مس����جلني على 
ش����ركات عمل رم����ز »71 – 72« 

اللواء كامل العوضي

العميد معتوق العسالوياللواء عبدالفتاح العلي

العميد طالل معرفي

مدير األمن رفع كشفًا بإبعاد 8 آسيويني و4 عرب

»أمن األحمدي« الحق بائعي املواد الغذائية الفاسدة
 مقابل مساجد املهبولة وأوقف 3 آسيويني يبيعون اخلمور

واص���ل رج���ال مديري���ة 
أم���ن األحمدي بقي���ادة اللواء 
العلي ومس���اعده  عبدالفتاح 
العس���الوي  العمي���د معتوق 
والرائد النش���ط فالح الهذيلي 
حمالته���م الهادفة الى تحقيق 
األم���ن والتغلب على الظواهر 
الس���لبية داخل المحافظة، اذ 
استهدفت حملة ألمن األحمدي 
يوم أمس بائعي الخضراوات 
والفواكه مقابل المساجد خاصة 
ان بائع���ي هذه الخض`راوات 
يبيعون بضائ���ع أقل ما يقال 
عنها انها فاسدة او غير صالحة 

لالستهالك اآلدمي.

آس���يويين عثر معهم على 75 
زجاجة خمر محلي.

وقال مصدر أمني ان حملة 
تفتيشية أقيمت في منطقة الزور 
أوقعت 3 وافدين آس���يويين، 
حيث حاولوا الهرب جريا على 
األقدام، وبتفتيش السيارة عثر 
بداخلها على 75 زجاجة خمر، 
واعترف اآلسيويون بأنهم كانوا 
في طريقهم لبيع هذه الخمور 
على عمال في المنطقة المذكورة 
التحفظ على اآلسيويين  وتم 
وإحالته���م  والمضبوط���ات 
ال���ى اإلدارة العام���ة لمكافحة 

المخدرات.

وقال مصدر أمني ان حملة 
أقيمت  المساجد والتي  بائعي 
في منطقة المهبولة أسفرت عن 
توقيف 12 وافدا وهم 8 آسيويين 
و4 عرب، مشيرا الى ان مدير 
أمن محافظ���ة األحمدي اللواء 
عبدالفتاح العلي رفع كتاب إلى 
وكيل وزارة الداخلية المساعد 
العام باإلنابة  لش���ؤون األمن 
اللواء طارق حمادة إلبعاد جميع 
هؤالء الباعة مع ادراج اسمائهم 
في قوائم غي���ر المصرح لهم 

بدخول البالد مرة أخرى.
على صعيد آخر، أوقف رجال 
أم���ن األحمدي أيضا 3 وافدين 

اآلسيويون املوقوفون ببيع اخلمور احمللية أحد باعة اخلضروات الفاسدة 

بداية اجلرمية لم حتدث داخل املركبة ولكن في البر

محافظة حولي سجلت 1240 
مخالفة ومت حجز 29 مركبة 
بل���غ ع���دد املخالفات  بينما 
املرورية ف���ي االحمدي 427 
مخالفة وجرى حجز 12 مركبة.
وفي محافظ���ة مبارك الكبير 
مت تسجيل 80 مخالفة وجرى 
حج���ز 15 مركبة بينما بلغت 
ف���ي اجلهراء 385  املخالفات 

مخالفة وحجز 2 مركبة.
ادارة  ان  ال���ى  واش���ارت 
العامة  ب���االدارة  العملي���ات 
للمرور سجلت 1250 مخالفة 
خالل عطلة نهاية االس���بوع 
وقامت بحجز 188 مركبة بينما 
مت تس���جيل 147 مخالفة في 

املطار.

حترير 5259 مخالفة مرورية 
وحجز 330 مركبة في نهاية األسبوع

ذكرت ادارة االعالم االمني 
للم���رور  العام���ة  االدارة  ان 
والتي ترأس���ها مؤخرا اللواء 
الزعابي كوكيل  د.مصطف���ى 
مساعد لشؤون املرور، قامت 
بسلسلة من احلمالت املفاجئة 
الس���ت خالل  في احملافظات 
عطلة نهاية االسبوع اسفرت 
عن تس���جيل 5259 مخالفة 

مرورية وحجز 330 مركبة.
واوضح���ت االحصائي���ة 
الصادرة انه مت تسجيل 879 
مخالف���ة مروري���ة في نطاق 
محافظة العاصمة وحجز 47 
مركبة، بينما مت تسجيل 841 
مخالفة وحجز 37 مركبة في 
اللواء د.مصطفى الزعابيمحافظة الفروانية.واضافت ان 


