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سبعيني مطلوب بـ 22 ألف دينار

..والبحث عن عسكري يقطع الشبك 

وافدان عاطالن عن العمل نصبا 
على 11 مصرياً بوهم التوظيف 

إيراني نصب على مواطن مبعدات 
ثقيلة وانحاش بـ 13 ألف دينار

مواطن يشتكي آخر هدده بالقتل
..وضبط طليق توعد الطليقة بالتصفية

ضبط إيراني يرّوج للمخدرات عبر 
»اخلبازين« بواسطة »الصهريج«

مخلفات الغزو تزعج »العمليات «

مدرسة اكتشفت هروب خادمتها 
وسرقة 1200 دينار ومجوهرات

أحال رجال جندة حول����ي مواطنت يبلغ من العمر 63 عاما 
إلى إدارة التنفيذ املدني إثر وجود أحكام قضائية بإلزامه بسداد 
مبل����غ 22 ألف دينار. وقال مصدر امني ان املواطن ضبط خالل 
حملة أقامها رجال النجدة الستهداف املخالفني ومالحقة مرتكبي 
مخالفات االستهتار والرعونة اال ان االرتباك الذي بدا على املواطن 
الس����تيني ادى الى اخضاعه للتدقيق حيث تبني وجود احلكم 
القضائي ضده. من جهة أخرى أبلغت مواطنة عمليات الداخلية 
عن واقعة غريبة حيث افادت بوجود شخص تشاهده واصفة 
إياه بأنه يرتدي الزي العسكري يقوم بقص الشبك الفاصل بني 

حارتي الطريق السريع في االجتاهني.
واض����اف املصدر ان رجال االمن توجه����وا الى موقع البالغ 
مقابل منطقة العقيلة وعثروا على آثار اتالف للش����بك دون ان 

يجدوا أثرا للجاني.
محمد الدشيش  ٭

ألقى رجال ادارة بحث وحتري محافظة حولي القبض على 
وافدين من اجلنسي���ة املصري����ة اتهم�����ا بارتك���������اب نح���و 
11 قضية نصب واحتيال استهدفت جميعها ابناء جلدتهم. وقال 
مصدر امني ان وافدين مصريني تقدموا ببالغات منفصلة الى 
رجال امن مخفر حولي وابلغوا من خاللها انهم تعرفوا على 
وافدين من ذات اجلنسية يرتديان الزي الفاخر وذلك داخل 
مقهى وانهم وقعوا ضحية خدعة متكنهم من تقدمي خدمات 
مختلفة منها التوظيف في ش���ركات كب���رى وكذلك القطاع 
احلكومي وايضا يس���تخدمان س���مات عدم ممانعة لدخول 
الكويت، وان الشخصني اس���توليا منهم على مبالغ كبيرة 

مقابل تلك اخلدمات التي اكتشفوا انها زائفة.
واضاف املصدر ان رجال املباحث كثفوا التحريات والتي 
انتهت بضبط النصابني وتبني انهما من حملة املؤهالت العليا 
وعاطلني عن العمل وانهما اعتادا النصب على البسطاء من 
الوافدي���ن ومت عرضهما على عدد من املجني عليهم والذين 
تعرف���وا عليهما ومتت احالتهما وملفات قضايا النصب الى 

جهات االختصاص.
عبداهلل قنيص  ٭

تقدم مواطن الى مخفر الشويخ واتهم وافدا ايرانيا نصب 
عليه واستولى على 13 الف دينار. وقال املدعي انه تعرف على 
االيراني ودخل معه في شراكة لشراء معدات ثقيلة واعادة 
تأجيرها، مشيرا الى ان االيراني اخذ منه 13 الف دينار كمقدم 
ش���راكة وتوارى عن االنظار واغلق هاتفه النقال، وسجلت 

قضية وأحيلت الى املباحث.
واشار املصدر االمني الى ان حادثة النصب بهذه الطريقة 
تك���ررت اكثر من مرة في عمليات بيع وهمية وصفقات بني 
مواطنني ومقيمني س���رعان ما يغادرون البالد دون التمكن 

من ضبطهم او الوصول اليهم.

أغلق رج���ال مباحث النقرة ملف قضي���ة تهديد بالقتل 
واعت���داء بالضرب بتوقيف اجلان���ي وهو مواطن يعمل في 
مدرس���ة عسكرية، وكان املجني عليه ابلغ عن تلقيه تهديدا 
بالقتل من قبل شخص يرتدي الزي العسكري بعد ان تشاجر 
معه في الشارع العام. وقال املصدر االمني ان املجني عليه 
قدم بيانات مهمة حول اجلاني واوصافه واس���تطاع رجال 
املباح���ث ضبطه في حينها، حي���ث مت عرضه على املجني 
عليه والذي تعرف عليه في حني نفى اجلاني ان يكون هدد 
املجني عليه بالقتل، معترفا فقط بحدوث مش���اجرة، وعلى 
الفور احيلت القضية جلهات االختصاص الستكمال التحقيق 

فيها واستدعاء شهود الواقعة نفيا او اثباتا.
من جهة اخرى، اغلق رجال مباحث العاصمة قضية مماثلة 
تضمنت ايضا تهديد بالقت���ل وذلك بعد ضبط مواطن هدد 
طليقته بالتصفية اجلسدية وضبط املواطن في منطقة حولي 

بعد ان كلف وكيل النيابة رجال املباحث بضبط اجلاني.
وكانت املواطنة ابلغت عن تعرضها لتهديد من قبل اجلاني 
وهو طليقها وذلك على خلفية وجود نزاعات ودعاوى قضائية 
بينهما تتعلق بالطالق، وعليه متكن رجال املباحث من حتديد 
امل���كان الذي اعتاد التواجد فيه في منطقة حولي ومت نصب 

كمني له الى ان القي القبض عليه.
عبداهلل قنيص  ٭

صوت االنفجارات في االحمدي ما هو اال تفجيرات تقوم 
بها ادارة هندسة اجليش للتعامل مع مخلفات حربية تعود 
لفترة االحتالل العراقي، هذا ما اكده مصدر امني ل� »األنباء«، 
وقال املصدر ان نحو 15 بالغا ورد الى عمليات »الداخلية« عن 
سماع صوت انفجارات، وبعد االستعالم تبني ان االنفجارات 

ناجتة عن تفجيرات يقوم بها قطاع هندسة اجليش.
وب���ني مصدر امني ان اهالي منطقة االحمدي اس���تعانوا 
في سبيل استشفاف حقيقة تلك االصوات بعمليات مديرية 
ام���ن االحمدي، االمر الذي مكن م���ن توفير االجابة عن تلك 
البالغات وسرعة التواصل مع قطاع هندسة اجليش لتأمني 
منطقة التعامل مع املخلفات الت���ي عثر عليها من مخلفات 

الغزو العراقي الغاشم.
محمد الدشيش  ٭

أبلغت مواطنة كويتية تعمل مدرسة في احدى مدارس اجلهراء 
مخفر النعيم عن تعرضها للسرقة من قبل خادمتها اآلسيوية 
التي اكتشفت هروبها حلظة عودتها الى املنزل ظهرا، مشيرة الى 
ان الهاتف النقال للخادمة »مغلق« كلما اتصلت عليه. واضافت 
املواطنة في بالغها امام ضابط املخفر انها اعتقدت في بداية االمر 
ان تكون اخلادمة في اجلمعية التعاونية او بالقرب من املسكن 
مع اخلادمات االخريات اال ان بقاء اجلهاز مغلقا اثار الريبة لديها، 
وحني تفقدت املنزل اكتشفت سرقة سوار من الذهب بقيمة 160 
دينارا وخامت أملاس لم حتدد قيمته ومبالغ مالية تقدر ب� 1200 
دينار كويتي، وعلى ضوء ذلك مت تسجيل قضية سرقة وهروب 

بحق اخلادمة والتعميم ببياناتها وصورتها.

واص����ل رجال االدارة العامة ملكافحة املخدرات بقيادة املدير 
العام اللواء الشيخ احمد اخلليفة مالحقة جتار املواد املخدرة، 
اذ متكن رجال املكافحة احمللية بقيادة العقيد احمد الشرقاوي 
ومساعده املقدم عبداحملسن العباسي من ضبط ايراني ذاع صيته 
في االجتار باملواد املخدرة وعثر معه على كيلوين من مادة االفيون 
اعترف باالجتار فيها حلساب نزيلني في السجن املركزي وجار 

اتخاذ االجراءات الالزمة الستدعائهما للتحقيق.
وبني مصدر امني ان معلومات وردت الى اللواء الشيخ احمد 
اخلليفة عن اجتار ايراني باملواد املخدرة من خالل بيعها للخبازين 
االيرانيني مستغال صهريج وقود لترويجه للمواد املخدرة، وعليه 
كلف العقيد الشرقاوي واملقدم العباسي بالقضية ليتم تشكيل 
فري����ق عمل من املالزمني اولني ناص����ر العجيمان وعلي حبيب 
واللذين متكنا من استدراج التاجر االيراني لبيع ربع كيلو افيون 
مقابل الف دينار، ليتم ضبطه بعد تس����ليمه املبالغ املرقمة في 
منطقة حولي، وبالتحقيق معه اعترف باالجتار باملواد املخدرة 
وانه يخفي 750 غراما اخرى داخل ش����قة يستخدمها كمسكن 
في منطقة املهبولة. واش����ار املصدر الى ان اجمالي الكمية التي 
مت ضبطها بلغت كيلوين من مادة االفيون اخلام حيث سيحال 

املتهم للنيابة واحالة كل من يرتبط بالقضية.
أمير زكي  ٭

املتهم وامامه املضبوطات 

»الداخلية« تطلق املرحلة األولى ملشروع 
اخلدمات األمنية عبر الرسائل القصيرة

شبهة جنائية في السرة..  ولغم مزّق راعي أغنام 

طالب في »التجاري«: عراقي هددني بتفجير ميناء عبداهلل 

املغربية واملصرية ضبطتا بعد رحلة غياب بني شقتني

جلنة اإلزالة كّرمت شركاء العمل والنجاح

تقدم طالب في املعهد التجاري 
ببالغ الى مخفر النعيم مشيرا 
من خالله ع����ن تلقيه اتصاال 
دوليا مص����دره العراق، اذ ان 
املتصل عرف بنفسه على انه 
عضو استخبارات عراقي وانهم 

بصدد تفجي����ر ميناء عبداهلل 
باعتب����اره جزءا م����ن العراق 
حسبما قال في اتصاله، واضاف 
املبلغ ان املتصل به ش����خص 
مجهول بالنسبة له، واكد خالل 
االتصال على ان هناك سيارات 

مفخخة ستستخدم في تنفيذ 
املخطط. هذا وسجلت قضية 
حملت عن����وان تهديد بتفجير 
ارهابي واحيلت الى امن الدولة 
حيث س����تتم اعادة االستماع 
الى املبلغ والتحفظ على رقم 

هاتف املتصل التخاذ ما يلزم 
من اجراءات. اجلدير بالذكر ان 
ميناء عب����داهلل جنوب البالد 
وليس قرب احلدود الكويتية 

� العراقية.
هاني الظفيري  ٭

متكن����ت ادارة بح����ث وحتري 
محافظة حولي بقيادة مديرها العقيد 
عبدالرحمن الصهيل من اغالق ملف 
قضيتي تغيب باعادة فتاتني احداهما 
مغربية واالخرى مصرية الى ذويهما 
الى  وفتح حتقق موسع للتوصل 
هوية من قام بايواء الفتاتني خالل 

فترة تغيبهما فيما كشفت التحريات 
االولية ان املغربية واملصرية كانتا 
تقيمان مع اربعة شبان في شقتني 
منفصلتني. ووفق مصدر امني فإن 
رجال ادارة بحث وحتري محافظة 
العقيد عبدالرحمن  حولي بقيادة 
الصهيل متكن����وا من التوصل الى 

موقع الفتاتني بعد استخدام تقنية 
االقمار االصطناعية، حيث رصدت 
تلك التقني����ة احداهما في منطقة 
الساملية  النقرة واالخرى مبنطقة 
عبر هواتفهما النقالة، مشيرا الى 
ان الفتات����ني على عالقة ببعضهما 
وابلغتا رجال املباحث انهما كانتا 

برفقة 4 ش����بان في احدى الشقق 
مبنطقة الس����املية، وفي وقت آخر 
امضتا فيه فترة غيابهما في شقة 
مبنطقة النقرة وانهما كانتا تنتقالن 
بني الش����قتني وان الشبان االربعة 
اصدقاء ويترددون على الشقتني.

عبداهلل قنيص  ٭

والوقت في اجناز املعامالت.
وأوضح احلشاش أن اخلدمات 
األمنية عبر الرس���ائل القصيرة 
تشمل نوعني من الرسائل، األولى 
رس���ائل تذكيرية وهي رس���ائل 
خاصة بتذكير املشتركني بقرب 
انتهاء صالحية عدد من الوثائق 
القيادة ودفتر  الرسمية كرخص 
ملكية املركبة وجوازات الس���فر 
ووثائق اخرى حتتاج إلى جتديد. 
واضاف ان النوع الثاني عبارة عن 
رس���ائل تنبيهية في حال وجود 
مخالفات أو غرامات تس���توجب 
املبادرة بالدفع من خالل ميزة الدفع 
اآللي والتي تشمل على سبيل املثال 
انتهاء االقامات واملخالفات املرورية 
والغرامات وما إلى ذلك من رسائل 
تقضي بتنبي���ه املواطن واملقيم 

لتجنب املساءلة القانونية.

وبنينّ مصدر أمني أن املعلومات 
األولية تش����ير ال����ى ان الضحية 
يعيش مبعزل عن اسرته منذ عام 
ويرجح أن تكون اجلثة مضى عليها 

أكثر من أسبوع.
من جهة أخرى لقي وافد آسيوي 
يعمل راعي غنم مصرعه إثر انفجار 
لغم وق����ال مصدر امني ان الوافد 
اآلسيوي حتول الى اشالء خاصة 
ان اللغم الذي انفجر في جس����ده 

كان للتعامل مع الدبابات.
وقال مصدر أمني ان بالغا ورد 
الداخلية عن وجود  الى عمليات 
اش����الء لش����خص في بر الساملي 
وس����ارع الى موق����ع البالغ مدير 
أمن اجلهراء العمي����د محمد طنا 
وبني أن الوفاة ناجتة عن انفجار 
لغم وعليه سجلت قضية انفجار 

لغم ووفاة.
أمير زكي  ٭

خدمات القطاع النفطي علي العبيد 
»ان س����ر جناح عملنا كمنظومة 
واحدة مع جلنة متابعة القرارات 
األمنية هو اجتماع األهداف وتواجد 
الشباب الكويتي بجميع أطيافه من 
اجل هدف سام هو رفعة الكويت«.  
وأضاف العبي����د »على الرغم من 
مواجهتنا للعدي����د من املعوقات 
والصعاب اال اننا استطعنا التغلب 
عليها بفضل تالحمنا الكبير والذي 
من خالله جنحنا بعمل اجنازات 
كبيرة أثن����ى عليه����ا العديد من 
املستش����ارين العاملي����ني في تلك 

القطاعات«.

وأشار الى أن املرحلة األولى 
 »VIVA« سوف تقتصر على شركة
لالتصاالت ثم تعمم تلك اخلدمات 
األمنية على كافة شركات االتصاالت 
األخرى للهاتف النقال تباعا حسب 

جاهزيتها.
من جهت���ه، أكد مدي���ر إدارة 
العالقات العامة والتوجيه املعنوي 
ومدير إدارة اإلعالم األمني باإلنابة 
ب���وزارة الداخلي���ة العقيد عادل 
احلشاش أن الوزارة ال تألو جهدا 
من أجل تقدمي خدمات أمنية سهلة 
وميسرة جلميع املواطنني واملقيمني 
وذلك من خالل اس���تخدام أحدث 
تقنيات املعلومات وتكنولوجيا 
االتص���ال بحيث تض���اف خدمة 
الرس���ائل التوضيحية القصيرة 
للتذكير والتنبيه لقائمة اخلدمات 
االلكتروني���ة الت���ي توفر اجلهد 

الى موقع الب����الغ عدد من رجال 
األدلة اجلنائية ومساعد مدير امن 
العاصمة العميد حسني السيرازي 
ومدير مباح����ث العاصمة العقيد 

منصور العتيبي.

»االجن����ازات التي حتققت بفضل 
هذا التعاون تشعرنا باالفتخار«، 
معربا عن امله بأن يس����تمر هذا 

التعاون على الدرجة ذاتها.
وتقدم بجزيل الشكر للجهات 
التي تعاونت مع اللجنة من قطاع 
عام وخاص ومؤسسات تعليمية 
واعالمية ما كان له بالغ االثر في 
اجناح املشاريع التي مت تنفيذها. 
وأكد الشرهان حرص اللجنة على 
مواصلة هذا العمل بجد واخالص 

بهدف حماية البلد.
من جانبه، قال رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب لش����ركة 

أعلنت وزارة الداخلية إطالق 
املرحلة االولى ملشروع اخلدمات 
األمنية عبر الرس���ائل القصيرة 
النقال باستخدام أحدث  للهاتف 
نظ���م تكنولوجي���ا املعلوم���ات 
ووس���ائل االتصال للمشتركني 
في ه���ذه اخلدمة م���ن املواطنني 

واملقيمني.
وقال الوكيل املساعد لشؤون 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بوزارة الداخلية الش���يخ مشعل 
جاب���ر العب���داهلل الصب���اح في 
تصريح صحافي أمس ان مشروع 
اخلدمات االمنية عبر الرس���ائل 
القصيرة للهاتف النقال س���وف 
توفر اخلدم���ات األمنية بطريقة 
سهلة وميس���رة وذلك من خالل 
التنبيه مبواعيد خدمات الوزارة 
مثل االنتهاء والتجديد جلوازات 
السفر واالقامات وتأشيرات الزيارة 
وتسجيل قيد وفصل األبناء عن 

ملفات اجلنسية.
واضاف الشيخ مشعل اجلابر ان 
املشروع يقدم ايضا خدمات التنبيه 
والتذكير مبواعيد القيد في كشوف 
االنتخابات ورخص القيادة ودفاتر 
املركبات واملخالفات املرورية وذلك 
وفقا جلدول البيانات وما يصاحبها 
من شروط وتعليمات وإرشادات 
حتدد األطر الزمنية لتلك اخلدمة 
اإللكترونية مما يش���كل مرحلة 
التي  متقدمة للخدم���ات األمنية 
تقدمها وزارة الداخلية للمواطنني 

واملقيمني على حد سواء.

احيلت جثة مواطن »53 عاما« 
الى الطب الشرعي للوقوف على 
سبب وفاته وحتديد السبب وراء 
وجود آثار دم����اء جافة في جثة 
املواطن.. وق����ال مصدر أمني ان 
جمي����ع االحتماالت بش����أن هذه 
القضية ستظل قائمة وان رجال 
املباحث سينتظرون تقرير األدلة 

اجلنائية.
وكانت عمليات الداخلية تلقت 
بالغا من أحد أقارب املتوفي أفاد 
خالله بأنه حاول االتصال بقريبه 
هاتفيا والذي يقيم مبفرده وعلى 
مدى عدة أيام دون رد وفي وقت 
الحق كان اجلهاز مغلقا مما جعله 
يذه����ب إليه في منزل����ه مبنطقة 
السرة إال أنه لم يفتح الباب على 
الرغم من وجود سيارته باخلارج 
فتس����لل إلى الداخل ليجده جثة 
هامدة وحوله دماء، هذا وسارع 

القرارات  كرمت جلنة متابعة 
األمنية التابع����ة ملجلس الوزراء 
العديد من اجلهات العامة واخلاصة 
التي س����اهمت بنجاح مشاريعها 
ذات العالقة املباشرة في حفظ امن 
وسالمة منشآت الدولة احليوية.

وأعرب مساعد رئيس اللجنة 
العقيد حامد الش����رهان في كلمة 
ألقاها بحفل التكرمي عن اعتزازه 
بالتعاون املشترك مع تلك اجلهات 
والذي اثمر العمل معها بالش����كل 
االيجابي ف����ي تنفيذ تلك األعمال 

واملشاريع احليوية واملهمة.
وأضاف العقيد الش����رهان ان 

أحد املكرمني يتسلم درعا تذكارية

الشيخ مشعل جابر العبداهلل الصباح

جثة املواطن في طريقها للطب الشرعي

)قاسم باشا( جانب من احلضور  

ألغت محكمة االس����تئناف املدنية حكم اول درجة 
القاضي برفض الدعوى املقامة من وزير الصحة د.هالل 
الس����اير ضد النائب مبارك الوع����الن والتي يطالبه 
فيها بالتعويض عن األضرار األدبية والنفسية التي 
حلقت به على خلفية التشهير به والتطاول عليه في 
اكثر من انتقاد وجه����ه اليه خالل لقاءات تلفزيونية 
وقضت بإلزامه بدفع مبلغ 2000 دينار للوزير الساير. 
وفي تفاصي����ل الدعوى انه بتاري����خ 2010/11/20 في 
برنامج بعنوان »املش����هد السياسي« الذي يبث على 
م له  قناة »الوطن« حت����دث الوعالن حديثا طويال قدنّ
املذيع بعبارة وهي ان »الفس����اد وصل الى النخاع«، 
كما وجه نق����دا الى الطالب بوصف����ه وزيرا للصحة 
وقال عنه انه ال يرد على أسئلته البرملانية. ومن ثم 
فإن الطالب بصفته وزيرا للصحة يحق له ان يطالب 
بإلزام املعلن اليه بتعويضه عن الضرر الذي حلق به 

جراء هذه االتهامات.

إلزام الوعالن بتعويض الساير

إثبات حضانة مواطنة لولديها 

»االستئناف« متتنع عن عقاب وافد

ألزم����ت دائرة األحوال الش����خصية باحملكمة الكلية 
برئاسة املستشار محمد اجلدعان وأمانة سر محمد مشعان 
مواطنا بإثبات حضانة مواطنة لولديها من طليقها مع 
تعهده بعدم التعرض لها. كما ألزمته احملكمة بأن يؤدي 
لطليقته مبلغ 80 د.ك. م����ن تاريخ امتناعه عن اإلنفاق 
عليها وعلى ولديها وحتى 

تاريخ الطالق.
كانت احملامية عصمت 
اخلربوطل����ي الت����ي مثلت 
املواطنة أم����ام احملكمة قد 
قدمت صحيفة دعوى طلبت 
في ختامها إلزام املدعى عليه 
بأن ي����ؤدي ملوكلتها نفقة 
زوجية بنوعيه����ا وأجرة 
مس����كن زوجية وحضانة 
من تاريخ االمتناع وحتى 

تاريخ ثبوت الطالق.

امتنعت محكمة االس���تئناف برئاسة املستشار علي 
الدريع عن عقاب وافد حاز مادة احلشيش املخدرة بقصد 
التعاطي واكتفت احملكمة بأن يقدم تعهدا، مصحوبا بكفالة 
مالية قدرها 500 دينار، يلتزم فيه باحملافظة على حسن 
السلوك ملدة سنتني. يذكر أن محكمة اجلنايات قضت بحبس 
املتهم 4 سنوات مع الشغل 
والنفاذ وبتغرميه ألفي دينار 
وأمرت بإبعاده عن البالد بعد 
تنفيذ العقوبة. وحضر دفاع 
املتهم احملامي حسن العجمي 
أمام محكمة االستئناف ودفع 
بكيدي���ة االته���ام وتلفيقه 
وتوافر قرين���ة البراءة في 
حق موكله وانعدام صلته 
باملضبوط���ات والقص���ور 
الشديد في التحريات وعدم 

معقوليتها.

احملامية عصمت اخلربوطلي

احملامي حسن العجمي

عدل ومحاكم

إعداد: مؤمن المصري


