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الفهد: إيقاف حتليق الطائرات املزودة 
بكاميرات اعتباراً من اليوم

أصدر وكيل وزارة الداخلية 
الفريق سليمان الفهد تعليمات 
للقطاعات األمنية املختصة 
بإيقــاف حتليــق الطائــرات 
علــى  بكاميــرات  املــزودة 
ارتفاعات مختلفة فوق املنازل 
واألمالك اخلاصة للمواطنني 
وغيرهــا مــن املواقــع التي 
يحظر تصويرها مثل القصور 
األميريــة واملواقع احليوية 
واملنشــآت املهمــة، وكذلــك 
املباني العسكرية والوزارات 

والهيئات احلكومية.
وذكــر الفريــق الفهد أن 
املادة 16 من قانون أمن الدولة 
الداخلي تعاقب كل من يسيء 

استخدام ذلك باحلبس املؤقت 
ملدة ثالث سنوات وغرامة ال 
تتجاوز ثالثة آالف دينار أو 

بإحدى هاتني العقوبتني. 
وقــال الفريــق الفهــد إن 
الطائــرات  اســتخدام هــذه 
املناســبات  بعــض  فــي 
االجتماعية اخلاصة كاألعراس 
واالحتفاالت األخرى أو خالل 
تصوير بعض األعمال الفنية 
البــد أن يســبقه احلصــول 
على إذن مســبق من وزارة 
الداخلية، موضحا أن هناك 
قلة تقــوم باســتخدام هذه 
الطائرات بشــكل خاطئ في 
عمليات التهريب، كما حدث 

بالفعل في الســجن املركزي 
وغيــره وبشــكل ميس أمن 

البالد.
وشــدد الفهد على أنه في 
حالة عدم االلتزام باحلصول 
علــى هــذه املوافقــات مــن 
بــوزارة  اجلهــات املعنيــة 
الداخلية، سيتم التعامل مع 
هذه الطائــرات وفقا للوائح 
واملعاييــر احملــددة والتــي 
تتمثــل في إنــزال الطائرات 
بالطرق الفنية أو الوســائل 
املتاحة وحجزهــا وإحالتها 
إلى جهة االختصاص التخاذ 
اإلجــراءات القانونية بصدد 

مالكيها.

الفريق سليمان الفهد

ألفا جرمية لـ »األحداث« بينها لتجاوز استخدامها بالتحليق فوق القصور األميرية والمواقع الحيوية
200 جناية في 11 شهراً

»االستئناف« ُتلغي قرار »التربية« 
بوقف دراسة احلقوق في مصر

إصابة ثالثة أشقاء باختناق

خطأ طبي بحقنة في الكتف

»راجا« لفظ أنفاسه األخيرة 
عقب »شنق« في مستشفى العدان

400 دينار سرقها لص من فرع 
جمعية بعد »تعطيل الكاميرات«

سعد الرشيدي

ألغت محكمة االستئناف اإلدارية قرار وزير التربية 
بإيقاف دراسة احلقوق لبرامج املاجستير والدكتوراه 
في مصر، وقبلت احملكمة االستئناف الشكلي وتعديل 
احلكم املستأنف ضده ليكون قرار الدراسة في مصر ملغى 
وما يتضمنه من إيقاف إجراءات التسجيل وااللتحاق 
للطلبة الكويتيني في برامج احلقوق ملرحلة الدراسات 

العليا وما يترتب على ذلك من آثار.

ورد بــالغ الى مركز عمليات االدارة العامة لإلطفاء 
يفيد عن اندالع نيران في منزل مبنطقة تيماء، وعلى 
أثرها توجهت فرقتي إطفاء اجلهراء واجلهراء احلرفي 
الى موقع البالغ وعند وصول رجال اإلطفاء ومتكنوا 
مــن اخراجهم ومكافحة احلريق والســيطرة عليه في 
وتســبب في اصابة ثالثة أشقاء وخادمتني آسيويتني 

اثر اختناق وحروق متوسطة.

احمد خميس

اتهــم مواطن طبيبا بإعطــاء ابنه حقنة عن طريق 
اخلطأ. وقال املواطن في بالغه ملخفر العدان أن الطبيب 
حقن الطفل في كتفه اليســرى وهو ما أدى إلى تورم 
الكتــف، وأحيــل الطفل إلى املستشــفى لتلقي العالج 

وإعداد تقرير بالواقعة.

عبداهلل قنيص

نقلت جثة وافد هندي يدعى راجا من مواليد 1٩71 الى 
الطب الشرعي وأمر وكيل نيابة األحمدي بتسجيل قضية 
بتصنيف جنايات وبرقم »٢016/87« مبسمى انتحار.

وكان الوافد أسعف بواسطة صديقه إلى مستشفى 
العدان في حالة حرجة حيث قال الشخص الذي أوصله 
انه نزع احلبل من رقبته بعد ان شرع في االنتحار خالل 
وجوده في البقالة ولم يتمكن اطباء مستشفى العدان 

من انقاذ حياة املنتحر حيث لفظ انفاسه االخيرة.

عبداهلل قنيص

انتقل رجال األدلة اجلنائية الى فرع جمعية تعاونية 
في منطقة ابوحليفة لرفع اآلثار التي ميكن للصوص ان 
يكونوا قد خلفوها وراءهم. وكان مدير فرع اجلمعية 
قد ابلغ عمليات الداخلية صباح امس عن مجهول تسلل 
الى داخل الفرع في ق٢، عقب كسر »الدريشة« وكسر 
صندوق الكاشير واستولى على 400 دينار، وتبني من 
معاينة املكان ان اللص نفذ عملية الســطو بعد توقف 

عمل كاميرات املراقبة.

إبعاد وافد ارتكب »فاضحًا«
أمام مدرسة بخيطان

سعد الرشيدي

ذكرت االدارة العامــة للعالقات واالعالم االمني ان 
عــدد اجلنح املســجلة لالحداث خالل الفتــرة من اول 
يناير املاضي حتى هذا الشهر قبل انقضائه بلغت ٢433 
جنحة مبختلف انواعها، وأمــا اجلنايات فكان عددها 
٢11 قضيــة. وقالت االدارة ان اجلنح تنوعت باختالف 
االفعال والســلوك املكون للجرميــة، ولكن كان جلنح 
املرور نصيب االسد ثم تليها جرمية السرقة والضرب 

وباقي القضايا على وجه الترتيب.
وعن جنســيات االحداث املرتكبــني جلنح املرور- 
حســب االدارة- كان املواطنون في املرتبة االولى، اما 
بالنسبة للسرقات واملشــاجرات بني الشباب في سن 
احلدث، فقد ســجلت اعلــى معدالتها لــدى الوافدين، 
ثم االشــخاص غير محددي اجلنسية، مشيرة الى ان 
موســم الشــتاء واالعياد هو اكثر املواسم التي حتدث 
فيها السرقات ويتم حتويلهم الى نيابة االحداث التخاذ 

االجراء الالزم بحقهم.

هاني الظفيري

احال قائد منطقة الفروانية العقيد صالح الدعاس 
كتابا الى وكيل قطاع األمن العام اللواء إبراهيم الطراح 
بشأن إبعاد وافد آسيوي قام بفعل فاضح مقابل احدى 
املدارس في منطقة خيطان حيث مت تصويره لتوثيق 
مــا يقوم به من أفعــال منافيه لآلداب العامة بعد عمل 

كمني سقط به الوافد.
وقال مصدر امني ان معلومات وردت الى رجال أمن 
الفروانية عن قيام وافد بفعل فاضح للنساء التي تقوم 
باملرور سيرا على االقدام فتم إبالغ القيادة العليا التي 
امرت بضرورة ضبط اآلســيوي متلبسا، ومت التحقق 
مــن هويته والوصول اليه بعــد ان اختفى من املوقع 
الذي كان يرتاده خالل األيام املاضية، حتى مت ضبطه 
يوم امس بعد محاولته الهرب وانكار التهمة ومقاومة 
رجال األمن إال انه اعترف في نهاية التحقيق مبا قام به 
من فعل واحيل الى احلجز متهيدا البعاده عن البالد.

الوافد في انتظار االبعاد 

ميني مطلوب للسجن 5 سنوات 
من تيماء إلى »املركزي«

محمد الجالهمة - مشاري المطيري

اإلدارة  رجــال  أحــال 
العامة للمباحث اجلنائية 
الى إدارة التنفيذ اجلنائي 
وافدا مينيا تبني أنه مطلوب 
للسجن 5 ســنوات، على 
خلفية قضية سلب باإلكراه 
وانتحال صفة رجال أمن.
وقال مصــدر أمني، إن 
رجــال مباحــث اجلهــراء 
وصلت اليهم معلومة عن 
وجود اليمني املطلوب لدى 
أحد أصدقائه في تيماء، فتم 
ضبطه وإحالته الى جهات 

االختصاص.
املطلوب للسجن

وقف حبس رجل أعمال دلَّس 
على مواطنة مبشروع وهمي

مؤمن المصري ٭

قررت محكمة اجلنح وقف نفاذ احلكم الصادر غيابيا 
بحبس رجل أعمال ثالث ســنوات مع الشــغل والنفاذ 
لقيامه بالتدليس على مواطنة مبشروع وهمي بقيمة 
100 ألف دينار، كما قررت 
ندب إدارة اخلبراء بوزارة 
العدل لتندب بدورها أحد 
خبرائها املختصني لالطالع 

على األوراق.
وكان املتهم قد طلب من 
املدعية الدخــول معه في 
اســتثمار على أن يعطيها 
فائدة مالية شــهرية. ومت 
توقيع عقد بينهما وقامت 
بدفع مبلــغ 8 آالف دينار 
مبوجب ســند قبــض ثم 
حولــت له مبلــغ 34 ألف 
دينار على البنك ثم مبلغ 
4٩ ألف دينار وبعد ذلك لم يقم بالوفاء بالربح املتفق 
عليه، وقرر أنه خسر كل األموال وطلب منها االنتظار 

فترة حتى يعيد لها أموالها.
وحضرت احملامية خولة احلساوي عن املتهم وطالبت 
بإحالة الدعوى إلى إدارة اخلبراء لبيان طبيعة العالقة 
بــني الطرفني وطبيعة عقد املشــاركة وظروف إبرامها 
والتزامات طرفي العقد واإلجراءات املتخذة عند إجراء 
العقدين والقيمة املالية املترتبة عليهما لبيان وحتديد 

حقوق والتزامات كل طرف من طرفي التعاقد.

احملامية خولة احلساوي

براءة 3 متهمني وحبس 2 عشر 
سنوات في جرمية قتل املجمع

مؤمن المصري

قضت الدائرة اجلزائية مبحكمة االســتئناف أمس 
بإلغاء حكم أول درجة القاضي بإعدام متهمني وحبس 
مؤبد للمتهم الثالث وحبس 10 سنوات للمتهمني الرابع 
واخلامس في قضية القتل 
املعروفة بجرمية قتل في 
مجمع التي راح ضحيتها 
شاب إثر مشاجرة بينهم.

حيــث قضــت احملكمة 
مجــددا بحبــس املتهمني 
األول والثاني 10 ســنوات 
مع الشغل والنفاذ بدال من 
إعدامهمــا، وقضت ببراءة 
املتهمــني الثالــث والرابع 
واخلامس مما أسند إليهم 
بدال من حبسهم مؤبدا وملدة 

10 سنوات آلخرين.
كان احملامي زيد اخلباز 
الذي مثــل املتهم اخلامس أمام احملكمة خالل جلســة 
سابقة قد ترافع دافعا بانتفاء أركان جرمية القتل العمد 
والشروع فيه، وعدم وجود أي دور ملوكله املتهم اخلامس 
فــي اجلرمية، كما دفع بقصــور التحريات التي ادعت 
أن تواجــد املتهم اخلامس كان للشــد من أزر املتهمني، 
خاصة أن ضابط الواقعة لم يؤكد خالل استجوابه أمام 
احملكمــة بعلم املتهم اخلامس باجلرمية قبل ارتكابها، 

وطالب اخلباز ببراءة موكله مما أسند.

احملامي زيد اخلباز

إحالة مسلح من خيطان إلى »اجلنائية«
محمد الجالهمة

أمر مدير عام مديرية أمن 
محافظــة الفروانيــة العميد 
صالــح مطر بإحالــة مواطن 
في العقد الرابع الى املباحث 
اجلنائية حليازته سالحا ناريا 
وطلقات مــن دون ترخيص، 
وارفق في ملــف االحالة اداة 
االدانة وهي »شوزن ربع« و57 
طلقة وبحسب مصدر امني فان 
بالغا ورد الى عمليات الداخلية 
عن وجود شخص مسلح في 
منطقة خيطان، وعلى الفور مت 
توجيه دورية امن الى موقع 

البالغ وضبط مواطن تبني ان 
بحوزته سالحا وذخيرة وقال 

ان السالح يستخدمه للصيد 
وهو غير مرخص.

الذخيرة أحيلت والسالح املضبوط إلى االختصاصالعميد ركن صالح العنزي

أتلفوا »دورية أمن« في أعقاب وصلة استهتار بالفردوس

التحقيق مع 5 إلهانة وضرب رجلي أمن

»عدمي أخالق وعدمي تربية« في محطة للوقود

احمد خميس

احتجز 5 شباب جميعهم مواطنون 
على خلفية قيامهم باالعتداء بالضرب 
على رجلــي أمن يعمالن فــي مديرية 
امن الفروانية، وجاءت واقعة االعتداء 
بالضــرب واالهانة على خلفية تعامل 

رجلــي األمن مع بــالغ عن اســتهتار 
ورعونة في منطقــة الفردوس وقيام 
شخص على مركبة رباعية باالصطدام 
باحدى السيارات التي تخص مواطنا 
شــاءت الصدفــة وجــوده فــي موقع 

االستهتار.
وبحســب مصدر امني فان مواطنا 

استنجد بعمليات الداخلية مبلغا عن 
تعرض سيارته لالتالف خالل استهتار 
شباب وانتقل رجال أمن واذ باملستهتر 
و4 آخريــن يقومون باالعتــداء عليها 
بالضرب واتــالف دورية وارفق رجال 
االمن تقريرين طبيني مؤكدين تعرضهما 

للضرب.

أحمد خميس

سجل مواطن في مخفر شرطة السالم 
قضية سب وقذف ضد شخص مجهول 
كان على منت مركبة رباعية الدفاع، وذكر 
مصدر أمني أن مواطنا من مواليد 1٩74 
قال إن واقعة تعرضه للسب حدثت في 
محطــة للوقود، حيث قام شــخص ال 

يعرفه بوضع ورقة على اجلام األمامي 
مكتــوب عليهــا »عدمي أخــالق وعدمي 
تربية«، وبعد أن استوقفه املبلغ وسأله 
أنــت وضعت الورقــة، أجابه بـ»نعم« 
أنا وضعت الورقــة، وكرر الكالم انت 
عدمي األخالق وعدمي تربية، على حسب 
ادعاء املبلغ، وأحيل البالغ الى جهات 

االختصاص.

على صعيد آخر تقدم هندي يعمل 
سائقا الى مخفر شرطة الزهراء وابلغ 
عن تعرضه للســلب من قبل ســيدة، 
وقــال الوافد انــه كان يتوقف بجانب 
بنزيــن على طريق الدائري الســادس 
السريع واذ بسيدة تترجل من مركبتها 
وتقوم بســبه دون ان يفعل اي شيء 

يستدعي ذلك.

ضبطت مواطناً وهرب آخر وثالث خليجي

»اجلنائية« تغلق قضايا سرقات سكراب البلدية
محمد الجالهمة  - عبداهلل قنيص

ألقى رجال مباحث اجلهراء 
القبض علــى مواطن مواليد 
1٩٩0، فيما هرب آخر مواليد 
1٩8٢ وخليجي مواليد 1٩87، 
تورطــوا في تنفيذ ســرقات 
اســتهدفت كــراج احلجــز، 
واملتهمان هما »ع.ح.« و»أ.س.« 

كويتيا اجلنسية. 
وكانــت حتريات املباحث 
قد أكدت قيــام املتهمني أعاله 
بارتــكاب عــدة ســرقات في 
سكراب البلدية، فتم عمل كمني 
محكــم ضبط مبوجبه املتهم 
األول وهو بحالة تلبس داخل 
السكراب أثناء قيامه بتفكيك 
السيارات وسرقتها مستخدما 

في هذا عدة تفكيك ميكانيكية، 
ومبواجهته مبا أسفرت عنه 
التحريات أقر بصحتها وقام 
باإلرشاد عن املسروقات التي 
كان يخبئها في جاخور يقع 

على طريق الساملي عثر فيه 
على أنــواع متفرقة من قطع 
الداخليــة  الســيارات  غيــار 
واخلارجية ومكائن الكهرباء 
وإطارات وبقيات باإلضافة إلى 

بطاريات.
وذكــر مصــدر امنــي أن 
املتهمني الثاني وهو مواطن 
والثالث اخلليجي متواريان 
عن األنظار، وجار عمل الالزم 
لضبطهما خاصــة انهما من 
أرباب الســوابق فــي مجال 
السرقات، واعترف املتهم الذي 
قبض عليــه جميع القضايا 
التــي ســجلت بهــذا الصدد 
واخلاصة بســكراب البلدية 
ومتــت إحالتــه للنيابــة مع 

املسروقات.

املسروقات مت تخزينها في جاخور بالساملي 

آخر ضحاياهما تعرف عليهما في طابور عرض

إغالق قضايا سلب تيماء بضبط »بدون« وخليجي 
سوابق عقب مقاومة عنيفة ومحاولة هروب

محمد الجالهمة ـ مشاري المطيري

أغلق رجال مباحث تيماء عدة قضايا 
ســلب بالقوة وانتحــال رجال مباحث 
بضبط »بدون« وخليجي تعرف عليهما 
آخــر ضحاياهمــا فــي طابــور عرض 
قانونــي. واكد مصدر امني ان املتهمني 
مت القبض عليهما عقب مقاومة عنيفة 
ومحاولة هــروب وكان رجال املباحث 

لهما باملرصاد.
وكان وافد هندي من مواليد 1٩7٩ قد 
تقدم الى مخفر تيماء وابلغ بان شخصني 

مجهولــني اوقفاه بزعــم انهما من رجال 
املباحث وقاما بطلب اثباته، واثناء ذلك 
سلبا منه محفظة النقود وضرباه والذا 
بالفرار الى جهة غير معلومة، ومت تشكيل 
فرقة من رجال مكتب مباحث تيماء ومت 
اجــراء التحريات الالزمة والتواصل مع 
مصادره السرية التي افادت بان مرتكبي 
الواقعة بالســلب وهما املتهم »وليد.ج. 
ص« غيــر كويتي مواليــد 1٩8٩ واملتهم 
»ط .م.م« خليجي مواليد 1٩87 يستقالن 

مركبة اميركية.
ومت التأكد من صحة املعلومة ومراقبة 

متواصلة ملدة يومني وعمل كمني محكم مت 
ضبطهما بعد مقاومة شديدة قاصدين فيها 
الهرب ومتت مواجهتهما بالتحريات التي 
انكروها وبعد ذلك مت عمل طابور عرض 
قانونــي للجانيني حيــث تعرف عليهما 
املجني عليه من الوهلة األولى، بعد ذلك 
مت تكثيف التحقيق معهما، حتى اعترفا 
مبا نســب اليهما من اتهام وجار البحث 
عن قضايا اخرى قــد يكونان ارتكباها، 
يذكر ان املتهمني السالفني الذكر من ارباب 
السوابق ومشــهود لهما بسوء السمعة 

باملنطقة.

االمتناع عن عقاب متعاطي هيروين
مؤمن المصري 

قــررت احملكمة الكلية االمتناع عــن النطق بعقاب 
مواطن، كان قــد اعترف أمام جهات التحقيق بتعاطي 
الهيروين واملؤثرات العقلية بعد االشتباه به وضبطه 

فــي الفحيحيــل، على أن 
يقــدم تعهــدا مصحوبــا 
بكفالة ماليــة قدرها 500 
د.ك بالتزام حســن السير 

والسلوك ملدة سنة.
وأمام احملكمة حضر مع 
املتهم احملامي سعود سامي 
السالم الذي ترافع شفاهة 
دافعا ببطالن االســتيقاف 
وبطالن القبض والتفتيش 
النتفاء حالة التلبس. ودفع 
السالم ببطالن أخذ عينة من 
احملامي سعود السالمبول املتهم وما أسفر عنه.


