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خمسيني سلم ابنه املتعاطي إلى مخفر الواحة

سائق سكر فثمل.. فرقص في منزل كفيله بالعدان

مجهوالن خطفا بنغاليًا في »الصباح« 
وسلبوه مركبته وهاتفه النقال في خيطان

»اجلنائية« تلقي القبض على مواطن
دهس شرطي مرور العتراضه على مخالفة

تسليم 11 صيادًا عراقيًا لبالدهم
بعد توقيفهم في املياه اإلقليمية الكويتية

سلم مواطن ابنه املدمن لرجال أمن مخفر الواحة 
بعد ان عانى األب من تصرفات االبن غير السوية 
خصوصا بعد خروجه مؤخرا من السجن املركزي 
على ذمة قضية جنائية حيث مت احتجازه في نظارة 
املخفر متهيدا إلحالته الى جهة االختصاص. وفي 
التفاصيل التي يرويها املصدر فإن مواطنا في العقد 
اخلامس من العمر توجه الى رجال امن مخفر الواحة 

مصطحبا ابنه الذي كان في حالة غير طبيعية نتيجة 
تعاطيه املواد املخ���درة والتي ما ان يتناولها يقوم 
بالتهجم على اشقائه، وقد افاد املصدر بأن الشاب لم 
يقاوم رجال األمن نتيجة وضعه السيئ خصوصا 
ان االب قال لرجال األمن: انه »دوخني« بعد خروجه 

من السجن من كثرة مشاكله.
هاني الظفيري  ٭

برر وافد عربي اسباب اعتدائه بالضرب املبرح 
على زوجته وهي من نفس جنسيته واحداث كسر 
في ساعدها االمين بان زوجته اوهمته نفسيا حتى 

اصيب بالعجز.
وق���ال مصدر امني ان وافدة عربية تقدمت الى 
مخفر اجلابرية فجر امس وقدمت تقريرا طبيا اشار 
الى حدوث كدمات وسحجات في الوجه وكسر في 
الساعد االمين، مشيرة الى ان من احدث فيها هذه 
االصابات ه���و زوجها. ومضى املصدر بالقول: مت 
االتصال بالزوج الذي حضر الى املخفر واقر باعتدائه 

بالضرب على زوجته، مشيرا الى ان زوجته تقلل 
من شأنه ماليا ولم تكتف بالتقليل من شانه ماليا 
وامنا اصابته بضرر نفسي بالغ حتى اصبح عاجزا. 
واشار الزوج الى ان زوجته ومنذ ان ساعدها على 
إيجاد وظيفة لها بدأت في معايرته واتهامه بعدم 
مقدرته على توفير قيمة شقة متليك وتطور االمر 

الى امور اخرى خاصة.
هذا وس���جلت قضية اعتداء بالضرب واحلاق 

اذى بالغ واحيلت لالختصاص.
عبداهلل قنيص  ٭

نقل وافد س���وري الى مستشفى مبارك جراء 
تعرض���ه للض���رب املبرح من قب���ل والد زوجته 
وش���قيقها، وقال مصدر امن���ي ان بالغا ورد الى 
عمليات الداخلية عن وقوع مش���اجرة في منطقة 
حولي وبانتقال رجال األمن الى موقع البالغ متت 
مشاهدة شخص سوري مصاب بجرح قطعي  ونزيف 
في االن���ف حيث مت نقله للعالج الى مستش���فى 
مبارك بواسطة سيارة اس���عاف وباالستماع الى 

افادات الس���وري داخل املستشفى قال أن مشادة 
كالمية وقعت بينه وبني زوجته وعلى اثرها غادرت 
الى منزل اسرتها، واضاف ذهبت الى منزل اسرة 
زوجتي العادة املياه الى مجاريها اال ان والد زوجتي 
وش���قيقها اعتديا علّى بالضرب املبرح وسجلت 
قضية، وجار استدعاء املدعي عليهم للوقوف على 

اسباب االعتداء.
عبداهلل قنيص  ٭

متكن رجال االدارة العام���ة ملكافحة املخدرات 
من القاء القبض على وافد بنغالي بعد معلومات 
عن قيامه باالجتار في املواد املخدرة لصالح احد 
نزالء السجن املركزي، وقال مصدر امني ان الوافد 
البنغالي مت ضبطه بعد استدراجه الى كمني حيث 
قام احد مصادر »املكافحة« باالتصال بنزيل املركزي 
وطلب منه هيروين وحال حضور البنغالي والذي 

يعمل سائق جوال لتس���ليم املخدرات مت ضبطه 
وعثر بحوزته على 20 غرام هيروين.

من جهة اخرى يج���ري رجال مباحث اجلليب 
حترياتهم لضبط شخص يقود مركبة يابانية ارتكبت 
3 قضايا سلب باالكراه استهدف فيها وافدين، وذلك 

خالل اقل من 3 ساعات.
عبداهلل قنيص  ٭

تق����دم وافد عربي الى مخفر مي����دان حولي واتهم 
مواطنه بالنصب عليه ب� 2000 وقال الوافد ان املدعي 
عليه اوهمه مبش����روع جتاري وأخذ منه املبلغ مقابل 
ايصال امانة وحني مطالبته باملبلغ قال ان ظروفا عائلية 

دفعته لتحويل املبلغ الى اسرته وسجلت قضية.
 من جهة اخرى ابلغت مواطنة عن تعرض مركبتها 
للسرقة خالل حضورها احد االعراس، مشيرة الى ان 
مجهوال سرق من مركبتها هاتفي نقال بهما صور خاصة 
وبطاقات بنكية ومدنية كما اكتشفت ان اللص سحب 

800 دينار من رصيدها مستغال وجود الرقم السري 
خلف بطاقتها، وفي جنوب السرة سجل وافد قضية 
تزوير في محرر بنكي، مش����يرا ال����ى انه فقد بطاقته 
البنكية واكتشف قيام اللص بسحب 200 دينار مرجحا 
ان يكون س����ارق البطاقة ومرتكب التزوير زميله في 
السكن. وفي الساملية تقدم وافد مصري وأبلغ عن تعرض 
منزله للسرقة بعد كسر باب شقته وسرقة 400 دينار 

ومصوغات ب� 500 دينار وسجلت قضية.
عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة  ٭

احتجز وافد آسيوي من اجلنسية الهندية يعمل 
سائقا في نظارة مخفر العدان بعد ان لعبت اخلمر 
برأسه داخل غرفة صديقه اآلسيوي مبنزل الكفيل 
ليتم ضبط���ه بعد بالغ من صاح���ب املنزل الذي 
ش���اهده يقدم على الرقص في ساعة متأخرة من 

الليل، وعليه سجلت قضية.
وفي التفاصيل التي يرويها مصدر أمني ان بالغا 
ورد ال���ى غرفة عمليات الداخلية من مواطن يفيد 
بوجود خادم آسيوي مع س���ائقه يقوم بالرقص 

دون موسيقى، ليتجه رجال االمن الى موقع البالغ، 
حيث تبني ان اآلسيوي والذي يدعى ماتيوس وهو 
في العقد الرابع من العمر قد س���كر حتى الثمالة 
عن طريق تناوله املش���روب احمللي، لتتم احالته 
الى مخفر املنطقة، حيث قام مساعد مدير محافظة 
مبارك الكبير العمي���د محمد الديني بحجز الوافد 

حلني احالته الى جهة االختصاص.

هاني الظفيري  ٭

شرع رجال بحث وحتري محافظة العاصمة في 
البحث عن شابني قاما باختطاف وافد آسيوي من 
مستش���فى الصباح فجر امس بسيارته اليابانية 
وأقدم���وا على االعتداء عليه ف���ي منطقة خيطان 
والذوا بالفرار وعليه مت تسجيل قضية في مخفر 
الش���ويخ. وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان 
بالغا تقدم به وافد بنغال���ي في العقد الثالث الى 
رجال مخفر الشويخ حيث افاد بأن شخصني قاما 

بتوقيفه داخل مواقف مستش���فى الصباح وطلبا 
منه ايصالهم الى منطق���ة خيطان ليمتثل الوافد 
اآلسيوي الى طلب الش���ابني اللذين قاما احدهما 
بوضع س���كينا على رقبته. وم���ا ان وصلوا الى 
احدى الساحات الترابية في منطقة خيطان حتى 
انهاال عليه ركال وس���لباه هاتفه النقال وسيارته 

اليابانية وفروا هاربني.
هاني الظفيري  ٭

متكن رجال االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
من ضبط شاب كويتي اقدم على دهس شرطي 

مرور على طريق امللك فهد.
 وقال مصدر امني ان بالغا ورد الى عمليات 
الداخلية عن تعرض شرطي مرور كان يستقل 
دراجة نارية للدهس، حيث مت نقله للعالج، وقد 
افاد الش���رطي بأنه رصد دراجة نارية يتعرج 
قائدها في الش���ارع الع���ام، وعندما أوقف قائد 

الدراجة وخالل قيامه بتحرير مخالفة مرورية 
له فوجئ به يدهسه عمدا.

واضاف املصدر: فور االنتهاء من االستماع الى 
افادات رجل املرور، مت حتديد هوية الداهس استنادا 
للمخالفة املسجلة وضبطه، وانكر املتهم تعمده 

دهس العسكري واحيل الى االختصاص.

أمير زكي  ٭

أعلن مصدر أمن���ي ان وزارة الداخلية قامت 
مساء أمس بتسليم 11 صياداً عراقيا الى السلطات 
العراقية بعدما انتهت من التحقيقات معهم اثر 
دخولهم املياه االقليمية الكويتية مبسافة بلغت 

2 ميل بحري.
وفي وقت سابق أفادت قائمقامية قضاء الفاو 
في البصرة امس بأن قوات خفر السواحل الكويتية 
اعتقلت 11 صي����ادا عراقيا واحتجزت زورقهم 
الذي يرفع العلم العراق���ي لدى تواج�����ده في 
املي�����اه املشتركة، داعية السلط���ات الكويت���ية 

الى اط����الق سراحهم.
وقال قائمقام قضاء الفاو وليد محمد الشريفي 
في حديث ل� »الس���ومرية ني���وز« ان »دوريات 
تابعة لقوات خفر السواحل الكويتية اعترضت 
ام���س زورق صيد عراقي كان يتواجد في املياه 
املشتركة ضمن خور عبداهلل، واعتقلت طاقمه 
املؤلف من 11 صيادا«، مبينا ان »الزورق مت اقتياده 

مع طاقمه باجتاه السواحل الكويتية«.

 ٭أمير زكي ـ محمد الجالهمة

تخريج الدفعة 24 من رتبة وكيل عريف 
والدفعة 77 من رتبة شرطي في »الداخلية«

برعاية وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون 
التعلي���م والتدريب الفريق الش���يخ أحمد النواف 
وبحضور مدير عام أكادميية سعد العبداهلل للعلوم 
األمنية اللواء فهد الش���رقاوي ومدي���ر عام اإلدارة 
العامة لتأهيل ضباط الصف واألفراد العميد خالد 

اجلناحي، أقيم صباح أمس بصالة الشهداء بأكادميية 
سعد العبداهلل للعلوم األمنية حفل تخريج الدفعة 
24 رتب���ة وكيل عريف وعدده���م 178، والدفعة 77 
رتبة ش���رطي، احلاصلني على الشهادة التأسيسية 

وعددهم 55 خريجا.

زوج في مخفر اجلابرية بعد منتصف الليل:
زوجتي أوهمتني نفسيًا فأصبحت عاجزًا

وافد ذهب إلعادة املياه إلى مجاريها
مع زوجته فنقل على سيارة إسعاف إلى »مبارك«

»ديلفري« بنغالي سقط بـ20 غرام هيروين
والبحث عن راعي »يابانية« سلب 3 وافدين

نصب بـ 2000 دينار.. وسرقة صور خاصة من مركبة 
وتزوير في محرر بنكي.. حصيلة أمس األمنية

الدوسري: 1059338 تنقلوا عبر املنافذ 
البرية خالل االحتفاالت الوطنية

و310888 مغادرا، أي ما مجموعه 
654752 مسافرا، أما منفذ العبدلي 
فقد استقبل 24908 قادمني وودع 
21325 مغادرا أي 46233 مسافرا.

ال����ى ان إحصائي����ة  وأش����ار 
املسافرين عبر املنافذ البرية بلغت 
1059338 مسافرا من بينهم 558871 
قادما، 500476 مغادرا. وأكد اللواء 
العامة ألمن  اإلدارة  ان  الدوسري 
املنافذ البرية تولي املنافذ البرية 
عناية خاص����ة من حيث عمليات 
التطوير والتوس����عة واستحداث 
أحدث تقنيات تكنولوجيا املعلومات 
للحد من الروتني وإنهاء اإلجراءات 
والس����رعة ف����ي إنه����اء معامالت 
املغادري����ن والقادمني خاصة في 

مواسم الذروة.

قال مدير عام اإلدارة العامة ألمن 
املنافذ البرية اللواء محمد ادريس 
الدوسري إن اإلدارة قامت بوصفها 
جزءا من املنظومة األمنية لوزارة 
الداخلية بأداء الواجبات املكلفة بها 
لإلسهام في حفظ األمن والنظام في 
البالد عبر دورها في تأمني منافذ 
البالد البرية وتأمني عملية الدخول 
واخلروج وف����ق النظم واللوائح 
خالل ش����هر فبراير املاضي الذي 

شهد االحتفاالت الوطنية.
واضاف ان حركة املس����افرين 
البري خالل  الس����املي  عبر منفذ 
الفترة م����ن 1 � 2012/2/29 بلغت 
358353 مسافرا من بينهم 190099 
قادما و168254 مغادرا، وان منفذ 
اللواء محمد الدوسريالنويصيب استقبل 343864 قادما، 

إخالء سبيل 20 من البدون 
تظاهروا اجلمعة و»الكلية« 

تؤجل نظر قضية  16 »بدون« 

حجز دعوى مواطن
 قتل عراقيًا للحكم

»اإلدارية« حتكم ملوظفة 
بالعالوة االجتماعية 

من تاريخ حبس زوجها

فرعيات »مطير« الرابعة 
جللسة 15 أبريل لإلعالن

أجلت الدائرة اجلزائية )11( باحملكمة الكلية 
أمس برئاس����ة املستشار وائل العتيقي وأمانة 
سر علي العبد الهادي ثالث قضية متهما فيها 
)17( م����ن البدون بالتجمهر بدون تصريح من 

السلطات جللسة 25 اجلاري لتقدمي الدفاع.
وق����د وجهت 
العامة  النياب����ة 

للمتهم����ني 
ف����ي يوم  أنه����م 
2011/12/18 بدائرة 
تيماء في  مخفر 
محافظة اجلهراء 
تع����دوا وآخرون 
مجهول����ون على 
موظفني عموميني 
»رجال الشرطة« 
ب����أن قاوموه����م 
والعنف  بالقوة 
أثناء تأديتهم لوظيفتهم في فض املظاهرة التي 
قام بها املتهم����ون وآخرون موضوع التهمتني 
الثاني����ة والثالثة وذلك بقص����د تعطيل مهام 
وظيفته����م وأحدثوا برجال الش����رطة املبينة 
أسماؤهم وصفاتهم بالتحقيقات اإلصابات املبينة 
بالتقارير الطبية األولية والتقرير الطبي الشرعي 

املرفق وذلك على النحو املبني بالتحقيقات.
من ناحية أخرى، أمر الوكيل املساعد لشؤون 
املباحث اجلنائية اللواء الشيخ أحمد اخلليفة 
بإخالء س����بيل 20 فردا من البدون كان رجال 
املباح����ث قد قبضوا عليهم خ����الل التظاهرات 
األخيرة التي وقعت خالل عطلة نهاية األسبوع 
بال كفالة مكتفيا بتعهد منهم بحس����ن الس����ير 

والسلوك وعدم العودة للتجمهر.

الدائرة اجلزائية األولى باحملكمة  قضت 
الكلية أمس برئاس���ة املستشار عبدالناصر 
خريبط وأمانة س���ر هش���ام سماحة بحجز 
دعوى القتل العمد مع سبق االصرار والترصد 
املتهم فيها مواطن بقتل شخص عراقي قال انه 
حترش بشقيقته جللسة األول من ابريل املقبل 
للحكم. يذكر ان اجلرمية وقعت في منطقة 

سلوى خالل شهر رمضان الفائت.

قضت الدائرة اإلدارية باحملكمة الكلية برئاسة 
املستشار عماد احلبيب وأمانة سر عيد الظفيري 
بقبول الدعوى شكال وفي املوضوع بأحقية املدعية 
في صرف عالوة اجتماعية عن أوالدها الثالثة 
مبقدار 50 دينارا لكل ولد من تاريخ حبس والدهم 
وألزمت اجلهة اإلدارية املدعى عليها باملصروفات 

وعشرة دنانير أتعاب محاماة فعلية.

الدائرة اجلزائية األولى باحملكمة  قررت 
الكلية أمس برئاس���ة املستشار عبدالناصر 
خريبط وأمانة سر هشام سماحة تأجيل نظر 
دع���وى فرعية مطران الدائرة الرابعة املتهم 
فيها 17 شخصا، منهم النائبان مبارك الوعالن 
ومحمد هايف، بإجراء تشاوريات للقبيلة قبل 
بدء الترشيح الرسمي النتخابات مجلس األمة 

2009 جللسة 15 أبريل املقبل لإلعالن.

اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

إعداد: مؤمن المصري

عدل ومحاكم


