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ضبط 4 أظرف هيروين وعدة قمار
مع هندي يسير على األقدام في الصاحلية

قريب مواطنة نزع حجابها داخل سوق جتاري
فاتهمته بقضية هتك عرض في مخفر الفحيحيل

مخالفة استهتار تكشف عن سكران وخمر
ومواطن يلقي مخالفة مرور في وجه شرطي

مجهولون سلبوا نيباليًا مركبته بالصليبخات 
وآخر أجبر على استخراج خط هاتف لسارقه

أحال رجال جندة العاصمة وافدا هنديا الى مباحث خيانة أمانة بـ 25 ألف دينار في العاصمة
العاصم����ة للتحقيق معه في مص����در حصوله على 
هيروين ضبط بحوزته، وكذلك أسباب حيازته ألدوات 
قم����ار. وقال مصدر أمن����ي ان رجال جندة العاصمة 
اشتبهوا في وافد آسيوي يسير على األقدام في منطقة 

الصاحلية حيث أوقفوه لسؤاله عن صالحية إقامته، 
إال ان الوافد بدا عليه االرتباك الشديد، وهذا ما دعا 
رجال األمن الى اخضاعه للتفتيش ليعثروا بحوزته 

على 4 أظرف هيروين وأدوات للعب القمار.
محمد الجالهمة  ٭

تقدمت مواطنة الى مخف���ر الفحيحيل واتهمت 
شخصا ميت لها بصلة قرابة بهتك عرضها اثر قيامه 
بنزع حجابها اثناء سيرها وصديقتها داخل سوق 
جتاري. وقالت املواطنة انها فوجئت باقتراب قريبها 
منها وحاول مصافحتها، وحينما رفضت مصافحته 
باعتباره قريبها من بعيد فوجئت به يرد على هذا 

التصرف الذي صدر عنها بأن قام بنزع حجابها.
هذا وزودت املجني عليها رجال األمن برقم هاتف 
املدعى عليه وأيضا عنوان س���كنه وسجلت قضية 
وجار استدعاء املدعى عليه ملعرفة أسباب ما صدر 

عنه.
محمد الجالهمة  ٭

تقدم رقيب أول يعمل في مرور األحمدي ببالغ الى 
مخفر ميناء عبداهلل متهما مواطنا باهانته بأن ألقى 

املخالفة املرورية في وجهه ورفض تسلمه لها.
وقال رجل املرور انه رصد مخالفة تظليل مركبة 
وقام بتوقيف قائد السيارة لتحرير مخالفة مرورية له 
اال انه صدم باعتراض املخالف وقيامه بإلقاء املخالفة 
وانصرف بسيارته وسجلت قضية. من جهة أخرى أحال 

رجال أمن الطرق اجلنوبية مواطنا الى االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات لقيادته مركبة برعونة واستهتار 
حتت تأثير املواد املسكرة، الى جانب حيازته لزجاجة 
خمر. وقال مصدر أمني ان املواطن كان يترنح مبركبة 
ويقودها باستهتار ورعونة وهذا ما دعا رجال األمن 

الى توقيفه وتفتيش مركبته.
أمير زكي  ٭

تقدم وافد نيبال����ي ببالغ الى مخفر الصليبخات 
مدعيا أن 8 أشخاص كانوا في مركبتني أجبروه على 
التوقف ومن ثم اعتدوا عليه بالضرب وسلبوه 120 
دينارا كانت بحوزته الى جانب سلبه مركبته وهي 
موديل 2002، وتركوه يعاني من األلم الذي حلق به 
جراء االعتداء عليه، وس����جلت قضية. وأحيلت الى 
رجال املباحث إلع����ادة التحقيق مع املدعي والبحث 
عن اجلناة. من جهة أخرى، تقدم وافد آسيوي ببالغ 
الى مخف����ر اجلهراء واتهم ش����ابني يتحدثان اللهجة 

الكويتية بتوقيفه في الشارع العام بدعوى توصيلهما 
الى أحد املجمعات الش����هيرة في منطقة الري وما ان 
صعدا الى مركبته حتى ضرباه وس����لباه 180 دينارا 
كانت بحوزته، مشيرا الى ان املتهمني زعما انهما من 
رج����ال املباحث. وفي قضية غريبة تقدم وافد ببالغ 
الى مخف����ر الصليبية وادعى أن مواطنا س����لبه 60 
دينارا واصطحبه الى محل للهواتف وس����جل هاتفا 

على بطاقته املدنية.
هاني الظفيري  ٭

اتهم مواطن مواطنا آخ����ر بالنصب عليه مببلغ 
25 الف دينار، وقال املواطن انه تعرف على شخص 
عرفه بأنه لديه مشروع جتاري مربح وسحب 25 الف 
دينار وسلمت املبلغ الى املدعى عليه بعد ان وقع عقد 
شراكة اال انه فوجئ بأن املدعى علىه يبلغه بخسارة 
املبلغ، وسجلت قضية. من جهة أخرى، نفى مواطن 

ان يكون قد وقع على عقد فيه ش����رط جزائي قيمته 
24 الف دينار، وكان احملامي تقدم الى جهات التحقيق 
واتهم املدعى عليه بابرامه عقدا مع شركة متعاقدة معه 
وانه رفض دفع قيمة العقد اجلزائي في العقد، ولدى 

استدعاء املدعى عليه نفى صحة التوقيع.
عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة  ٭

طالبته باالنفصال فانتحر بـ »حبل غسيل«!

العمر يكرم ضابطني من القوات اخلاصة

قطاع »املكافحة« عقد اجتماعه الدوري 
برئاسة املنصوري وحضور األنصاري

املال: للعنف املدرسي أسباب نفسية وأسرية 
إخالء 8 طوابق بعد حريق شقة في ميدان حولي 
 ٭

العالقات العامة والتوجيه املعنوي 
العقيد عماد بدر املال محاضرة عن 
العنف املدرسي مبدرسة عبدالعزيز 
العتيق���ي االبتدائية ف���ي منطقة 
الصليبيخات، وأوضح أن األمن ال 
ميكن أن يتحقق في سيادة العنف، 
والطمأنينة ال تسود في غياب األمن. 
وأضاف انن���ا جميعا قد نتعرض 
ملواقف قد تكون س���ببا في توليد 
العنف.. فيج���ب علينا جميعا أن 
نتحلى بالصبر وس���عة الصدر، 
النبوية  والقرآن الكرمي والسيرة 
الشريفة فيها داللة قاطعة على أهمية 
الصبر وحتمل األذى والتعامل بعقل 
مع أي أحداث قد نتعرض لها، ويجب 
علينا معرفة الواجبات حتى ننجح 
في حياتنا.. علينا احترام الكبير.. 
العطف على الصغير واالستماع إلى 
النصائح املفيدة والعمل بها خاصة 
إذا كانت صادرة م��ن أساتذت�����نا 

أو أولياء أمورنا.

الذي حصل من خالل تطبيق 
التوصيات م���ن االجتماعات 

السابقة.
وفي اخلت���ام أوصى اللواء 
املنصوري بتكثيف التعاون بني 
احملافظات وتبادل اخلبرات ملا 
لهذا من األثر في تطوير العمل 
اجلماعي لالرتقاء باإلدارة الى 

مستوى مرموق.

والتوجيه املعنوي ومدير ادارة 
العقيد  االعالم االمني باالنابة 

عادل احمد احلشاش.

ومتت السيطرة على احلريق 
دون اي إصابات وجار التحقيق 

في األسباب. 
وتواجد باحل���ادث كل من 
النقيب هاني دشتي والنقيب 
حمد الراشد واملالزم اول حسن 
عبدالرزاق واملالزم أول جاسم 
السقاي والرقيبني عبدالعزيز 

دشتي ومرتضى املهنا.
هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة  ٭

إدارة اإلع���الم األمني  تواصل 
الداخلية دورها التوعوي  بوزارة 
في مدارس وزارة التربية وفي جميع 
املراحل الدراسية ملزيد من التوعية 
ب���كل ما يتعلق باألم���ن مبفهومه 
الشامل. وقد ألقى مساعد مدير إدارة 

أق���دم واف���د من اجلنس���ية 
إنهاء حياته  الباكس���تانية على 
ش���نقا في ظروف غامضة داخل 
سكن شركة املواصالت في صناعية 

اجلهراء مستخدما حبل .
وقال مصدر أمني ان عمليات 
»الداخلية« تلقت بالغا بالواقعة 
عصر أمس، حيث سارع الى موقع 
البالغ أنش���ط مديري األمن في 
محافظات الكويت الس���ت اللواء 
إبراهيم الطراح، والذي اس���تمع 
أكدوا  إفادات زمالئ���ه حيث  الى 
له ان الوافد ل���م يكن يعاني من 
أي مشكالت تذكر وانهم صدموا 
بإقدامه على االنتحار إال ان أحد 
زمالئه في السكن قال ان إقدامه 
على االنتحار رمبا يعود الى فتاة 
كان بصدد خطبتها في موطنه وان 
الفتاة أبلغته بأن يبتعد عن حياتها 

وانها سوف تتزوج بغيره.
هاني الظفيري  ٭

وزارة  وكي���ل  اس���تقبل 
العمر  الفريق غازي  الداخلية 
في مكتبه صباح امس بحضور 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون االمن اخلاص الفريق 
سليمان فهد الفهد كل من رئيس 
املقدم طالل  امن الشحن  قسم 
املنصور، ورئيس قسم احلماية 
الثابتة املقدم حمد العبدالرضا 
من االدارة العامة لقوات االمن 
اخلاصة حيث كرمهما تقديرا 

جلهودهما.
التك���رمي مدير عام  حضر 
االدارة العامة للشؤون القانونية 
العميد اس���عد الرويح ومدير 
عام االدارة العامة لقوات االمن 
اخلاص���ة العميد علي ماضي، 
ومدي���ر ادارة العالقات العامة 

ترأس مدير عام اإلدارة العامة 
لإلطفاء اللواء جاسم املنصوري 
العام لش���ؤون  املدير  ونائب 
املكافحة وتنمية املوارد البشرية 
العمي���د يوس���ف األنصاري 
االجتماع الدوري لقطاع املكافحة 
مع كل م���ن مديري احملافظات 
البحري  الست ومدير اإلطفاء 
ورئيس وحدة السالمة والصحة 
املهنية ورئيس مركز العمليات 
واالسناد ورئيس وحدة االحصاء 
ورئيس وحدة حتقيق حوادث 

احلريق.
وأشار اللواء املنصوري الى 
املسؤولية امللقاة على عاتق كل 
مدير محافظة وكل مس���ؤول 
وضرورة االرتقاء بالعمل من 
خالل االطالع على برامج العمل 
من متارين وتدريبات في جميع 
احملافظات ومواكبة التطور، كما 
حرص على التأكد من اجلاهزية 
واالنضباط على أكمل وجه، وفي 
هذا االجتماع تطرق املديرين الى 
اخلطة والبرامج املعدة للتطور 

اضطر رج���ال االطفاء الى 
اخ���الء بناية من قاطنيها اثر 
حريق اندلع في احدى الشقق، 
وق���ال مدي���ر ادارة العالقات 
العامة في االطفاء املقدم خليل 
االمير انه ورد بالغ من مركز 
العمليات في مساء امس االول 
عن حريق ش���قة ف���ي ميدان 
حولي، فتوج���ه اليه كل من 
مركز اطفاء الساملية الشمالي 
ومركز اطفاء الساملية اجلنوبي 
ومركز اإلس���ناد، واضاف مت 
التنفس وعند  آلي���ة  توجيه 
وص���ول رجال االطف���اء الى 
موقع احلادث تبني ان احلريق 
في شقة بالدور اخلامس من 
العمارة املكونة من 8 ادوار + 
ارضي وتبلغ مساحتها حوالي 
2000 متر مربع تقريبا وكان 
الدخان كثيفا مما استدعى الى 
اخالء العم���ارة بالكامل وقام 
رجال االطفاء بعمليات البحث 
واإلنقاذ والتهوية وقامت الفرقة 
الثانية مبكافحه احلريق للحد 
من انتشاره الى األدوار االخرى 

الباكستاني انتحر بعد تلقيه اتصاال من خطيبته باالنفصال عنها

الفريق غازي العمر مكرما أحد ضباط القوات اخلاصة

اللواء جاسم املنصوري والعميد يوسف األنصاري خالل االجتماع الدوري

وحدة التحقيق التابعة لإلدارة العامة لإلطفاء ترفع آثار من موقع احلريقالعقيد عماد املال يضع لوحة »بصمة وطن« داخل مدرسة عبد العزيز العتيقي

ينظر قاضي جتديد احلبس اليوم في أمر جتديد 
حبس املتظاهرين السوريني املتهمني باقتحام 

سفارة بالدهم في الكويت.
وقال رئيس جلنة الدفاع عن السوريني وعضو 

اللجنة الشعبية الكويتية السورية »كرامة« احملامي 
محمد ذعار العتيبي في تصريح صحافي: نأمل 
أن يتم إخالء سبيلهم بضمان مالي مع استمرار 

محاكمتهم حتى تصدر األحكام التي جميعا 
نرضى بها ألننا نؤمن وجنزم بأنها لن حتيد عن 

احلق وإعطاء كل ذي حق حقه.
وأضاف: ان من يسمون باملقتحمني للسفارة 

السورية لم يرتكبوا جرما ولم تثبت عليهم أي 
داللة قاطعة حيث إن معظم أو جميع احملتجزين 
مت ضبطهم خارج سور السفارة وبال آلة كسر 

أو إتالف أو غيرها بل هو جتمع سلمي للتعبير 
وإيصال رسالة لقيادتهم وحكومتهم بسورية 

وتعبيرهم بالرفض ألمورهم اخلاصة واملكفولة 
لهم محليا ودوليا.

واضاف أن الكويت بلد قانون وبلد سالم دائما 
تسابق مثيالتها من الدول نحو السالم، ونأمل 
مراعاة ظروف وأحوال أسر املتهمني املختلفة 

وسيتم تقدمي مذكرات شارحة لكل احلاالت 
احملبوسة، فمنهم املعيل ألسرته ومنهم من لم 

يشاهد مولوده اجلديد ومنهم من شاهد أحد أفراد 
أسرته ممثال بجثته في سورية فخرج للسفارة 

بكل حضارة ورقي للتعبير عن رأيه كما هو 
مكفول باألعراف واملواثيق الدولية منها اإلعالن 

العاملي حلقوق اإلنسان.
وقال: ال نصادر حق محاكمتهم ونقف جميعا 

مطالبني بتطبيق القانون على اجلميع، ومن هذا 
املنطلق نأمل أخذ املوضوع بعني الشفقة نظرا 

ألحوال أسرهم املشتتة والتي انشغلت على 
أوالدها وعلى وطنها حتى يرفع اهلل عنهم ويظهر 

احلق ألصحابه.

عرض مقتحمي السفارة السورية 
على قاضي التجديد اليوم

عدل ومحاكم

إعداد: مؤمن املصري

مواطنات يتقدمن بشكوى ضد 
القطري املتهم بدهس أحمد أسد

إخالء سبيل 14 من البدون 
املتهمني بالتجمهر

تقدمت أمس مجموعة من املوطنات بشكوى سب 
وقذف واهانة إلى النائب العام ضد القطري املتهم 

بدهس املواطن أحمد أسد.
وقال دفاع املواطنات احملامي فيصل العتيبي 
في شكواه إنه وفي غضون شهر فبراير من 

عام 2012 وأثناء 
احتفاالت دولة 
الكويت بعيدها 
الوطني وعيد 

التحرير فوجئ 
بعض املواطنني 

بسيارة تسير في 
شوارع الكويت 

مكتوب عليها 
عبارة )لوال بناتكم 
ما جينا لكم( وهو 

األمر الذي أثار 
استفزاز عدد من 

املواطنني الكويتيني الذين تسنى لهم قراءتها.
واضاف أن تلك العبارة تشكل واقعة مجرمة 
معاقب عليها باملادة )210( من قانون اجلزاء 
الكويتي وذلك انطالقا من أن مضمون تلك 

العبارة تشكل واقعة سب وقذف لفتيات الكويت 
وتصفهن بوصف يحط من شأنهن وقدرهن وهو 

األمر الذي يرفضه املجتمع الكويتي.
وأكد العتيبي أن الواقعة في مجملها تشكل أيضا 
إهانة ال تقتصر على فرد بعينه بل إهانة مجتمع 

بأسره توافرت كافة أركانها املكونة جلرمية 
اإلهانة )الفعل املادي وهو وقوع اإلهانة( وكذا 

)توافر القصد اجلنائي لدى اجلاني(.
وزاد احملامي العتيبي أن موكليه شعروا باإلهانة 

والسب نتاج تلك العبارة التي سطرها املتهم 
القطري على تلك السيارة فعقدوا العزم على 

اتخاذ اإلجراءات القانونية ضده. وأنهى العتيبي 
شكواه بقوله: إنه وفقا للقانون فإن النيابة العامة 

هي صاحبة االختصاص في حتريك الدعوى 
اجلنائية وهو األمر الذي حدا بشخصي وبصفتي 
وكيال عن الشاكني على املطالبة باتخاذ اإلجراءات 

القانونية بحق املتهم مع حفظ كافة حقوق الشاكني 
جتاه املتهم احلالية واملستقبلية.

أمر املستشار عبدالرحمن الدارمي أمس بإخالء 
سبيل 14 متهما من غير محددي اجلنسية بكفالة 
مالية قدرها 100 دينار بعد عرضهم على محكمة 

اجلنايات للنظر في أولى جلسات محاكمتهم 
عن تهمة التظاهر والتجمهر بدون تصريح من 
السلطات. وقد 

أجلت احملكمة نظر 
القضية جللسة 25 

إبريل للدفاع.
كانت النيابة 

العامة قد أسندت 
لهم تهما تتعلق 
باالشتراك في 

جتمهر مؤلف من 
أكثر من خمسة 

أشخاص في مكان 
عام الغرض منه 

ارتكاب جرائم 
واإلخالل باألمن العام والبقاء متجمهرين بعد 

صدور أوامر رجال السلطة العامة باالنصراف 
وكان بعضهم يحمل حجارة وزجاجات.

كما أسندت لهم أنهم نظموا واشتركوا مع 
آخرين مجهولني في مظاهرة غير مرخصة ولم 
يستجيبوا لألمر الصادر لهم من رجال السلطة 

العامة بفضها وكان ذلك مصحوبا باستعمال 
القوة والتعدي على موظفني عموميني هم رجال 

شرطة بأن قاموا مبقاومتهم أثناء تأديتهم ألعمال 
وظيفتهم لفض املظاهرة التي قام بها بقصد 

تعطيل مهام وظيفتهم وأحدثوا بهم عدة إصابات.

احملامي فيصل العتيبي

املستشار عبدالرحمن الدارمي

ذاكرة الرائد املهنا عّجلت بالقبض عليه بعد تفريغ الكاميرات

أرباب سوابق سرق جتوري حتقيقات حولي فجرًا 
ومباحث النقرة ألقت القبض عليه ظهرًا مبسكنه

اآلثار في محاولة لضبط اجلاني 
الحظ الرائد املهنا وجود كاميرات 
مراقبة داخل االدارة وهذا ما دعاه 
الى اعادة التصوير ليظهر اللص 
وهو يقوم بجميع مراحل اجلرمية 
بدأ من دخوله االدارة وجتواله 
االدارات وتأكده من خلو  داخل 
االدارة من احملققني او العسكريني 

انتهاء بخروجه من االدارة.
واضاف املصدر: ما ان شاهد 
الرائد املهنا اجلاني حتى تذكر ان 
هذا الشخص سبق ان قبض عليه، 
مشيرا الى ان الرائد املهنا عاد الى 
االدارة واخذ يبحث عن املتهم من 
واقع سجالت القضايا واستطاع 
معرفة مقر سكنه، ليسارع بعد 
ساعات محددة وحتديدا ظهر امس 
الى مس���كن املواطن الذي صدم 
من س���رعة ضبطه وبالتحقيق 
معه اعت���رف بأنه وجد االجواء 
مهيأة لتنفيذ سرقته، مشيرا الى 
انه دخل االدارة الجناز معاملة 
وحينما ش���اهد التجوري سال 
لعابه باعتباره يعلم ان بداخل 
التجوري مبالغ مالية عبارة عن 
كفاالت مخالفات ليحمله خارجا، 
وأرشد اللص عن مكان التجوري 
والذي قام بكسره واالستيالء على 

ما بداخله من مبالغ مالية.
محمد الجالهمة أمير زكي -  ٭

يعود ال���ى مكانه الطبيعي لوال 
القوي���ة للضابط عمار  الذاكرة 
ثابت املهنا والذي ما ان اطلع على 
املتهم من خالل كاميرات  صور 
االدارة حت���ى تعرف على املتهم 
إذ س���بق للمهنا ان ضبطه في 

قضية سرقة. 
وحول تفاصيل القضية قال 
مصدر امن���ي ان عمليات وزارة 
الداخلي���ة تلق���ت بالغا صباح 
امس من احد املسؤولني في ادارة 
حتقيقات حولي عن قيام شخص 
مجهول بالدخول الى االدارة والتي 
ابوابها على مدار الساعة  تفتح 
وان الشخص املجهول متكن من 
سرقة جتوري من داخل االدارة 
وان التجوري حوى ملفات قضايا 
ومبالغ مالية ومستندات اخرى 

مهمة. 
ومضى املصدر بالقول فور 
الداخلية بالغا  تلقي عملي���ات 
بالواقعة مت اخطار رجال االدلة 
اجلنائية وايضا رجال مباحث 
حولي، حيث س���ارع الى موقع 
الب���الغ مدي���ر مباح���ث حولي 
العقي���د عبدالرحم���ن الصهيل 
وضابط مباح���ث النقرة الرائد 

عمار دشتي.
واشار املصدر الى  انه فيما 
كان رجال االدلة يقومون برفع 

في قضية مثيرة متكن ارباب 
سوابق من س���رقة جتوري من 
داخل احدى ادارات وزارة الداخلية 
وهي ادارة حتقيقات حولي، اللص 
اجلريء وهو مواطن استغل عدم 
وجود احملققني وايضا رجال االمن 
املكلفني بحراسة االدارة وخرج 
التج���وري والذي يضم  حامال 
ملفات ومستندات مهمة كاد ان 

العقيد عبدالرحمن الصهيل


