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بالتعاون مع احلرس الوطني واجليش إذا استدعت احلاجة

»الداخلية«: خطة رئيسية وخطط بديلة
للتعامل مع أي مسيرات غير مرخصة

يدير اخلطط وكيل وزارة الداخلية 
الفريق غازي العمر ووكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن 

اخلاص الفريق سليمان الفهد.
وأع���رب املصدر عن امله في 
عدم التجاوب مع اي مس���يرات 

غير مرخصة.
التي جترى  وحول املساعي 
حللحلة األزمة قال املصدر: نحن 
ف���ي وزارة الداخلي���ة معنيون 
بتطبيق اخلط���ط للتعامل مع 
أي خروق���ات للقان���ون، مؤكدا 
أن التجمعات في ساحة اإلرادة 
لن يتم التعرض لها ش���رط أن 
يكون األمر متعلقا بالتعبير عن 

الرأي.
محمد الجالهمة ـ عبداهلل قنيص  ٭

بداية املسيرات املتوقعة عدم 
عرقل���ة حركة الس���ير وإذا ما 
كان هناك إصرار على مخالفة 
القانون فسيتم فض املسيرات 
باس���تخدام القنابل املس���يلة 

للدموع والدخانية.
واش���ار املصدر ال���ى ان اي 
مسيرات ستنظم باملركبات سيتم 
قطعها باالستعانة بدوريات املرور 
والنجدة اما في حالة تنظيم أي 
مس���يرات في املناطق السكنية 
فس���يقوم قط���اع األم���ن العام 
بالتعاون م���ع القوات اخلاصة 

بالتعامل معها.
ولف���ت املصدر الى ان وزارة 
الداخلية ستراقب االوضاع من 
خالل غرفة قيادة مركزية على أن 

أكد مص���در أمني أن وزارة 
الداخلية بالتعاون والتنسيق 
مع قوات احلرس الوطني أعدت 
خطة محكم���ة للتعامل مع أي 
مسيرات غير مرخصة، مشيرا 
الى ان اخلطة التي مت اإلعداد لها 
قبل مغادرة نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
أحمد احلمود تنقسم إلى خطة 

رئيسية وخطط بديلة.
واشار املصدر الى ان اجهزة 
الداخلي���ة س���تتعامل  وزارة 
بالتعاون م���ع رجال احلرس 
الوطني واجليش إذا ما استدعت 
احلاجة مع أي مس���يرات من 
ش���أنها قط���ع الطرقات حيث 
سيتم الطلب من املواطنني من 

صورة ارشيفية ملسيرة »كرامة وطن«

تصادم بني دورية ومركبة سيدة 
يكشف عن »ُبطل« مستورد

و20 »روش« و7 »كابتي« مع مطلوب

ضبط 200 غرام هيروين
مع مخالف من 2007

و4 أصابع حشيش مع سوري
و7 بطول مستورد مع بدون

لصوص ظفروا بـ 1850 دينارًا 
و600 دوالر بعد كسر جتوري 

ومواطن يبلّغ عن سرقة 800 دينار

احتجزت سيدة في أحد مخافر حولي على خلفية قيادتها 
مركبتها حتت تأثير السكر الشديد وحيازتها زجاجة خمر 
مستوردة فارغة حتى املنتصف. وقال مصدر أمني إن إحدى 
دوريات النجدة وخالل توقيفها لتنظيم حركة السير مقابل 
املارينا، اصطدمت بها س���يارة بها سيدة، وتبني أن السيدة 
واقعة حتت تأثير املشروبات الكحولية، وبتفتيش سيارتها 
عثر بداخلها على زجاج���ة خمر فارغة حتى املنتصف. من 
جه���ة أخرى، أحال رجال أمن الطرق الس���ريعة مواطنا الى 
االدارة العامة للمكافحة حليازته حبوبا مخدرة، كما تبني أن 
املواطن مطلوب لتنفيذ حكم بالسجن ملدة 6 سنوات. وقال 
مصدر أمني إن دورية اش���تبهت ف���ي مركبة يتعرج قائدها 
بها، حيث مت توقيفه وأس���فرت عملية تفتيش مركبته عن 
ضب���ط 20 حبة روش و7 حبات كابتي، وباالس���تعالم عنه 

تبني أنه مطلوب.
محمد الدشيش  ٭

تقدم مدير شركة الى مخفر الشويخ الصناعي يوم أمس 
وأبلغ عن تعرض الشركة للتسور والدخول الى مقرها ومن 
ثم استهداف غرفة أمني الصندوق وكسر التجوري وسرقة 
1850 دينارا و600 دوالر من داخله ورفض املبلغ اتهام أحد 

بسرقة اخلزينة وسجلت قضية سرقة عن طريق الكسر.
من جهة اخرى، تقدم مواطن الى مخفر خيطان وأبلغ عن 
لصوص مجهولني دخلوا منزله بعد كسر نافذة حمام املنزل 
وبعثروا محتوياته ومتكنوا من س���رقة 800 دينار وساعة 
ثمينة، هذا وبعد تسجيل قضية بهذا اخلصوص توجه رجال 

من األدلة اجلنائية لرفع البصمات.
محمد الجالهمة  ٭

مشاجرة بني معرس ومدير 
مطعم على خلفية وجبات

تبادل مدير مطعم عرب���ي ومعرس كويتي الضرب فيما 
بينهما وداخل صالة افراح في منطقة الفروانية على خلفية 
اتهام املعرس للوافد العربي بالنصب وأنه لم يوف بالتعاقد 
وأعد بوفيها غير مطابق للمواصفات وبكميات طعام بغير 

املتفق عليها.
وقال مصدر امني ان مدير مطعم ابلغ عمليات الداخلية بأن 
معرسا كويتيا ضربه في صالة األفراح ويرغب في تسجيل 
قضية، حيث انتقلت دورية ومت االستماع الى اطراف املشاجرة 
حيث زعم مدير املطعم ان املعرس اتفق معه على بوفيه بقيمة 
1850 دينارا وقد التزم بالتعاقد إال ان املعرس زعم انه خدعه 
وهذا ما لم يحدث، وطلب من الوافد تسجيل قضية في املخفر 
على ان يتم التحقيق في شأن االدعاء الحقا فيما اكد املعرس 

ان مدير املطعم اعتدى عليه بالضرب هو اآلخر.
محمد الدشيش  ٭

تسجيل 7453 مخالفة مرورية 
خالل عطلة نهاية األسبوع

الكويت � كونا: أسفرت احلمالت املرورية املفاجئة لالدارة 
العامة للمرور في وزارة الداخلية باحملافظات الس���ت خالل 
عطلة نهاية االس���بوع عن تس���جيل 7453 مخالفة مرورية 
وحجز 277 مركبة ودراجة نارية وحجز ستة أشخاص في 

نظارة املرور.
وأف���ادت االدارة العامة للمرور في احصائية متخصصة 
صدرت اليوم بتسجيل 2103 مخالفات مرورية ضمن نطاق 
محافظ���ة العاصمة، وحجز 20 مركبة بينما مت توقيع 1056 

مخالفة وحجز 31 مركبة في محافظة الفروانية.
وذكرت أن محافظة حولي سجلت فيها 1892 مخالفة، ومت 
حجز 56 مركبة بينما بلغ عدد املخالفات املرورية في محافظة 

االحمدي 836 مخالفة وحجز مركبتني اثنتني.
وبينت أن محافظة مبارك الكبير سجلت فيها 112 مخالفة 
ومت حجز 23 مركبة بينما بلغت املخالفات املسجلة في محافظة 

اجلهراء 408 مخالفات ومت حجز 23 مركبة.
وقالت ان ادارة العمليات في االدارة العامة للمرور سجلت 
884 مخالفة وحجزت 145 مركبة وحجز دراجة واحدة وإحالة 
ستة أش���خاص الى نظارة املرور وتسجيل 163 مخالفة في 

مطار الكويت الدولي.

يستفيد منها 4000 إطفائي وبأثر رجعي من أغسطس

التركيت: بدالت اإلطفائيني إلى حساباتهم في 21 ديسمبر
وكلفتها السنوية تتجاوز الـ 800 ألف دينار

تتجاوز ال� 800 ألف دينار سنويا 
نافي���ا في الوقت ذاته أن يحدث 
تأخير في ص���رف هذه البدالت 

حتى شهر يناير.
أمير زكي  ٭

االنتهاء ف���ي إدراج البدالت في 
كشوف االطفائيني أو يتم تعديل 
املبالغ املس���تحقة لكل رجل من 
االطفاء مبا يتناس���ب مع راتبه 

والبدالت املستحقة له.
واضاف: ال يوجد تأخير في 
الصرف وإمنا ما حدث هي أمور 
إدارية وأن املس���ؤولني عن هذا 
األمر أوش���كوا على االنتهاء من 
اعداد الكشوفات بحيث تصرف 
وبأثر رجعي اعتبارا من أغسطس 

ومع راتب ديسمبر.
واش���ار العميد التركيت الى 
ان كلفة البدالت لرجال االطفاء 

أعل���ن نائ���ب املدي���ر العام 
املالية واإلدارية في  للش���ؤون 
اإلدارة العامة لإلطفاء العميد خالد 
التركيت عن انتهاء قطاع املالية 
في برمجة البدالت لرجال االطفاء 
بحيث تنزل مع رواتب نحو 4000 
رجل إطفاء في 21 ديسمبر املقبل 
وبأثر رجعي اعتبارا من ش���هر 

اغسطس املاضي.
وق���ال العمي���د التركيت في 
تصريح خاص ل���� »األنباء« ان 
املس���ؤولني عن قطاع الشؤون 
املالية واإلدارية في اإلدارة العامة 
العميد خالد التركيتلالطفاء قطعوا شوطا كبيرا في 

سلسلة املطاعم زادت من الغرباء واملمارسات املشبوهة

لص أبو احلصانية يواصل استبدال اإلطارات باحلجارة 
وسط غياب أمني الفت

الى التردد على املنطقة بذريعة 
ارتياد املطاعم ومن ثم يتركون 
جرائم سرقات وايضا ميارسون 
افعاال مشينة تتمثل في ممارسات 
الع���ادات  مش���بوهة تخال���ف 

والتقاليد.
يذك���ر ان آخر قضايا منطقة 
اب���و احلصانية متثلت في قيام 
لص���وص مجهول���ني بس���رقة 
املانية  رجنات واطارات مركبة 
حديث���ة، حيث فوج���ئ مواطن 
لدى خروجه من منزله بسرقة 
االطارين االماميني مع رجنيهما 
ووضع اللصوص حجارة مكان 

االطارات.
هاني الظفيري  ٭

او املركب���ات، ورغ���م تع���دد 
القضايا املسجلة اال ان التواجد 
االمني يكون محدودا ولفترات 

بسيطة.
وطال���ب املواطن���ون مدير 
امن محافظ���ة االحمدي العميد 
الوهيب ومساعده  عبداللطيف 
العميد معتوق العسالوي ومدير 
مباحث االحم���دي العقيد وليد 
الدريعي بتواج���د امني واضح 
للحد م���ن الس���رقات ومتابعة 
القضايا بشكل جدي لضبط من 

يقف وراءها.
واشاروا الى ان اقامة سلسلة 
م���ن املطاعم ف���ي املنطقة دفع 
بأش���خاص منهم غير االسوياء 

أعرب مواطنون عن اس���فهم 
الس���رقات في  لتزاي���د قضايا 
منطقة اب���و احلصانية، خاصة 
قضايا سرقات االطارات وقيام 
لص مجهول باستهداف عشرات 
املركب���ات بس���رقة االط���ارات 
والرجنات واستبدالها باحلجارة 

دون ان يتم القبض عليه.
واكد املواطنون ان الترجيحات 
تشير الى ان لص االطارات هو 
شخص واحد نظرا لكون طريقة 
السرقة والتنفيذ متشابهة في كل 

القضايا التي شهدتها املنطقة.
وقال مواطنون، في اتصاالت 
مع »األنباء«، انه بش���كل دوري 
حتدث سرقات س���واء للمنازل 

..وضع احلجارة وسرق االطاريناللص وقد استهدف احدى املركبات يوم امس

شن رجال أمن محافظة الفروانية وبتعليمات من مدير األمن 
اللواء عبدالفتاح العلي يوم امس حملة على أحد أوكار سرقة 
االتصاالت الدولية ومت ضبط 3 آسيويني يديرون هذا الوكر 

ومصادرة 3 أجهزة كمبيوتر و4 ساعات ستوب ووتش.
وقال مص���در امني ان معلومات وصل���ت الى مدير امن 

الفروانية اللواء العلي عن تردد 
اعداد كبي���رة من الوافدين على 
احدى الشقق حيث أمر بتكثيف 
التحريات حول الش���قة ملعرفة 

طبيعة استخدامها.
وقال املص���در ان التحريات 
خلصت الى ان الشقة تستخدم 
لسرقة االتصاالت الدولية وعليه 
مت التواصل م���ع النيابة العامة 
أنها  الى الشقة خاصة  للدخول 
تقع في بناية مخصصة  للعائالت 
ومن ثم مت ارسال مصدر إلجراء 
اتصال دولي ليتم اعطاء إشارة 

الدهم.
من جهة أخرى، ش���ن رجال مديرية امن االحمدي حملة 
على وكر لتصنيع اخلمور احمللية في منطقة اجلليب وضبط 
بداخله كمية م���ن اخلمور وأدوات تصنيعها وأحيل وافدان 

ألقي القبض عليهما داخل الوكر الى االختصاص.
محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري  ٭

أحال مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات وهي احدى 
ادارات قطاع االمن اجلنائي والذي يترأسها اللواء عبداحلميد 
العوض���ي الى نيابة املخدرات يوم اخلميس املاضي وافدين 
أحدهما س���وري واآلخر مصري بتهمة حيازة مواد مخدرة 
بقصد االجتار، وأدرج اسم شخص من غير محددي اجلنسية 
على قوائم املطلوب القبض عليهم بعد ان هرب تاركا سيارته 

وبداخلها 7 بطول خمر.
وحول الضبطيات الثالث قال مصدر أمني ان ادارة املكافحة 
احمللي����ة التابعة لإلدارة العامة ملكافح����ة املخدرات أبلغت عبر 
مصدر عن ان وافدا مصريا امتهن االجتار في املواد املخدرة وانه 
بحوزته كمية من الهيروين، وعليه مت استصدار اذن من النيابة 
العامة واستدراج الوافد ليبيع 5 غرامات هيروين وما ان سلم 
الهيروين املعد للبيع ملصدر املباحث وتسلم منه مبالغ مرقمة 
حتى ألقي القبض عليه وبالتحقيق معه أرش����د عن 200 غرام 
يحتفظ بها في غرفته وانه يتاجر في الهيروين املضبوط، كما 

تبني ان الوافد مخالف لقانون االقامة منذ عام 2007.
أما القضية الثاني���ة فتضمنت معلومات عن اجتار وافد 
س���وري في املواد املخدرة نوع حشيش ليتم استصدار اذن 
نيابي ومداهمة مسكنه في منطقة حولي ليعثر رجال املكافحة 
على 4 أصابع من مادة احلش���يش واعترف بأن احلش���يش 

املضبوط في منزله بقصد االجتار.
أم���ا بخصوص البدون فقد وصلت معلومات الى العميد 
صالح الغنام عن ان بدونا يتاجر باخلمور املستوردة، حيث 
مت استدراجه لبيع 7 زجاجات مقابل 375 دينارا وحال وصوله 
شرع رجال املكافحة في القبض عليه اال انه متكن من الفرار 

تاركا اخلمور داخل سيارته وهرب جريا على األقدام.
عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة  ٭

اللواء عبدالفتاح العلي

مداهمة وكر لالتصاالت الدولية 
تنتهي بضبط 3 آسيويني و600 دينار

القضاء يرفض حكم
طاعة لزوج بخيل 

براءة مواطن من تهمة
إصدار شيك بدون رصيد

أيدت محكمة االستئناف لالحوال الشخصية حكم 
اول درجة القاضي برفض دعوى الطاعة، املرفوعة 
من مواطن ضد زوجته بسبب انها خرجت من منزل 
الزوجية دون علم زوجها وأن املنزل متوافر به سبل 
الراحة والسكن الشرعي الكامل ملواصفات املعيشة 

الشرعية.
لكن محامي الزوجة فيصل الرشيدي قال في دفاعه 
إن الزوج امتنع عن االنفاق على زوجته وابنه منها 
وقد فشلت كل احملاوالت الودية حلثه على االنفاق، 
مم���ا حدا الزوجة على اقامة دعوى نفقة زوجية لها 
والبنه���ا، وأن الزوج هو الذي قام بطردها من منزل 
الزوجية وأن ما يدعيه الزوج من خروج الزوجة من 
منزلها اقوال مرسلة ال اساس لها من الصحة والواقع 
حيث كانت ذاهبة الى اهلها وكان يعلم بذلك وأرسل 
لها رسالة هاتفية ابلغها بعدم ردها الى منزلها مرة 
اخرى، وكانت الزوجة تس���كن معه وال يسأل عنها 
وال عن ابنها مدة تزيد على ستة اشهر مما يعد غير 
امني عليها الن من اهم شروط االمانة االنفاق عليها 

وهذا ما يفتقده الزوج بهذه الدعوى. 
وقضت محكمة اول حكمها برفض الدعوى، ولم 
يرتض الزوج بذلك القضاء فطعن عليه باالستئناف، 
ومتس���ك احملامي الرشيدي امام محكمة االستئناف 
بجميع دفاعه والتي قررت االخيرة في حكمها برفض 

وتأييد احلكم املستأنف.

قض����ت محكمة اجلنايات بب����راءة مواطن من تهمة 
اصدار ش����يك بدون رصيد، وقال وكيل املتهم احملامي 
محمد ذعار العتيبي إن موكله وجهت اليه تهمة اصدار 

شيك بدون رصيد.
وحيث كانت محكمة اجلناي����ات قد قضت بحكمها 
غيابيا على املتهم باحلبس خمس س����نوات مع الشغل 

والنفاذ عما اسند اليه من اتهام.
وقام دفاع املته����م واملتمثل في احملامي محمد ذعار 
العتيبي باملعارضة على احلكم ودفع بدفاعه امام محكمة 
اجلنايات ببراءة املتهم والغ����اء احلكم املعارض فيما 
قضى به من اس����ناد التهمة ملوكله، مستندا في دفاعه 
على انقضاء الدعوى اجلزائية وسقوطها مبضي املدة 
وأيضا الى اس����باب متثلت اخلطأ في تطبيق القانون 
ومخالفة الثابت باالوراق وأيضا القصور في التسبيب 
والفساد في االستدالل، وقد دفع بانتفاء الركن املعنوي 
للجرمية، وملا كانت التحقيقات التي اجريت فيها لم تدل 
على نس����بة فعل مادي محدد اقترفه املتهم، ولم يثبت 
من االوراق ارتكاب املتهم للفعل املادي املكون للجرمية، 
كما نف����ى ان يكون موكله قد ارتكب فعال يعاقب عليه 
بن����ص املادة 237/أ من قانون اجلزاء وأن نص املادة ال 
ينطبق على موكله حيث جاء اتهام املتهم غيابيا اتهاما 
عاما لم يتضمن اسناد ثمة افعال محددة قام بها املتهم، 
وأن توقيع املتهم ليس بتوقيعه ومغير ملا اس����ند اليه 
وعليه فلم يثبت بالتحقيقات اسناد صفة الفاعل االصلي 
للمتهم، لذا فان التحقيقات جاءت قاصرة في اثبات ثمة 
فعل مادي للمتهم ميكن مس����اءلته على اساسه، وهو 
االمر الذي يدل على براءة املتهم مما اسند اليه ويكون 
معه احلكم املعارض قد اصابه القصور في التس����بيب 
والفساد في االستدالل متعينا الغاءه والقضاء ببراءة 

املتهم مما اسند اليه من اتهام.
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