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الدراجة حلقت بها تلفيات بينما توفي قائدها

أحد رجال االطفاء يتعامل مع حريق مركبة في سكراب أمغرة

مصرع عشريني في انقالب دراجته النارية
داخل دوار البدع.. وآخر إلى اإلنعاش

حريق متعمد كاد أن يودي بحياة خمسيني
و»الداخلية« تفتح حتقيقاً لتحديد املتسبب

أمير زكي ـ هاني الظفيري

لقي ش���اب كويت���ي من 
موالي���د 1994 مصرع���ه في 
ساعة متأخرة من يوم أمس إثر 
انقالب دراجته النارية في دوار 
البدع، وكانت عمليات الداخلية 
أبلغت عن حادث انقالب دراجة 
حيث أمر رئيس قسم السير 
حولي بتوجيه دورية بقيادة 
املالزم أحمد الشويب، حيث 
مت العثور على جثة املتوفى 
وشاب آخر مصاب في الرأس 
إلى  ومت إس���عاف املص���اب 

مستشفى مبارك.

الداخلية  إلى عملي���ات  ورد 
فجر أمس عن اندالع حريق 
في منطقة س���لوى، حيث مت 
توجيه الدوريات القريبة من 
موقع احلريق، وكانت أولى 
الدوريات ه���ي دورية تابعة 
ملرور حولي، حيث امر رئيس 
قسم تنظيم س���ير محافظة 
حولي املقدم س���عد الرجيب 
آمر الدورية بالتحرك إلى موقع 
احلادث. هذا، وتبني من خالل 
معاينة فنيني من اإلدارة العامة 
لإلطف���اء ان احلريق متعمد، 
وقام رجال الطوارئ الطبية 
بإحالة املص���اب بحروق من 
إلى  الثانية والثالثة  الدرجة 

مستشفى مبارك.
م���ن جهة أخ���رى، اندلع 
حريق في حوطة للسيارات 
في سكراب أمغرة وقام رجال 
إطفاء اجلهراء بإخماد ألسنة 

اللهب.

أمير زكي ـ هاني الظفيري

أجه���زة وزارة  فتح���ت 
الداخلي���ة حتقيقا في حريق 
عمد كاد أن يودي بحياة مواطن 
في العقد اخلامس من عمره، 
وبحسب مصدر أمني فإن بالغا 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد متوسطا رئيس واعضاء هيئة مكافحة الفساد 

الشيخ محمد اخلالد لوفد مكافحة الفساد:
مستعدون لتقدمي كل ما يلزم لضبط الفاسدين

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد مبكتبه امس 
رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد املستشار 
عبدالرحمن النمش ونائبه املستشار رياض 
الهاجري واالمني العام احمد الرميحي، حيث 
تناول معهم في اللقاء آفاق ومجاالت التعاون 
املشترك وما ميكن ان تقدمه وزارة الداخلية 
من وسائل دعم لتعزيز جدوى عمل الهيئة 
ومتكينها من اداء مهامها بالكيفية التي تسهل 
الوصول الى الكشف عن بؤر الفساد وضبط 
الفاس����دين والقضاء عليها حتقيقا للصالح 

العام.

وابدى املستشار النمش ومرافقوه تقديرهم 
لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الش���يخ محمد اخلالد ووكيل الوزارة الفريق 
س���ليمان الفهد لسياسة الوضوح التام التي 
يعمالن من خاللها والتي انعكست آثارها على 
كل القطاعات االمنية والتي تلقى اس���تجابة 
مجتمعية ورضا مهما كانت الصعوبات، االمر 
الذي يحتذى ويجب ان تكون عليه كافة اجهزة 
الدولة والعاملني فيها لتظل الكويت في مقدمة 
الدول التي حتارب الفساد وتعمل على وأده في 
املهد وحتول دون انتشاره واستفحاله مهما 

كانت االسباب واملبررات.

أم: ابني العاق سلبني 
بطاقتي البنكية وسحب منها

محمد الجالهمة

تقدمت مواطنة من مواليد 1965 الى مخفر 
الرقة واتهمت ابنها العاق بسلبها حتت التهديد 
بطاقتها البنكية، مش���يرة الى انها تلقت عدة 
عمليات س���حب لبطاقتها، واتهمت ابنها انه 
هو من أجرى عمليات السحب تلك، وسجلت 

قضية سلب بالقوة وتهديد.

.. ومتقاعد يتهم زوجته 
السورية بضربه وإصابته 

بتجمع دموي
أمير زكي

تقدم مواطن متقاعد من مواليد 1958 ببالغ 
الى مخفر مبارك الكبير وابلغ عن ان زوجته 
من مواليد 1987 سورية اجلنسية ضربته بشكل 
مبرح، وارفق املدعي تقريرا طبيا، مشيرا الى 
سحجات حلقت به الى جانب جتمع دموي، وقال 
الزوج ان واقعة الضرب حدثت قبل اسبوع وانه 
كان مترددا في االبالغ عن القضية خشية من 

تعرضه للتوبيخ من قبل ابنائه.

.. و3 ضربوا هنديًا بحديدة
العتراضه على أسبقية

تعبئة الوقود
هاني الظفيري

تقدم وافد من اجلنسية الهندية الى مخفر 
القيروان، واتهم الوافد 3 أشخاص كانوا على 
منت مركبة سوبر ڤان باالعتداء عليه بالضرب 
املب���رح، وأرفق تقريرا طبي���ا يتضمن جرحا 
قطعيا في فروة الرأس، الى جانب سحجات. 
وق���ال الوافد إنه كان في انتظار دوره لتعبئة 
الوقود، وإذ مبركبة تتجاوزه وتتوقف بدال منه، 
وحينما اعترض نزل الشباب الثالثة وضربوه 
بشكل عنيف، وأخرج أحدهما حديدة وضربه 

بها على رأسه.

.. وتبادل ضرب بني شقيقني 
في مخفر صباح السالم

هاني الظفيري

أجب���ر ش���قيقان على اس���تكمال إجراءات 
التقاضي فيما بينهما ورفضا التنازل وقبول 
املصاحلة، وكان أحد الشقيقني تقدم الى مخفر 
صباح الس���الم واتهم شقيقه بضربه، وأرفق 
تقريرا طبيا، كما تقدم الشقيق اآلخر وأكد انه 
هو من تعرض للض���رب وأرفق ايضا تقريرا 

طبيا وأحيلت القضية الى التحقيقات.

.. وإيراني هدد زوجته املصرية 
بتفنيش أبنائها.. وضرب 
مواطنة في جنوب السرة

هاني الظفيري ـ عبدالعزيز فرحان

أرفقت سيدة تعمل في وزارة التربية مدرسة 
بجنوب السرة في قضية حملت عنوان »اعتداء 
بالض���رب« تقري���را طبيا يش���ير الى كدمات 
وسحجات حلقت بها جراء تعرضها للضرب، 
واتهمت املبلغة زوجها بضربها، مش���يرة الى 
ان االعت���داء وقع عليها داخل منزل الزوجية، 
كم���ا تقدمت وافدة مصري���ة الى مخفر ميدان 
حولي وقالت ان زوجها االيراني ضربها وهددها 
بتفنيش ابنائها عبر الهاتف وسجلت قضية.

.. وشاب ضرب فتاة على أذنها
عبدالعزيز فرحان

تقدمت مواطنة الى مخفر الرقة وابلغت عن 
تعرضها للضرب من قبل شاب حددت اسمه ورقم 
هاتفه، واشارت الى ان واقعة الضرب حدثت 
داخل سوق جتاري شعبي وان الواقعة حدثت 
على مرأى من عمال ومرتادي السوق وارفقت 

تقريرا طبيا تضمن ثقبا في طبلة االذن.

ً وافد من النيجر ضرب لبنانيا

مواطن أهان طبيب أسنان مبستوصف

هاني الظفيري

تق���دم وافد لبناني الى مخفر ميدان حولي 
وأرفق تقريرا طبيا يتضمن سحجات وكدمات، 
وق���ال الوافد ان وافدا م���ن جمهورية النيجر 
ضربه داخل حديقة اثر مشاجرة اندلعت بني 

ابنه وابن الوافد االفريقي.

محمد الجالهمة

اتهم طبيب كويتي يعمل في مستوصف صباح 
السالم طبيب اسنان مواطنا باهانته خالل العمل، 
وقال الطبيب في بالغ الى مخفر صباح السالم ان 
املدعى عليه حاول الدخول للعالج متجاوزا اعدادا 
كبي����رة من املراجعني، وحينما طلب منه انتظار 

دوره تلفظ عليه بعبارات نابية.

6 لصوص استهدفوا محواًل كهربائيًا هربوا 
وتركوا خلفهم أدوات الفك وألواحاً نحاسية

12 ألف دوالر و250 دينارًا
سُرقت من هندي في شارع عمان

أمير زكي ـ هاني الظفيري

تقدم موظف يحمل كتاب »تفويض موظف 
االمن« الى مخفر الرقة وقال ان حارس���ني من 
اجلنسية املصرية وخالل قيامهما مبهام عملهما 
في حراس���ة احملوالت رصدا مركبة س���وداء 
كانت متوقفة الى ج���وار محول، حيث اعلنا 
عن نفس���يهما، فما كان من 6 لصوص كانوا 
داخل احملول اال ان سارعوا وهربوا من داخل 

احملول وتركوا خلفه���م ادوات فك الى جانب 
الواح نحاسية كانوا قد متكنوا من فكها، وعلى 
الفور انتقل رجال االمن الى املوقع وتبني ان 
اللصوص وضعوا سلما وتسلقوا بواسطته 

الى داخل احملول.
هذا وافاد احلارس���ان بأن ذات اللصوص 
عادوا بعد ساعتني ألخذ ادوات الفك واملسروقات 
ولكنهم هربوا مجددا حينما شاهدوا احلارسني 

متواجدين الى جوار احملول.

أمير زكي

أبلغ واف���د هندي مخفر الس���املية عن 
استهداف شقته الكائنة في شارع عمان من 
قبل لص مجهول، وقال الوافد ان اللص او 
اللصوص كس���روا الباب اخلارجي للشقة 
وسرقوا من داخلها مبلغ 12 ألف دوالر اميركي 
و250 دينارا ورفض الوافد اتهام احد بارتكاب 
الواقعة، وانتقل رجال االدلة اجلنائية لرفع 

البصمات وسجلت قضية سرقة عن طريق 
حتطيم حرز.

من جهة اخرى، تقدمت مدرسة الى مخفر 
اجلابرية وابلغت عن تعرضها للسرقة داخل 
املدرسة التي تعمل بها، وقالت املدرسة انها 
فوجئت باختفاء 20 دينارا كانت داخل حافظة 
نقودها، مشيرة الى ان هذه الواقعة ليست 
املرة األولى وس���جلت قضية واحيلت الى 

التحقيق.

أمير زكي   ـ محمد الجالهمة

نقل شابان كويتيان إلى مستشفى العدان 
للع���الج من آث���ار دهس عمد تعرض���ا إليه، 
وبحس���ب مصدر أمني فإن مواطنا تقدم الى 
مخفر الفحيحيل وقال إنه فوجئ بش���خصني 
يدخالن الى ديوانيته ويس���أالن عن خادمة 
���غ أنه أبلغ  دخلت ال���ى املنزل، وأضاف املُبلِّ
الشابني بأن اخلادمة ليست موجودة وطردهما 
من ديوانيته، وقال املبلغ إن الش���ابني خرجا 

وانطلقا بسرعة كبيرة ودهسا عمدا شخصني 
كانا داخل ديوانيته، وس���جلت قضية دخول 

مسكن ودهس عمد.
من جهة اخرى، أحال ضابط مباحث مبحافظة 
حولي املالزم اول سلمان عبدالغفور مواطنا 
الى مخفر بيان متهيدا الحالته الى النيابة بعد 
ان ضبط بحوزته سالح ناري ربع في مواقف 
جمعية بيان، وق���ال مصدرامني ان املواطن 
اس���تدرج لبيع س���الح وضبط خالل تسلمه 

قيمة املسدس.

أمير زكي

سجل وافد مصري في مخفر النقرة قضية 
بعنوان سرقة بوسيلة غير عادية، وقال الوافد 
ان لصا مجهوال دخل الى شقته وسرق من 
داخلها 3 أس���اور ذهبية وعقد ذهب طويل 

وتلفون سامسوجن، وسلسلة طويلة مرتبطة 
بقلب و3 أساور، و7 خوامت ذهبية وشهادات 
ميالد وجواز سفر ومبلغ 5 آالف جنيه مصري 
ومبلغ 1340 دينارا، وانتقل رجال األدلة ورفع 

البصمات من موقع السرقة.

مُدرسة في اجلابرية: 20 ديناراً تبخرت من حافظة نقودي

ضبط »ربع« مع مواطن في مواقف جمعية بيان

.. ولص نّظف شقة مصري من أساور وخوامت 
و5 آالف جنيه و1340 ديناراً

احملامي بدر باقر

احملامي مبارك اخلشاب

األمة من احملكمة الدستورية 
فض���ال ع���ن ان الطاعن قد 
اكتس���ب مركزا قانونيا ال 
يجوز املس به لكونه اليزال 
عضوا مبجلس وعضويته 
مستمرة حتى نهاية السنة 

املالية القادمة.
وقد أش���اد دفاع الشاكي 
احمل��ام���ي بدر باق���ر بدور 
الذي تفهم  الشامخ  القضاء 
ظ���روف القضي���ة ومدى 
أهمية س���رعة الفصل فيها 
قبل االنتخابات وأنه يجب 
ان تتساوى املراكز القانونية 

لألعضاء.

إال بالكتابة.
واعترض اخلشاب على 
ال���زوج املدعى عليه  دفاع 
املانع األدبي مبينا  بوجود 
أن هذا املان���ع غير موجود 
الزوجة )املدعية(  حلصول 
على س���ند كتاب���ي. وأبدى 
اعتراضه على إحالة الدعوى 
للتحقي���ق وق���دم مذك���رة 
بدفاعه. وأصدرت احملكمة 
قضاءها بإلزام املدعى عليه 
الزوج ب���أن يؤدي للمدعية 
)زوجته( مبلغ 8100 دينار 

واملصروفات.
وأفاد اخلشاب بعد إصدار 
احلكم بأن الدفع بعدم جواز 
اإلثب���ات بالبينة ليس من 
النظام العام مبعنى أنه إذا 
لم يكن ق���د أبدى اعتراضه 
على إحالة الدعوى للتحقيق 
قبل سماع الشهود لكان يعد 
ذلك تنازال منه عن التمسك 
بالدفع. وأشاد اخلشاب بفطنة 

القضاء الكويتي وإرس���ائه 
لقواعد العدالة بالدولة التي 
هي أساس احلكم والضمانة 

الستقرار املجتمع.

»اإلدارية« تقضي بوقف انتخابات »تعاونية«

إلزام زوج بسداد مبلغ 8100 دينار
اقترضه من زوجته

مؤمن المصري

اإلدارية  الدائ���رة  قضت 
السادس���ة باحملكمة الكلية 
أمس بوقف انتخابات جمعية 
التعاونية واملقرر  الزهراء 
الث��الثاء  ي���وم  انعق���ادها 
املقبل املوافق 29 /4 /2014، 
وذلك إثر ط���عن من قبل أحد 
أعضاء مجل���س اإلدارة على 
القانون بع�دم دستوريته من 
حي��ث دس���تورية الصوت 
الواح���د وقانوني���ة العمل 
بالقانون، حيث مت نش���ره 
بعد صدور حكم حل مجلس 

مؤمن المصري

قض���ت الدائ���رة املدنية 
الكلي���ة بإلزام  باحملكم���ة 
زوج بأداء مبلغ 8100 دينار 
لزوجته كان قد تسلمه منها 
وامتنع عن أدائه رغم إنذاره 
بالسداد. كان احملامي مبارك 
اخلشاب قد اختصم الزوج 
بصفت���ه وكيال عن الزوجة 
الزوج  أمام احملكمة مطالبا 

بأداء املبلغ ملوكلته.
وأثناء نظر الدعوى حضر 
وكيل ال���زوج وطلب إحالة 
الدعوى للتحقيق إلثبات وفاء 
الزوج بهذا الدين احملرر عنه 
سند دين. ورد عليه احملامي 
اخلشاب بالدفع بعدم جواز 
اإلثبات بالبينة عمال بنص 
املادة 39 من قانون اإلثبات 
املبلغ يزيد  أن  على أساس 
ع���ن 5000 دينار وال يجوز 
إثبات عكس الثابت بالكتابة 

جانب من البروفة 

الفهد أشرف على البروڤة النهائية
حلفل تخريج الرقباء األوائل

شهد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان 
الفهد البروڤة النهائية حلفل تخريج الدفعة 
)18( من الطلب���ة الرقباء األوائل بأكادميية 
سعد العبداهلل للعلوم األمنية، وذلك بحضور 
مدير عام أكادميية سعد العبداهلل للعلوم 
األمنية باإلنابة اللواء هارون محمد العمر، 
ومدي���ر إدارة العالقات العام���ة والتوجيه 
املعنوي ومدير إدارة اإلعالم األمني باإلنابة 
العميد عادل أحمد احلشاش، ومدير معهد 

ضباط الصف العقيد ب���در محمد البالول، 
ومدير إدارة التدريب التأسيسي العقيد أحمد 
عبدالكرمي الفرحان وعدد من ضباط أكادميية 
سعد العبداهلل للعلوم األمنية. وتأتي هذه 
االس���تعدادات للوقوف على مدى جاهزية 
األكادميية وغيرها م���ن قطاعات الداخلية 
األخرى للظهور باملظهر املشرف أمام احلضور 

وكبار الشخصيات بحفل التخرج.

هروب خادمة يسفر عن اقتحام ديوانية
ودهس مواطنني في الفحيحيل


