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البريد احلكومي

الشروع في االنتحار شنقًا
شرع وافد من اجلنسية الهندية يعمل مزارعا في احدى 
مزارع العبدلي باالنتحار حيث قام بربط قدميه ويديه بسلك 

كهربائي ونزوله في حوض خاص للزراعة.
وافاد مصدر أمني بأنه تقدم مواطن مواليد 1992 وابلغ 
بان احد عمال مزرعتهم بالعبدلي ابلغه بانه شاهد احد عمال 
املزرعة وهو من اجلنس���ية الهندية مواليد 1983 ويسكن 
باملزرعة نفسها مكبل اليدين واالرجل بواسطة سلك كهربائي 
وقطع���ة قماش وممددا بأحد األح���واض الزراعية التابعة 
للمزرعة، فتم إسعافه بواسطة اسعاف العبدلي الى مستشفى 
اجله���راء ودخوله اجلناح للعالج وس���جلت قضية ضده 
الش���روع باالنتحار وأحيلت الى البحث والتحري ملتابعة 

الواقعة وجار عمل الالزم.

تزوير بنكي بـ 50 دينارًا
تعرض مواط���ن للتزوير في محررات رس���مية حيث 
اكتشف سحب مبلغ مالي من حسابه قدره 50 دينارا وعند 
مراجعته للبنك تأكد انه بالفعل مت س���حب املبلغ املذكور 

من حسابه.
وقال مصدر أمن���ي ان مواطنا موالي���د 1973 تقدم الى 
مخفر النعيم وابلغ عن تعرضه لس���حب مبلغ مالي قدره 
50 دينارا من حسابه بالبنك عن طريق بطاقته االئتمانية، 
وعند مراجعت���ه البنك تأكد انه بالفعل مت س���حب املبلغ 
املذكور من حس���ابه وس���جلت قضية حتت مسمى تزوير 
في محررات رس���مية وأحيلت الى البحث والتحري وجار 

متابعة الواقعة.

سرقة السلكي ضابط
أبلغ مالزم أول يعم���ل بوزارة الداخلية عن فقد جهازه 
الالسلكي التابع للوزارة اثناء العمل بنقطة تفتيش مبحافظة 
الفروانية، وافاد مصدر أمني بأن مواطنا يعمل عسكري برتبة 
مالزم اول تقدم بب���الغ الى احد مخافر محافظة الفروانية 
بفقدانه جهازا الس���لكيا تابع ل���وزارة الداخلية وكان في 
عهدته وسجلت قضية وأحيلت الى البحث والتحري ملتابعة 
الواقعة والبحث عن اجلهاز واحلرص على عدم وقوعه في 

أيدي املخربني.

ضبط 33 مطلوبًا ومخالفًا في حولي 
ضمن جهود قطاع األمن العام في محاربة اجلرمية بشتى 
أنواعها والعمل على تطبيق القانون وتقفي أثر املجرمني، 
متكن رجال األمن العام في مديرية أمن محافظة حولي من 
إلقاء القبض على 33 متهما منهم مطلوبون للتنفيذ املدني 
وآخرين للتنفيذ اجلنائي، كذلك حاالت تغيب وانتهاء إقامة.. 
باإلضاف���ة إلى حيازة مواد يش���تبه في أنها مخدرة وإلقاء 

القبض على مدين، وبدون إثبات.

يزيد عدد املقيمني بالكويت على أكثر من مليوني نسمة يحملون 
أكثر من مائة وأربعة وعشرين جنسية عربية وآسيوية وعاملية 

وهؤالء يعيشون بعيدا عن أوطانهم، ولهذا هما بحاجة ماسة إلى 
التواصل مع أسرهم بكل وسائل التواصل الهاتفية أو البريدية. 

األسر واألفراد املقيمني بالكويت يفضلون استخدام البريد 
احلكومي بسبب التكلفة املالية، حيث إن شركات البريد اخلاصة 

تتحصل أمواال مكلفة على هؤالء الوافدين سواء في نقل 
الرسائل البريدية أو الطرود.

الوافدون، كما أشرنا يرغبون في االستفادة من خدمات إدارة 
البريد احلكومية، ولكن لعدم تقدمي أي خدمات مميزة من قبل 

اإلدارة فإنهم يتجهون إلى استخدام شركات اخلاصة.
يرغب الكثير من الوافدين في أن تقوم إدارة البريد بتكليف 

شركة جتهز الطرود البريدية ووضعها في كراتني مناسبة مغلفة 
بورق بالستيك حتفظها حتى وصلوها إلى البلد املستقبل مقابل 

دفع رسوم إضافية عن تلك اخلدمات.
احلكومة تسعى جاهدة إلى حتصيل األموال من خالل فرض 
رسوم إضافية أو ضرائب على اخلدمات التي تقدمها بسبب 

انخفاض امليزانية ونقل الرسائل والطرود البريدية يعود للدولة 
مبدخول مادي سواء بصورة مباشرة أو من خالل تكليف شركة 

تتحصل األموال وتدفع مناصفة مع احلكومة.
هذا األمر يجب أن تسارع وزارة املواصالت لتنفيذه وستجد أن 
هناك عائدا ماديا كبيرا يعود إلى ميزانية الدولة لوجود أكثر من 

مليوني نسمة سيستخدمون البريد احلكومي.
احلكومة عليها االستفادة ماديا من خدمات كثيرة تقدمها مجانيا 

لكن بعد أن تطور آلية العمل وتوفر خدمات مميزة تنافس بها 
القطاع اخلاص.

وتستطيع احلكومة االستفادة ماديا بطريقة أخرى وهي العمل 
على تخصيص بعض القطاعات وتسليمها للقطاع اخلاص 

وحتصيل رسوم مادية من الشركات التي بالتأكيد ستسعى 
لتقدمي أفضل اخلدمات للمستفيدين.

»الداخلية«: ال صحة لسرقة املكافآت 

التحقيق في ادعاء مواطن
بضربه بعصي داخل منزله

ومغربية سبّتها صاحبة صالون

حبس طبيبة كويتية ٤ سنوات
بعد أن فقأت عني خادمتها

احملكمة تسمح لألم
بالوالية التعليمية لألبناء

إيقاف تنفيذ عقوبة مواطنة
اتهمت بسرقة حقيبة زوجها

أحمد خميس

نفت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة الداخلية 
نفيا قاطعا ما تردد عبر مواقع التواصل االجتماعي من وقوع أي 
اختالسات أو سرقة للمكافآت املالية اخلاصة بالعسكريني املنتسبني 
لإلدارة العامة للمرور ممن شاركوا في تأمني احلسينيات في ذكرى 
يوم عاشوراء من ش����هر محرم املاضي. وأضاف أن وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لش����ؤون املرور اللواء عبداهلل املهنا لم تصدر 
منه أي تعليمات أو توجيهات ملبادلة املكافآت باإلجازة بالنسبة 
للعسكريني الذين لم يتم إدراجهم في كشوفات الصرف أو حتى 
التق����ى بهم بهذا اخلصوص. يذكر أن اللواء املهنا قد فتح حتقيقا 
مسبقا للوقوف على حقيقة العسكريني الذين لم تدرج أسماؤهم 

من قبل وما األسباب واملبررات لذلك.

أحمد خميس - محمد الجالهمة

قال مصدر امني: ان رجال مباحث االحمدي شرعوا في اجراء 
حتقيقات بهدف الوقوف على حقيق���ة ادعاء مواطن بتعرضه 

للضرب داخل منزله من قبل 3 اشخاص يحملون عصيا.
وق���ال مصدر امني: ان املبلغ وهو من مواليد 1984 تقدم الى 
مخفر هدية وسجل قضية حملت عنوان »دخول مسكن بغرض 
ارتكاب جرمية ليال« قال ان 3 اش���خاص دخلوا مسكنه حاملني 
عصيا وضربوه والذوا بالفرار. يشار الى ان القضية حملت رقم 
2015/20 جناي���ات هدية. من جهة أخرى، أبلغت وافدة مغربية 
تعمل مصففة شعر، مخفر ميدان حولي بأن مواطنة تدير وزوجها 
صالونا تعمل به وقامت املواطنة بس���بها وقذفها، واضافت ان 

السيدة حتتفظ بجواز سفرها.
من ناحية اخرى، سجلت في مخفر شرطة اجلابرية قضية 
تناولت س���ب وقذف. وقال مصدر امن���ي: ان القضية تقدم بها 
مواطنان، وقد حدث بينهما خالف على اولوية السير في اجلابرية، 

وهو ما دفع كالهما الى سب اآلخر.

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة االستئناف برئاسة المستشار 
إبراهيم العبيد بسجن طبيبة كويتية تبلغ من العمر 55 عاما 
4 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامها بتعويض خادمتها بمبلغ 
5001 دينار بعد أن اتهمتها النيابة بأنها ضربت المجني عليها 

)خادمتها( بجس����م صلب 
فتسببت بإصابتها بعاهة 
مستديمة وهي فقدان البصر 

في عينها اليسرى.
وكان ضاب����ط مباحث 
مخفر العدان قد كشف في 
المتهمة  أن  القضية  أوراق 
كانت تعذب المجني عليها 
بشكل مستمر وشبه يومي 
وه����ي معتادة عل����ى هذه 
التصرف����ات خاص����ة وأنه 
وبعد البحث في س����وابقها 
القضائي����ة تبين أنه قد تم 
تسجيل قضية أخرى ضدها 
من خادمة أخرى عام 2007.

تحينت المجني عليها فرصة الهرب بعد أن أحضرت المتهمة 
خدما جدد لمنزله����ا فقامت بنقل المجني عليها إلى مس����كن 
شقيقتها وساعدتها ابنة األخت على الهرب وأبلغت السلطات 
بما جرى لها، وس����رعان ما انتشرت صورة المجني عليها في 
وس����ائل التواصل االجتماعي لتكون مادة لمنظمات حقوقية 
وعمالية تبنت القضية. وفي يوم المرافعة حضر عن المجني 
عليها محامي جمعية العمل االجتماعي محمد جاس����م دشتي 
وطالب بإنزال أقصى عقوبة بالمتهمة مع القضاء بالتعويض 
وأضاف أن القانون جرم الرق واالس����تعباد وإن الظهور على 
الخادم بمظهر الس����يد والعبد هو من مظاهر الرجعية البائدة 

والتي جرمها المشرع الكويتي مبكرا.
وأضاف أن المجني عليها مدغش����قرية الجنس����ية تركت 
بالدها وولت وجهها ش����طر بالد الخير واإلنس����انية هربا من 
الفقر حيث يعيش نصف السكان تحت خط الفقر فما توقعت 
للحظة أن يك����ون مصيرها الحرمان م����ن البصر والتعذيب 

اليومي والحجز.

أصدرت دائرة األحوال الشخصية مبحكمة الفروانية الكلية 
حكما يقضي بأحقية حاضنة بالوالية التعليمية ألبنائها.

كان أحد املواطنني قد تعنت مع أم أوالده احلاضنة لهم وامتنع 
عن القيام بنقلهم من املدارس احلكومية إلى املدارس اخلاصة مبا 

يتفق مع محل إقامة الصغار 
فأقامت دعوى قضائية أمام 
محكمة األحوال الشخصية 
بطلب أحقيته����ا بالوالية 

التعليمية ألبنائها.
وبجلسة املرافعة حضر 
احملام����ي د.فهد س����ليمان 
الشيتان وكيال عن املدعية 
وقدم حافظة مس����تندات، 
ومذكرة بالدفاع صمم فيها 
عل����ى أحقي����ة موكلته في 
اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة 
أبنائها  بتس����جيل ونق����ل 
املقيدين في جميع مراحل 

التعليم املختلفة.
وقال احملامي الشيتان: إن الدستور الكويتي في املادة رقم 
40 يق����رر ان التعليم حق جلمي����ع األطفال وال يجوز حرمانه 
منه وللحاضنة احلق في اختيار نوع التعليم األصلح ألبنائها 

حلرصها على مستقبل أوالدها التعليمي.
وقد استجابت احملكمة لطلبات وكيل املدعية وقضت بحكمها 
بأحقية احلاضنة األم بالوالية التعليمية جلميع أبنائها، وذلك 

بعد رفض والدهم إعطاءها الصالحية لنقلهم.

ألغت محكمة اجلنح املستأنفة برئاسة املستشار يوسف 
البحيري حكم أول درجة بحبس مواطنة س���تة أشهر مع 
الش���غل والنفاذ، وقضت مجددا بوقف تنفيذ العقوبة بعد 

أن أدانتها بتهمة سرقة حقيبة زوجها.
وكان الزوج املجني عليه قد ابلغ بأن زوجته قامت بسرقة 

حقيبته التي حتتوي على 
مبلغ مالي وأوراق وإثباتات 
رس���مية وذلك بأن قامت 
بأخ���ذ تل���ك احلقيبة من 
صندوق سيارته عندما قام 
بتركه مفتوحا، فحضرت 
املتهمة وقامت بأخذ تلك 
احلقيبة التي حتتوي على 

املسروقات.
ودفع احملامي حس���ن 
العجم���ي بع���دم جدي���ة 
حتريات ضابط املباحث 
الواقعة  وبعدم معقولية 
وانتف���اء حدوثه���ا وفق 

التصور العقلي واملنطقي حس���بما قرره الشاكي وبكيدية 
االتهام وتلفيقه كما دفع بانتفاء جرمية السرقة بركنيها املادي 
واملعنوي بحق موكلته، كذلك دفع بتناقض أقوال الشاكي 
بعضها مع البعض وتناقضها مع ما هو ثابت باألوراق من 

أن املتهمة تقيم بالسكن ذاته.

 احملامي محمد دشتي

احملامي د.فهد الشيتان

 احملامي حسن العجمي

أخذ منها 550 ديناراً ووضع رقمها في قائمة احملظورات

مصرية تتهم »واصاًل« نصب عليها
إلطالق سراح شقيقها املبعد

محمد الجالهمة

متكن رج���ال مباحث 
حولي خالل األيام القليلة 
املاضية من ضبط عراقي 
خدع وافدة أردنية وأوهمها 
بأن���ه محام وأخ���ذ منها 
400 دينار ملساعدتها في 
إطالق شقيقها، ويوم امس 

ش���هدت منطقة القيروان 
واقعة مماثل���ة، اذ عادت 
واف���دة مصري���ة وقالت 
الى حد  تفاصيل مشابهة 
ما ف���ي قضية حملت رقم 
2015/169، مشيرة الى انها 
تعمل في ش���ركة عقارية 
خاصة وان شقيقها أحيل 
لإلبعاد نظرا لقيادة مركبة 

من دون رخصة س���وق 
وان صديق���ة لها أبلغتها 
مبعرفتها بشخص »واصل« 
)أي مهم( يس���تطيع أن 
يساعدها، وزودت الصديقة 
املجني عليها برقم هاتف 
»الواصل« ومضت بالقول: 
اتصلت على الش���خص 
وأبلغته بأنني من طرف 

)....( وس���ردت له قصة 
أخي، حي���ث أبلغني بأنه 
مستعد للمساعدة وأخذ 
مني 550 دينارا، وفوجئت 
بأن���ه يرفض ال���رد على 
اتصاالت���ي ووض���ع رقم 
هاتفي في قائمة احملظورات، 
حي���ث كلما اتصلت عليه 

أجد هاتفه مشغوال.

مباحث اجلهراء تطلق أعيرة نارية
للسيطرة على مطلوبني في الصليبية

االعتداء على صومالية في مركبة بيضاء بخيطان

هاني الظفيري

اضطر عدد من رجال 
الى  مباح���ث اجله���راء 
إطالق أعي���رة نارية في 
الهواء الطلق للس���يطرة 
عل���ى مواطنني مطلوبني 
على ذمة قضايا سرقات 

وسلب بالقوة.
وقال مصدر امني: ان 
رجال املباح���ث أطلقوا 
األعيرة النارية في الهواء 
ملنع أقارب املطلوبني من 
التدخ���ل وإعاق���ة مهمة 
رجال األم���ن ومتكينهما 

من الهرب.

وبحسب مصدر امني، 
فإن معلومات وردت الى 
مدير مباحث اجلهراء عن 
وجود مواطنني مطلوبني 
لقضايا سرقات وسلب في 
احد املنازل في الصليبية، 
ولدى توجه رجال األمن 
للقبض عليهما فوجئوا 

بأش���خاص من أقاربهما 
يحاولون التصدي لهم، 
وهو ما دفع رجال املباحث 
الى التغلب على ذلك بإطالق 
النار حلني وصول إسناد 
الى ضبط  انته���ى  أمني 
الشخصني وإحالتهما الى 

التحقيقات.

أحمد خميس

شرع رجال ادارة بحث 
وحتري محافظة الفروانية 
العقيد نايف  يتقدمه���م 
احلساوي في البحث عن 5 
أشخاص مجهولني اعتدوا 
على صومالية في منطقة 
خيطان، وبحسب مصدر 

امني فان وافدا صوماليا 
من مواليد 1959 تقدم الى 
مخفر خيطان وس���جل 
قضي���ة حملت تصنيف 
جنايات وبرقم »2015/108« 
وقال ف���ي البالغ ان ابنة 
زوجته وهي من مواليد 
1991 تعرضت لالختطاف 
من قبل اشخاص مجهولني 

وذلك خالل توقيفها مقابل 
منزله ومن ثم اقتيدت ابنة 
الزوجة على حد تأكيده 
الى جهة غي���ر معلومة 
وجرى االعت���داء عليها 
واع���اد رج���ال مباحث 
الى  الفروانية االستماع 
افادات املجني عليها خالل 
وجوده���ا لتلقي العالج 

اكدت ما جاء على  حيث 
لسان زوج امها، مشيرة 
ال���ى ان املجني عليها لم 
يس���بق ان رأت احدهم 
اللهجة  وانهم يتحدثون 
الكويتي���ة وال تعرف ما 
اذ كان اجلن���اة كويتيني 
او بدون أو من اجلنسية 

السورية.

..و»اآلداب« تبعد إندونيسيًا يروج لألعمال
املنافية عبر التواصل

هاني الظفيري

اقتيد وافد اندونيسي 
الى إدارة اإلبعاد اإلداري 
ومت إلغ����اء إقامت����ه من 
حاسوب الداخلية ووضع 
اس����مه في قوائ����م غير 

له����م بالدخول  املصرح 
مجددا الى الكويت.

جاء ذلك عقب ضبطه 
من قب����ل مباحث اآلداب 
لترويجه لألعمال املنافية 
ل����آداب عبر وس����ائل 

التواصل.

وبحس����ب مص����در 
أمني فإن رجال اجلرائم 
اإللكترونية رصدوا عبر 
الشبكة العنكبوتية إعالنا 
الفسق  للتحريض على 
فتم تتبع صاحب احلساب 
وتبني انه وافد اندونيسي 

يعمل في مطعم وجبات 
سريعة، وأخطرت مباحث 
اآلداب التي اس����تدرجت 
الوافد عبر مصدر ليتم 
ضبطه بعد تسلمه مبلغ 
20 دينارا مرقمة ومن ثم 

تقرر إبعاده عن البالد.

التحقيقات األولية تشير إلى جتارة غير مشروعة

بعد تسجيل قضية لصالح هندي في الساملية

»اجلنائية« تعلِّق ملف االعتداء على شاب
بـ 22 طعنة بضبط 3 شباب في مخيم بالصبية

20 دينارًا قد تكلف مجهولني السجن لـ15 عامًا 
.. وفلبيني اعتدى على فلبينية وسرقها

عبداهلل قنيص

أبل���غ مص���در أمني 
»األنباء« بأن رجال اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية، 
وحتديدا مباحث اجلهراء، 
متكنوا من توقيف 3 شباب 
)كويتيان وبدون(، أقدموا 
على خطف شاب وضربوه 
بش���كل عنيف، وطعنوه 

بأكثر من 22 طعنة، وهذا 
ما كان سببا في دخوله 
العناية  أيام غرفة  لعدة 

املركزة.
يذك���ر أن »األنب���اء« 
أش���ارت ال���ى اخلبر في 
الثالث عش���ر من الشهر 
اجلاري حتت عنوان »نيابة 
اجلهراء تأمر بفك طالسم 
قضية خطف واصطدام 

عمد وضرب كاد أن يفضي 
إلى موت«، ووقعت أحداثها 
في اجلهراء على مقربة من 

املضخة.
مص���در  وبحس���ب 
املباحث  أمني فإن رجال 
داهم���وا مخيما مبنطقة 
الصبية بع���د معلومات 
عن وجود اجلناة بداخله، 
ومت إخض���اع املتورطني 

في االعت���داء للتحقيق، 
واعترفوا بأنهم خطفوا 
املجني علي���ه وضربوه 
وقالوا إن لديهم مبررات 
لذل���ك، حي���ث تعرضوا 
للنصب من قبل املجني 
عليه في جتارة رفضوا 
التحدث عنه���ا، زاعمني 
أنها تتعلق باالجتار في 

السيارات املستعملة.

أحمد خميس

شرع رجال إدارة بحث 
وحتري محافظة حولي 
في البحث عن مجهولني 
القدامهما على سلب وافد 
هندي، به���دف احالتهما 
إلى احملاكمة بجرمية قد 
تصل عقوبتها الى 15 سنة 

سجن.

وجاءت القضية عقب 
تقدم وافد هندي إلى مخفر 
الساملية، وقال في القضية 
التي حملت عنوان سلب 
بالقوة وبرقم 2015/449 
ان���ه يقيم في الس���املية 
وأن شخصني أوقفاه أمام 
حديقة الساملية وطلبا منه 
ان يسلم إليهما ما بحوزته 
من مبالغ مالية، وحينما 

رف���ض وض���ع احداهما 
سكينا في ظهره واآلخر 
وضع سكينا في جانبه 
ليقوم بتسليم اللصني كل 
ما بحوزته وهو مبلغ 20 
دين���ارا الى جانب هاتف 

قدمي.
وتكررت اجلرمية في 
الساملية ايضا ولكن بشكل  
آخر حيث تقدمت وافدة 

فلبينية إلى مخفر الساملية 
ببالغ اتهمت فيه وافدا من 
جنسيتها بالتعدي عليها 

وسرقتها.
الواف���دة ان  وقال���ت 
املعتدي سرق مبلغ 560 
دينارا من حقيبتها، وهو 
ما دعا النيابة الى اعتبارها 
جناية وإحالت القضية إلى 

جهة االختصاص.

محمد الدشيش

شن رجال مرور األحمدي امس حملة مرورية شملت 
عدة مناطق تتواجد فيها مصالح حكومية، وقام رجال 

املرور بوضع كوابح على العديد من املركبات التي 
وضعت بشكل معيق حلركة سير املركبات.

وقال مصدر امني ان احلملة التي امتدت من الثامنة 
صباحا حتى احلادية عشرة قبل الظهر اسفرت 

عن حترير 280 مخالفة اغلبها الوقوف في املمنوع 
والصعود على األرصفة.

280 مخالفة في 3 ساعات

من حملة مرور األحمدي


