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كلفت المباحث بالعمل وفق تصنيف القضية

نيابة العاصمة حتسم أمر سقوط
شاب من بناية بـ »قتل عمد«

جرح قطعي في رأس وافدة يفتح احتمال جرمية قتل

وفاة طفلة مبنزل أسرتها في شارع »واصل«

مضطربة نفسياً تبلغ عن جرمية قتل في تيماء

مصرية تتهم كفيلها بضربها في معهد صحي
وسيالني يبلغ عن 3 كسروا كتفه في ميناء عبداهلل

محمد الجالهمة

أبلغ مصدر أمني »األنباء« 
بــأن وكيل نيابــة العاصمة 
أمر بتصنيف قضية سقوط 
طالــب من أحد الطوابق في 
بناية مكونــة من ٢٠ طابقا 

عمــد«  »قتــل  باعتبارهــا 
املباحث اجلنائية  وتكليف 
بالعمل وفق هذا التصنيف 
والبحث عن اجلناة وإحالتهم 

الى النيابة.
وكان الشــاب من مواليد 
١993 قــد عثــرت األجهــزة 

األمنيــة على جثته أســفل 
البناية ونشــرت »األنباء« 
اخلبر يوم السبت املاضي، 
حيث تبني ان املتوفى طالب 
وأنه يقيم في الساملية وأنه 
ال مبرر لوجوده في البناية 
وهو ما يعني أنه ألقي به من 

أحد الطوابــق ليلقى حتفه 
فور سقوطه.

ولفت املصدر إلى أن عدم 
وجود سوابق للمجني عليه 
يدعو األجهــزة األمنية إلى 
مزيد من البحث للوقوف على 

حقيقة ما حدث.

أحمد خميس

أمر وكيل نيابــة العاصمة 
بإحالــة جثــة وافــدة هنديــة 
اربعينية الى الطب الشــرعي 
وسط شكوك بأن الوفاة ناجتة 
عن شــبهة جنائية أو جرمية 
قتل، هذا ومن املقرر ان يحسم 

الطب الشرعي سبب الوفاة.

وبحســب مصدر أمني فإن 
عمليــات الداخلية تلقت بالغا 
بأن وافدة هندية تعمل خادمة 
لــدى مواطن يقيم فــي إحدى 
العاصمــة  مناطــق محافظــة 
أخذت في الصــراخ وان املبلغ 
أو كفيلهــا ال يعرف ســبب ما 
تفعله، وعلى الفور توجه الى 
موقع البالغ عدد من رجال األمن 

واإلسعاف وشوهدت اخلادمة 
تصرخ ونقلت إلى املستشفى 
األميــري وتبــني انهــا وصلت 
الى املستشفى وقلبها متوقف 
وباءت كل محاوالت تنشــيط 
القلب بالفشل. ورصد االطباء 
وجود جرح قطعي بالرأس ومن 
ثم مت ابــالغ اجهــزة الداخلية 
ووكيل النائــب العام باجلرح 

ليأمــر بإحالة اجلثة الى الطب 
الشرعي وتسجيل القضية وفاة 

نتيجة شبهة جنائية.
من جهة أخرى سجلت قضية 
وفــاة طبيعية لوافدة فلبينية 
ابلغ كفيلها عــن وفاتها داخل 
منزله مبنطقة الرميثية، وتبني 
ان وفاة الوافدة من مواليد ١9٧٧ 

طبيعية.

أحمد خميس

نقلت جثة طفلة )١3 عاما( الى 
الطب الشرعي للتأكد من سبب 
وفاتها فيما قال املســعفون في 

افادتهم الى رجال األمن: ان وفاة 
الطفلة طبيعية وانه ال آثار عنف 
على اجلثة، وكذلك ال آثار دالة 
على اي امر غير طبيعي داخل 
غرفة الفتاة. وبحســب مصدر 

امني، فإن عمليات الداخلية تلقت 
بالغًا بحالة مرضية في منطقة 
ميدان حولي- شــارع واصل. 
ولدى انتقال رجال األمن وجدوا 
مسعفني من الطوارئ الطبية، 

حيث أبلغ املسعفون رجال األمن 
بأن الوفاة طبيعية على األرجح، 
وأن الطفلــة اللبنانية ال توجد 
على جسدها ما يشير الى عنف، 

وسجلت حالة وفاة.

محمد الجالهمة

أحيلــت فتــاة مــن غير 
محددي اجلنسية من مواليد 
٢٠٠٠ الى مخفر تيماء للتأكد 
من أنها تعاني من اضطرابات 
نفسية من خالل مخاطبات 

بهذا اخلصوص بني وزارتي 
الداخلية والصحة متمثلة في 

الطب النفسي.
جاء هذا اإلجراء في اعقاب 
بالغ كـاذب عن جرمية قتل 
في منطقة تيماء، وبحسب 
مصــدر أمني فــإن عمليات 

أبلغــت بوقــوع  الداخليــة 
جرميــة قتــل وان املتصلة 
فتــاة، وعلى الفــور توجه 
الــى موقع البــالغ عدد من 
رجــال املخفــر وتبــني عدم 
صحــة وقوع جرميــة قتل 
وان املبلغة فتاة وانها وعلى 

حســب افادة والدها مختلة 
الطبي  عقليــا، وبالكشــف 
على الفــــتاة املبلــغة مــن 
قبل رجال الطوارئ الطبية 
قالــوا إنها تعاني من زيادة 
فــي ضربات القلــب نتيجة 

انفعال عصبي.

عبداهلل قنيص

ســجلت وافــدة مصرية 
في مخفر شــرطة الفنطاس 
قضية اعتداء واتهمت كفيلها 
بضربها داخل مقر عملها في 

ناد صحي.

وقــال مصــدر امنــي ان 
املجني عليها وهي من مواليد 
١988 قالت إن كفيلها ضربها 

على مرأى من زميالتها.
من جهة اخرى سجلت في 
مخفر ميناء عبداهلل قضية 
بتصنيف جنايات وذلك بعد 

ان اطلع وكيل نيابة االحمدي 
على التقرير الطبي اخلاص 
باملجني عليه والذي جاء فيه 
كسر عظمة الكتف اليسرى، 
وبحســب مصدر امني فإن 
سيالني من مواليد ١9٧٧ قال 
ان 3 مــن مواطنيه ضربوه 

إذ قــام اثنــان مــن املتهمني 
بشــل حركته وقــام الثالث 
بضربــه بشــكل مبرح على 
الكتف باستـــخدام عجرة، 
هذا، وأحيلــت القضية إلى 
املباحــث لضبــط وإحضار 

املدعى عليهم.

سائق عراقي من العبدلي
إلى »املكافحة« بـ 2 كيلو شبو

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

متكن رجال جمارك منفذ العبدلي من إحباط محاولة سائق 
عربي يحمل اجلنسية العراقية 
قادم من العراق قام بإخفاء كمية 

تقدر بـ 2 كيلو شبو مخدر.
تأتــي الضبطية فــي اطار 
إدارة  توجيهــات مدير عــام 
اجلمــارك املستشــار جمال 
بالتدقيق واحلرص  اجلــاوي 
أثناء تفتيش املركبات والشاحنات 
القادمــة من والى املنافذ، وكان 
السائق العراقي يخبئ بحوزته 
أمتعته، ولكن  الشبو في  كمية 
يقظة رجــال اجلمارك كانت له 
باملرصاد بعد تفتيش محتوياته 
وعليه متت مصــادرة املضبوطات وأحيل املتهم الى اجلهة 

كمية الشبو مخبأة في أمتعة السائقاملختصة لعمل الازم بحقه.

املكراد كّرم إطفائيًا جنا
»Backdraft« من صدمة

ثالثينية و3 شباب من مركبة
في »بيان« إلى »األدلة« لالشتباه

بسكر جماعي بيّ

إصابات بـ»اجلملة« في شجار 
عائلي مبنطقة صباح الناصر

إحالة 59 شخصًا إلى نظارة املرور 
وتسجيل 36 ألف مخالفة في أسبوع شيك بـ 50 ألف دينار بال رصيد

»املؤبد« لتاجر مخدرات خليجي

محمد الدشيش

استقبل مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء الفريق 
خالد املكراد في مكتبه امس وكيل عريف عبدالوهاب 
اجلعفر من منتسبي مركز املدينة لإلطفاء، اللتزامه 
بالــزي الرســمي وتعاملــه الفنــي الــذي حماه من 
 صدمة كانت من املمكن ان تلحق األذى به وتســمى

علميــا »Backdraft« وذلك خــالل تعامله مع حريق 
كراجات شرق الصناعية.

حضر االستقبال والتكرمي نائب املدير العام لشؤون 
قطاع املكافحة اللواء جمال البليهيص ورافقه مدير 

إطفاء محافظة العاصمة العميد محمد الشطي.

أحمد خميس

أحيلت فتاة ثالثينية و3 شباب كويتيني إلى األدلة 
اجلنائية نقال من مخفر شرطة بيان لالشتباه في أنهم 

بحالة غير طبيعية.
وبحسب مصدر أمني فإن دورية جندة تابعة حملافظة 
حولي بقيادة مالزم أول شاهدت مركبة يابانية رباعية 
الدفع تترنح في منطقة بيان حيث مت توقيف املركبة 
وتبني انهــا بقيادة مواطن من مواليــد ١99٠ وبرفقته 

شابان وفتاة وجميعهم بحالة غير طبيعية.
هذا ومن املقرر ان يحدد رجال األدلة اجلنائية حقيقة 

ما ذهب إليه املالزم أول في ترجيحاته.

محمد الجالهمة

ورد بالغ في منتصف الليل يفيد بوجود مشاجرة 
في منطقة صباح الناصر، وعلى الفور انتقل الى موقع 
البالغ ضابــط املخفر، واتضح أن هناك خالفا عائليا، 
فتمت إحالة أطرافه للمخفر وطلب تقارير طبية لضحايا 

»املعركة« التي اشترك فيها عدة أشخاص.
وقــال مصدر أمنــي: ان التقارير الطبيــة أكدت ان 
الطرف األول أصيب بجرح قطعي باليد اليسرى وكدمة 
بالكتف، واما الثاني فأصيب بكدمة عادية، فيما اصيب 
الطــرف الثالث )وافــد عربي( بجرح قطعــي بالرأس 
باالضافة الى ٧ اشخاص بينهما فتيات اصيبوا جميعا 
بسحجات وجروح سطحية مبختلف انحاء اجسامهم، 
وعليه مت تسجيل قضية وإحالتها للمباحث للتحقيق 

مع املتورطني في تبادل الضرب.

نفذ قطاع املرور عدة حمالت مرورية مفاجئة على 
جميع محافظات الكويت خالل الفترة من ١6-٢٢ يوليو 
اجلاري أسفرت عن حترير )36٠٧5( مخالفة مرورية 
متنوعة وحجز )١١٢٠( مركبة، ودخول )59( شــخصا 
لنظــارة املــرور الرتكابهم مخالفات جســيمة وإحالة 
وافديــن لإلبعاد لقيادتهم مركبــة دون احلصول على 

رخصة سوق.
وتهيــب اإلدارة العامــة للعالقــات واإلعالم األمني 
باجلميع الى ضرورة التزام مستخدمي الطريق بقانون 
املرور حيث إن القانون ما وضع إال لســالمة اجلميع، 
وتؤكد اإلدارة استمرارية حمالتها التوعوية بالتعاون 
مع جميع وســائل اإلعالم املختلفة ووسائل التواصل 

االجتماعي من اجل حتقيق الهدف املنشود.

هاني الظفيري

اتهمت شــركة تتخذ مــن املنطقة احلرة مقرا لها 
مواطنا بإصدار شــيك بــدون رصيد، وقــال املمثل 
القانوني للشــركة املدعية، في بالغ قدمه الى مخفر 
ميـــدان حــــولي، ان املواطــــن الذي ميلـك شـركة 
للتـــجارة واملقاوالت أصدر شــيكا مببلــغ 5٠ ألف 
دينار، ولكن تبني ان حسابه مغلق، وسجلت جناية 

برقم 56/٢٠١٧.
مــن جهة أخرى تقدمت مواطنة تعمل في وزارة 
الدفاع ببالغ الى مخفر السالم افادت فيه بتعرضها 

للسلب من قبل قائد مركبة قدمت رقمها.
وأحيل البالغ الى جهة االختصاص.

عبدالكريم أحمد

أصــدرت محكمــة اجلنايات حكمــا باحلبس املؤبد 
خلليجي امتهن جتارة املــواد املخدرة. وكانت النيابة 
العامة قــد أحالت املتهم للمحاكمة بتهم تتعلق بجلب 

وحيازة املواد املخدرة بقصد االجتار بها في البالد.

الفريق املكراد مستقباً اإلطفائي عبدالوهاب اجلعفر

إلزام مواطن بدفع 3 آالف دينار 
تعويضاً لضابط شرطة

أحمد خميس

قضت احملكمة الكلية باألحمدي بإلزام مواطن بدفع 
مبلغ 3٠٠٠ دينار كتعويض عن االضرار املادية واالدبية 
والزامــه أيضا باملصروفات مائة دينــار مقابل اتعاب 

احملاماة.
وتعود احداث القضية 
الى قيام مواطن بالتعدي 
على ضابط شــرطة اثناء 
تأدية عمله من خالل دفعه 
في صــدره باإلضافة الى 
التعدي لفظيا على الرغم 

من مخالفته.
املدعــي  وحضــر مــع 
احملامــي عبداهلل املطيري 
بدوافعــه  تقــدم  الــذي 
القــــانونية  واسانــــيده 
إلثبات أحقية موكله ضابط 
الشرطة في التعويض وهو 
ما حكمت به احملكمــة باالضافة الى تعويض املواطن 
مببلغ 3٠٠ دينار عن قضية اجلنحة. وترافع احملامي 
عبــداهلل املطيري وكيل الضابط شــفاهة متطرقا الى 
شرح ابعاد وظروف الدعوى ودفع ببطالن اإلجراءات.

احملامي عبداهلل املطيري

املستشار جمال اجلاوي

alsraeaa@gmail.com سوالف أمنية

ملاذا ذهبت 
الهيبة 

العسكرية؟

اللواء متقاعد
حمد السريع 

بني حني وآخر وأثناء زيارتي لقيادي بوزارة الداخلية 
سواء في املخافر او االدارات االمنية التي يرتدي 

ضباطها وأفرادها اللباس الرسمي، فإن املاحظة التي 
تضايقني وتشعرني بأن هيبة الرتبة العسكرية بدأت 

تضعف، بل ضاعت في بعض االدارات االمنية، هي 
»التحية العسكرية«.  عندما يلتحق العسكري سواء 

طالب ضابط او طالب فرد فإن اول تعليم له في كلية 
الشرطة هو اداء التحية العسكرية ملن هو اقدم منه 
واداء التحية للعلم.  التحية العسكرية تختلف بني 

التحية االعتيادية باليد او حتية الساح، وذلك على 
حسب الرتبة العسكرية التي تؤدى التحية لها. 

وما يشاهد في اآلونة االخيرة ان الكثير من الضباط 
من صغار الرتب حني يلتقون بضباط اقدم منهم فإنهم 

يستكثرون أداء التحية املستحقة لهم، اما تكاسا او 
تقاعسا، وهذه احلالة تنطبق على العسكريني بعدم 

االلتزام بأداء التحية للضباط بأي رتبة كانت. 
نظرة العسكري املتقاعس عن أداء التحية هي االدعاء 

بأنه قد أدى التحية في اول الصباح، وال داعي لتأديتها 
في كل مرة يلتقي بها بالضابط سواء دخل إلى مكتب 

الضباط او التقى به داخل املخفر. 
هذه املسؤولية ملقاة على عاتق القيادات االمنية وليس 

على الصغار من وجهة نظري، فالقيادي الذي يتفقد 
اداراته االمنية واقسامه واملخافر التابعة له عليه 

التركيز على اداء التحية العسكرية من قبل العسكريني 
لضباطهم. الضباط القادة عليهم محاسبة الضابط 

الذي يتقاعس عن محاسبة العسكري لعدم ادائه التحية 
ليكون رادعا له ولغيره، الن احترام التحية اكثر في 

العسكرية من احترام املابس العسكرية، واذا لم 
يحترمها العسكري او الضابط فإنه لن يحترم نفسه 

ولن يحترم رتبته العسكرية. 
آخر الكالم:  نتمنى من وزير الداخلية إشراك قطاع 
االمن اجلنائي في متابعة وماحقة الفارين من خلية 

العبدلي، حيث انهم ميلكون القوة واملصادر في ضبط 
املتوارين عن االنظار ولهم سجل ناصع في هذا املجال. 

التسليم بعد 72 ساعة واألولوية لمن قارب على »االنتهاء«

ً مراكز اخلدمة الستة تصدر 10 آالف جواز إلكتروني أسبوعيا
جاسم التنيب

أكد مصدر أمني أن قطاع اجلنســية واجلوازات بالداخلية 
يبذل جهودا كبيرة الستخراج اجلوازات اإللكترونية اجلديدة، 
مشــيرا الى أن هناك اقباال كثيفا على اســتخراجها تزامنا مع 

مغادرة املواطنني في إجازاتهم السنوية.
وجدد املصدر األمني التأكيد على أن استصدار جواز السفر 
اإللكتروني يحتاج إلى ٧٢ ساعة حتى االنتهاء منها وتسليمها 
ألصحابها، الفتا الى توافر اجلوازات اإللكترونية بأعداد تلبي 

جميع الطلبات.
ولفت املصدر إلى أن مراكز الكويت الستة املختصة باستصدار 
اجلوازات اإللكترونية تصدر أســبوعيا نحو ١5٠٠ جواز لكل 
منها وهو ما يعني استصدار نحو ١٠ آالف جواز أسبوعيا من 

جميع املراكز.
واشار املصدر الى ان األولوية في استصدار اجلوازات ملن 

)عادل سامة(اجلوازات االلكترونية متوافرة بأعداد تكفي كل الطلباتقاربت جوازات سفرهم على االنتهاء. عدد من املراجعني في أحد مراكز اخلدمة 


