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أكدتا أن المخالفات ال تسقط بالتقادم بعد اآلن

»الكلية« و»الداخلية « بحثتا آلية إنهاء نصف مليون مخالفات مرورية
التقــى رئيــس احملكمة 
الكليــة املستشــار د.عادل 
وزارة  وكيــل  بورســلي 
الداخلية املســاعد لشؤون 
املــرور باإلنابــة اللواء فهد 
سالم الشويع وذلك في اطار 
التنسيق والتعاون املستمر 
مع السلطة القضائية متمثلة 
في احملكمة الكلية ومن اجل 
ضمــان ســرعة الفصل في 
دعــاوى املرور والتســهيل 

على املواطنني واملقيمني.
وفي بدايــة اللقاء أعرب 
اللواء الشــويع عن تقديره 

للمستشار بورسلي وجميع 
العاملني بالسلطة القضائية 
املبذولــة  اجلهــود  علــى 
والتعــاون املســتمر فيمــا 
يتعلق بالقضايــا املرورية 
التي مت إجنازها في مايو من 
السنة القضائية ٢٠١6-٢٠١٧ 
وإصدار أحكام قضائية لعدد 

١٧٠ ألف مخالفة مرورية.
آلية  وبحــث اجلانبــان 
العمــل للســنة القضائيــة 
٢٠١٧ - ٢٠١٨ إلنهاء نحو ٥٠٠ 
ألف مخالفة مرورية متراكمة 
ووضــع خطة عمل لصدور 

أحكام قضائية بشأنها، كما 
مت االتفاق خــالل االجتماع 
على أن املخالفات املرورية 
ال تسقط بالتقادم بعد اآلن.
اللقــاء عضوا  وحضــر 
املكتــب الفني فــي احملكمة 
الكليــة املستشــار محمــد 
طلبة واملستشار عبدالعزيز 
الغيث ومدير إدارة حتقيق 
املخالفات املرورية باإلنابة 
الســعيدي،  العقيــد محمد 
ادعــاء املخالفات  ورئيــس 
العقيد  املروريــة باإلنابــة 

صالح السهلي.
املستشار د. عادل بورسلي واللواء فهد الشويع

رصد متوقفاً بسيارة بال لوحات بين شجرتين

ٍ تنتهي بـ 6 مخالفات بالغة اجلسامة مطاردة متعاط
هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص

الدوريــة  »هــروب مــن 
واالستــهتار، والرعــونـــة، 
الســير،  والدخــول عكــس 
وجتاوز  اإلشارة الضوئية 
احلمــراء، والصعــود فوق 
املبلــط، وعــدم  الرصيــف 
االنتباه اثناء القيادة« تلك 6 
مخالفات سجلت ملواطن قبل 
أن يحــال إلى االدارة العامة 
ملكافحة املخــدرات لتعاطي 

املواد املخدرة وحيازتها.
وبحســب مصــدر أمني، 
فــإن إحــدى دوريــات أمــن 

األحمدي وخــالل جولة لها 
رصدت مركبــة متوقفة في 
ساحة ترابية بني شجرتني، 
وعند االقتراب منها قام قائدها 
بالهرب بشــكل مريع ومتت 
مطاردتــه وضبطــه وتبني 
انــه في حالــة غير طبيعية 
وبحوزته 4 حبوب يشــتبه 

في أنها مخدرة.
مــن جهة اخــرى، أوقف 
رجــال أمــن محافظة حولي 
بتعليمات من اللواء عابدين 
العابدين شابا من »البدون« 
حــاول االعتــداء على رجال 
األمن بعد ضبطه في منطقة 

ســلوى وبحوزته ٢٨٠ حبة 
مخدرة.

وقــال مصــدر امنــي إن 
دوريــة تابعة ألمــن حولي 
اشــتبهت في شخص وعند 
توقيفه حاول إخفاء حقيبة يد 
وعند الطلب منه فتحها رفض 
في بداية األمر، محاوال مقاومة 
رجال األمن فسقط منها عدد 
من احلبوب املخدرة واتضح 
ان الشــخص من »البدون« 
وبإحصاء عدد احلبوب تبني 
انها ٢٨٠ حبة ومت رفع تقرير 
بالواقعة وتســجيل قضية 

وإحالته الى »املكافحة«.
مركبة املواطن املتعاطي

إحالة 24 شخصاً إلى النظارة وحترير 25 ألف مخالفة في أسبوع
مشاري المطيري

اسفرت احلمالت املفاجئة 
التي قامت بها اإلدارة العامة 
للمرور في جميع احملافظات 

خــالل الفترة من ٨ حتى ١4 
اجلاري عن حترير ٢٥636 
مخالفة وحجز 463 مركبة 
و ٨ دراجات، كما مت إدخال 
٢4 شخصا إلى نظارة املرور 

الرتكابهم مخالفات جسيمة.
من جانبها، أكدت اإلدارة 
العامة للعالقــات واإلعالم 
األمنــي اســتمرار احلمالت 
املروريــة املفاجئــة لضبط 

علــى  املروريــة  احلركــة 
الطرق الرئيسية والفرعية 
بالقوانني  االلتــزام  لضمان 
واللوائح املعمول بها للحد 
مــن املخالفــات اجلســيمة 

واإلسهام في احملافظة على 
أرواح قائــدي املركبات من 
املواطنني واملقيمني والقضاء 
على كل الظواهر السلبية.

سكران بعد تهجمه على رجال األمن والمارة: مسجل سيارتي خربان!

إحباط محاولة »دفن« 17 كيس هيروين وشبو في ساحة

فتح حتقيق حول وفاة مصري صعقاً أعلى نساف
عبداهلل قنيص

فتحــت اجهــزة وزارة 
فــي  الداخليــة حتقيقــا 
مالبسات وفاة وافد مصري 

٢٥ عاما أعلى نساف رمال 
في منطقة ميناء عبداهلل.

وتبني من معاينة جثة 
املتوفــى مــن قبــل األدلة 
اجلنائية أن الوفاة ناجتة 

عن تعرض الوافد لتماس 
كهربائي فيما رجح مصدر 
أمني أن يكون التماس في 
اجهزة رفع وانزال حمولة 

الرمال.

أمني،  وبحسب مصدر 
فإن بالغا ورد إلى عمليات 
الداخلـــــية عــن حـــــالة 
إصابة في ميناء عبداهلل، 
ولدى توجــه رجال األمن 

الى موقــع البالغ تبني ان 
الشخص املبلغ عن اصابته 
توفي خالل وجوده أعلى 
النســاف متأثــرا بصعق 

كهربائي.

هاني الظفيري

أوقف رجال دوريات أمن 
الفروانية وافدا من اجلنسية 
 البنغاليــة قبــل أن يقــوم

بـ »دفن« كيس صغير احلجم 
في إحدى الساحات الترابية 
مبنطقة الفروانية ومتت إحالة 
املتهم إلى جهة االختصاص.

وقال مصدر امني ان رجال 
دوريات األمن كانوا في جولة 
اعتيادية في منطقة الفروانية 
ومتت مشاهدة شخص يقوم 
بحفــر حفرة بجانــب إحدى 
املركبــات املهملة في ســاحة 
وعنــد اقتــراب الدورية منه 
قام بالقاء الكيس وهرب جريا 

على األقــدام فتمت مطاردته 
واتضح أنه وافد بنغالي وأن 
الكيــس الــذي أراد أن يقوم 
بدفنه بداخلــه كيس صغير 
يحتوي على مادتي الهيروين 
والشــبو فتــم التحفظ على 
الكميــة. واعتــرف البنغالي 
في التحقيقــات األولية بأنه 
يقوم باالتفاق مع ابناء جلدته 
على موقع املمنوعات وتوجيه 
االشخاص الراغبني في الشراء 
إلــى احلفرة ووضــع املبالغ 

املتفق عليها.
مــن جهة اخرى، أســعف 
شــاب من فئة غيــر محددي 
الــى مستشــفى  اجلنســية 
اجلهراء بعد محاولته التهجم 

على املارة ورجال األمن في احد 
طرقات احملافظة، حيث تبني 
انه في حالة سكر بني وأحيل 
الى جهــة االختصاص. وقال 
مصدر امني ان بالغا ورد من 
املارة عن شخص في حالة غير 
طبيعية، وعند وصول دوريات 
األمن أفاد بأن الشــخص كان 
يقول للمارة »مسجل سيارتي 
خربان«، وحاول االعتداء على 
رجال األمن، وتبني ان اخلمر 
لعبت برأسه، وعليه مت نقله 
الى املستشــفى وتعامل معه 
مدير عمليات املستشفى احمد 
عطية ومسؤول السجالت احمد 
تركي ومت تسجيل قضية في 

مخفر اجلهراء الشمالي.
االكياس املخدرة التي ضبطت في الفروانية

وفاة هندية دهساً في الساملية وانقالب في العارضية بال إصابات
أحمد خميس

توفيت وافــدة هندية اثر تعرضها 
للدهس من قبل مركبة تاكسي جوال في 
منطقة الساملية. وقال مصدر امني ان 
الوافدة كانت تعبر احدى الطرق حينما 
جاءت مركبة التاكسي ودهستها. وقد أفاد 
السائق وهو آسيوي بأن املجني عليها 
مرت أمام مركبته فجأة، ولم يتمكن من 
السيطرة على مقود السيارة، وسجلت 
قضية دهس ووفــاة. من جهة اخرى، 
انقلبت مركبة في منطقة العارضية بشكل 
من حادث انقالب املركبة في العارضيةجثة الهندية بعد دهسها كامل ولم يسفر احلادث عن إصابات تذكر.

مصري يسهّل ألفغاني مزور دخول المنشآت النفطية

مجهول سرق 6000 دينار من مركبة »دلّل« في »أمغرة«
أحمد خميس ـ محمد الدشيش

ســرق لــص مجهــول 
6 آالف دينــار مــن مركبــة 
»دالل« للســيارات من فئة 
غيــر محــددي اجلنســية، 
حيــث كان الدالل قد توقف 
مبركبته لعدة دقائق ونزل 

منها لالتفاق على شراء كمية 
اخشاب مبنطقة أمغرة، وعند 
عودته إلى مركبته اكتشف 
بــأن مجهــوال فتــح الدرج 
الــذي  االمامــي بالســيارة 
يحتوي هذا املبلغ وســرقه 
وتوارى عن االنظار إلى جهة 
غير معلومة، وقام البدون 

بالتوجه إلى مخفر الصليبية 
وسجل قضية بذلك.

من جهــة اخــرى، أحال 
رجــال أمــن املنشــآت مــن 
خالل الرقابة األمنية مليناء 
األحمــدي وافديــن احدهما 
أفغانــي اجلنســية واآلخر 

مصري.

وأفادت مصادر أمنية بأن 
الوافدين حاوال الدخول الى 
منطقة محظورة، بعد ان قاما 
بالتخفي عن رجال األمن عند 
الرئيسية للميناء،  البوابة 
حيــث كان األفغاني يحمل 
تصريحا بالدخول الى هذه 
املنطقة ولكن التصريح باسم 

شــخص أفغاني آخر، لكنه 
دخل مبعرفة الوافد املصري 

الذي كان معه.
وأمر وكيل نيابة األحمدي 
بحجز املتهمني وإحالتهما الى 
سرايا النيابة بعد التحقيق 
معهمــا ورفع تقريــر بذلك 

بتسجيل قضية تزوير.

aljalahmahq8@hotmail.com
محمد الجالهمة

حدّث العاقل
»حّدث العاقل مبا يعقل« هذه املقولة تكاد 

تنطبق الى حد بعيد على قضية اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية والتي نشرت في »األنباء« 

والصحف الزميلة واملرتبطة مبداهمة معهدين 
للمساج وضبط ٢٦ وافدا في قضية مبسمى 
االجتار بالبشر، القضية وصلتني قبل النشر 

بحكم كوني محررا أمنيا وأخذت أدقق في 
التفاصيل ووقفت مذهوال ملا ذكره الوافدون 

بأنهم أجبروا على ارتداء الزي النسائي 
والقيام بأعمال مخلة إرضاء للزبائن ووضع 

مساحيق.. الخ من امور مرتبطة بالقضية.
أود ان اؤكد عدم تشكيكي في جهود قطاع 

املباحث اجلنائية والذين يبذلون جهودا جبارة 
الستتباب األمن في ربوع البالد وشخصيا 
اعلم ان وراء هذا القطاع قيادات منضبطة 

محبة للعمل وتسعى لالرتقاء باألداء الى 
افضل صوره، وأخص بالذكر وكيل القطاع 
اللواء خالد الديني واملدير العام اللواء محمد 
الشرهان، كما تبرهن القضية على يقظتها 

وتعاملها بحزم مع اي جتاوز في قضايا 
مرتبطة بسمعة الكويت على اعتبار ان قضايا 
االجتار بالبشر من القضايا املجرمة واحملرمة 

دوليا وإمنا مصدر حتفظي هو االعترافات 

التي أدلى بها املوقوفون وعددهم ٢٦ وافدا 
وهي إلى جانب ما ذكرت في املقدمة انهم 

ايضا تعرضوا لالعتداء بالضرب وإجبارهم 
على العمل املتواصل بدون راحة وعدم 

اعطائهم مستحقاتهم املالية وأنهم تعرضوا 
لتلك االنتهاكات واملمارسات حتت التهديد 

واستعمال القوة.. عذر اقبح من ذنب 
وبالطبع انا ال ادافع عن املتهمني في القضية 

ومصدر استغرابي عدم املنطقية في هذه 
االعترافات فيفترض في هؤالء انهم رجال 

ويعملون في اماكن عامة ويتردد عليهم 
العشرات يوميا، فلماذا لم يطلبوا النجدة 
وأيضا أليس بحوزتهم او داخل املعهدين 
هواتف نقالة وملاذا السكوت على كل ما 

يحدث لهم، باعتقادي ان هؤالء قدموا من 
اوطانهم ويعرفون متاما ماذا سيعملون وماذا 

سيقدمون وبالتالي هم شركاء في اجلرائم 
التي ارتكبت بحق املجتمع ويجب إخضاعهم 

للتحقيق وللفحص ومعرفة ماذا فعلوا بشباب 
ترددوا عليهم لالستفادة مما كانوا يقدمون 
من خدمات مجرمة ومحرمة وأشكر جميع 
العاملني بهذا القطاع األمني على جهودهم 

وتضحياتهم وأسأل اهلل لهم التوفيق.

وجهة نظر

قضية حامد بويابس إلى 6 نوفمبر املقبل
عبدالكريم أحمد

قررت محكمة اجلنايات امس تأجيل محاكمة 
اإلعالمي حامد بويابس بدعوى اإلســاءة إلى 
مسند اإلمارة، إلى السادس من نوفمبر املقبل، 

رافضة طلب إخالء سبيله.
وتخللت اجللسة مثول بويابس حيث قالت 
له هيئة احملكمة إنه متهم بالتطاول على مسند 
اإلمارة، فأجاب بالنفي، وأنه من خالل محاميه، 
سيقوم بتفنيد االتهام خالل املرافعة باجللسات 

املقبلة.

وطالــب بويابس احملكمة بإخالء ســبيله 
الفتــا إلــى أن لديه ابنني وابنة يدرســون في 
أميركا ويتواصل معهم، كما طالب دفاعه بذلك، 
مشيرين إلى أنه سبق أن أخلي سبيله بقضية 
سابقة وملا صدر ضده حكم باحلبس امتثل له 

ونفذه حينها.
وقــال احملامي رفاعي علــوش لـ»األنباء«: 
إن التغريــدة محــل االتهام لهــا ظروفها التي 
سنبينها للمحكمة، مؤكدا ان اتهام ضابط الواقعة 
جاء نتيجة تفسير واستنتاج شخصيني منه 

وسنثبت عدم صحتهما أمام احملكمة.

رفض معارضة مواطن انضم لتنظيم محظور 
عبدالكريم أحمد

رفضت  محكمة اجلنايات معارضة مواطن 
حلكــم غيابي قضى بحبســه ١٠ ســنوات مع 
الشــغل والنفاذ عن تهمتي االنضمام لتنظيم 

محظور ودعم اإلرهاب.
وكانت األجهــزة األمنية قد ضبطت املتهم 
وأحالتــه للمحاكمــة بعدما أكــدت التحريات 
انضمامه إلى تنظيم محظور ومت رصده وهو 

ميوله ماديا.

اختتام دورة »إطفائي في كل بيت« الـ 1٣
اختتمت اخلميس املاضي 
دورة »اطفائــي في كل بيت« 

الثالثة عشرة.
وقال مدير ادارة العالقات 
العامة واالعالم العقيد خليل 
االمير ان الدورة التي اقيمت 
مبركــز اعداد رجــال االطفاء 
وشــارك فيهــا ٥4 مواطنــا 
ومقيمــا حظيــت بدعم مدير 
عــام االدارة العامــة لالطفاء 
الفريق خالــد املكراد ونائبه 
البشــرية  املــوارد  لشــؤون 
اللواء م. خالد التركيت الذي 
امر بتوفيــر جميع امكانيات 
املركز ووضعها حتت تصرف 

الزميل محمد اجلارحي من بني املشاركني في دورة االطفاءالقائمني على الدورة.

»فاصل« ومطلوب احتجز أمه في بيتها بسلوى
أحمد خميس

تلقى رجــال أمن حولي عبر عمليات وزارة 
الداخلية اســتغاثة مواطنة في منطقة سلوى، 
وعلــى الفــور توجــه رجــال االمن الــى مكان 

االســتغاثة، وتبني ان ابــن املواطنة احتجزها 
باملنزل وقام بتهديدها مما أوقع الرعب في قلبها، 
وعندما سيطر رجال االمن على االبن اتضح انه 
في حالة تعاط للمخدرات، كما تبني عند االستعالم 

عنه انه مطلوب على ذمة قضايا مدنية.

»الستئناف« تلغي حكماً بحبس وافدين

أبو القلوب إلى »الرقابة« ومعرفي لـ »التزوير«
عبداهلل قنيص

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشــيخ خالد اجلراح قــرارا وزاريا 

تضمن نقل مدير إدارة التزوير العقيد محمد 
ابو القلوب الى ادارة الرقابة والتفتيش وتعيني 
مســاعده العقيد ناصر معرفي مبنصب مدير 

إدارة التزوير.

محمد الدشيش

قضــت الدائرة اخلامســة 
مبحكمــة االســتئناف بالغاء 
حكــم صــدر ضــد وافديــن 
بالســجن 3 ســنوات غيابيا 
لــأول وحضوريــا للثانــي، 
كما مت الغاء تغرميهما بثالثة 
آالف دينــار لــكل منهما على 
خلفية ضبط مؤثرات عقلية 

بحوزتهما.
من جانبه، اشــاد محامي 
املتهمني عبــداهلل فازع بحكم 

االستئناف، مشيرا الى ان دفاع 
املتهمني قام باستئناف االحكام 
فــي املوعد ومت قبوله شــكال 
وفي املوضــوع بالغاء احلكم 
املســتأنف والقضــاء مجددا 
باالمتناع عــن النطق بعقاب 
املذكورين عما نسب اليهما مع 
تقــدمي تعهد كتابي مصحوب 
بكفالــة قدرهــا ١٠٠ دينــار 
يلتزمان فيه مبراعاة حســن 
السلوك ملدة سنة ومبصادرة 
املؤثــر العقلــي ومبصــادرة 
احملامي عبداهلل فازعرخصة قيادة االول ملدة سنة.


