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حصاد اليوم األول حلملة املرور في عموم احملافظات
 إحالة ٨٥ مركبة إلى كراج احلجز لتوقفها على األرصفة

من امس تفعيـل مـواد قانون 
املرور التي من بينها املـــادة 
١69 والتي تقضي بعدم جــواز 
الـــوقوف أو االنتظار فـــي 
األمـاكن املخصصـة لعبـور 
املشــاة أو علــى األرصفــة، 

املرور بحذافيرها.
 وأبرزت أنه جار حجز اي 
مركبــة مخالفة ملدة أقصاها 
شــهران مع فرض غرامة ال 
تتجاوز ١5 دينارا ألي مركبة 

تنتظر فوق األرصفة.

عـلى األرصفة. 
 وأوضـحت االدارة العامة 
للعـــاقات واالعــام األمني 
انه ال تهاون مطلقا فـي هـذا 
الشـــأن وانـــه تـــم بالفعل 
تطبيق املادة ١69 من قانون 

 إلــى ذلــك، قـــال مصدر 
ان  أمنــي رفيــع املســتوى 
حصــاد اليــوم األول حلملة 
املرور فـي عمـوم احملافظات 
أســفر عن إحالــة ٨5 مركبة 
إلـىكـــراج احلجــز لتوقفها 

أو الوقوف فيها أو في األماكن 
الـــتي مـــن شــأن تواجدها 
فيها إعـاقـة حركة املـرور أو 
تعريضها للخطر أو اذا كانت 
منتظرة فوق األرصفة أو اذا 

تركت أو أجزاء منها.

مشــيرة إلــى أن املــادة ٢٠٧ 
تنص على:

 يجـــوز حجـــز املـركبة 
اآللية أو السيارة مـن أي نـوع 
اذا وجـدت منتظرة فـي مكـان 
مـن األمـاكـن املمنوع االنتظـار 

هاني الظفيري

العامــة  اإلدارة  أكــدت 
للعاقــات واإلعــام األمني 
بــوزارة الداخلية أن اإلدارة 
العامة للمرور بدأت اعتبارا 

حملة وزارة الداخلية صباح أمس أسفرت عن إحالة ٨٥ مركبة مخالفة لتوقفها 
مركبتان مخالفتان في طريقهما إلى كراج احلجزصورة محضر املخالفة تتضمن إحالة املركبة للحجزعلى أرصفة إلى كراج احلجز

)احمد علي - قاسم باشا - محمد هاشم( سيارات مخالفة مازال أصحابها يجهلون على مايبدو تفعيل مادة باملرور جتيز سحب املركبات متى ما توقفت على األرصفة وأحدثت بها تلفيات 

بايب حديدي أودى بحياة هندي

إجراءات انضباطية رادعة
 بحق أفراد دورية تعرضت لوافد

محمد الجالهمة  -  عبداهلل قنيص

تقدم الى مخفر ميناء عبداهلل وافد عراقي بصفته مندوبا 
عن إحدى الشركات بالشعيبة وأبلغ عن تعرض هندي للقتل 
باخلطــأ بعد إصابته خال العمل نتيجة ســقوط بايب ثقيل 
الوزن عليه، وقال املندوب ان العامل الهندي نقل الى املستشفى 
لكنه لفظ أنفاسه األخيرة قبل إسعافه، وعلى ذلك مت تسجيل 

قضية قتل باخلطا.
مــن جهة اخرى، نقلت جثة باكســتاني مــن مواليد ١959 
الى الطب الشــرعي ملعرفة سبب وفاته في مقر سكن للعمال 
في األحمدي، وكان صديق الباكســتاني وهو مصري قد أبلغ 
»العمليــات« عن وفــاة الوافد وانتقل احملقــق ورجال األمن 

ملعاينة اجلثة.

أكــدت اإلدارة العامة للعاقات واإلعــام األمني بوزارة 
الداخليــة أنه ال أحد فوق القانون وأن رجل األمن البد وأن 
يلتــزم بالضبــط والربــط وأن يكون مثــاال يحتذى به في 
السلوك. جاء ذلك على خلفية مقطع الڤيديو الذي مت تداوله 
على مواقع التواصل االجتماعي ويصور قيام أفراد دورية 
تابعة لقطاع األمن العام بتعليق مثير لاســتياء جتاه أحد 
الوافدين، ومتكنت األجهزة األمنية الرقابية من التعرف أفراد 
الدورية واستدعائهم وأخذ أقوالهم متهيدا التخاذ إجراءات 

انضباطية رادعة بحقهم.

محتويات الكيس من املخدرات

البحث عن لص ترك حقيبة ملغمة بالهيروين 
ومادة صفراء في منزل مواطن وانحاش

محمد الجالهمة

وزارة  رجــال  فتــح 
الداخلية حتقيقا للوقوف 
على هوية مالك كيس ملغم 
باملواد املخدرة ومت احترازيا 
احتجاز وافد آسيوي خشية 
مــن ان تكون املضبوطات 
تعود اليه، هذا وانتقل عدد 
من رجــال األدلة اجلنائية 
لرفع اآلثار من غرفة السائق 
ادعائــه  ملعرفــة حقيقــة 
باقتحام لص غرفته وتركه 
احلقيبة امللغمة باملخدرات، 
وبحسب مصدر أمني فإن 
مواطنا استنجد بعمليات 
الداخلية لإلباغ عن وجود 
مخدرات في منزله وحتديدا 
فــي غرفه الســائق، وقال 
املبلغ انه فوجئ باستغاثة 
صــادرة عن هنــدي يعمل 
لديه حيــث هرع للوقوف 
على أسباب استغاثة الهندي 

والــذي ابلغه بوجود لص 
في املنزل وقــام مبحاولة 
كسر باب غرفته الواقعة في 
سرداب املنزل وقام الكفيل 
بتفقد املنزل ولم يشاهد أي 
شخص في املنزل، ثم دخل 

السائق إلى غرفته واخرج 
كيسا فيه مواد يشتبه بأنها 
مواد مخدرة وسلمها للكفيل 
الــذي أحضرهــا وكذلــك 

السائق إلى املخفر.
وعثر بالكيس على ١٣ 
كيســا صغيرا توجد فيه 
مادة بيضاء يشــتبه بأنها 
مــادة مخــدرة و4 أكياس 
وســط يوجــد فيــه مادة 
بيضاء يشــتبه بأنها مادة 
مخدرة و4 أكياس وســط 
أخرى حتتــوي على مادة 
لونهــا بني فاحت يشــتبه 
بأنها مادة مخدرة، وكيس 
ابيض كبير يشــتبه بأنها 
مادة مخدرة، وآخر اصفر 
اللون به مادة يشتبه بأنها 
مادة مخدرة، باإلضافة الى 
ميزان حساس ومجموعة 
أكيــاس كبيــرة وصغيرة 
فارغة ومت تسليمه ملكافحة 

املخدرات.

أيدت محكمة التمييز حكم االستئناف ببراءة 17 مواطنا 
من تنظيم انتخابات فرعية خالل االنتخابات البرملانية في 

العام 200٨. وكانت النيابة العامة قد أحالت املتهمني إلى 
احملاكمة بتهمة مخالفة املادة 4٥ من القانون رقم 3٥ لسنة 
1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس األمة وتعديالته والتي 
تعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ٥ سنوات وبغرامة ال تقل 
عن 2000 دينار وال تزيد على ٥000 دينار أو بإحدى هاتني 

العقوبتني كل من نظم او اشترك في تنظيم انتخابات فرعية 
أو دعا إليها.

أرجأت محكمة اجلنايات نظر تظلم إدارة الفتوى 
والتشريع من قرار النيابة العامة الذي حفظ بالغها ضد 

قياديني وموظفني في مؤسسة البترول الكويتية على 
خلفية قضية »داو كيميكال«، إلى الثاني عشر من شهر 

نوفمبر املقبل للمرافعة.
وكان دفاع احلكومة قد قدموا حملكمة اجلنايات سندات 
وعقودا وأوراقا ضخمة رأوا معها أن املتهمني ارتكبوا 

أخطاء في عقد صفقة مع شركة الصناعات البتروكيماوية 
»داو كيميكال« سببت هدرا للمال العام وخسارة الدولة 

مبلغ 2.2 مليار دوالر، مطالبني مبحاسبتهم وفقا لقوانني 
اجلزاء.

»التمييز« تؤيد براءة 17 مواطنًا 
 من إجراء »فرعية« في 200٨

»اجلنايات« ترجئ تظلم »احلكومة«
 من حفظ بالغ »داو كيميكال« إلى 12 املقبل

عدل ومحاكم

عبدالكرمي أحمد

التحقيقات في وفاة طفلة على »الساملي«:
قائد املركبة ومرافقه في حالة غير طبيعية

أحمد خميس

أمنــي  أبلــغ مصــدر 
»األنباء« ان التحقيقات في 
وفاة طفلة وشقيقها على 
طريق الساملي أسفرت عن 
أن قائد السيارة املتسبب 
فــي الوفاة كان في حالة 
غيــر طبيعيــة وأيضــا 

مرافقه.

وكانــت »األنباء« قد 
نشرت اخلبر وقت حدوثه 
على موقعها اإللكتروني 
يــوم اجلمعــة املاضــي. 
وحــول كامل مابســات 
القضية قال مصدر أمني 
إن اشــارة من العمليات 
وردت الى املخفر أفادت 
بحدوث تصادم وإصابة 
على طريق الساملي بعد 

اســطبات اجلهراء، فتم 
الدوريات  توجيه إحدى 
البــاغ،  موقــع  إلــى 
وشوهدت سيارة رباعية 
يابانية وبجوارها قائدها 
وهــو مواطــن  ومعــه 
شــخص »بــدون« مــن 
مواليــد ١9٨٧ وبجــواره 
رباعية يابانيــة أخرى، 
وتبــني ان قائــد املركبة 

بالثانية  األولى اصطدم 
مــا أدى إلى وفــاة طفلة 
مجهولة االســم، ونقلت 
جثتها من قبل الطوارئ 
الطبيــة فــي اجلهــراء. 
وأوضح املصدر ان هناك 
بــأن اجلانــي  اشــتباها 
ورفيقــه كانا بحالة غير 
ارتكابهما  طبيعية وقت 

احلادث.

الدوسري ملمثلي احلسينيات:
 رجال األمن سيظلون دائمًا العني 

الساهرة لهذا الوطن

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، أن رجال 
األمن سيظلون دائما العني الساهرة لهذا الوطن يقدمون كالعهد 
بهــم دائما العمل املتميز والعطاء البناء واجلهد املخلص، جاء 
ذلك خال استقبال الدوسري عددا من ممثلي احلسينيات امس 

األحد في مكتبه مبقر وزارة الداخلية.
ورحــب الفريق الدوســري مبمثلي احلســينيات، متوجها 
بالشكر إلى جميع أصحاب احلسينيات وروادها على تعاونهم 
مــع وزارة الداخليــة وعلى ما أبدوه من جتــاوب، مؤكدا انهم 
كانوا مثاال لروح املسؤولية مع األجهزة األمنية املختصة التي 
قامت بتنفيذ اخلطة األمنية لتأمني احلسينيات وأمان وسامة 
روادهــا. وفي اخلتام قــدم ممثلو احلســينيات درعا تذكارية 

للفريق الدوسري بهذه املناسبة.

درع تذكارية للفريق محمود الدوسري

اعتداء بالضرب وإتالف مالبس 
وحقيبة مواطن في ميدان حولي

إصابة »بدون«   في مشاجرة 
شبابيةمبستشفى اجلهراء

سعود الدعيج

اتهم مواطــن من مواليد ١9٨٠ وافدا مصريا باالعتداء عليه 
بالضرب ومتزيق مابســه وخطــف حقيبته وذلك في منطقة 

ميدان حولي واحضر معه تقريرا طبيا.
وقال مصدر امني ان املواطن سجل شكوى افاد فيها باعتداء 
الوافد عليه بالقرب من صالون رجالي شــهير، وذكر التقرير 
الطبي الذي احضره املواطن وجود رضوض وخدوش بسبب 
االعتداء، وســجلت قضية اعتداء بالضــرب واتاف في مخفر 

ميدان حولي واحيل الى جهة االختصاص.

سعود الدعيج

اندلعت مشاجرة في مستشفى اجلهراء بني عدد من الشباب 
بعضهم مواطنون وآخرون »بدون«، وأسفرت عن إصابة شاب 

من غير محددي اجلنسية من مواليد ١99٨.
وقال مصدر أمني إنه ورد باغ لفرق العمليات من مواطن 
عن مشاجرة داخل مستشفى اجلهراء أسفرت عن اصابات ومت 
استدعاء أحد أطراف املشاجرة الذي أحضر تقريرا طبيا يفيد 
بوجود جروح خفيفة نتيجة املشاجرة وسجلت قضية لصالح 

املجني عليه وأحيل إلى النيابة.

إبعاد ٤ نيباليني حليازتهم 
خموراً في املهبولة

محمد الجالهمة  - عبداهلل قنيص

وجه مديــر عام مديرية امن االحمدي العميد عبداهلل 
سفاح بإبعاد 4 نيباليني بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد 
مسكرة، وكانت احدى الدوريات تقوم بجولة اعتيادية 
في منطقة املهبولة عندما اشتبهت في 4 وافدين على 
منت مركبة فتم توقيفها لالطالع على ثبوتياتهم وقانونية 
إقامة الوافديــن، وبدا االرتباك عليهم وتبني انهم من 
اجلنســية النيبالية وأن احدهم منتهية اقامته، وآخر 
بال اثبات، وشــوهد في املقعد اخللفي للمركبة مواد 
يشتبه بها مواد مسكرة ومت رصد اكثر من ٥٥ زجاجة 

قناني اخلمر التي ضبطت مع النيباليني األربعةخمر محلي.


