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وفاة مصري غرقاً وجناة صديقيه

مواطن وّثق خيانة زوجته 
على وسائل التواصل فعوضته 

احملكمة بـ 4800 دينار

انتحار هندي شنقاً في النسيم

هاني الظفيري

 توفي وافد مصري من مواليد ١993 إثر غرقه ومت 
العثــور على جثته في ســاعة مبكرة من صباح امس 
فيما كتبت النجاة ملرافقيه وهما من نفس اجلنســية، 
ومت نقــل الناجيني الى مستشــفى العدان، وبحســب 
مصدر امني فإن بالغا ورد في العاشرة من مساء امس 
األول عن حاالت غرق مقابل احد املجمعات حيث سارع 
رجال األمن الى موقع البالغ وتبني ان 3 وافدين نزلوا 
للســباحة وأن أحدهم لم يعثر له على اثر فيما كتبت 
النجاة لآلخرين وأســعفا، وبعد متشيط موقع البالغ 

مت العثور على جثة الغريق املتوفى.

محمد الجالهمة

قضت محكمة االســتئناف بإلــزام وافدة بتعويض 
طليقها بـ 48٠٠ دينار بسبب اتهامها له بالبالغ الكاذب رغم 
تنازلها عن الشكوى أمام النيابة وإقرارها بصحة الصور 
املتعلقــة مبحادثاتهــا مع 
آخرين في مواقع التواصل 
والتي كانت بحوزة طليقها.
الدعــوى  وتتلخــص 
املرفوعة من احملامية إيالف 
الصالــح بصفتهــا وكيلة 
الذي اكتشــف  عن املدعي 
أن طليقتــه علــى عالقــة 
بآخرين في مواقع التواصل 
االجتماعي، وعندما أبلغ عن 
زوجته الســابقة طلب أن 
يأتيه بالدليل فأرســل له 
صور ادعائه لتقوم املدعية 
بتقدمي شكوى ضد طليقها 
إلرســاله تلك الصور وفــي التحقيقات لم ينكر املدعي 
قيامه بإرســاله تلك الصور وفــي الوقت ذاته لم تنكر 
املدعية صحة تلك الرســائل وأنهــا على عالقة برجال 
آخرين وترغب في حفظ الشكوى لعدم صحة ما تدعيه 

وهو ما خلصت إليه النيابة العامة في قرارها.

هاني الظفيري

احيلت جثة وافد هندي يبلغ عمره ٢3 عاما إلى الطب 
الشــرعي وذلك بعد انتقال عدد من رجال االدلة اجلنائية 
ملعاينة اجلثة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وبحسب 
مصدر أمني فــإن بالغا ورد عصر امس من مواطن يقيم 
مبنطقة النسيم وأبلغ عن انتحار وافد يعمل لديه داخل 
غرفته، وتبني ان الوافد هندي اجلنسية وقام بربط حبل 
في ســقف الغرفة ووقف على كرسي ووضع احلبل على 
رقبته قبل ان يزيح الكرسي بقدمه ليسقط جثة هامدة.

احملامية إيالف الصالح

جناة مطلقة من احلرق على يد ابن طليقها .. سكب 
بنزين  عليها  وقال: املرة »الياية« سأحرقك

محمد الجالهمة

أمر وكيل نيابة األحمدي 
بتســجيل قضيــة شــروع 
في القتل بحق شــخص من 
غير محددي الجنسية وتم 
التحفظ على مالبس طليقة 

والــده التــي كانــت ملوثة 
بالبنزين.

وبحسب مصدر امني، فإن 
مواطنة من مواليد ١996 قالت 
في إفاداتهــا امام رجال امن 
مخفــر الظهر انهــا فوجئت 
بابــن طليقهــا وال تعــرف 

عمره، ويدعى )ح.م( ومقيم 
بصورة غير قانونية يدخل 
الى مسكنها في الظهر حامال 
جركن بنزين وقام بســكبه 
على مالبسها وهو عبارة عن 
بنزين وأخرج والعة واكتفى 
بالقول: »المرة الياية« سوف 

أحرقك، وأشارت المبلغة الى 
المدعــى عليه  ان تصــرف 
يرجع الــى خالفات بينهما، 
وأمر وكيــل النيابة بضبط 
المدعــى عليــه  وإحضــار 
لمواجهته بما ذكرته المبلغة 

في إفادتها.

أحدهما بعد مواجهته بالتصوير: واهلل أول مرة أعملها بسبب الظروف المعفنة

التحرش و»التنفيس « في مجمع يقودان معلمني لإلبعاد
هاني الظفيري

نسي مدرسان من جنسية 
عربية عن عمد أو جهل مقولة 

الشاعر أحمد شوقي: 
قم للمعلم وفه التبجيال

كاد املعلم أن يكود رسوال
ولم يصدقا انهما  في هذه 
املكانة السامية، وإمنا تصرفا 
بصبيانية غريبة استحقت ان 
يتم ابعادهما عن البالد فورا، 

وذلك بعد مواجهتهما بتصوير 
مقطــع وهما يلتصقان بامرأة 
وطفل، الغريب أن أحدهما برر 
تصرفه الشاذ رغم جتاوزه الـ 
4٠ عاما من عمره بالقول: واهلل 
أول مرة اعملها بسبب الظروف 
املعفنة، وبحسب مصدر امني 
فــإن عمليــات الداخلية تلقت 
بالغا من أحــد املواطنني يفيد 
بأن هناك شخصني من جنسية 
عربية استغال ازدحاما بسبب 

سحب إحدى الشركات وأخذا 
يلتصقان بالنســاء واالطفال، 
بالشــخصني  أمســك  وأنــه 
وبحوزتــه املقطع الذي يوثق 
الواقعة. وأضاف املصدر: على 
الفــور مت اخطار امــن املجمع 
الراقــي والذي يقع في منطقة 
الري الحتجاز الشخصني وتبني 
انهمــا صديقــان ويعمالن في 
التدريس احلكومي ومت االطالع 
على املقطع املصور حيث بدا 

أحدهما وهو من مواليد ١9٧9 
وهو يلتصق بطفل صغير، أما 
اآلخر وهو من مواليد ١9٧٢ فكان 
يلتصق بامرأة من اخللف، وما 
أن شاهد الوافدان املقطع حتى 
اعترفا بأنهما أرادا التنفيس عن 
نفسيهما واستغالل االزدحام  
وعليه مت ابــالغ وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن 
العام اللــواء إبراهيم الطراح 
الذي أمر بإبعادهما عن البالد.

اعترف أمام أمن الجليب بتأجير البسطات بمقابل 5 دنانير للواحدة

إنهاء أسطورة شمشون في حملة على سوق احلرامية
هاني الظفيري

اســتطاع رجال أمن مخفر 
جليب الشيوخ إنهاء اسطورة 
وافد بنغالي يدعى »شمشون« 
والذي أقر أمام رجال امن مخفر 
اجلليــب بأنــه يقــوم بتأجير 
البسطات للــــوافدين مبقابـل 
٥ دنانير للبسطة الواحدة وملدة 
يوم واحد. وبحسب مصدر امني 
فإن رجال امــن اجلليب نفذوا 
حملــة في ســاعة متأخرة من 
مساء اجلمعة استهدفت سوق 
احلراميــة ومت ضبط عدد من 
الوافديــن الذيــن اقــروا بأنهم 
يستأجرون البسطات من بنغالي 
وعليه مت ضبطــه وقام رجال 

األمن صباح امس بحملة جديدة 
على ســوق احلراميــة بقيادة 
رئيــس املخفــر الرائد حقوقي 
مشعل املطيري واملالزم محمد 

دعيــج علــى رأس قــوة أمنية 
وتبني خلو السوق من الباعة 
وذلك بعد عدة ساعات من ضبط 

شمشون البنغالي.

شمشون البنغالي السوق خال من الباعة واملشترين 

نافذة على األمن
الفريق م. طارق حمادة

سحب املركبات 
وعودة االنضباط

قانون املرور هو أحد أهم القوانني التي حرص املشرع على 
إصدارها وترك الباب مفتوحا أمام اجراء التعديالت كلما 
اقتضى األمر واستجدت سلوكيات تستدعي ذلك، يكتسب 
القانون أهمية لعالقته املباشرة بتأمني سالمة األشخاص، 
وتضمن قواعد وضوابط ملزمة لتجنب األضرار الناشئة 
عــن القيادة. حيث تطرقت إلى مخالفات وجب التشــدد 
في العقوبات املرافقة لها ونبهت إلى خطورة اســتخدام 
الهاتف النقال باعتباره يفقد الكثيرين تركيزهم ويشتت 
انتباههم نظرا للقفزة الهائلة في استخداماته بحيث لم يعد 
وسيلة إلجراء محادثة، وكما أشرت إلى خطورة مخالفات 

االستهتار والرعونة.
مؤخرا أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ خالد اجلراح جملة من القرارات لتفعيل مواد في 
القانون وإدراج مخالفات كاســتخدام الهاتف وعدم ربط 
حزام األمان كمخالفات جسيمة، وهذه القرارات أوصى بها 
املشرع في جزئية »إجراء تعديالت كلما اقتضى األمر«. 
وأود أن أشكر معالي النائب األول على جتاوبه مع دعوتي 
في التشدد حيال مخالفة الهاتف والشكر موصول إلى أخي 
اللواء الشويع على مقترحاته ملعاجلة أسباب تزايد احلوادث 

وتخفيض الوفيات واإلصابات املصاحبة. 
القرارات األخيرة أصبحت حديث الساعة وانعكست بدرجة 
كبيرة على عودة االنضباط لكثير من الطرقات ولم تعد 
األرصفة كما كانت قبل أيام ســاحات لعرض ســيارات، 
الصعود على األرصفة ال يجوز ألنه يتلف أموال الدولة، 
ولكن من املهم مراعاة شــرائح معينة كطالب اجلامعات 
ومرتادي املستشفيات؟ ووجب توفير مواقف تكفي لهم 
حتى ال يضطروا إلى الوقوف اخلاطئ. تطبيق قرارات املرور 
يتوجب معها إيجاد كراجات مظللة ال أن تترك في العراء 
كما هو الوضع احلالي ألن املخالف يدفع أرضية ويجب 
أن يأمن ويطمئن على أن سيارته توضع في مكان جيد. 
أيضا من املهم مراعاة ظروف بعض املخالفني وال بأس من 
التدرج في العقوبات بحيث ال تكون عقوبة شخص يعرض 
ســيارته للبيع أو يعتلي رصيف لعدم رغبته في السير 
لدقائق كي يصل إلــى حيث يرغب وبني عقوبة طالب أو 
مريض اضطر للوقوف اخلاطئ، أيضا ال بأس من التدرج 
في العقوبات بالنسبة لبعض املخالفات مثل حزام األمان 
وإعطاء األولوية للتوعوية حتى يقتنع قائد السيارة بجدوى 
حــزام األمان، وليس هناك ما مينع ان يتم على األقل في 
العام األول االكتفاء بســحب املرفقــات »رخصة القيادة 
ودفتر الســوق« لبعض املخالفات بحيث يكون املخالف 
ملزما بدفــع املخالفة وبقية املخالفات املتراكمة، ويفضل 
تفعيل نظام النقاط بشــكل صارم فــي تلك الفترة، وأنا 
على ثقة في قدرة اإلدارة العامة للعالقات العامة بكوادرها 
الوطنية الواعدة يتقدمهم العميد عادل احلشاش واملقدم 
ناصر أبوصليب والرائد عثمان الغريب فعل ذلك بتنظيم 
حملة توعوية بعدة لغات للتذكير بأن مواد قانون املرور 
وضعت لسالمة مســتخدمي الطريق وان »الداخلية« ال 
تعنيها املخالفة وضخ مبالغ مالية إلى خزينة الدولة بقدر 

ما تعنيها سالمة قائدي املركبات. 
آخر الكالم: بعد مضي ما يزيد عن أربعة عقود من العطاء 
تقاعد أخي الفريق أول محمد اليوســف وهو احد رجال 
وزارة الداخلية األوفيــاء والذين عملوا بإخالص وأمانة 
وحب لهذا الوطن من عدة مواقع وفي أوقات صعبة كانت 
الكويت حتتاج إلى رجال أشداء. التقاعد هو سنة احلياة 
وأمتنى ألخي الفريق أول محمد اليوسف كل التوفيق في 

حياته ما بعد التقاعد وأقول له: كفيت ووفيت. 

إخماد حريق  محدود في كيفان

12 مطلوبًا بينهم امرأتان وعراقي 
بـ 52 ألف دينار إلى »التنفيذ«

مشاجرة »سلوى« تنتهي بطعن 
شابني في الرأس والصدر واليد

تصادم ثنائي بني حطني والسالم

ضبط محكوم في قضية إهانة 
وآخر لـ 3 قضايا نصب  

في مبارك الكبير

سعود الدعيج

تلقــت عمليــات اإلدارة العامة لإلطفــاء بالغا يفيد 
بوقــوع حريق بأحد املنــازل مبنطقة كيفان ق١ وعلى 
اثــر البالغ توجه رجال إطفاء مركز الفيحاء الى مكان 
البــالغ بحضور رجال امن مخفــر كيفان حيث تعامل 
رجــال االطفاء مع احلريق ومتكنوا مــن إخماده دون 
حدوث اصابات، واقتصرت اخلسائر على املادية فقط.

أحمد خميس

أحال رجال األمن العام ١٢ مطلوبا بينهم امرأتان 
وعراقي الى التنفيذ املدني بعدما تبني انهم مطلوبون 

ملبالغ جتاوز مجموعها ٥٢ ألف دينار.
ففي اجلهراء مت ضبط 3 مواطنني مطلوبني، األول 
مببلغ 4٧٠٠ دينار والثاني بـ 9 آالف دينار واألخير 

بـ ١٠٠ دينار.
وفي محافظة العاصمة، أحال رجال األمن مواطنة 
مطلوبة مببلغ ١8٠٠ دينار الى التنفيذ، كما مت ضبط 
مواطن مطلوب مببلغ ١١٥٠٠ دينار في منطقة خيطان، 
كما ضـبط وافــد عــراقي مــدين مببلــغ 4٥٠ دينــارا.
وفي محافظة األحمدي، ضبط شــاب في منطقة 
الفحيحيل مسجل بحقه قضية تغيب في مخفر الرقة 
ومطلوب على ذمة قضايا مالية مببلغ ١3٠٠ دينار، 

كما مت ضبط مواطنة مطلوبة مببلغ ٢٠٠ دينار.
وفي محافظة الفروانية، أحيل مواطن الى التنفيذ 
بعــد ضبطه في منطقة الرقعي، وباالســتعالم عنه 
تبني انــه مطلوب مببلغ ١3 ألــف دينار، كما ضبط 

شخص آخر مببلغ 3٠٠ دينار في منطقة خيطان.
وفي محافظة حولي، احيل بدون ومواطن مطلوبان 
بقضايا مالية بلغت 4 آالف دينار، فيما ضبط شخص 
آخــر في محافظــة مبارك الكبير مطلــوب مببلغ 6 

آالف دينار.

هاني الظفيري

شهدت منطقة سلوى مشاجرة دامية كادت تتحول 
إلى جرميــة قتل فيما قدم اطباء مستشــفى مبارك 
العالج الســريع لشــابني احدهما مــن مواليد ١99٧ 
والثاني من مواليــد ١99٥ وتبني ان احد اجلناة من 
االحــداث وهرب من موقــع اجلرمية وجار الوقوف 
على مالبســات القضية بالتحقيــق مع اطرافها ومت 
وضع حراسة على املصابني لالستماع الى اقوالهما 
عندما تسمح احلالة الصحية لهما. وبحسب مصدر 
أمني فإن بالغا ورد من مستشفى مبارك عن وصول 
شــخصني مصابني احدهما تلقــى طعنة في الرأس 
ومت اجــراء ١١ غرزة لــه والثاني تلقــى طعنات في 
اليد والصدر، وبســؤالهما افادا بأنهما تشــاجرا مع 
شــخصني في منطقة سلوى األول من مواليد ٢٠٠٠ 

والثاني من مواليد ١989.

أحمد خميس

 وقع حادث تصادم بني مركبتني عند تقاطع بني منطقتي 
الســالم وحطني، ونتجت عــن احلادث أضرار جســيمة 
باملركبتني دون حدوث أي إصابات بني قائدي السيارتني، 
وقد حضرت إحدى دوريات جندة حولي إلى مكان احلادث 
ورفعت املركبتان من الطريق لتيسير احلركة أمام السيارات 

ومت حتويل احلادث إلى مخفر السالم.

 محمد الدشيش

متكن رجال امن محافظة مبارك الكبير من ضبط 
مواطن تبني صدور حكم نهائي بالســجن ملدة شهر 
على خلفية اتهامــه بإهانة موظف عام في القضية 
رقم ٢٠١٥/٥9٢، كمــا متكن رجال امن مبارك الكبير 
ايضــا من ضبط مواطن من مواليــد ١9٧٥ تبني انه 
مطلوب للتحقيق في 3 قضايا نصب واحتيال، كما 

تبني انه مدين مببلغ 64 ألف دينار.
وذكــر مصــدر امني ان مواطنا ســجل في مخفر 
الفحيحيل قضية برقم ٢٠١٧/68 جنايات الفحيحيل، 
وأبلغ عن ســرقة 3٥٠ دينارا مــن محله عن طريق 
كســر باب احملل، واضاف املصدر ان املبلغ لم يتهم 
احدا بالسرقة فيما أمر وكيل النيابة بتسجيل قضية 
وندب األدلة اجلنائية لفحص موقع اجلرمية ورفع 

البصمات التي ميكن ان يكون اجلاني قد تركها.

رجال األمن في موقع احلريق

»كعب داير« لشابني حليازة 2 سكني 
و2 كيس شفاف

محمد الجالهمة - عبداهلل قنيص

أمر مدير عام مديرية أمن محافظة األحمدي العميد عبداهلل 
ســفاح بإحالة مواطنني إلى اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 
للتحقيق معهما في أســباب حيازة ســكينتني كبيرتي احلجم 
وســط ترجيحات باستخدامهما في جرائم سلب بالقوة، على 
ان يحــاال الحقا الى اإلدارة العامة ملكافحــة املخدرات حليازة 
مواد مخدرة عبارة عن كيسني شفافني يرجح ان بهما هيروين.
وبحســب مصدر امني فــإن إحدى دوريــات امن االحمدي 
اشــتبهت في مواطنني مبنطقة الفحيحيل، ومبجرد توقيفهما 
تبني انهما بحالة غير طبيعية وبتفتيش مركبة كانا على متنها 
احترازيــا عثر بداخلها على مادة يشــتبه في أنها مخدرة في 

السكينتان وكيسا الهيروينحاملة األكواب وسكينتني كبيرتي احلجم.

حبوب مخدرة  املطواة احلادة وأكياس املخدرات

»حادة حيل« حتيل شخصني إلى »صبحان«

هاني الظفيري

اقتيــد مواطن مــن مواليد 
١99٠ وآخــر من غيــر محددي 
اجلنســية من مواليد ١9٧4 الى 
مقــر اإلدارة العامــة ملكافحــة 
املخدرات فــي منطقة صبحان 
وذلــك حليازة وتعاطــي مواد 
مخــدرة ومت التحفظ على أداة 
حادة حيل عبــارة عن مطواة. 
و4 لفافات شفافة يرجح ان بها 
آثار مواد مخدرة وأدوات تعاط 
وبحسب مصدر امني فإن احدى 
دوريات األمن وخالل جولة لها 
على  الدائري السادس تشككت 
في مركبة بها شخصان تسير 
بشكل متعرج وعليه مت الطلب 
مــن قائدهــا التوقــف لتحرير 
مخالفــة وتبني ان الشــخصني 
بحالة غير طبيعية وبتفتيش 
املركبة عثر على املضبوطات.

من جهة أخرى،أحال رجال 
األمن العام الى مقر اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية مواطنا من 
مواليد ١994 بعد ان وجهت اليه 
تهم قيادة مركبــة حتت تأثير 
املواد املخــدرة والتســبب في 
حادث مروري واتالف مال الغير، 
وبحسب مصدر أمني فإن بالغا 
ورد عن وقوع حادث سير على 
طريق الدائري الرابع وبانتقال 
رجال األمن الى موقع البالغ تبني 
ان مواطنــا كان يقــود مركبته 
وهــو فــي حالة غيــر طبيعية 
وبتفتيشــه عثر بحوزته على 
انبوب يســتخدم في التعاطي، 
باإلضافة الى ورق لف وقطرة 

وحبة مخدرة.
وعلــى صعيد آخــر، متكن 
الفروانيــة مــن  أمــن  رجــال 
ضبط مواطنني ووافد مصري 
وباكستاني بعد ثبوت حيازتهم 

ملــواد مخدرة فضال عن كونهم 
كانوا بحالة غير طبيعية حيث 
عثر بحوزتهم على أدوات يشتبه 
في أنها ادوات تعــاٍط )انبوبة 
تعاٍط ودفتري ورق لف وقطرة 
للعــني(، كذلك تبني ان املواطن 
يعمل باملباحث اجلنائية وأحيل 
الى جهــة االختصاص، كما مت 
ضبط مواطــن بالرقعي وعثر 
بحوزته على ١99 حبة يشتبه 

في أنها مخدرة )الريكا(. 
 كما القي القبض على وافد 
مصري من مواليد ١989 وبرفقته 
اخــر من نفــس جنســيته من 
مواليد ١986 وثالث باكستاني 
من مواليد ١9٧٧ وعثر معهم على 
مادة بيضاء اللون يشــتبه في 
أنها مخدرة )شبو( وسيجارة 
ملفوفة توجد بها مادة يشتبه في 
أنها مخدرة )حشيش( وادوات 

تعاطٍ )لول( وقطرة عني.

حادث سير يكشف 
عن متعاط وبحوزته 

أدوات تعاطيه


