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وسائل التواصل وثّقت المشاجرة وتبادل الضرب والقذف بالحجارة في »الجليب«

اجلراح يوجّه بإبعاد 16 وافداً سورياً ومصرياً على خلفية »طشر ماي املطر«
محمد الجالهمة ـ بدور الفيلكاوي

بعد ســاعات مــن تمكن 
رجال مباحث وأمن محافظة 
الفروانية من توقيف ١6 وافدا 
المصرية  الجنســيتين  من 
والســورية علــى خلفيــة 
مشــاجرة وقعــت بينهــم 
وقيامهــم بقــذف بعضهــم 
البعــض بالحجــارة، اصدر 
وكيل وزارة الداخلية الفريق 
عصام النهام اوامره بإبعاد 
جميع المتشاجرين على ان 
تدرج اســماؤهم على قوائم 
غيــر المصرح لهــم بدخول 

البالد.
يأتي االجراء استنادا الى 
تعليمــات صادرة عن نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ خالد الجراح 
الذي شدد على ضرورة التزام 
جميع المواطنين والمقيمين 
بالقانــون واالبتعــاد عــن 
الممارسات غير القانونية.

الى ذلك، اكد مصدر امني 
ان الوافدين الـ ١6 احيلوا ظهر 
امس الى ادارة االبعاد االداري 
تمهيدا الحضار تذاكر سفر 
وإبعادهــم الى بلديهم لعدم 
الكويتي  بالقانون  التزامهم 

والبلطجة التي صدرت عنهم.
وكان خــالف بســيط قد 
وقــع مســاء اول مــن امس 
بين وافدين مصري وسوري 
بسبب تجمع المياه الناجمة 
عــن االمطار الغزيــرة التي 
شهدتها البالد مؤخرا، حيث 
كان الوافــد الســوري يقود 
ســيارته فــي احد شــوارع 
الشــيوخ  منطقــة جليــب 
و»طشر« على وافد مصري 
كان يقــود مركبــة، فغضب 
االخيــر وألقــى بالحجــارة 
ســيارة  علــى  والحصــى 

بوزارة الداخلية قد اصدرت 
بيانــا توضيحيــا لمقطــع 
ڤيديو تم تداوله عبر بعض 
التواصل االجتماعي  مواقع 
ويتضمــن مشــاجرة بيــن 
الجنســية  مــن  وافديــن 
المصرية والسورية، وقالت 
انه تم اتخاذ اجراءات ابعاد 
اطراف المشاجرة عن البالد 
بتهمــة اثارة اعمال شــغب، 
واشــارت الى ان بالغا ورد 
الــى مخفر جليب الشــيوخ 
عــن وقــوع مشــاجرة بين 
عدد مــن الوافديــن نتيجة 
خالف بين قائدي مركبتين 
واسفر عن اصابات بسيطة 
بيــن الطرفين، وعلى الفور 
انتقل رجال امن مخفر جليب 
الشيوخ وتمكنوا من ضبط 
افراد المشــاجرة وتم اتخاذ 
االجراءات الالزمة البعادهم 
عن البالد بتهمة اثارة اعمال 

شغب.
وأهابــت االدارة باالخوة 
المواطنين والمقيمين تحري 
النفــس واحتــرام  ضبــط 
القانون وعدم اثارة اي اعمال 
شغب، مؤكدة ان المؤسسات 
االمنية تتصــدى بكل حزم 
وشدة ألي محاولة لمخالفة 

القانون.

الطرفان  السوري، فتشابك 
في مشاجرة تجمع على اثرها 
الطرفين،  اصدقاء ومعارف 
واشــتبكوا فــي مشــاجرة 
عنيفــة نتــج عنهــا اتــالف 
الغيــر، وتفاعلت  ممتلكات 
وسائل التواصل االجتماعي 
حيث بثــت مقاطع مصورة 
للمشاجرة وهو ما ادى الى 
المســؤولة  الجهــات  قيــام 
باتخاذ اجراءات رادعة بحق 
كل من شارك في المشاجرة.
العامــة  وكانــت االدارة 
للعالقــات واالعــالم االمني 

الشيخ خالد اجلراح

املشاجرة كما بثتها وسائل التواصل 

إدراج أسماء 
املتشاجرين على 

قوائم غير املصرح 
لهم بدخول البالد 

للبلطجة وعدم 
االلتزام بالقانون

الفريق عصام النهام 

بتوجيهات ومتابعة نائب رئيس مجلس الوزراء الفريق الشيخ سيف بن زايد

»الداخلية« اإلماراتية احتفلت بإصدار كتاب »زايد على ألسنتهم وفي قلوبهم«
أبوظبي - هاني الظفيري

فــي إطــار مبــادرات عــام 
زايــد، أقامــت مجلــة الثقافة 
االجتماعيــة واألمنية »999«، 
التي تصدر عن وزارة الداخلية 
اإلماراتية احتفاال بفندق قصر 
اإلمــارات بأبوظبي مبناســبة 
إصدارهــا كتابا بعنوان »زايد 
على ألســنتهم وفي قلوبهم«، 
وذلك برعاية وحضور اللواء 
د.أحمــد الريســي مفتش عام 
وزارة الداخلية، وخليل بدران 
رئيــس جلنــة تطويــر مجلة 
999، والعقيــد عوض ســعيد 
عضــو جلنــة تطويــر املجلة 
ورئيــس حتريرها، وعدد من 
كبار الضباط والشــخصيات 

واإلعالميني. 
وألقى اللواء الريسي راعي 
االحتفال كلمة أكد فيها أن »عام 
زايــد«، بتوجيهــات صاحــب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيــان رئيس الدولة، جاء 
ليعبر أبناء الوطن جميعهم عن 

شكرهم وتقديرهم وعرفانهم 
ملا بذله »زايد اخلير« من أجل 
هذا الوطن وشعبه ليحيا حياة 
كرمية ملؤها السكينة واألمن 
واألمان، ومحاطا بقيادة رشيدة 
ترعى شــعبها، وتوفر له كل 

أسباب احلياة الرغيدة.
وأكــد أن احتفاليــة وزارة 
اليوم هــي احتفاء  الداخليــة 
بإرث املغفور له الشــيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل 

محمد بــن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

للقوات املسلحة.
الريســي  اللــواء  وأشــار 
إلــى أن هــذه االحتفالية جزء 
مــن مبادرات عديــدة أطلقتها 
وزارة الداخليــة احتفاء بعام 
زايد، بتوجيهات ومتابعة من 
الفريق سمو الشيخ سيف بن 
زايــد آل نهيان نائــب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، 

حيث مت في الكتاب استعراض 
تاريخ املغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل 
ثراه« من خالل شهادات لعدد 
من الشخصيات من املواطنني 
واملقيمني العرب واألجانب في 
دولة اإلمارات، عبروا فيها عن 
حب الشيخ زايد »رحمه اهلل« 
لشعبه ووفاء الشعب واملقيمني 
في الدولــة مليراثــه، وتأكيدا 
للهوية الوطنية وقيم الوالء.

ولفــت إلى أن اصــدار هذا 
الكتاب رسالة وفاء وحب للقائد 
اخلالد، خصوصا أنه تزامن مع 
اقتــراب نهاية عام زايد ٢٠١٨، 
والذي اعتمده صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، مشيدا بحرص 
وزارة الداخلية بقيادة  الفريق 
ســمو الشيخ ســيف بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزيــر الداخلية على 
توفيــر كل الدعم واإلمكانيات 
الالزمة إلجناح مبادرات وزارة 
الداخلية ومجلة 999 في عام 

ثراه« الذي سيظل رمزا للخير 
والعطاء، والقائد املؤسس الذي 
بنى وطنا يفخر به أبناؤه، وفق 
نهج ســديد يسير على خطاه 
صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
يعضــده ويســاعده صاحــب 
السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلــس الوزراء حاكم 
دبي، وصاحب السمو الشيخ 

حيث مت تشكيل اللجنة العليا 
ملبادرات عام زايد في الوزارة، 
وكانت هناك مبادرات عدة، منها 
»مجالــس زايــد املجتمعيــة« 

وغيرها.
من جانبــه، أوضح خليل 
بــدران رئيس جلنــة تطوير 
مجلــة 999 أن اصــدار املجلة 
لكتــاب »زايد على ألســنتهم 
وفــي قلوبهم« جــاء في إطار 
مبــادرات »عــام زايــد ٢٠١٨«، 

زايد ٢٠١٨. في ســياق متصل، 
أكــد العقيد عوض ســعيد أن 
مجلة 999، حرصت بتوجيهات 
من الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
ومبتابعــة مــن خليــل بدران 
رئيس جلنة تطويــر املجلة، 
وبجهــود فريق عمــل املجلة، 
على املشــاركة في الفعاليات 
الرســمية والشــعبية خــالل 
عــام زايد، ومنهــا تنظيم هذا 
االحتفال وإصدار كتاب »زايد 
على ألســنتهم وفي قلوبهم«، 
والذي يعتبر محطة جديدة من 
محطات حتقيق رؤية وشعار 
املجلة »مفهــوم جديد لعالقة 

الشرطة باملجتمع«.
وقام اللواء الريسي وخليل 
بدران والعقيد عوض ســعيد 
بتدشــني النســخة األولى من 
الكتــاب، والتــي أهديــت إلى 
الفريق سمو الشيخ سيف بن 
زايد آل نهيان، وتسلمها نيابة 

عن سموه اللواء الريسي.

حديث جانبي بني اللواء د.أحمد الريسي والعقيد عوض سعيدكتاب املغفور له الشيخ زايد بن سلمان في احلفل الشيخ سيف بن زايد

الريسي: االحتفالية 
جزء من مبادرات 

عديدة أطلقتها 
الوزارة احتفاء بعام 

زايد 

عدل ومحاكم

إعداد: عبدالكريم أحمد

مسنّة شهدت بإرضاع الزوج ووالدة الزوجة ملدة 5 سنوات
»األسرة« تبطل زواج مواطنة بخالها من الرضاعة

أبطلــت دائرة األســرة 
باحملكمة الكلية عقد زواج 
مواطنة مبواطن قبل الدخول 
بها بعدما تبني أنه خالها من 
الرضاعة، وكانت املواطنة قد 
تقدمــت عبر محاميها عايد 
الرشــيدي بالدعوى مبينة 
أنها تزوجت باملدعى عليه 
مبوجب عقد زواج ولم يدخل 
بها، إال أنها اكتشفت الحقا 
أنه خالها من الرضاعة وأنه 
يحرم عليها حترميا مؤبدا 
استنادا إلى الدين اإلسالمي 
وفتوى أقرت خاللها امرأة 

مسنة أنها أرضعت أم املدعى 
عليه واملدعية معا أكثر من 
خمس سنوات ومن ثم يكون 
خالها من الرضاعة وتكون 

ابنة اخته من الرضاعة.
وذكر احملامي الرشيدي 
أن الزوجني أقرا مبضمون 
الفتوى وشهادة املسنة في 
محضر اجللســة، ومن ثم 
يكون زواجهما باطال لكون 
املدعى عليها محرمة عليه 
حترميا مؤبدا، مشــيرا إلى 
أن الدعوى أقيمت على سند 
احملامي عايد الرشيديصحيح من الواقع والقانون.

براءة بولند وعرفات من تبادل السب على »التواصل«
ألغت محكمة التمييز حكم االستئناف 
القاضي بالتقريــر باالمتناع عن النطق 
بعقاب الممثلة زهــرة عرفات والمذيعة 
حليمة بولند، وقضت مجددا ببراءتهما 
من إساءة استعمال الهاتف وتبادل السب 

في مواقع التواصل االجتماعي.
 وكــــان خالف قد وقــع بين عرفات 

وبولند على خلفية قيام األخيرة بتصوير 
األولى بعد قيامها بعملية تجميل والتعليق 
علــى مالمح وجهها وهــو األمر الذي لم 
يــرق لها الحقا، مبينــة أنها لم تأذن لها 
بالتصويــر، غيــر أن األخــرى أكدت أن 
التصــــوير كــان بــــرضاها وبحضور 

شهود.

وفاة وإصابة 1٢  في انقالب باص على »األرتال«
بدور الفيلكاوي

توفي عامــل وافد وأصيب ١١ آخرون في 
حادث انقالب باص نقــل عمال على طريق 

األرتال.
وكان بالغ بالحادث قد ورد إلى عمليات 
الداخلية، فانتقلت دوريات األمن والطوارئ 

الطبية إلــى موقع البالغ حيث عاين رجال 
األمن الحادث وتم تسليم جثة العامل المتوفى 
إلى األدلة الجنائية، فيما نقل المصابون إلى 

مستشفى العدان لتلقي العالج.
وذكــر مصدر أمني انه تــم فتح تحقيق 
حــــول الحادث لمعــــرفة أسبــاب انقالب 

الباص.

»اإللكترونية« تالحق مروجي الشائعات حول األمطار
محمد الجالهمة

كشــف مصدر امني عــن أن ادارة 
الجرائم االلكترونية بصدد استدعاء 

عدد من مستخدمي وسائل التواصل 
االجتماعي ممن بثوا مقاطع وصورا غير 
حقيقية حول االمطار سواء بالكويت 
أو في دول مجــاورة للتحقيق معهم 

وإحالتهم الى االختصاص بتهم متعلقة 
بإســاءة استخدام وســائل التواصل 
وترويج شائعات.  وطالب المصدر كل 
مستخدمي وسائل التواصل بتجنب بث 

الشائعات لخطورتها، مؤكدا ان هناك 
متابعة دقيقة لكل ما ينشر، منوها الى 
أن من حق أي مواطن متضرر التقدم 

ببالغات بهذا الخصوص.

ضبط مواطن وعربي في املطار  بحبوب مخدرة وخمور وسيجارة
هاني الظفيري

متكن رجال مطار الكويت الدولي امس من احباط 
تهريب كمية من احلبوب املخدرة وزجاجات خمر 
مســتوردة، وذكر مصدر جمركي ان احد مفتشي 
جمارك املطار اشــتبه في عربي قــدم من موطنه 
وبتفتيــش امتعتــه عثر بحوزته علــى كمية من 
احلبــوب والتي يشــتبه انها مخــدرة واقتيد الى 
مكافحة املخدرات واحيلت املضبوطات الى االدلة 
اجلنائية للوقوف على ماهية احلبوب املضبوطة.
من جهة اخرى اشــتبه رجال جمرك املطار في 
مواطــن قــادم وبتفتيش امتعته عثــر بها على ٣ 
زجاجات حتوي مشروبات روحية وسيجارة بها 
مادة احلشيش ومت اقتياده الى مكافحة املخدرات 

شرائط احلبوب التي عثر عليها بحوزة الوافدزجاجتا اخلمر اللتان ضبطتا مع املواطن للتهريب اجلمركي ومواد مسكرة.

إخماد حريق شّب 
في عمارة باجلليب ظهر أمس

عبداهلل قنيص

أخمد رجال اإلطفاء حريقا اندلع ظهر 
امس االثنني في عمــارة مبنطقة جليب 
الشــيوخ وذكرت ادارة العالقات العامة 
واإلعالم في اإلدارة العامة لإلطفاء في بيان 
لها ان مركز عمليات اإلدارة العامة لإلطفاء 
تلقى بالغا ظهر امس يفيد باندالع حريق 
شقة بعمارة في منطقة جليب الشيوخ، 
وعلى اثــره توجهت فرق اطفاء مركزي 
جليب الشيوخ والعارضية بقيادة رئيس 

قسم مبركز اجلليب املقدم محمد اشكناني.
وقالت اإلدارة بعد وصول فرق اإلطفاء: 
تبني أن احلريق نشــب في احدى شقق 
العمارة في الدور الثالث. وعليه باشــر 
رجــال اإلطفــاء عملية اإلخالء لســكان 
العمــارة، ومتكنــت فــرق اإلطفــاء من 
السيطرة على احلريق وإخماد النيران من 
دون وقوع اصابات، واقتصرت األضرار 
على املاديات، تواجد مبوقع احلادث رجال 
األمن من وزارة الداخلية وإدارة الطوارئ 

أحد رجال اإلطفاء يكافح احلريقالطبية من وزارة الصحة.


