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النواف تفّقد آلية عمل الدوريات األمنية والكاميرات املرورية 
على جسر جابر: تطبيق القانون على املخالفني واملستهترين

قام وكيل وزارة الداخلية 
الشــيخ  الفريق  بالتكليف 
النــواف بجولــة  فيصــل 
تفقديــة صبــاح امس إلى 
جسر الشيخ جابر يرافقه 
مديــر عــام اإلدارة العامة 

واملتحركة وكاميرات الضبط 
املــروري املنتشــرة علــى 
طول اجلسر، حيث توجد 
)57٦( كاميرا ملتابعة احلركة 
املرورية و)١١( كاميرا ضبط 
مروري و)١٩( كاميرا مراقبة 

بحق متجاوزي السرعة وأي 
مظاهر تخالف القانون.

وخــال اجلولــة، اطلع 
الفريــق النواف على خطة 
علــى  األمنــي  االنتشــار 
اجلســر واملخالفــات التي 

ومتـــابـعة  العمــل  فــــي 
أوال  الــواردة  الباغــات 
بــأول والتعامــل الفوري 
معها، مشددا على تطبيق 
املخالفني  علــى  القانــون 

واملستهترين.

متحركــة، كمــا تفقد غرفة 
حتكم عمليات املرور التي 
ترتبط بالكاميرات، واستمع 
إلى شرح عن آليات الربط 
وخطــة احلركــة املرورية 
وقواعد حتريــر املخالفات 

يتم حتريرها بحق مخالفي 
رمي املخالفات باعتبار جون 
الكويت منطقة ذات طبيعة 

خاصة.
وأكــد الفريــق النواف 
ضرورة االنتباه واليقظة 

وثمــن الفريــق النواف 
جهود رجال األمن في حفظ 
األمن وبســط مظلة األمان 
وتقدمي املساعدات اإلنسانية 
املركبــات وضبط  لقائدي 

احلركة املرورية.

وكيل الداخلية بالتكليف اطلع على خطة االنتشار األمني

النواف متابعا احلركة املرورية ويبدو اللواء عبدالعزيز الهاجريالفريق الشيخ فيصل النواف في غرفة حتكم عمليات املرور 576 كاميرا ملتابعة احلركة املرورية على جسر جابر 

اللــواء  النجــدة  لشــرطة 
عبدالعزيز الهاجري وعدد 

من القيادات األمنية.
وفي بداية اجلولة، اطلع 
الفريق النواف على آلية عمل 
الثابتة  الدوريات األمنيــة 

سرقة مركبة وتعطيل تتبعها

محمد الدشيش

عمــم محقق مخفر شــرطة الصليبخات اوصاف مركبة 
رباعية الدفع متت سرقتها خال وجودها على امتداد طريق 
الدائــري الرابع لفتــرة لم تتجاوز 3٠ دقيقة حســب إفادة 
صاحب املركبة، وبحســب مصدر امني فإن صاحب املركبة 
وهو مواطن قال انه دخل منزله ملدة 3٠ دقيقة وترك سيارته 
موديل ٢٠١5 وحينما عاد وجد زجاجا مبعثرا حولها وهو ما 
يرجح ان يكون اجلاني قد كسر الزجاج وهرب بها، وأضاف 
املبلغ ان الغريب في القضية ان اجلاني عطل جهاز تتبع كان 
بداخلها ومن شأن جهاز التتبع حتديد مكان وجود السيارة.

السيارة املبلغ عن سرقتها

»التمييز«: جتاوزات الزوج 
مباحة في »اجلهل والرضا«

عبدالكرمي أحمد

أكدت محكمة التمييز 
أن جتاوز الزوج بحقوقه 
على زوجتــه من األمور 
املباحة مادام الزوج كان 
يجهــل بذلــك أو يعتقــد 
رضــاء زوجته عن فعله 
أو أعتقد أن املقاومة التي 
تبديهــا غير جدية وأنها 
ال تعدو أن تكون متنعا.

جاء ذلــك خال حكم 
أصدرتــه احملكمة أخيرا 

وألغت فيه حكما اســتئنافيا أدان مواطنا باالمتناع عن 
النطق بعقابه بتعهد مصحوب بكفالة مالية قدرها 5٠٠ 
دينار يلتزم فيها بحســن السير والسلوك ملدة سنتني، 

وقضت مجددا ببراءته.
وتتلخص الواقعة بتقدم مقيمة عربية بشكوى جزائية 
أوضحت فيها أن زوجها قام بضربها محدثا بها إصابات 

إلجبارها على العاقة الزوجية وباستخدام أدوات«.
وذكرت احملكمة في حيثيات حكمها أن الطاعن متسك 
في دفاعه بأن ما أتاه من أفعال على املجني عليها زوجته 
آنذاك غير مجرم قانونا أو محرم شرعا، وأنه من األفعال 
املباحة بني الزوجني، مــا مفاده أنه يجهل صفة اإلخال 
باحليــاء في فعلــه وأنه يجاوز به حقوقــه عليها، وهو 
دفع جوهري يتعني على احملكمة أن متحصه وترد عليه 
قبــوال أو رفضا، إال أن احلكم االســتئنافي غفل عن ذلك 
فإنه يشوبه القصور ويكون معيبا بالفساد في االستدالل 

مبا يوجب متييزه.
وأشارت احملكمة إلى أنها تطمئن مبا قرره املتهم في 
التحقيقات ومتســك به أمام احملكمة من أنه كان يجهل 
صفة اإلخال باحلياء في فعله، معتقدا أن ما أتاه على 
النحو الســالف غير مجرم قانونا أو محرم شرعا وأنه 
من األفعال املباحة بني الزوجني لم يتجاوز بها حقوقه 
عليهــا، فإنه يعتد بهــذا االعتقاد وينتفــي معه القصد 

اجلنائي لديه.
وتعليقا على احلكم، قال وكيل املتهم احملامي إبراهيم 
الكنــدري لـــ »األنبــاء« إن موكله املتهم أنكــر منذ فجر 
التحقيقــات اعتــداءه على املجني عليهــا بالضرب، كما 
خلت األوراق من أي دليل إدانة، ما يعني أن االتهام جاء 

على غير أساس.

احملامي إبراهيم الكندري
السيدة املدعى عليها

»الداخلية«: جاٍر اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بحق سيدة تعدت على الذات اإللهية

ذكــرت اإلدارة العامــة للعاقات 
واإلعام األمني بوزارة الداخلية أن 
قطــاع األمن اجلنائي ممثــا بإدارة 
مكافحة اجلرائم اإللكترونية اتخذ كل 
اإلجراءات القانونية حول ما مت تداوله 
على وسائل التواصل االجتماعي من 
خال مقطع ڤيديــو يتضمن تعدي 

امرأة على الذات اإللهية.
وأوضحت اإلدارة أن إدارة مكافحة 

اجلرائم اإللكترونية التابعة لإلدارة 
العامــة للمباحــث اجلنائيــة قامت 
بإجراء البحث والتحري حول املرأة 
التي ظهرت مبقطع الڤيديو، حيث مت 
التعرف عليها وجار اتخاذ اإلجراءات 
القانونية لضبطها وحتويلها إلى جهة 
االختصــاص. وكانت املرأة نشــرت 
مقطعا تطرقت فيه إلى أمور مرتبطة 
بارتداء احلجاب والدخول إلى اجلنة.

ضرب مواطنة وزوجها 
بالعجرات في »العيون«

ضبط مواطنني ووافد مطلوبني مببالغ 26360 ديناراً

محمد اجلالهمة

كلف رجال إدارة بحث وحتري محافظة اجلهراء بسرعة 
ضبط وإحضار 4 أشخاص اعترضوا طريق زوجني واالعتداء 
عليهما بالضرب املبرح باستخدام العجرات، وهو ما تسبب 
فــي جروح قطعية وكدمات متفرقة وإصابة الزوجني، فيما 
أرفق في ملف القضية تقريران طبيان للمواطن وزوجته. 
واســتنادا الى مصدر أمني، فإن مواطنا وزوجته تقدما الى 
مخفر شــرطة تيمــاء حيث قال الزوج إنــه كان في طريقه 
وزوجته الى منــزل أهل زوجته في منطقة العيون، وعلى 
بعد أمتار منه قام 4 أشخاص بتعمد إعاقة سيارته ومن ثم 
فوجئ بهــم يحملون عجرات ويقومون بضربه بكل عنف، 
وكذلــك قاموا بضرب زوجته وهو مــا أصابها بكدمات، أما 

هو فأصيب الى جانب الكدمات بجرح قطعي في الرأس.

محمد الدشيش

متكن رجال إدارة مباحث 
الفروانية من إلقاء القبض 
علــى مواطنــني ووافد من 
اجلنسية املصرية، مطلوبني 
إلدارة التنفيذ املدني مببلغ 

٢٦3٦٠ دينارا.
التفاصيــل، ذكر  وفــي 
مصدر امني انه أثناء قيام 
إحدى دوريات قسم مباحث 
خيطان بجوالت أمنية في 
املنطقة مت االشتباه مبركبة 
األشــخاص  احد  يقودهــا 
وعند رصده من قبل رجال 
األمن ارتبك، مما أثار الشك 
والريبة لدى رجال املباحث، 
إيقافــه للتأكد  وعليــه مت 
منــه وعند طلــب األوراق 

الثبوتية اتضح انه وافد من 
اجلنســية املصرية، وعند 
االستعام عبر الكمبيوتر 
األمنــي واحلاســب اآللــي 
لــوزارة الداخلية تبني انه 
مطلــوب للتنفيــذ املدنــي 
مببلغ ١١43 دينارا، وعليه 
متــت إحالته الــى اجلهات 

األمنية.
من جهة اخــرى، تلقى 
العارضية  رجال مباحــث 
معلومات من احد املصادر 
الســـــرية عـــــن وجــود 
احــد املطلوبــني للتنفيــذ 
املدنــي مبنطقــة صناعية 
العارضيــة، وعلــى الفور 
انتقلت احدى الفرق لقسم 
مباحث العارضية الى مكان 
تواجــد املطلــوب وأعد له 

كمــني حيث ألقــي القبض 
االســتعام  عليــه وعنــد 
اتضح انه كويتي ومطلوب 
مببلغ ٢3١٠١ دينار، وعلى 
ذلك متت إحالته الى التنفيذ 

املدني.
من جانب آخــر، متكن 
رجــال مباحــث عبــداهلل 
املبـــارك بعـــــد تلقـــيهم 
اليهــم  معلومــات وردت 
الســرية  من احد املصادر 
عن تواجــد احد املطلوبني 
للتنفيــذ املدنــي مبنطقــة 
عبــداهلل املبــارك، وعلــى 
الفور توجه رجال املباحث 
ومت إعــداد كمــني له حتى 
مت ضبطه وعند االستعام 
تبني انــه مواطن مطلوب 
للتنفيذ املدني مببلغ ٢١١٢ 

دينــارا، وعلــى ذلك متت 
إحالته الى اجلهات األمنية 

املختصة.
من جهة أخــرى، أرفق 
3 وافديــن تقاريــر طبية 
فــي قضية حملــت عنوان 
»تبادل بالضرب« وسجلت 
في مخفر شرطة خيطان، 
واستنادا الى مصدر أمني 
فإن عمليات وزارة الداخلية 
تلقت باغا بوقوع مشاجرة 
داخل أحد مساكن العزاب 
في خيطان، حيث انتقلت 
احدى دوريات األمن وتبني 
ان املشاجرة بسبب تعمد 
احد الوافدين التخلص من 
اكياس القمامة اخلاصة به 
مقابل غرفة يقيم بها وافدان 

عربيان.

إصابة 3 وافدين بجروح طفيفة على خلفية التخلص من كيس قمامة


