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إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

رفض دعوى جديدة لوقف
االختبارات الورقية للمرحلة «الثانوية»

قاتل فرح ينكر خطفها وتتّبعها بـ «جهاز»

استمرار حجز ٣ متهمني بإدارة حسابات وهمية 
واإلفراج عن رابع تأكد عدم صلته بالواقعة

قضت الدائرة اإلدارية في احملكمة الكلية 
امس، بعدم قبول شق مستعجل طالب بوقف 
االختبار الورقي لطلبة الثانوية العامة، وذلك 

النتفاء مصلحة املدعي.
وتعد هذه الدعوى هي الثانية التي يتم 
عدم قبولها بعد دعوى مماثلة قضت احملكمة 
أمس بعــدم قبولها، وتتبقى هناك دعوى 
ثالثة تنظرها احملكمة قبل موعد انطالق 

االختبارات الورقية.

وكان املدعي قد رأى أن قرار اختبار 
الطلبة ورقيا من شــأنه اختالط الطالب 
في ظل جائحة ڤيروس كورونا ما يشكل 
خطرا على حياتهم وحياة ذويهم ويسهم 

بتفشي الوباء.
وأشار املدعي إلى وسائل بديلة وآمنة 
ميكن لوزارة التربية اللجوء إليها الختبار 
الطلبــة بدل تعريضهم خلطــر اإلصابة 

بالڤيروس.

عقدت محكمة اجلنايات أمس أولى جلساتها لنظر دعوى 
يتهم بها قاتل املواطنة فرح أكبر بخطفها ووضع جهاز 
تتبع في مركبتها، وهي واقعة حدثت خالل شهر فبراير 

املاضي وأخلي سبيله فيها قبل ارتكابه جرمية القتل.
وفيما قررت احملكمة برئاسة املستشار نايف الداهوم 
إرجاء الدعوى إلى ٧ يونيو املقبل لسداد رسم الدعوى 
املدنية وتقدمي املرافعة، مثل اجلاني أمامها وأنكر التهمتني 
املشار إليهما بقوله: «ال.. غير صحيح». وتخلل جلسة 
أمس حضور وكيل ورثة املجني عليها احملامي عبداحملسن 
القطان، حيث قدم للمحكمة حافظة مســتندات حتوي 
صورة شهادة وفاتها، كما قدم صحيفة ادعاء مدني قبل 

املتهم مببلغ ٥٠٠١ دينار على سبيل التعويض املؤقت.

أمرت النيابة العامة باستمرار حجز 
ثالثــــة من غير محددي اجلنسية على 
إدارة  التحقيق معـــــهم بقضية  ذمة 
حســابات وهمية في مواقع التواصل 
االجتماعي، فيما استبعدت متهما رابعا 
وأفرجت عنه بعدمــا تأكد عدم صلته 

بالواقعة.
وذكر مصــدر أن القضية مصنفة 
كجنحة ال جناية إال أنه مت تفويض النيابة 
العامة للتحقيق بها، مشيرا إلى أن التهمة 

األساسية هي تدوين تغريدات تتضمن 
إساءة إلى اآلخرين من حسابات وهمية 

غير مرخصة.
وأشــار املصدر إلى أن التحقيقات 
املتهمني حول إســاءتهم  متواصلة مع 
لشخصيات من ١٧ حسابا وهميا، والتأكد 
من وجود أي أشخاص أو شخص يوجههم 
أو يدعمهــم، الفتا إلــى أن املتهمني لم 
يفحصوا عن أية معلومات بهذا الشأن 

حتى اللحظة.

املتهم

حريق في «الثامن» يخلي ١٢ طابقًا في املهبولة

سعود عبدالعزيز

ذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم 
بقوة اإلطفاء العام أن فرق اإلطفاء متكنت 
من السيطرة على حريق اندلع في شقة 

بعمارة في منطقة املهبولة.
وأوضحت اإلدارة أن غرفة العمليات 

تلقت بالغا يفيد عن وقوع احلادث، وعلى 
الفــور مت توجيه فرق االطفاء من مراكز 
املنقف والفحيحيل واالنقاذ الفني وعند 
الوصول للموقع باشــرت الفرق عملية 
اإلخالء للسكان احترازيا ومتت مكافحة 
احلريــق وإخمــاده مــن دون وقوع اي 

اصابات بشرية.

إحدى آليات اإلطفاء مقابل البناية

احملكمة أّجلت واقعة القتل إلى ٧ املقبل للمرافعة

تسجيل قضايا جنائية بحق ٦ مواطنني صّوروا «أوراق التصويت»
عبداهللا قنيص

العامــة  اإلدارة  ذكــرت 
للعالقــات واإلعــالم األمنــي 
الداخليــة ان اجلهات  بوزارة 
األمنيــة املختصــة تلقت عدة 
بالغــات تفيــد بضبط ســتة 

متت احالتهم إلى النيابة العامة 
التي أمرت بتســجيلها قضايا 
٢٠٢١/١١ جنايات  حتت أرقــام 
و٢٠٢١/٢٦  الســالم  صبــاح 
و٢٠٢١/٢٧ جنايــات مبــارك 
الكبيــر و٢٠٢١/٣٦ جنايــات 
األحمــدي و٢٠٢١/١٠ جنايــات 

السجن املركزي. وقالت في بيان 
النزيــل املنتحر  صحافي، إن 
كان محبوسا على ذمة قضية 
مخدرات، مشيرة الى أنه يعاني 
من اضطرابات نفسية ولديه 
ملف مراجعات في مستشفى 

الطب النفسي.

الصباحية، ومت التحفظ على 
املتهمني واملضبوطات التخاذ 

االجراءات القانونية بحقهم.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة 
الداخلية أن األجهزة املختصة 
فتحت حتقيقا في مالبســات 
إقدام نزيل على االنتحار داخل 

انتحار نزيل لديه ملف في «الطب النفسي»

مواطنني قاموا بتصوير أوراق 
االقتــراع اخلاصــة بهم عقب 
االدالء بأصواتهم في االنتخابات 
التكميلية بالدائرة اخلامســة 
عن طريق الهاتف النقال ومت 
حترير أوراق االقتراع والهواتف 
املستخدمة. وتوضح اإلدارة أنه 

سقوط مورد اخلمور إلى بنيد القار في قبضة «أمن العاصمة»
أمير زكي

متكن رجــال أمن محافظة 
العاصمــة مــن ضبــط وافــد 
آسيوي اعترف بتوزيع اخلمور 
احمللية في منطقة بنيد القار 
وضبــط بحوزتــه كميــة من 
اخلمور إلى جانب مبلغ مالي 
حصيلــة كان مــن املقــرر ان 

يتضاعف عشر مرات.
وفي االعترافات األولية أمام 
رجال األمن، اعترف بأنه يوظف 
مندوبني من اجلنسية اآلسيوية 
لتوزيع اخلمور على زبائن لهم 
مقابل ١٠ دنانير في الســاعة، 
وأنه اعتاد بشــكل يومي على 
احلضور محمال بشــحنة من 
اخلمور لتوزيعها داخل املنطقة 

مبعاونة مندوبيه.

القــار ومــن ثم ضبطــه  من 
قبل املقــدم العجمي واملالزم 
اول محمد احلوشــان، حيث 
أرشد املتهم عن املركبة التي 
يحرص على إيقافها في ساحة 

الوافد عن البالد وإدراج اسمه 
على قوائم غير املصرح لهم 
بالدخول واتخــاذ اإلجراءات 
املركبــة  بحــق  القانونيــة 
املضبوط بها اخلمور احمللية.

ترابية ويسلم منها اخلمور الى 
مندوبيــه، وبتفتيش املركبة 
عثــر بداخلها علــى عدد من 
زجاجــات اخلمــور. ورجح 
مصــدر أمنــي أن يتــم إبعاد 

يوّظف آسيويني للترويج مقابل ١٠ دنانير

الوافد واملضبوطات في املخفراملركبة التي يستغلها الوافد في تخزين اخلمور

إن  أمنــي  وقــال مصــدر 
معلومــة وصلت الــى املقدم  
حمــدان العجمي عن نشــاط 
الوافــد وعليــه جــرى عمل 
كمــني لــه فــي منطقــة بنيد 

بالغ عن عزباء حامل في «سلوى» وأخرى لسرقة كفيلها الطبيب
أمير زكي

اقتيدت وافدة آســيوية 
من مخفر شرطة سلوى إلى 
مقر اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائيــة للتحقيــق معها 
وحتديد هوية شخص اقامت 
معه عالقة محرمة اســفرت 

عن حمل سفاح.
وجاء توقيف الوافدة في 

مبارك للتأكد.
وأضــاف املبلغ: اشــتبه 
اطباء املستشــفى في حالة 
الوافــدة واتفقــوا مــع رأي 
طبيــب املســتوصف ليتم 
عمــل حتاليل وســونار لها 
وتبني انها حامل في شهرها 
اخلامس ومت تسجيل قضية 
حمــل ســفاح علــى ان تتم 
الذي  احالتهــا والشــخص 

وجاءت القضية بعد بالغ 
تقدم به وافــد مصري الى 
املخفر، وقال فيه انه فوجئ 
باختفاء الوافدة واكتشــف 
انها سرقت مبلغ ١٠٠٠ دينار 
كان يضعه داخل دوالب في 
غرفة نومه، مشيرا الى ان 
جــواز ســفر الوافــدة كان 
بحوزتها، وسجلت قضية 

سرقة.

اقامت معه العالقة احملرمة 
الى القضاء.

مــن جهــة اخــرى، عمم 
محقق مخفر شرطة سلوى 
اسم وافدة آسيوية على قوائم 
املطلوب القبض عليهم وذلك 
للتحقيق معهــا في اتهامها 
بسرقة ١٠٠٠ دينار والهروب 
إلى جهة غير معلومة وإغالق 

هاتفها النقال.

املخفر بعد ان تقدم مواطن 
ببــالغ قال فيــه ان خادمته 
كانــت تعاني مــن االرهاق 
واأللــم املســتمر وعليه مت 
نقلها الى املستوصف، حيث 
ابدى الطبيب املعالج شكوكا 
في انها حامل، مشــيرا الى 
ان زوجتــه ابلغت الطبيب 
بأن خادمتها عزباء، ولكنه 
طلــب مراجعة مستشــفى 

وكيال املرور واإلقامة يستقبالن املراجعني اليوم وكل ثالثاء
محمد اجلالهمة

أعلنت وزارة الداخلية أن 
وكيلي قطاع املرور والعمليات 
اللواء جمال الصايغ وشؤون 
اإلقامة اللواء أنور البرجس 
سيباشران اعتبارا من اليوم 
الثالثاء وكل ثالثاء استقبال 
املراجعني وذلــك للنظر في 
معامالت املواطنني، وذلك في 
إطار تعليمات وزير الداخلية 
الشــيخ ثامر العلي ووكيل 
وزارة الداخلية الفريق عصام 

النهام.
ومن املقرر أن يســتقبل 
اللواء جمال الصايغ املراجعني 
في مقر اإلدارة العامة للمرور 
مبنطقة الشويخ في الفترة 
من السادســة حتى الثامنة 

منطقة الضجيج.
الــوزارة على  وشــددت 
اتباع اإلجــراءات  ضــرورة 
الصحية خالل القيام مبراجعة 

وكيلي املرور واإلقامة.
مــن جهــة أخــرى، يبدأ 

اخلفيفة اجلديدة التي ال تزيد 
حمولتها على ٢ طن والواردة 
مــن الــوكاالت املعتمدة من 
اجلهات املختصة، بشرط أن 
تكون وثيقة التأمني اإلجباري 
ضد الغير سارية ملدة سنتني، 
وقيمة رسوم الفحص الفني 
للسيارات اخلاصة بالكويت ٢ 
دينار، وهي نفس قيمة رسوم 
الفحــص الفنــي لســيارات 
النقــل املتوســط واخلفيف 
والثقيل وســيارات األجرة 
ونقــل الــركاب، بينما قيمة 
رسم الفحص الفني للدراجة 
اآلليــة ١ دينــار، بينما بلغ 
قيمة رسوم الفحص الفني 
اخلارجي للسيارات اخلاصة 
(الصالونات) وسيارات النقل 

املشترك ١٠ دنانير.

اعتبــارا مــن غــد األربعــاء 
العمل بقرار وزير الداخلية 
الشــيخ ثامر العلي بشــأن 
رســوم ٥٨ خدمــة تقدمهــا 
للمــرور  العامــة  اإلدارة 
التابعــة  الفنيــة  واإلدارات 
لهــا، وتضمن القــرار إعفاء 
السيارات اخلاصة اجلديدة 
والدراجــات اآللية اخلاصة 
اجلديدة من رسوم الفحص 
الفنــي ملــدة ثالث ســنوات 
بشــرط أن تكون واردة من 
الوكاالت املعتمدة من اجلهات 
املختصة وبشرط أن تكون 
وثيقة التأمني اإلجباري ضد 
غير الســارية املفعول ملدة 
ثالث ســنوات، كمــا تعفى 
من رســوم الفحــص الفني 
ملدة سنتني ســيارات النقل 

بدء العمل برسوم ٥٨ خدمة بـ «املرور» اعتبارًا من غٍد األربعاء

اللواء أنور البرجساللواء جمال الصايغ

والنصف مساء اليوم الثالثاء 
وكل ثالثــاء، أما اللواء انور 
البرجس فســوف يستقبل 
املراجعــني فــي الفتــرة من 
السادسة حتى الثامنة مساء 
مبقر قطاع شؤون اإلقامة في 


