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تكرمي قيادات أمنية شاركت في تأمني 
احلسينيات وبيوت العزاء

قام وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
العمليات واملــرور واألمن العام بالوكالة 
اللــواء جمــال الصايغ أمس، باســتقبال 
مديــري أمــن احملافظات الســت وكّرمهم 
وأشــاد بجهودهم في تأمني احلســينيات 
وبيوت العزاء، ونقل اللواء الصايغ ملديري 

األمن وقيادات أخرى حتيات وشكر نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشــيخ طــالل اخلالد 
والقيادة السياسية على جهودهم وجهود 
جميع رجال األمن الذين شاركوا في تأمني 

احلسينيات وبيوت العزاء.

اللواء جمال الصايغ متوسطا املكرمني

تزويج فتاة من مواطن بوالية القاضي

انتحار هندي ووفاة نزيل في كبد و«املركزي»

إلزام شركة طيران أجنبية بتعويض 
مواطنة ١٠٠٠ دينار إللغاء رحلتها

محمد اجلالهمة 

قضت محكمة األســرة 
بإثبات «عضل ولي فتاة» 
وتزويج املدعية من املدعى 
عليه الثاني بوالية القاضي.
الدعــوى  وتتلخــص 
املرفوعة من احملامية إيالف 
خليل الصالح في أن مواطنة 
عانــت من تعنــت ورفض 
والدهــا لــكل املتقدمني لها 
ولشقيقاتها بحجج واهية 
ويفتعــل املشــكالت دائما 

انتقامــا مــن والدتها بعــد تطليقها ورغم 
تقــدم الزوج ألكثر من ٣ ســنوات للزواج 
كونه يريد الزواج من التي اختارها لتكون 
رفيقة دربه وأم أبنائه إال أنه فوجئ بوالد 
زوجته يفتعل املشاكل ويدعي أنه ال يصلي 
وسيئ السمعة وهو ما نفته باألدلة الدامغة 
احملامية ايالف الصالح أمام احملكمة وبشهادة 
الشــهود قائلة كيف يدعي املدعى عليه ان 

املتقدم لزواج ابنته ال يصلي 
واملســجد يبعد عن منزله 
أمتارا قليلة بشهادة املصلني 
أنه يصلي في املسجد بشكل 

مستمر؟!
ناهيــك عــن أن ما قاله 
للمحكمة عن الزوج ليس 
كفئــا البنته يبــني حقيقة 
إصراره على عرقلة زواج 

ابنته وشقيقاتها.
وفيمــا قضــت احملكمة 
بإثبــات زواج املدعية من 
املدعى عليه الثاني بوالية 
القاضي، أكدت احملامية ايالف الصالح أن 
قضايا العضل التزال مستمرة في الكويت 
وأن هناك نساء يعانني من العنوسة بسبب 
العادات والتقاليد التي تخالف اإلسالم وفقدن 
زهرة شبابهن بسبب تعنت أولياء أمورهن، 
ناصحة الالتــي يعانني من هذه املشــكلة 
باللجوء إلى القضــاء لتزويجهن بدال من 
سلك طرق أخرى ال حتمد عقبى نتائجها.

عبداهللا قنيص

أقدم وافد هندي في العقد الرابع على 
إنهاء حياته شــنقا فــي جواخير كبد، 
وقال مصدر أمني إن الوافد قام بشنق 
نفسه في إحدى غرف جاخور يعمل به.

من جهــة أخرى، نقلــت جثة نزيل 
غير كويتي الى الطب الشرعي للوقوف 
على مالبســات وفاته داخل محبســه، 
ومن املقــرر ان يحدد الطب الشــرعي 
اسباب الوفاة وإذا ما كانت طبيعية أو 

لسبب آخر.

عبداهللا قنيص

قضت محكمة االستئناف 
بإلزام شركة طيران أجنبية 
بتعويــض مواطنــة ١٠٠٠ 
دينــار كويتــي تعويضا 
عن االضــرار األدبية التي 
حلقــت بهــا جــراء الغــاء 
رحلتها املقررة من مدينة 

مانشستر إلى الكويت. 
وقائـــع  وتتلـخـــص 
اقامتهـــا  التــي  الدعــوى 
املواطنــة عبــر احملامــي 

محمــد الصايغ بان موكلتــه قامت بحجز 
تذكرة علــى منت اخلطــوط املدعى عليها 
من مدينة مانشســتر إلى الكويت، اال انه 
خالل توجهها الى املطار تلقت رسالة من 
شركة الطيران تفيد بأنه مت الغاء الرحلة، 
وانه سيتم اعالمها مبوعد جديد، ما جعل 

الشركة تقوم بإلغاء اتفاقها 
مع سيارة االجرة من شيفلد 

إلى مانشستر. 
وأكد الصايغ ان موكلته 
الشــركة  قامت مبراســلة 
وابدت استياءها من الغاء 
الــرد  الرحلــة، وجاءهــا 
باالعتذار وإقرارهم باخلطأ، 
واقترحوا عليها مبلغا اال ان 
موكلته اعتذرت عن تقبل 
املبلغ الزهيد الذي عرض 
عليهــا، حيث ان الشــركة 
التعاقدي  بالتزامها  اخلت 
جتاه موكلته، وأصابها ذلك بأضرار مادية 

وأدبية. 
وطالــب الصايغ بنــدب خبير إلثبات 
وتقديــر التعويض املســتحق الذي حلق 
مبوكلته نتيجة الغاء الرحلة، متهيدا إللزامها 

مبا يسفر عنه التقرير.

لرفض األب تزويجها منه ألنه ال يصلي و«مو كفو»

احملامية إيالف الصالح

احملامي محمد الصايغ

الفهد: «اجلمارك» تدشن خدمة إلكترونية 
لتوكيل السفر بسيارة لدول مجلس التعاون

محمد اجلالهمة 

أعلن مديــر عام اإلدارة 
العامة للجمارك ســليمان 
الفهد، عن تدشــني املرحلة 
األولى من مشروع اخلدمات 
اإللكترونيـــــة واآلليــات 
النظامية املتكاملة لتوكيل 
الســفر بســيارة كويتيــة 
للدول األعضاء في مجلس 
التعــاون لــدول اخلليــج 
العربيــة، حيــث متكــن 
الســيارة  اخلدمــات مالك 
من األفراد من تقدمي الطلب 
إلكترونيا من خالل قنوات 
الربط اإللكتروني مع الهيئة 
املدنية  العامة للمعلومات 

عبر تطبيق هويتي.
فــي  الفهــد  وأضــاف 
تصريحه أن اجليل اجلديد 
من اخلدمــات اإللكترونية 
التي يتم تدشــينها يتميز 
بكفاءته العالية في الترابط 
اإللكترونــي مــع قطاعات 
التحقق  الدولــة وإمكانية 
الفوري للمعامالت ودون 
احلاجة للمراجعات امليدانية 
املتعــددة، مشــيرا إلى أن 

أكثــر فاعليــة وفــي وقت 
أقصر. وأكد الفهد ان ملف 
التحول الرقمي في مقدمة 
أولويات اخلطط التنفيذية 
للمؤسسة اجلمركية، ومبا 
يضمن تســهيل وحوكمة 
وتأمني املعامالت احلكومية 
الرقميــة، حيــث تســعى 

مشــيرا إلى أن هــذا يأتي 
في إطار توجيهات الدولة 
بتعزيــز التحــول الرقمي 
وميكنــة كافــة اإلجراءات 
على نحو يساعد في حتفيز 
االستثمار وتقدمي خدمات 
رقمية للمواطنني مع الربط 
بني كافة اجلهات احلكومية.

العامــة للجمــارك  اإلدارة 
إلى توسيع أعمالها وطرح 
خدمــات ومنتجات رقمية 
إلى جانب تعزيز خططها 
فــي التحــول الرقمي عبر 
تقــدمي أحــدث اخلدمــات 
اإللكترونيــة التي تشــمل 
إطالق املنصــات الرقمية، 

في إطار توجيهات الدولة بتعزيز التحول الرقمي وميكنة جميع اإلجراءات

سليمان الفهد

اخلدمات متكن مالك السيارة تقدمي الطلب إلكترونيا عبر تطبيق هويتي

اآلليــات اجلديــدة إلصدار 
التوكيــل شــاملة، حيــث 
ميكــن حتقيــق املصادقة 
من خالل استخدام منصة 
تطبيــق هويتــي ومنصة 
دون  الداخليــة  وزارة 
تدخل للعنصر البشــري، 
الرقمية  الهويــة  لتجســد 
التــي تعمل عليهــا اإلدارة 
العامــة للجمــارك وطرق 
ووســائل تقــدمي خدماتها 
وإنهــاء اإلجراءات بشــكل 

القبض على مصور مقطع سواطير حولي وجارٍ ضبط املتشاجرين
مبارك التنيب

كشــف مصدر أمني عن تفاصيل 
املشاجرة التي مت تداولها على نطاق 
واسع، وشوهدت خاللها كمية كبيرة 
من السنج والسواطير بصورة مفزعة 
بحوزة شــباب اغلبهــم أحداث على 

ما يبدو.
وقــال املصــدر: لــم يــرد بــالغ 

الــى عمليــات وزارة  باملشــاجرة 
الداخليــة، وفــور تــداول املقطع مت 
التوصــل الى هوية من قام بنشــر 
املقطع، وتبني انه شــخص من غير 
محددي اجلنسية، ومت توقيفه وقال 
انــه يعرف بعضا من املتشــاجرين 

وزود رجال األمن مبا يعرفه.
وأضاف املصدر: مت حتديد موقع 
املقهى وهو في منطقة النقرة، حيث 

انتقل رجال األمن الى املقهى ومت فتح 
حتقيق، حيث افاد صاحب املقهى وهو 
مواطن بأنه كان برفقة صديقه يشرف 
على إغالق حسابات املقهى، وفي نحو 
الثالثة فجرا دخل شابان يبدو أنهما 
في حالــة غير طبيعية، حيث طلب 
منهما مغــادرة املقهى لتأخر الوقت 

وأنه حان موعد اإلغالق.
وأضاف: خرج الشابان وبعد عدة 

دقائق فوجئ بذات الشابني وآخرين 
على ما يبــدو أنهما تواصلوا معهم 
هاتفيــا يقومــون بترويــع العمال 

واملواطن وصديقه.
وأكــد املصدر أن رجــال املباحث 
قاموا بتفريغ الكاميرات متهيدا إللقاء 
القبض على جميع األطراف، مشيرا 
الــى ان املعلومات اكدت عدم وجود 
إصابات ورمبا هناك إصابات طفيفة.

صاحب املقهى طرد ٢ غير طبيعيني في الثالثة فجراً فاستعانا بأصدقاء «للفزعة»

حترير ٩٩٠ مخالفة مرورية وضبط ٤ من دون رخص سوق

مبارك التنيب

شــنت االدارة العامة للمرور مساء 
امس االول حملتني في الساملية والشويخ 

حيث اسفرت حملة الساملية عن حترير 
٥٥٠ مخالفة فيما حرر رجال املرور ٤٤٠ 

مخالفة متنوعة في الشويخ.
وقال مصدر امني ان حملة منطقة 

الشويخ شارك فيها مفتشون من التجارة 
وجرى سحب عدد من املركبات وحترير 
محاضر لكراجات تقوم بتصليح مركبات 
دون تصريح بذلك. وإلى الســاملية مت 

التركيز على مخالفــات األمن واملتانة 
والتأكد من صالحية تصريح تســيير 
املركبات «دفتر املركبة» وجرى ضبط ٤ 
اشخاص للقيادة من دون رخص سوق.

في حملتني مساء األربعاء مبنطقتي الساملية والشويخ الصناعية

ملشاهدة الڤيديوالتدقيق على مخالفات األمن والسالمة في حملة الساملية خالل حملة الشويخ الصناعية مت حترير محاضر لكراجات

إغالق ١٠ قضايا سرقة مركبات بضبط متعاٍط في الساملية
عبداهللا قنيص

متكن رجال مباحث حولي من إغالق ملفات 
ما ال تقل عن ١٠ قضايا لسرقة مركبات مواطنني 
ووافدين في مناطق ســلوى والرميثية وبيان، 
وذلك بضبط مواطن داخل شقته مبنطقة الساملية، 
واعترف املواطن في التحقيقات بأنه كان يتجول 

بني املركبات، وحينما يجد مركبة وقد سها مالكها 
عن إحكام إغالقها يقوم بفتحها ومن ثم ســرقة 
ما بداخلها من أغراض سواء كانت مبالغ مالية 
او هواتف او نظارات وإعادة بيعها، وانه يفعل 

ذلك لإلنفاق على تعاطيه للمواد املخدرة.
وقال مصدر أمني: بعد تسجيل عدة قضايا عن 
سرقة أغراض من مركبات في مناطق في حولي 

مت عمــل حتريات خلصت الــى ان وراء ارتكاب 
هذه السرقات مواطنا في العقد الثالث، حيث مت 
استصدار إذن نيابي وضبطه، هذا، وزود املتهم 
رجــال املباحث مبحالت للهواتف باعها هواتف 
مسروقة، ومن املقرر توقيف املتعاملني مع اللص 
التخاذ إجراءات بحقهم باعتبارهم يعينونه على 

االستمرار في إجرامه.


