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حريق مهمالت التهم مركبة وواجهة بناية 
وآخر التهم ٤ مركبات حديثة في مشرف

ضباط إدارة حتقيقات احلوادث للوقوف على 
أسباب احلريق.

هذا وقد حضر الى موقعي احلريق ضباط 
إدارة حتقيقات احلوادث وضباط قطاع الوقاية 
للوقوف على أسباب احلريقني والكشف على 

االشتراطات الوقائية.

سعود عبدالعزيز

متكنــت رجــال قــوة 
اإلطفاء يوم أمس من إخماد 
حريق اندلــع في مهمالت 
قريبــة من عمارة مبنطقة 
حولي، حيث تطور احلريق 
الى التهام مركبة وامتد الى 
إحلاق تلفيــات بالواجهة 

اخلارجية للعمارة.
هذا، وقامت فرق االطفاء 
بإخالء العمارة من السكان 
وإخمــاده دون وقــوع أي 

إصابات. من جهة اخرى، تعاملت فرقة إطفاء 
مركز مشرف عصر امس مع حريق اندلع في 
٤ مركبات أمام أحد املنازل مبنطقة مشرف. 
وأوضحــت اإلدارة أن رجال اإلطفاء تعاملوا 
مع احلادث ومتكنوا من السيطرة عليه دون 
وقوع أي اصابات. هــذا، وحضر إلى املوقع 

حريق املهمالت امتد إلى مركبة وواجهة البناية

إبعاد وافدْين المتهان الطب
أحال مدير عــام اإلدارة العامة ملباحث 
شــؤون اإلقامة اللواء وليد الطراروة إلى 
إدارة اإلبعــاد اإلداري يوم امــس ٢١ وافداً 
من جنسيات آســيوية على خلفية ضبط 
اثنــني منهم يقومان بامتهــان الطب وبيع 

أدوية مقابل تشخيص حاالت  مرضية إلى 
جانب بقية املخالفني وهم مخالفون لقانون 
اإلقامــة، ومت ضبط الوافدين في ٤ مناطق 
وهي صباح السالم وجليب الشيوخ وسعد 

العبداهللا وأبوفطيرة.

اخلالد يوّجه بحلول بديلة وفورية للحّد من االختناقات
عبداهللا قنيص

عادت قضية االختناقات 
املرورية مجددا الى الواجهة 
مــن جهــة اهتمــام وزارة 
الداخلية عقب شــكاوى من 
كثافة واختناق كبير خالل 
الــذورة خاصــة  ســاعات 
في دوار مشــرف بتقاطعه 
مع شــارع الغــوض ودوار 
صبــاح الســالم، حيث قام 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع ووزير الداخلية 
بالوكالة الشيخ طالل اخلالد 
بزيارة ميدانية الى الدوارين 
للوقوف على األسباب التي 
االختناقــات  الــى  تــؤدي 
املروريــة خصوصــا وقت 
الــذروة الصباحيــة، حيث 
استمع اخلالد إلى شرح عن 
أسباب االختناقات املرورية 

من االزدحام املروري ووضع 
احللول السريعة والفورية 
الروتينــي  خــارج اإلطــار 

من االختناقات املرورية على 
مداخــل ومخــارج املنطقة، 
وذلك لتحقيق االنســيابية 
املروريــة خصوصــا فــي 
أوقات الذروة وبالتنســيق 

مع اجلهات املعنية.
تكثيــف  علــى  وشــدد 
التعاون بني وزارة الداخلية 
واجلهــات املعنيــة بالطرق 
بعمل جوالت ميدانية على كل 
األماكن والطرق والتقاطعات 
التي تشهد ازدحامات مرورية 

في جميع أنحاء البالد.
هذا، ورافق الوزير اخلالد 
في جولتيه الوكيل املساعد 
املــرور والعمليات  لقطــاع 
اللواء جمال الصايغ ومدير 
عــام الهيئــة العامة للطرق 
والنقــل البــري بالتكليــف 
م.سهى أشــكناني وقيادات 

اإلدارة العامة للمرور.

وتنفيذها بأسرع وقت ممكن.
الوزيــر بوضــع  وأمــر 
حلــول بديلة وفورية للحد 

قضية االختناقات املرورية في «الذروة» تعود للواجهة بزيارة ميدانية للوزير عقب شكاوى

الشيخ طالل اخلالد يستمع من م.سهى أشكناني واللواء جمال الصايغ عن أسباب االختناقات

املوضوعيــة  واحلـلــــول 
لتخفيــف هــذه االختناقات 
واخلطط واالقتراحات للحد 

ملشاهدة الڤيديو

تقرير أمني يبرئ ساحة ُمطلقة من التشهير بصورة عارية لزوجها
مبارك التنيب 

خلصت التحريات املتعلقة ببالغ اتهم 
فيه مواطــن زوجته الســابقة وطليقته 
بنشــر صور عارية له بأن املدعى عليها 
وشقيقها لم يقوما بنشر صورته عاريا، 
وإمنــا ارفقــت الصورة فــي ملف قضية 
تقدمــت بها الزوجة للحصول على حكم 
بالطالق عقب خالفــات، كما اكد التقرير 
االمني ان «الطليقة وشــقيقها لم يشهرا 
باملدعي، كما زعم في القضية التي تقدم بها.

 وكان مواطن يبلغ من العمر ٤٢ عاما 
تقدم الى مخفر ميدان حولي وسجل قضية 

بعنوان (إساءة استعمال هاتف والتشهير) 
وأبلــغ عن قيام طليقتــه بتداول صورة 
خاصة به وهو عار متاما وكذلك رسائل 
صوتيــة خاصــة تعود له عبــر برنامج 
الواتساب وأنها قدمت هذه الصورة وتلك 
الرسائل للمحكمة، ومتكنت بهذه الوسيلة 
من ان يصدر حكم لصاحلها، مؤكدا على 
ان هذا التصرف اوقع في نفسه استشعار 

احلرج واإلهانة والتشهير.
وعليه، متت إحالة ملف القضية الى 
مباحــث حولي ليتــم اســتدعاء املدعى 
عليهما، وبســؤالها عن التهمــة انكرتها 
جملــة وتفصيــال، وأكــدت انها لــم تقم 

بإرســال الصــورة محــل التحقيــق الى 
اخيها، وأنها ارســلتها للمحامي اخلاص 
بها الذي يترافع عنها باحملكمة، كما أنكر 
شقيق املدعى عليها ما نسب اليه من اتهام 
جملة وتفصيال، وأفاد بأن اقوال وادعاءات 
الشاكي غير صحيحة. وبإجراء املزيد من 
التحريــات تبني أن الشــاكي غير صادق 
في أقواله وأن ادعاءه وأنه توجد قضايا 
بني الشــاكي واملذكوريــن اعاله متداولة 
باحملاكم، وال توجد واقعة اساءة استخدام 
هاتف وتشهير. هذا، ومتت إحالة قضية 
الزوج الى احملكمة مرفقا فيها اقوال املدعي 

وحتريات املباحث.

التحريات: الصورة والتسجيالت وثائق قدمتها الزوجة للقضاء في قضية منظورة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

مصادرة ١٠ كيلو حشيش وشبو وكيميكال وحصيلة بيع
محمد اجلالهمة

أحال مدير عــام اإلدارة 
العامــة ملكافحــة املخدرات 
العميد محمــد قبازرد، إلى 
النيابة العامة امس تاجرين 
للمــواد املخــدرة، وأرفــق 
فــي ملف اإلحالــة نحو ١٠
«حشــيش  كيلوغرامــات 
وكيميكال وشبو» إلى جانب 
مبلغ مالي حصيلة بيع مت 
العثور عليه بحوزة أحدهما. 
وتأتــي الضبطية في إطار 
حرب شرسة تقوم بها أجهزة 
الداخلية بتعليمات  وزارة 
مــن نائب رئيــس مجلس 
الــوزراء وزيــر الداخليــة 

الشيخ طالل اخلالد.
وبحســب مصدر أمني، 
فــإن معلومــات وردت إلى 
رجال املكافحــة عن اجتار 
وافــد آســيوي فــي املــواد 

املبلغ املرقم بعلم من النيابة 
العامــة ألقي القبض عليه، 
وباالنتقال إلى مسكنه في 
حولي عثر بداخله على نحو 
٧ كيلوغرامات من مختلف 
أنواع املخدرات، إلى جانب 
٢ ميزان حساس، واعترف 

محافظة األحمدي مت العثور 
على نحــو ٣ كيلوغرامات 
من مخدرات متنوعة ومبلغ 
مالي جتاوز الـ ٥ آالف دينار، 
حيث اعتــرف باجتاره في 
املبالــغ  املخــدرات وبــأن 
املضبوطة هي حصيلة بيع.

الوافد باجتاره في املخدرات.
أما بشأن املتهم الثاني، 
فقد وردت معلومات عن أن 
مواطنا يتاجر في املخدرات 
واســتدرج لبيع كمية من 
مخدر كيميكال ليتم ضبطه، 
وبتفتيــش مســكنه فــي 

بعد ضبط آسيوي وتاجر متلبسني ببيع مخدرات لـ «املكافحة»

تاجر املخدرات اآلسيوي وأمامه املضبوطاتمبالغ مالية كبيرة ضبطت مع تاجر املخدرات

املخدرة وحيازتــه كميات 
كبيرة منها، فتم التنسيق 
مع النيابــة العامة وجرى 
لبيــع  الوافــد  اســتدراج 
نصــف كيلــو مــن مخــدر 
احلشــيش، ولــدى قيامــه 
بتســليم املخدرات وتسلم 

إحالة ٢٠ آلية إنشائية وشاحنة إلى «احلجز»
عبداهللا قنيص

أسفرت حملة مشتركة بين بلدية الكويت 
ممثلة فــي مركز الفحيحيل وإســناد من 
مديرية أمن األحمدي، عن إزالة ٢٠ شاحنة 
وآليــة إنشــائية ومركبات أخــرى مهملة 
إلى جانب وضع ٥٦ اســتيكر وجرى رفع 

المركبات إلى كراج الحجز.
وبحســب مصدر، فإن شــكاوى وردت 
عــن تكدس ســاحات مخصصــة لمواقف 
المدارس وساحات أخرى مكدسة بالمركبات 

والشــاحنات ويــكاد يكون شــبه مغلق، 
وعليه قام مدير بلدية حولي نواف المطيري 
باإليعــاز إلــى مركــز الفحيحيــل بقيادة 
رئيــس نوبة (أ) محمــد قنيص الهاجري 
ورئيــس نوبــة (ب) عبدالعزيز العازمي 
التخــاذ ما يلــزم، حيث تــم التواصل مع 
مديريــة أمــن األحمــدي، وطلــب إســناد 
وتوجهت فرق العمل وقامت برفع المركبات 
وإحالتها الى كراج الحجز، ويجري تحرير 
مخالفات لها، وكذلك وضع ٥٦ ستيكر على 

مركبات مهملة.

في حملة بني أمن وبلدية األحمدي على ساحات مدرسية

ملشاهدة الڤيديورفع أحد الباصات املهملة

ضعف مستوى طالب دراسيًا يسقط حضانة أم
سعود عبدالعزيز

قضت محكمة استئناف 
األسرة بإسقاط حضانة أم 
البنها احملضون النشغالها 
وإهمالها دراســة االبن ما 
تسبب في ضعف حتصيله 
الدراســي وكف يدها عن 
تسلم النفقات املقررة لها.
وتتلــخــــص وقــائع 
أقامهــا  التــي  الدعــوى 
مواطــن عبــر احملامــي 
جراح العنزي الذي طالب 

بإسقاط احلضانة عن األم تأسيسا على 
إهمال احلاضنة في رعاية االبن تعليميا 

النشغالها وعدم االهتمام 
بتحصيلــه الدراســي ما 
تسبب في ضعف املستوى 
التعليمي لالبن احملضون، 
حيث ان مناط استحقاق 
احلضانــة مــن عدمه هو 
رعاية احملضون وتدبير 
أموره والقيام بشــؤونه 
جميعها وأن تكون أمينة 

عليه نفسا وماال.
العنــزي  قــام  كمــا 
باملســتندات  باإلثبــات 
الضعــف الدراســي الذي 
وصل إليه االبن احملضون، ما يؤثر على 

حياته بالسلب.

احملامي جراح العنزي

املركبات األربع وقد أتلفت بفعل ألسنة اللهب وجاٍر الوقوف على أسبابها

وفاة طالبة إثر سقوط من علو في احلرم اجلامعي

آالء خليفة - أحمد خميس

أكد مصدر امني ان مزيدا من التحقيقات 
سوف تجرى بشأن وفاة طالبة مصرية 
من مواليد ٢٠٠٣ بعد ســقوطها من علو 
داخل الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم 
الجامعية، مشيرا الى أن احد زمالء الطالبة 
ذكر انه شــاهد زميلته تتجــه بمفردها 
الى الطابق الرابــع من المبنى الجامعي 

بمفردها.
وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت 
عصر أمس بالغا بسقوط طالبة من علو، 
وعلى الفور انتقل رجال األمن والمباحث 

للتحقيق واالســتماع الى إفادات شهود 
العيان ومتابعة كاميرات الجامعة.

إلى ذلك، قالت جامعة الكويت في بيان 
لها بشــأن ســقوط الطالبة داخل الحرم 
الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية 
ووفاتهــا، ان الفرق الطبية في الجامعة 

اتخذت جميع اإلجراءات إلسعافها.
وتقدم مدير جامعة الكويت أ.د.يوسف 
الرومــي ونيابــة عن األســرة الجامعية 
التعازي والمواســاة ألســرة  بخالــص 
الطالبة، سائال المولى عز وجل أن يتغمد 
روح الفقيدة بواسع رحمته، ويلهم أهلها 

وذويها الصبر والسلوان.

مركبة إسعاف توجهت إلى اجلامعة فور تلقي البالغ


