
مشعل السنعوسي:

نقل مواطن الى المستشفى األميري بعد تعرضه 
لحادث تصادم على طريق الخليج العربي أسفر 
عن اصابته بحروق متفرقة من الدرجة االولى، 
كما اصيب وافد مص��������ري بحادث داخل البحر 

مقابل مجمع االحواض.
وفي التفاصيل انه وعند قيام المواطن بقيادته 
لدراجة نارية على طريق الخليج العربي اصطدم 
بمركبة يقودها وافد عربي ما ادى الى انحشاره 
ودراجته النارية تحت المركبة بعد اشتعال النيران 

بالدراج��������ة ومركبة الواف��������د، وعلى ذلك قام احد 
المارة باستخدام طفاية الحريق الموجودة في 
مركبته واخمد الحريق وتم ابالغ غرفة العمليات 

بوزارة الداخلية.
 وعلى الفور توجه رجال االمن ورجال الطوارئ 
الطبية الى موقع البالغ وعند وصولهم قام رجال 
الطوارئ الطبية بنقل المواطن الى المستشفى 
االميري الجراء العالج الالزم ومن ثم تم تحويله 
الى مستشفى البابطين وقام رجال االمن بتحويل 
قائد المركبة الى مخفر المنطقة وعرضه على 

رجل التحقيق لمعرفة اسباب الحادث. 

من جهة اخرى ورد بالغ لعمليات الداخلية 
من قبل وافد عربي يفيد بان احد االش��������خاص 
يقود »جيت سكي« اصطدم بوافد مصري كان 
يسبح داخل البحر وعلى الفور توجه رجال االمن 
ورجال الطوارئ الطبية الى موقع البالغ وعند 
وصولهم وجدو الواف��������د المصري ممددا على 
الشاطئ والدماء تسيل من يده اثر جرح قطعي 
مفتوح باليد اليمنى وتم نقله الى مستش��������فى 
االميري الجراء العالج الالزم وقام رجال االمن 
بالقبض على قائد »الجيت سكي« وتحويله الى 

مخفر المنطقة التخاذ االجراء الالزم بحقه.

تصادم دراجة نارية بمركبة أسفر عن حرق 
مواطن وإصابة مصري صدمه »جيت سكي«
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حس��������ين راضي حس��������ين المزيد 77 عاما »شيع«، رجال: كيفان، ق4، شارع 
عبدالعزيز الصرعاوي، م27، نس��������اء: الدعية، ق 3، شارع ابو تمام، م11، 

ت:99337792، 22514504.
عبدالله س��������الم عبدالله القنيصي 54 عاما »شيع«، رجال: القادسية، ق3، 
ش��������ارع القادسية، م72، نس��������اء: بيان، ق12، الش��������ارع األول، ج3، م14، ت: 

.25290233 ،99071198
محمد إبراهيم خزام العتيبي 55 عاما »ش��������يع« العارضية، ق10، ش2، م1 

»العزاء للرجال فقط«، ت: 97633331، 90004937.
حصة فه��������اد هادي الصمعان زوجة/ س��������الم مبخوت الدرع��������ان 60 عاما 
»شيعت«، الرجال: خيطان، ق5، ش40، م27، نساء: مشرف، ق4، ش6، م8، 

ت: 99678220، 55555693، 25390228.
خليل عبدالرضا محمد حيدر 49 عاما »شيع«، رجال: حسينية سيد محمد، 
سلوى، شارع المس��������جد االقصى، نساء: ضاحية عبدالله المبارك، ق1، 

ش113، م25، ت: 66650170، 99840980.
عبدالرحمن عبدالله محمود خليل الخواري 15 عاما »شيع«، رجال: الدسمة، 
ق3، ش39، م2، نس��������اء: الروضة، ق3، شارع أبو حيان التوحيدي، م3، ت: 

.99663995 ،99663992
دالل عبدالرحي��������م محمد أحمد العوضي 70 عاما »ش��������يعت«، رجال: غرب 
مشرف، ق3، ش308، م8، نساء بيان: ق4، ش5، م5، طريق 11، ت: 66668461، 

.25396959
غنام ناصر سعود فارس الجويان 18 عاما »يشيع بعد صالة عصر اليوم«، 
رجال: الرحاب، ق2، ش25، م1، نساء: المنصورية، ق2، شارع ابن األرقم، 

ج20، م2، ت: 99657797، 99651840، 22564495.
يوسف خضر عبدالله حسن 45 عاما »شيع«، رجال: القيروان، ق2، ش220، 

م18، نساء: القيروان، ق2، ش 215، م21، ت: 99024889.
عوض فالح دخيل الله الرشيدي 67 عاما »يشيع التاسعة من صباح اليوم 

بمقبرة صبحان«، صباح السالم، ق11، ش2، ج9، م35، ت: 99866447.
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 براءة مواطن من تزوير 127 
شهادة هندية

قضت محكمة الجنح المستأنفة 
ببراءة مواطن من تهمة تزوير 127شهادة 
جامعية لطلبة كويتيين صادرة من 
احدى الجامعات في الهند والغت 
حكم اول درجة القاضي بحبس��������ه 
مدة سنة مع الشغل والنفاذ وقضت 

له بالبراءة.
و امام دائرة الجنح المستأنفة 
حضر محاميه عبدالمحسن القطان 
وقدم للمحكمة مايثبت ان موكله لم 
يرتكب اي جريمة حتى يعاقب عليها 
بل انه قام بانشاء مكتب للعمل على 
تسهيل حاجات الطلبة الدارسين في 
الهند كوسائل المواصالت والفنادق 
وغيرها، اما بالنسبة للشهادات فلم 
يكن يذكر هذا في العقد المبرم بين 
الطلبة وموكلي على انه س��������يقوم 
بمساعدتهم في الوصول الى النجاح 
فعمل المكتب هو تسهيل االجراءات 
واالحتياجات التي يحتاجها الطالب 
في هذه الدول.   وقال دفاع المتهم 
المحامي عبدالمحسن القطان ان 
العقود المبرمة بين مكتب المتهم 
والمواطنين الطلبة والثابت فيها أنها 
عبارة عن عقد خدمات ودفع رسوم 
للطلبة وتوفير سكن ومواصالت لهم 
وان المكتب ال يتحمل أي التزامات 
أخرى من ناحية االمتحانات وتصديق 

الشهادات، وبعض اقرارات الطلبة 
تتضمن أنهم ذهبوا الى الهند وقدموا 
امتحانات هناك وابرز وثيقة صادرة 
من ادارة المنافذ يثبت حركة دخولهم 
وخروجهم والشهادة الجامعية التي 
تفيد تسجيلهم في الجامعة ووصل 
سداد الرسوم ووصوالت اخرى تتضمن 
رسوم الفنادق والمواصالت خالل 

فترة دراسة الطلبة في الهند.
واكد القطان ب��������راءة موكله وان 
القضية ملفقة، وانه صاحب مؤسسة 
مرخصة من قب��������ل وزارة التجارة، 
واجراءات عمله سليمة، مشيرا الى 
ان سبب خالفاته مع الطلبة هو قرار 
التربية، بوقف تصديق الشهادات من 
الجامعات الهندية وعدم االعتراف 
بها، وهذا ما جعل الطلبة يتقدمون 

بشكوى ضده وجامعات الهند.

تحرير 40 مخالفة بشارع فهد السالم
عبدالرحمن العجمي:

حرر رجال اإلدارة العامة للمرور 40 مخالفة مرورية وسحب 23 رخصة 
قيادة مع تصريح وتم احالتهم إلى الجهات المختصة بعد حملة قاموا 

بها على شارع فهد السالم بمحافظة العاصمة.
وف��������ي التفاصيل أكد مصدر أمني أنه بتعليمات من الوكيل المس��������اعد 
لش��������ؤون المرور اللواء محمود الدوسري بش��������ن حمالت مستمرة لرجال 
المرور في جميع المحافظات، قامت إدارة مرور العاصمة بشن حمالت على 
باصات النقل والتاكسي الجوال والمشاة لعدم التقيد بخطوط المشاة، 
وتم وضع نقاط تفتيش في منطقة الشويخ الصناعية أسفرت عن تحرير 
مخالفات مرورية لعدم حمل الرخصة وانتهاء التأمين، كما نفذت حملة 
على شارع فهد السالم وتم تحرير مخالفات على التاكسي الجوال وباصات 
النقل لعرقلة الطريق وتنزيل وتحميل األفراد في األماكن غير المخصصة 
وعدم التقي��������د بالخطوط األرضية ووضع اعالن��������ات على الباصات دون 
تصريح، كذلك تحمي��������ل ركاب بمركبات خاصة وانتهاء التصريح وعدم 
حمل الرخصة، حيث اسفرت الحملة خالل ساعات المساء عن تحرير 40 
مخالفة مرورية وس��������حب 23 رخصة قيادة مع دفتر وتصريح للتكاسي 

واحالتهم إلى الجهات المختصة.

هندي وضع حدًا لحياته شنقًا 

 

في السالمية
مشعل السنعوسي:

وضع وافد هندي يبلغ من العمر 64 عاما حدا لحياته في شقته بمنطقة 
السالمية صباح امس.

وفي التفاصيل ذكر مصدر امني ان بالغا ورد لغرفة العمليات بوزارة 
الداخلي��������ة من قبل وافد اس��������يوي يفيد بان احد ابناء جلدته قام بش��������نق 
نفس��������ه وعلى الفور توجه رجال االمن ورجال الطوارئ الطبية الى موقع 
البالغ وعند وصولهم وجدوا الوافد الهندي معلقا بسقف الغرفة بقطعة 
قماش وبالكشف عليه اتضح انه فارق الحياة وتم استدعاء رجال االدلة 
الجنائي��������ة لرفع الجثة الى الطب الش��������رعي وقام رج��������ال االمن بفتح ملف 
التحقيق حيث تبين انه يعاني من مش��������اكل اس��������رية دفعته الى االنتحار 

وتم اتخاذ االجراء الالزم بحقه.

 وفاة شاب خليجي بهبوط 
في الدورة الدموية

  سوري يتحرش بالفتيات 
في مجمع شهير بالفروانية

مشعل السنعوسي:

توفي مقيم خليجي يبلغ من العمر 
35 عاما وذلك اثناء جلوس��������ه مع 
اصدقائه مقابل منزل احدهم في 
المنطقة الواقعة بين فندق سليل 

ومدينة الحجاج صباح امس.
وفي التفاصيل ورد بالغ لغرفة 
العمليات بوزارة الداخلية من قبل 
احد المواطنين يفيد بان صديقه 
الخليجي مغمى عليه، وعلى الفور 
توجه رجال االمن ورجال الطوارئ 

الطبية الى موقع البالغ وعند وصولهم 
وفحصه اتضح انه فارق الحياة، وتم 
نقله من قبل رجال االدلة الجنائية 
للطب الشرعي، حيث اتضح ان وفاته 
طبيعية بسبب هبوط في الدورة 

الدموية.

عبدالرحمن العجمي:

القى رجال مباحث محافظة 
الفروانية القبض على وافد 
يق��������وم  الجنس��������ية  س��������وري 
بالتحرش بالفتيات في مجمع 
شهير، ويقوم بلمس اماكن 
حساسة حيث تمت احالته 
 لتسجيل 

ً
الى االدارة تمهيدا

قضية ضده.
التفاصيل حسب مصدر 
امني ان عدة شكاوى وردت 
من بعض مرتادي المجمع 
عن وجود احد االش��������خاص 
الذي يقوم بالتحرش بالفتيات، 
وعلى اثرها تم تشكيل قوة من 
رجال المباحث قاموا بعمليات 
البح��������ث والتحري من خالل 
نشر قوة من رجال المباحث 
على كافة مستوى المجمع 
وتوصل رجال المباحث الى 
احد االشخاص الذي خضع 
لمراقب��������ة دقيقة وتم ضبطه 

وهو يقوم بالتحرش باحدى 
الفتيات  حيث تمت احالته الى 
مبنى المباحث، واتضح انه 
وافد سوري الجنسية، وبعد 
استدعاء بعض المبلغات تم 
التعرف على الوافد وبناء عليه 
تم تسجيل قضية ضده واحالته 

الى الجهات المختصة .

¶ أنهار فجأة بين 
أصدقائه أمام 
منزل أحدهم

¶ ضبط متلبسًا 
بلمس أماكن 
حساسة في 

الجسم

¶ الطلبة اشتكوه 
بسبب عدم 

اعتراف التربية 
بشهاداتهم

بينهم أرباب سوابق في القضية الغامضة

 مباحث الفروانية تتحفظ على عدد 
من المشتبه بهم في إطالق النار على المصري

عبدالرحمن العجمي:

في متابعة لقضية الوافد المصري 
الذي اصيب بعيار ناري في الطحال 
والذي يرقد ف��������ي العناية المركزة 
بمستشفى الفروانية يكثف رجال 
المباحث عمليات البحث والتحري 
عن مطلق النار حيث تم التحفظ على 
عدد من المشتبه فيهم من بينهم 3 
مواطنين ارباب سوابق في عمليات 
اطالق النار، و4 وافدين من مختلف 
الجنس��������يات، من الممكن ان يكون 

لهم صلة في تل��������ك العملية، حيث 
اشارت مصادر امنية الى ان هناك 
متابعة دقيقة من رجال المباحث 
لفك طالسم تلك القضية التي تزداد 

 كون الوافد ما زال في غيبوبة 
ً
تعقيدا

ويرقد في العناية المركزة، السيما ان 
االشخاص الذين تم التحفظ عليهم 
من الممكن اال يكون لهم عالقة في 

تلك العملية كون العيار الناري يعود 
لسالح من نوع كالشينكوف، بالوقت 
الذي تقدم به بعض  اصدقاء الوافد 
المص��������اب القاطنين معه في نفس 
العمل حيث افادوا ان المجني عليه 
ليس��������ت له عداوات مع اي شخص، 
وانه حس��������ن السمعة حتى في مقر 
عمله بمنطق��������ة الفروانية، وما زال 
رج��������ال المباحث في انتظار عودة 
الوافد من الغيبوبة لكي يتم التعرف 
عل��������ى مطلق النار عليه، وان كانت 

تلك العملية مقصودة ام ال .

 ¶ الوافد ما زال في العناية المركزة.. 
والعيار الناري يعود لسالح كالشينكوف

نفى إهانته للشاكية.. وتمسك بتصريحاته

النيابة العامة حققت مع هايف بشكوى السعيد

فجر السعيد دويم المويزري

عبدالله الشايع:

أخلت النيابة العامة أمس س��������بيل النائب محمد هايف بالضمان في الش��������كوى 
المرفوعة من االعالمية فجر السعيد بعد اتهامها هايف بتهمتي السب والقذف لها 
ولقناة س��������كوب إثر إعادة عرض إحدى حلقات برنامج السرايا الذي يقدمه محمد 
الجويهل على قناة الس��������ور أواخر العام الفائ��������ت والتي على أثرها أحيل الجويهل 

إلى أمن الدولة والنيابة العامة.
ونفى هايف امام النيابة العامة إساءته وإهانته للشاكية مؤكدا تمسكه بتصريحاته 

السابقة التي طالب بها بإغالق القنوات التي تثير الفتنة والطائفية والقبلية.
وصرح المحامي دويم المويزري ل�� »الدار« قائال: حضرنا مع محمد هايف امام 
النيابة العامة في تحقيق النيابة العامة بالقضية المرفوعة من فجر السعيد وتم 
إنكار التهمة المسندة لموكلي هايف ونحن مازلنا متمسكين بمطالباتنا السابقة 
بوأد الفتنة من خالل إيقاف القن��������وات الفضائية المثيرة للفتنة والنعرات القبلية 

والطائفية وتطبيق نصوص مواد قانون المرئي والمسموع.

استخدمت جواز سفرها وبطاقتها المدنية في معامالت رسمية

 أمن الدولة يتحرى عن ممثلة »بدون« تنتحل 
صفة شقيقتها الكويتية !

مشعل السنعوسي:

كشفت مصادر امنية عن عملية بحث يقوم بها جهاز أمن 
الدولة للتحري عن هوية ممثلة »بدون« تقوم باستخدام 
جواز س��������فر كويتي عند س��������فرها للخارج الكثر من مرة 
والمع��������روف عنه��������ا انها من فئة »الب��������دون« وال تملك اي 

اثباتات اخرى. 

وذكر المصدر ان التحريات األولية اكدت ان للممثلة 
»البدون« ش��������قيقة كويتية متزوجة من مواطن تقاربها 
بالشبه ويعتقد ان الجواز يخصها مما دفع التحريات 
بتسجيل قضية لمتابعة كشف حركة سفر للجواز وكيفية 
اس��������تخدامه وعدد الدول التي تم الدخول اليها عبر هذا 

الجواز.
واشار المصدر الى ان المعلومات التي ادلى بها احد 

العاملين في الوس��������ط الفني اكد قيام الممثلة بانتحال 
شخصية شقيقتها عدة مرات في العديد من المعامالت 
الرسمية باالضافة الى استخدام جواز السفر ورخصة 
القيادة الخاصة بشقيقتها حيث اكد انها تحمل بطاقتين 
مدنيتين تم اس��������تخراج االولى بش��������كل رسمي واالخرى 
بع��������د ان ادعت ضياعها وكذل��������ك رخصة القيادة والتزال 

التحريات مستمره في هذه القضية.

¶ أحد العاملين في 
الوسط الفني أكد قيام 

الممثلة بانتحال 
شخصية شقيقتها 


