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اإلدارة العامة للتحقيق مرة أخرى
تطرقت في مقال نشرته جريدة »األنباء« 

هذا األسبوع عن معاناة املواطن واملقيم من 
معاملة بعض احملققني وقد وردتني الكثير 

من املكاملات الهاتفية، كما الحظت العديد من 
التعليقات نشرت عن املقال وكان البعض 

منها رأيه واضحا، والبعض يتنقد ويشرح 
معاناتهم مع اإلدارة. 

ولهذا قررت نشر هذا املقال للتوضيح فقد 
كتبت ما يقارب اثني عشر مقاال أشرت فيها 

إلى معاناة احملققني وعدم توفير مندوبني 
ومراسلني وفراشني في مكاتبهم وكذلك 
عدم وجود ملفات للقضايا يحفظون بها 

أوراق التحقيق مع حاجتهم املاسة ألجهزة 
احلاسب اآللي تستخدم في التسجيل واحلفظ 

واستخراج شهادات رد االعتبار.
ولكن مشاكل احملققني مع اإلدارة ال تعطي 

احلق للبعض منهم في إساءة معاملة 
املراجعني فهم ليسوا مسؤولني عن ذلك 

القصور اإلداري.

وعندما قلنا إن البعض فاننا نعني ذلك ألن لنا 
زمالء في اإلدارة العامة للتحقيقات يقومون 

بواجبهم على أكمل وجه ومنهم الفريق 
يوسف السعودي واللواء يوسف السهيل 
ويوسف الناجم وجاسم دشتي وسليمان 

النعيمي وحمدان املطيري وطامي العجمي 
وهناك كثير من هؤالء الرجال ممن هم 

حريصون على أداء واجباتهم على أكمل وجه.
كانت متنياتنا من املتصلني أو املعقبني أن 

يوضحوا رأيهم على مالحظتنا التي قدمناها 
واملتعلقة بإبالغ مدير التحقيق أو رئيس 
التحقيق من قبل املخفر عن أي إحالة إلى 

التحقيق ليقوم مبتابعتها ال أن ينبري أحدهم 
في تعليق غريب يطالب باملساءلة اجلنائية 

علينا ونحن نقول له »استريح وروح بيتك 
إذا لم تكن ترغب في أن تكون شخصيه عامة 

وتعلم القانون جيدا«.
نتمنى أن نكون قد أوصلنا الرسالة 

والتوضيح للجميع.

الفهد يستقبل السفير الهندي

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان 
فهد الفهد في مكتبه مبقر وزارة الداخلية صباح 
امس سفير جمهورية الهند لدى الكويت سونيل 
جني ونائب رئيس البعثة شوباسيس جولدر.

وقد رحب الفريق الفهد بضيفه، مؤكدا على عمق 

العالقات بني الكويت وجمهورية الهند الصديقة 
ومت خالل اللقاء مناقشة بعض املوضوعات ذات 
االهتمام املشترك وتبادل األحاديث الودية. كما 
أشاد الس����فير الهندي بتعاون األجهزة األمنية 

مع سفارة بالده.

الفريق الفهد خالل استقباله السفير الهندي

سيدة حاولت إدخال هاتف البنها السجني

مصرع وكيل عريف في انقالب على طريق كبد 
ووفاة مصري وإصابة 3 في حادث بالعبدلي

هاني الظفيري

أحالت مفتشات السجن املركزي سيدة الى 
مخفر الصليبية بعد ضبطها أثناء محاولتها 
إدخال هاتف نقال الى ابنها املس���جون، ومت 

تسجيل قضية، وقال مصدر أمني ان مفتشات 
السجن املركزي اشتبهن بامرأة حاولت إخفاء 
هاتف نقال بني مالبس���ها ومت اكتشافه. هذا، 
وطلبت السيدة من املفتشات مسامحتها إال انه 

متت إحالتها الى جهة االختصاص.

محمد الجالهمة

لقي وكيل عريف مصرعه في حادث انقالب 
مركبة عل���ى طريق كبد، وقال مصدر امني 
ان املتوفى من مواليد 87 ويعمل في وزارة 

الداخلي���ة. من جهة اخ���رى توفي وافد من 
اجلنسية املصرية واصيب في ذات احلادث 
3 وافدين من اجلنسية املصرية مت اسعافهم 
الى املستشفى وسجلت قضية حادث ووفاة 

واصابة.

إلزام »التعليم العالي« بتعويض دكتور 5000 دينار

تأجيل قضية »كفى عبثاً« إلى 30 سبتمبر
مؤمن المصري 

أجلت محكم���ة اجلنايات الي���وم وللمرة 
الثالثة النطق باحلكم في قضية »كفى عبثا« 
واملتهم فيها 17 مواطنا إلى جلسة 30 سبتمبر 

املقبل.
ويواجه املتهمون س���ت تهم منها جتمهر 

مكون من أكثر من 5 أشخاص بقصد اإلخالل 
باألمن، واالشتراك في مسيرة غير مرخصة، 
والطعن علنا وفي مكان عام عن طريق القول 
في حقوق األمير، يشار الى ان النيابة العامة 
طلبت عقابهم وفقا للمادة 25 من القانون رقم 
31 لس���نة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون 

اجلزاء.

قضت احملكمة اإلدارية برئاسة املستشار 
ناصر األثري بإلزام وكيل وزارة التعليم العالي 
بصفته بتعويض دكتور شريعة وأصول الفقه 
مبلغ 5000 دينار تعويضا نهائيا عن األضرار 

األدبية التي حلقت به.
وتتلخص الدع���وى املرفوعة من احملامي 
عبداهلل أحمد الكندري أن موكله حصل على 
حكم صادر من محكمة االستئناف بإلغاء القرار 
السلبي الصادر من التعليم العالي بعدم معادلة 
شهادة الدكتوراة التي حصل عليها من جامعة 
اجلنان في لبنان في تخصص الشريعة وأصول 
الفقه بتقدير جيد جدا، بعد ان أوضحت احملكمة 
خطأ اجلهة اإلدارية في عدم اعتماد ش���هادة 
مرخص له���ا ومعترف بها من وزارة التعليم 

العالي.
وزاد الكندري أن موكله تضرر ماديا وأدبيا، 
متثل في الفروق املالية التي كان سوف ينالها 
لو متت معادلة شهادته منذ عام 2010 وفوات 
فرصة حتس���ني وضعه الوظيفي وترشيحه 
ملنصب مدير إدارة وحرمانه من املزايا العينية 
واملادية باإلضافة إلى حرمانه من مكافأة املؤهل 

الكويتيني احلاصلني على  العلمي للموظفني 
املاجس���تير والدكتوارة، ناهيك عن  درجتي 
حرمانه من االلتحاق بجامعة الكويت واجلامعات 
اخلاصة والهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي 
ألجل التدريس، فضال ع���ن األضرار األدبية 
التي حلقت ب���ه. وأكدت احملكمة في حيثيات 
حكمها أن اجلهة اإلدارية ارتكبت خطأ واضحا 
بامتناعه���ا عن معادلة الش���هادة التي حصل 
عليها املدعي، وادى هذا اخلطأ إلى احليلولة 
دون االستفادة بشهادة الدكتوراة في حياته 
العملية والوظيفي���ة وحرمانه من احلصول 
على مكافأة املؤهل العلمي للموظفني الكويتيني 
احلاصلني على درجة الدكتوراة وما تكبده من 
وقت ووجهد ونفق���ات التقاضي، فضال عما 
حلقه من ضرر أدبي يتمثل في شعوره بالغنب 
وإحساسه باألسى واحلزن واأللم النفسي الذي 
أصابه من القرار السلبي باالمتناع عن معادلة 
شهادته احلاصل عليها، والذي تقدرها جميعا 
احملكمة مببلغ خمسة آالف دينار على سبيل 
التعويض النهائي وتقضي بإلزام املدعى عليه 

األول بصفته بأدائه للمدعي.

ترقية 14 ضابطاً في اإلطفاء إلى رتبة عقيد
العامة لإلطفاء على هذه الثقة 
الغالية مؤكدين العزم على 
أن يظلوا أهال لها، وأن يؤدوا 

الواجب بكل إخالص.
التقليد  حضر مراس���م 
مدير إدارة العالقات العامة 
واإلعالم العقيد خليل األمير 
ومدير إدارة نظم املعلومات 

العقيد محمد القحطاني.
وفيما يلي أسماء الضباط 
الذين متت ترقيتهم من رتبة 

مقدم إلى رتبة عقيد وهم:
خالد محمد حسني  ٭

يوسف حمود طلق  ٭

خالد جاسم السويل  ٭
إبراهي���م  عبداحملس���ن   ٭

العنزي
أحمد حسن اجلزاف  ٭

عبدالرحي���م  فيص���ل   ٭
محمد

بدر علي حسن  ٭
راشد محمد علي  ٭

رياض محمد حسن  ٭
ناصر محمد األنصاري  ٭

عوض عيد املرجتي   ٭
سامي صالح النسيم  ٭

عبداهلل حسيان الدوسري   ٭
علي حسني احمد.  ٭

وحثهم على بذل املزيد من 
اجلهد والعط���اء والتفاني 
للرقي بالعمل، الفتا إلى أن 
هذه الترقية تقدير جلهودهم 
املتواصلة وعطائهم املشرف 
الهدف  في س���بيل حتقيق 
األسمى لرجال اإلطفاء وهو 
حماية األرواح واملمتلكات 
في هذا البلد املعطاء، راجيا 
التوفيق  القدير  العلي  اهلل 
والنجاح له���م في حياتهم 

العلمية والعملية.
وتقدم الضباط بالشكر 
إلى القيادة العليا في اإلدارة 

أمير زكي

قل���د مدير ع���ام اإلدارة 
العامة لإلطفاء اللواء يوسف 
عبداهلل األنصاري عددا من 
الضباط رتبهم اجلديدة في 
مبنى اإلدارة العامة لإلطفاء 
صباح يوم االثنني املاضي، 
حيث قلد اللواء األنصاري 
رتبة عقيد لعدد 14 ضابط 
اختص���اص م���ن الدفع���ة 
الرابع���ة، مهنئ���ا الضباط 
املشمولني بالترقية ومثنيا 
على جهودهم في أداء الواجب 

صورة جماعية لبعض املرقني مع مدير عام االطفاء  اللواء االنصاري يقلد ضابطا رتبته اجلديدة 

االستعالم عنه كشف عن صدور أمر إبعاد إداري

البحث عن سوري هرب بسرعة جنونية عكس السير
بعد أن زعم بانتظار زوجته خالل أدائها لصالة القيام

عبداهلل قنيص

ادارة بحث  شرع رجال 
العاصمة  وحتري محافظة 
في البح���ث عن وافد متكن 
من الف���رار من رجال األمن 
بعد ان سار بسيارته بسرعة 
جنونية وتسور احد املنازل 
تاركا مركب���ة كان يقودها 
وكان بداخل املركبة ادوات 
حادة الى جانب هاتفه النقال 

ومستندات شخصية، فيما 
رجح مصدر امني ان تسفر 
املتهم عقب  التحقيقات مع 
ضبطه عن اغ���الق قضايا 
متعلقة بالس���رقات خاصة 

مقابل املساجد.
 وبحس���ب مصدر امني 
فإن القضية س���جلت ضد 
املتهم الهارب بعنوان اشتباه 
بالش���روع في السرقة، اما 
القضية فحدثنا  تفاصي���ل 

عنها مص���در امني بالقول: 
خ���الل جت���ول دورية في 
الفيح���اء وحتديدا  منطقة 
الفارس  في مواقف مسجد 
مت االش���تباه في ش���خص 
يتوقف بش���كل مريب الى 
جوار اح���دى املركبات ومت 
االقتراب منه وبسؤاله عن 
اسباب توقفه تلعثم وقال انه 
التي تؤدي  ينتظر زوجته 
صالة القيام حيث مت طلب 

هويته لالستعالم عنه وخالل 
االستعالم قام املتهم بالقفز 
الى سيارة اميركية وانطلق 
بالسيارة بسرعة جنونية 
وباجتاه معاكس للسير حتى 
وصل الى منطقة الفيحاء ق8 
ومن ثم ترك املركبة بصورة 
سريعة وتسور احد املنازل 
وهرب، واضاف املصدر ان 
رجال االمن اخضعوا سيارته 
للتفتي���ش وعثر فيها على 

هاتف نقال تبني انه يخص 
املتهم ورخصة قيادة ودفتر 
انها  الس���يارة والتي تبني 
تعود لوافد سوري الى جانب 

ادوات حادة.
واشار املصدر الى ان رجال 
االمن اكتشفوا باالستعالم 
عن الهارب »رامبو« انه من 
ارباب السوابق وصادر بحقه 
امر ابعاد اداري ومتهم في 

قضايا سرقات.

تطاير ألسنة لهب تشعل عدة حرائق في مصنع للحديد

وفتحوا حتق���يقا بالواقعة 
ملعرفة ان كان هناك فعل 
فاع���ل أم أن هذه احلرائق 
ناجتة من االنف���جار نفسه 
ال���ذي حدث ف���ي مصنع 

احلديد أثن���اء وضعه في 
أحواض للتجميع خصوصا 
أن احلرائق في أماكن بعيدة 
عن موق���ع االنفجار وفي 

أماكن متفرقة.

عبداهلل والشعيبة الصناعي 
واإلسناد الى مكان احلادث 
وكافح رجال اإلطفاء هذه 
احلرائق وأخمدوها دون 
وقوع أي إصابات بشرية 

أمير زكي

أدى حادث انفجار هائل 
في مصنع للحديد مبنطقة 
ميناء عبداهلل مساء أمس 
الى نشوب عدة حرائق في 
أماكن متفرقة داخل املصنع 
وخارجه. تفاصيل الواقعة 
التي رواها شهود للعيان 
العاملني في  العم���ال  من 
املصانع احمليطة مبنطقة 
احل���دث انه س���مع دوي 
انفجار هائل أعقبه تطاير 
شظايا من احلديد امللتهب 
القريبة من  على املصانع 
مصدر االنفجار تطايرت 
ملسافات تقدر مبئات األمتار 
واندلعت حرائق عديدة في 
أماكن متفرقة تصدى لها 

رجال اإلطفاء.
فقد هرعت مراكز ميناء 

اجلرافات استخدمت الخماد النيران بالتراب أحد ضباط االطفاء يتواصل مع العمليات بالالسلكي

احلادث املروع

املخدرات املضبوطة

تصادم عنيف على الوفرة
يودع مواطناً فائقة العدان

سرية املهام أوقعت في شباكها
أردنياً وسوريني مبخدرات

عبدالعزيز فرحان ـ محمد الجالهمة

أصيب مواطن بإصابات بليغة مساء يوم أمس بعد تعرضه 
حلادث ثنائي مروع على طريق امللك فهد بالقرب من 
جسر الوفرة، وفي التفاصيل هرع رجال إطفاء مركز 
ميناء عبداهلل لبالغ ورد من العمليات وهو عبارة عن 

انحشار مواطن في مركبته بعد حادث تصادم ثنائي قام 
رجال اإلطفاء بتقطيع املركبة وإخراجه منها وتسليمه 
لرجال اإلسعاف وكانت إصاباته بليغة ونقل الى فائقة 
مستشفى العدان، وتواجدت في املوقع دوريات املرور 

لتنظيم حركة السير والطوارئ الطبية.

هاني الظفيري

احال رجال ادارة املهام اخلاصة التابعة لقطاع األمن العام 
3 وافدين الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات حليازة مواد 

مخدرة وتعاطيها، وبحسب مصدر امني فإن دورية اشتبهت 
في مركبة بها 3 أشخاص حيث مت توقيف املركبة وتبني ان 

من فيها سوريان واردني وفي حالة غير طبيعية جراء تعاطي 
مواد مخدرة، وبتفتيش املركبة عثر فيها على ادوات تعاط 

ومواد مخدرة )حشيش(، وعليه مت اخطار وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن العام اللواء عبدالفتاح العلي والذي امر 

باحالة الوافدين الثالثة واملضبوطات الى االختصاص.


