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االمنية
الصفحة

هاني الظفيري
أخليت بناية م���ن قاطنيها في منطقة اجلابرية بعد احتراق 
شقة تقع في الطابق الثاني وقد أتت النيران على معظم محتويات 

الشقة وتعامل مع احلريق رجال مركز إطفاء حولي.
من جه���ة اخرى، ألقى رجال أم���ن الفروانية القبض على 4 
آس���يويات يعملن في وكر مش���بوه وجاءت مداهمة الوكر بعد 

معلومات عن تردد أعداد كبيرة من الوافدين عليه.

محمد الجالهمة
استنفر رجال أمن ومباحث محافظة األحمدي اثر العثور على جثة وافد هندي في 
شقته مبنطقة أبوحليفة، وبّينت املعاينة األولية ان اجلثة وراءها جرمية قتل الهندي 
الذي كان يعمل فني طوارئ طبية. وأوضح مصدر أمني ان حارس البناية اكتش����ف 
اجلثة بعد ان انبعثت رائحة كريهة من شقة الهندي، وقام بإبالغ عمليات الداخلية، 
وأضاف املصدر ان الوفاة يحتمل انها حصلت قبل 4 أيام من اكتش����اف اجلثة، الفتا 

الى انه مت على الفور تسجيل قضية، وجار إجراء التحريات ملعرفة مالبساتها.

حريق يخلي بناية في الجابرية رائحة كريهة تكشف مصرع فني طوارئ طبية في شقته

قدموا القضية إلى »تحري الجهراء« على طبق من ذهب

نجدة الجهراء نجحت فيما فشل فيه رجال المباحث
وتوقف 3 أشخاص ارتكبوا 22 قضية سلب

مشاجرة نسائية ثالثية دامية في مجمع راقٍ

هاني الظفيري
جنح رجال جندة اجلهراء فيما فشل فيه 
رجال ادارة بحث وحتري محافظة اجلهراء، 
اذ متكن رجال جندة اجلهراء من توقيف 3 
لصوص ارتكبوا نحو 22 قضية سلب بالقوة 
وجميعها اس����تهدفت عمالة آسيوية، فيما 
أعرب مصدر أمني عن أسفه ألن يضطر رجال 
جندة اجلهراء الحالة املوقوفني الثالثة الى 
ادارة بحث وحتري محافظة اجلهراء نظرا 
لالختصاص، دون أن يستكملوا التحقيقات 

معهم واغ����الق ملف قضايا الس����لب تلك، 
مس����تطردا بقوله: ما يجعلنا غير نادمني 
هو أننا نعمل ألجل الكويت وحلفظ األمن 
فيها. وقال املصدر األمني: رغم تشكيل رجال 
ادارة بحث وحتري اجلهراء عدة فرق عمل 
بقصد توقيف اجلناة اال انهم فش����لوا في 
حتديد هوية اللص����وص حتى جاء الفرج 
اليهم من أوس����ع أبواب����ه حينما قام رجال 
جندة اجلهراء بتسليم املتهمني الثالثة الى 

مباحث اجلهراء على طبق من ذهب.

وأشار املصدر االمني الى ان رجال جندة 
اجلهراء ابلغ����وا عن طريق مصادر خاصة 
بأن رجال مباحث اجلهراء يحاولون بشتى 
الطرق الوصول الى مركبتني احداهما يابانية 
واالخرى أميركية يقوم من فيها بس����رقة 
اآلس����يويني عن طريق االكراه ليتم تعميم 
أوص����اف املركبتني على عم����وم الدوريات 
الش����املة للجه����راء، ويتمك����ن رجال امن 
اجلهراء من ضب����ط اللصوص وحتويلهم 

الى االختصاص.

أمير زكي
اندلعت مش���اجرة نسائية دامية بني 3 نساء في أحد املجمعات 
الراقية في محافظة حولي، واستمر رجال جندة حولي في البحث 
عن املتهمة وجرى ضبطها مبس���اعدة بعض النس���اء، حيث كانت 

متوارية عن االنظار داخل احد احلمامات.

وقال مصدر امني انه بناء على بالغ بوقوع مش���اجرة نسائية 
بني 3 نساء في مجمع راق انتقل رجال االمن الى املجمع وتبني لهم 
ان سيدة مصابة بجرح قطعي في الرأس ليتم نقلها الى مستشفى 
مبارك واخض���اع املجمع للتفتيش، ومت توقي���ف املتهمة بإحداث 

االصابة بالسيدة واحالتها الى االختصاص.

احتجاز شقيقين كسرا يد 
شرطي في مبارك الكبير

هاني الظفيري
احتج����ز يوم ام����س مواطنان 
شقيقان داخل نظارة مخفر مبارك 
الكبير، ووجهت اليهما تهمة االعتداء 
على رجال أمن واهانتهم وإحداث 

أذى بليغ بأحد رجال الشرطة.
وقال مصدر امن����ي ان دورية 
تابعة ملرور مبارك الكبير أوقفت 
مركب����ة بداخلها ش����ابان، وأثناء 
حترير مخالفة مرورية ترجل أحد 
الشابني وتالس����ن مع رجل االمن 
بسبب حتريره املخالفة، وحينما 
طلب رجل األمن منه التزام االدب، 
اندفع الشاب نحوه وعاونه شقيقه 
وتدخل مرافق رجل األمن وناله حظ 
من االعتداء، فيما قبض على الشابني 
من قبل دورية شرطة حضرت الى 
املوقع بعد ان طلب رجال الشرطة 
اسنادا وأجبر الشابان على ركوب 
الدورية ومن ث����م نقال الى مخفر 
مبارك الكبير، حيث مت احتجازهما 
بتهمة االعت����داء على رجال األمن 

وإحداث أذى بليغ بأحدهم.
وأشار املصدر الى ان االصابات 
وصلت الى حدوث كسور برجلي 
اللذين نق����ال للعالج في  االم����ن 

مستشفى العدان.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

دعوى شهادات الفلبين لجلسة 16 الجاري للحكم

االمتناع عن النطق بعقاب مصري شتم شقيقه

القوانني  ج���واز رجعي���ة 
والق���رارات اإلداري���ة وأن 
الق���رار اإلداري  رجعي���ة 
التنظيمي إمنا تتحقق عندما 
يستتبع تطبيقها املساس 
مبا مت اكتسابه من حقوق 
أو مراك���ز قانونية في ظل 
القاعدة القانونية القدمية.

قدمت مذكرة بدفاعها دفعت 
فيه����ا بثبوت واقعة الس����ب 
والقذف في حق املتهم الذي 

قضت الدائرة املستعجلة 
مبحكمة االستئناف بحجز 
الدعوى املقدمة من احملامي 
خالد اجلويسري باعتباره 
محام���ي الطلبة الكويتيني 
الدارس���ني ف���ي اجلامعات 
الفلبينية معترضا على قرار 
وزيرة التعليم العالي بعدم 
االعتراف بشهاداتهم جللسة 

16 نوفمبر للحكم.
كان���ت دائ���رة األم���ور 
املستعجلة قد رفضت دعوى 
الطلبة مما دعا محاميهم إلى 
الطعن عليه باالستئناف، 
واعتبر حكم أول درجة الذي 
جاء رافضا لدعوى الطلبة أن 
من حق وزارة التعليم العالي 
تعديل قراراتها مبا يتفق مع 

املصلحة العامة.
املق���رر  أن  وأوض���ح 
دستوريا وقانونا هو عدم 

كاد مقيم مصري يتسبب 
ف����ي حبس ش����قيقه بعد ان 
سجل في حقه شكوى اتهمه 
فيها بس����به وتهديده، حيث 
قضت محكمة اجلنح برئاسة 
العازمي  املستش����ار عايض 
النطق بعقاب  باالمتناع عن 
ان يق����دم تعهدا  املتهم على 
بكفالة مالية قدرها 50 دينارا 
يلتزم فيها بحس����ن السير 
والس����لوك ملدة سنة وأمرت 
بإحالة الدع����وى املدنية الى 
احملكمة املختصة. كان دفاع 
املتمثل في  املجن����ي علي����ه 
احملامية عصمت اخلربوطلي 
خالل جلس����ات احملاكمة قد 

أما إذا لم يس���تتبع هذا 
التطبيق إال املساس مبجرد 
اآلمال الت���ي لم ترتفع بعد 
إلى مرتبة احلقوق أو املراكز 
القانونية املكتسبة فال رجعة 
في���ه، وقال���ت احملكمة إنه 
ومبعنى أن القاعدة القانونية 
اجلديدة تسري حتى ولو 
خيبت آماال تعلق بها الرجاء 
في املاضي، ولكنها ال تسري 
إذا كان من ش���أن سريانها 
املس���اس بحق أو مركز مت 

اكتسابه من قبل.
وبالتالي يتعني لتطبيق 
هذه القاعدة التفرقة بني احلق 
القانوني املكتسب  واملركز 
ومجرد األمل الذي هو محض 
ترقب ورجاء في اكتساب حق 
واألول وحده دون الثاني هو 
الذي ال يجوز مساس القاعدة 

القانونية اجلديدة به.

سب شقيقه على مرأى ومسمع 
من اشخاص آخرين خاصة 
ان هذه األلفاظ قد صدرت من 
املته����م في محل عمل املجني 
عليه. ودفع����ت اخلربوطلي 
التهديد  ايضا بثبوت واقعة 
في ح����ق املته����م، مؤكدة ان 
املتهم هدد ش����قيقه بإتالف 
دراجته النارية، وذلك حلمله 
على أداء راتب والدتهما التي 
توفاها اهلل قبل الواقعة بأيام 
قليلة، وهو األمر الذي رفضه 
املجني عليه فقام املتهم بسبه 
وتهديده، يذكر ان املتهم أقر في 
التحقيقات ان هناك خالفات 

مالية بينه وبني شقيقه.

احملامي خالد اجلويسري

احملامية عصمت اخلربوطلي

∂```æ«∏`c á````æ«µ``°ùdG 
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ácôëàeh

 ¿É```æ```°SC’G ¢†```««ÑJh ∞``«¶``æJ  ̊

 ¥ô`£dG çóMCÉH

 ô````«µ``°ùJh á```«∏«ªŒ äGƒ```°ûM  ̊
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 Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d øj’ƒàc’G RÉ¡L ˚
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  25728004 - 25727004 : ¿ƒØ«∏J - OGó¨H ´QÉ°T - á«ŸÉ°ùdG

1823344 :øNÉ°ùdG §ÿG    25729004 : ¢ùcÉa - 511 : »∏NGO

عيادات طبية عامة ومتخصصة
General & Specialized Medical Clinics

 ä’É```̀M ™``̀«``̀ª``̀÷ á``̀≤``̀«``̀bó``̀dG á``̀©``̀HÉ``̀à``̀ŸG

 ΩódGh  §¨°†dÉc)  á«æWÉÑdG  ¢VGôeC’G

.Gõfƒ∏ØfE’Gh äÉHÉ¡àdE’Gh (ôµ°ùdGh

General & Specialized Medical Clinics

 ä’É```̀M ™``̀«``̀ª``̀÷ á``̀≤``̀«``̀bó``̀dG á``̀©``̀HÉ``̀à``̀ŸG

عيادة الطب العام والباطنية

Qƒ°TÉY ôeÉ°S .O
ΩÉ©dG Ö£dG

Ωõ«JÉehQh á«æWÉH Òà°ùLÉe

á`«∏FÉY äGQÉ``jR
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QÉ°ùØà°SE’Gh õéë∏d
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25QÉæjO
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25664570 - 25664569 :øNÉ°ùdG §ÿG   25664548 - 25664342 :ä - OGó¨H ´QÉ°T - á«ŸÉ°ùdG

.…ƒfÉãdGh ‹hC’G πª◊G ôNCÉJ êÓY ˚

.QôµàŸG ¢VÉ¡LE’Gh ¢†«ÑŸG äÉ°ù«µJ êÓY ˚

 AÉæKCG á``````̀«≤∏ÿG Üƒ``````̀«©dG ™``````̀«ªL ¢``````̀ü«î°ûJ ˚

.πª◊G

 ≥æY äGQƒ–h á«°ShÒØdG äÉHÉ¡àd’G ±É°ûàcEG ˚

.ÈµŸG ÊƒjõØ∏àdG QÉ¶æŸG ∫ÓN øe ºMôdG

 RÉ`````¡L ∫Ó`````````````````````N øe IO’ƒdG ó```````Yƒe ó``````̀jó– ˚

.Fetal Monitor
 ¢VGôeC’G øY ∞°ûµ∏d êGhõdG πÑb Ée äGQÉÑàNEG ˚

.á«KGQƒdG

 ióe ºMôdG ≥æY ¿ÉWô°S øe »≤J äÉ``````̀ª«©£J ˚

.IÉ«◊G

 äGƒæ°S 6 ôªY øe ø``````̀e ôµÑŸG ¿Éæ°S’G Ëƒ``````̀≤J ˚

 ¿Éæ°SC’G Qƒ°ùc π«ªŒh êÓY  ̊.äÉ«æ≤àdG çóMCÉH

 ¿Éæ°SCÓd ¢``````̀UÉN »``````̀bGh π``````̀«°üØJ ˚ .á``````̀«eÉeC’G

 áëFGQ êÓ``````̀Y ˚ .Ö©∏dG AÉ``````̀æKCG ∂``````̀∏ØW á``````̀jÉbƒd

 êÓY øe ±ƒÿG É«Hƒa êÓ``````̀Y  ̊.á¡jôµdG º``````̀ØdG

 .á```````«∏«ªéàdG äÉ```````ZôØdG ó°Sh êÓY  ̊.¿É``````̀æ°SC’G

.á«∏«ªŒ äGƒ°ûM ˚ .≥«ª©dG áã∏dG ∞«¶æJ ˚

إذا كان طفلك من 2-14 سنة ويعاني من:
 .»FGò¨dG äÉ``````̀HGô£°VC’G ¢Vôe  ̊.á``````̀æª°ùdG ¢``````̀Vôe ˚

 Ö∏≤àdG  ̊.»``````̀cô◊G •É°ûædG á``````̀∏bh ΩÉ``````̀©dG π``````̀°ùµdG ˚

 .ΩƒædG AÉæKCG Òî°ûàdG hCG ΩƒædG ‘ áHƒ©°U ˚ .»``````̀LGõŸG

 .Ö©∏dG øY Ö∏≤dG äÉHô°V áYô°Sh ¢ùØæàdG ‘ ≥«°V ˚

 Ωó``````̀Y  ̊.êGô``````̀NE’Gh º``````̀°†¡dG äÉ``````̀«∏ªY ‘ á``````̀Hƒ©°U ˚

 á∏b ˚ ΩÉ©£dG ∫hÉæJ ‘ ágGô°ûdGh ™``````̀Ñ°ûdÉH ¢SÉ°ùM’G

.óFGõdG ¿RƒdG áé«àf ∫Gõ©fE’Gh ¢ùØædÉH á≤ãdG

العيادة المتكاملة في الكويت

مكافحة سمنة ا�طفال

 π«ªŒ ˚ .¿ƒgódG §``````̀Ø°T ˚ .ΩGƒ≤dG ≥``````̀«°ùæJ ˚

 .Qó````°üdG ÒÑµJh Ò¨°üJh ó°T ˚ .∞fC’Gh ¬``````̀LƒdG

.ÚL’ƒµdGh ¢ù∏cƒ«dGh »HÒKhõ«ŸG ø≤M ˚

 π«ªéàdG - á«∏°SÉæàdGh ájó∏÷G - ó«dƒàdGh AÉ°ùædG - á«dƒÑdG ∂dÉ°ùŸG

.ΩÉ©dG Ö£dG - Iôéæ◊Gh ¿PC’Gh ∞fC’G - π«ªéàdGh ¿Éæ°SC’G -

بـإشـراف د. فـيـصــل دشــتــيد. محمــــد فـريـد صـــالح د. أحمد علي حسند. مـهـا فرحــات

مختبر الهالل بوليكلينيك

نرحب بكم في جميع عياداتنا ا�خرى

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة (غلوب - مد) من عمالء الشركات التالية:
 .»∏aÉµàdG ÚeCÉà∏d IÉ``````̀Ø°üdG ácô°T ˚ .»∏aÉµàdG Ú``````̀eCÉà∏d ¤hC’G ácô°ûdG ˚ .¿É``````̀ª°†∏d ájô°ùjƒ°ùdG á``````̀«fÉæÑ∏dG ácô°ûdG ˚ .IÉ``````̀«◊G äÉæ«eCÉà∏d è``````̀«∏ÿG á``````̀cô°T ˚

.»∏aÉµàdG Ú``````̀eCÉà∏d â``````̀jƒµdG ácô°T  ̊.Ú``````̀eCÉà∏d á``````̀«fÉæÑ∏dG á``````̀«Hô©dG á``````̀YƒªéŸG  ̊.»``````̀∏aÉµàdG Ú``````̀eCÉà∏d QRBÉ``````̀J á``````̀cô°T  ̊.»``````̀∏aÉµàdG Ú``````̀eCÉà∏d ¥É``````̀Kh á``````̀cô°T ˚

á«LƒdƒæµàdG πFÉ°SƒdG çóMCÉH Iõ¡›

∞bƒJ ¿hóH Ω 10 ¤EG ¢U 8 øe ÈàîŸG πªY ó«YGƒe{

IO’ƒdGh AÉ°ùædG ¢VGôeCG  »FÉ°üNG¿Éæ°SC’G π«ªŒh »¶ØëàdG êÓ©dG  »FÉ°üNG

∫ÉØWC’G ¿Éæ°SCG Ö£d á«µjôeC’G á«ÁOÉcC’G ƒ°†Y
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إرسال 16 سيارة إسعاف ونقل المصابات إلى »الصباح«

إصابة 5 طالبات في تدافع أمام بوابة المدينة الترفيهية
أمير زكي ـ محمد الجالهمة

قال م����دير ادارة الط����وارئ الط���بية 
بوزارة الصحة د.في��صل الغامن ان خمس 
طالب���ات اصنب بجروح نتيجة التدافع 

امام بوابة املدينة الترفيهية.
واضاف الغامن ان 16 سيارة اسعاف 
توجهت الى املدين���ة الترفيهية لعالج 
املصابات، واشار الى ان املصابات عددهن 
خمس من بينهن حالة كسر في اليد ومت 
نقلهن ملستشفى الصباح وباقي احلاالت 
موزعة ما بني ضيق تنفس واغماء ومت 

عالجهن في املوقع.
وطمأن الغامن بأن احلاالت بسيطة 
ووجود س���يارات االسعاف في املواقع 

احترازي ولعالج بعض احل���االت في املوقع، يذكر ان 
وزارة التربية كانت قد نظمت رحلة لعدد من الطالبات 
لزيارة املدينة الترفيهية لنح���و اكثر من 3000 طالبة 

من املرشدات.

ووفق مصدر امني فان ب�����الغا ورد 
الى عمليات وزارة الداخلية في احلادية 
عش���رة من صباح ام���س ع����ن تدافع 
عدد من الطالبات الى داخ�����ل املدينة 
الترفيهية وتعثر مدرسة امام الب�����اب 
اخل�����ارجي ما ادى الى حدوث تدافع 
وس�������قوط عدد من الطالبات، مشيرا 
الى ان وكيل وزارة الداخلية املس���اعد 
لشؤون األمن العام باالنابة مدير امن 
العاصمة اللواء طارق حمادة سارع الى 
موقع الب���الغ لتهدئة الطالبات وعالج 

املصابات منهن.
انع����دام  ال���ى ان  واش���ار املصدر 
ال����نظام بالنسبة للقائمني على الرحلة 
أدى الى االصابات تلك، انه لم يحدث ان مت التدرج في 
ادخال الطالبات وامنا جميع الباصات فرغت حمولتها 
من الطالبات في توقي���ت واحد وهو ما ادى الى تدافع 

الطالبات نحو الباب الرئيسي.

د.فيصل الغامن

مواطن يوجه 8 طعنات 
قاتلة إلى زوجته

أمير زكي
اقدم موطن يعمل عسكريا في الدفاع 
على توجيه 8 طعنات قاتلة الى زوجته 
في منزلها مبنطقة الصباحية، فيما نقلت 
الزوجة الثالثينية الى مستشفى العدان 
بحالة حرجة للغاية اذ ان الطعنات نفذ 
بعضها الى اعضاء حيوية في جس����دها 
كما افاد مصدر طبي، وقال مصدر امني 
ان بالغا ورد الى العمليات عن احلادثة 
وتوجهت دوريات األمن الى موقع احلادث 
ومت القبض على املواطن فيما افاد مصدر 
طب����ي بأن حالة الزوجة س����يئة للغاية 

ويعمل االطباء على انقاذ حياتها.
واش����ار املصدر الى انه حتى اآلن ال 
تعرف اسباب دوافع قيام املواطن مبحاولة 
قتل زوجته وسجلت قضية وجار التحقيق 

ملعرفة الدوافع التي ادت الى اجلرمية.


