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شروق الفيلكاوي احملامية العنود الهاجري

أكدت خبر تسلل ثالثة بحارة يونانيين إلى الكويت

شقيقان إلى »الفائقة« 
بعد سقوطهما من الثاني

ناصر »هّرب« 11531 حبة ڤياغرا
في معلبات »زعتر« وسقط في الدوحة

بويل ترقص مع النجوم
واش����نطن � يو.ب����ي.آي: تس����تعد املغني����ة 
االسكتلندية س����وزان بويل للغناء أمام جمهور 
برنامج املواهب »الرقص مع النجوم« األميركي، 
ونقل موقع »بيبول« األميركي عن الناطق باسم 
بويل ان األخيرة ستس����افر إلى لوس اجنيليس 

لتقدمي عرض غنائي مطلع األسبوع املقبل أمام 
جمهور البرنامج الذي تبثه قناة »اي بي س����ي« 

األميركية.
وقال شقيق املغنية جون بويل »إنها متحمسة 

وسعيدة وهي حتب أميركا وحتب شعبها«.

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
احال رجال منفذ الدوحة ومنهم مساعد مراقب منفذ الدوحة 
خالد الفيلكاوي ورئيس مفتشي املنفذ عبداللطيف الساعي وافدا 
ايرانيا حاول تهريب 11531 حبة ڤياغرا، فيما اكد مصدر جمركي 
ان االيراني احيل ال���ى االدارة العامة للجمارك بتهمة التهريب 

اجلمركي وادخال مؤثرات عقلية محظورة.
ووفق مبارك القط����ان من مك���تب مدير عام االدارة العامة 
للجمارك، ف�إن احد مفت��شي ج��مرك الدوحة اشتب���ه في وافد 
ايران���ي يحمل كمية كبيرة من املعل���بات ادعى احتواءها على 
نبت���ة الزعتر، مش���يرا الى ان املفتش قام بفت���ح عدة عبوات 
للت��أكد من محتوياتها ليتب������ن ان هذه الع���بوات حت�توي 

على ڤي���اغرا.
واشار القطان الى ان االيراني ك���ان ق���ادما على السف����ينة 
االي����رانية والتي حتمل رقم 16499، مشي��را الى ان االي����راني 
امله���رب يع���م���ل بح���ارا على م���ن الس���ف����ينة ويدعى ح. 

ناصري.
ولفت القطان الى ان االيران���ي ادعى عدم علمه ان الڤياغرا 
التي حاول تهريب����ها الى البالد تدخ����ل في قوائم املمنوعات، 
مش���يرا الى ان افادته تلك غي���ر مقن���عة، خاصة ان طريق����ة 
اخف�����ائها تؤكد علمه ان ما حاول تهريب����ه من املواد احمل���ظور 

تداولها.

هاني الظفيري
ادخل شقيقان كويتيان )11 
و14 عاما( ال���ى غرفة العناية 
الفائقة، حيث متثلت اصابة االول 
بكسر في اجلمجمة ووصفت 
حالته بشديدة اخلطورة، فيما 
اصيب شقيقه الثاني بكسر في 
العمود الفقري، وجاءت اصابة 
الش���قيقن بعد سقوطهما من 

الطابق الثاني.
وقال مصدر امني ان الشقيق 
االصغر كان يلهو في ش���رفة 
وعلق في الشرفة وحاول شقيقه 

االكبر انقاذه ليسقطا معا.

»الداخلية«: مسؤولية الخروج تقع على عاتق »الجمارك«
ورجال األمن مهمتهم التدقيق على بوابات الدخول فقط

أكدت وزارة الداخلية ما س����بق ان انفردت بنشره »األنباء« نهاية 
شهر سبتمبر املاضي واخلاص باختراق أمني من قبل 3 بحارة يونانين 

متكن����وا من الدخول إلى البالد م����ن خالل جتاوز نقاط 
التفتيش املختلفة رغم ع����دم حيازتهم أذن 

دخول البالد إال أن وزارة الداخلية القت 
مبسؤولية هذا االختراق على اإلدارة 

العامة للجمارك، وكانت »األنباء« 
قد اش����ارت الى متك����ن 3 بحارة 
من اخلروج من ميناء الش����ويخ 
وامضوا داخل البالد اكثر من 8 
ساعات قبل ان يعودوا إلى امليناء 

ويتم القبض عليهم.
وجاء في البيان الذي ارسله ل� 

»األنباء« الناطق الرس����مي باسم وزارة 
الداخلية مدير إدارة اإلعالم األمني العقيد محمد 

الصبر، وهذا نصه: تهديك����م إدارة اإلعالم األمني بوزارة 
الداخلية أطيب متنياتها وباإلشارة الى ما نشر في صحيفتكم بالعدد 
رقم 12040 بتاريخ 2009/9/30 حتت عنوان »رحلة تسوق لثالثة بحارة 
يونانين تكش����ف خرقا أمنيا خطيرا في ميناء الش����ويخ«. تود إدارة 
اإلعالم األمني بوزارة الداخلية إفادتكم بأن اإلدارة العامة ألمن املوانئ 

قد أوضحت احلقائق اآلتية: 
أوال: تأمن بوابات الدخول للميناء يقع على عاتق رجال األمن، اما 
بالنسبة لبوابات اخلروج فيقع على عاتق اإلدارة العامة 
للجمارك، حيث يعتبر امليناء منطقة جمركية 
يخضع جميع األشخاص بها للتفتيش 

عند خروجهم.
ثانيا: مت التحقيق مع البحارة 
الرسمية  واس����تدعاء اجلهات 
بامليناء واتخاذ جميع اإلجراءات 
الضرورية في مثل هذه احلاالت 
واخذ تعهد على وكيل الباخرة 

بعدم تكرار ذلك.
ثالثا: متت مخاطبة مؤسس����ة 
املوانئ الكويتية بتأهيل جميع بوابات 
امليناء واملداخل خاصة البوابة الرئيسية وإعادة 

تأهيل أسوار امليناء.
رابعا: متت مخاطب����ة اإلدارة العامة للجمارك بالتنبيه على جميع 
موظفيها لتشديد اإلجراءات والتدقيق على جميع مرتادي امليناء اثناء 
اخلروج وعدم ترك البوابات دون حراسة، وسوف يتم اغالق البوابات 

من قبلنا في حالة عدم االلتزام بذلك.

علي أشكناني اليوم وياكم
تستضيف »األنباء« اليوم 
مهاجم النادي العربي لكرة 
القدم علي اشكناني ما بن 
الساعتن 3:30 و5:30 مساء 
وذلك للحديث حول حظوظ 
العربي في املنافس���ة على 
البطوالت احمللية واخلليجية 
واس���باب ع���دم انضمامه 
الرد  الى  لالزرق باالضافة 
على اسئلة القراء وذلك على 
الهواتف التالية: 24830514 
 ،24830322 � 24830238 �

داخلي: 131 � 318.

»اإلدارية« أرجأت الدعوى إلى 30 المقبل

اإلعالن على الذكور دون اإلناث.
من جهة أخرى أجلت محكمة اجلنايات 
أمس برئاسة املستشار وائل العتيقي 
وأمانة سر علي العبد الهادي نظر قضية 
املصري )سيد ر.( املتهم بقتل مواطنيه 
مبحل اجلزارة الذي ميتلكه بالشويخ 

جللسة 26 ديسمبر للمرافعة.
كان املتهم قد ق���رر أثناء التحقيق 
معه أنه هو صاحب احملل الفعلي الذي 
وقعت فيه اجلرمية وأن املجني عليهما 
الق���راءة والكتابة  ضمناه ألنه يجهل 
فطل���ب منهما تأجيره من الباطن على 
أن يتم محاس���بتهما على دخل احملل 

أوال بأول.
يذك������ر أن املجني عليه األول لقي 
حتفه مباش���رة في موق���ع ال��جرمية 
أما الثاني فقد أدخل املستشفى لتلقي 
الواقعة بخمسة أسابيع  العالج وبعد 

توفي متأثرا بجراحه. 
وكان املجني عليه الثاني قد أفاد بأن 
املتهم قام بذبح زميله املجني عليه األول 
وه���و نائم ثم قام بطعنه عدة طعنات 

أثناء نومه أيضا.

القضاء والنيابة، وإلغاء تنفيذ قرار وزير 
العدل اخلاص بطلب خريجي طلبة كلية 
احلقوق دفعة 2008 لشغل وظيفة باحث 
مبتدئ قانوني فيما تضمنه من قصر 

الطالبة لش���غل الوظيفة املعلن عنها، 
وإلغاء تنفيذ القرار السلبي الصادر من 
إدارة الكتاب باالمتناع عن قيد صحيفة 
الدعوى في محكمة التمييز دائرة رجال 

مؤمن المصري
حددت الدائرة اإلدارية الثانية مبحكمة 
أول درجة جلس���ة 30 ديسمبر املقبل 
لنظر الدع���وى املرفوعة من احملامية 
العن���ود الهاجري )من مكتب احملامية 
ذكرى الرش���يدي( موكلة عن شروق 
الفيلكاوي والتي تطالب فيها بإلغاء قرار 
وزير العدل اخلاص بطلب خريجي كلية 
احلقوق من دفعة 2008 لشغل وظيفة 
باحث مبتدئ قانوني فيما تضمنه من 
قصر اإلعالن على الذكور دون اإلناث.

كانت الشاكية شروق الفيلكاوي قد 
تقدمت لش���غل وظيفة باحث مبتدئ 
قانوني بوزارة العدل إال أن طلبها قوبل 
بالرفض بحجة أن الوظيفة املعلن عنها 
مخصصة للذكور دون اإلناث، فوكلت 
الشاكية احملامية العنود التي تقدمت 
بصحيفة دعوى مختصمة فيها كال من 
وزير الع���دل بصفته ورئيس املجلس 

األعلى للقضاء بصفته.
 وطالبت العنود في صحيفة دعواها 
بإلغاء تنفيذ القرار الس���لبي الصادر 
من وزير العدل برف���ض قبول أوراق 

مواطنة تقاضي »العدل« وتتمسك بتعيينها وكيل نيابة

متظاهرون من جماعة »ضعوا الناس في املقام األول« خالل مناشدة من خالل صورة حيث يرتدون زيا مشابها لوزراء املالية مناشدة لمجموعة الـ 20  »الناس أواًل«
وذلك أثناء اجتماع وزراء املالية ملجموعة ال� 20 في إس تي اندرزو، سكوتالندا في نوفمبر 2009.

تظاهرة روسية احتفااًل بالثورة البلشفية
مؤيدون لروسيا يرفعون صور »جوزيف ستالن« )يسارا( و»لينن« )ميينا( أثناء 
مش���اركتهم في تظاهرة لالحتفال بذكرى نش���وب الثورة البلشفية في 1917 في بلدة 
جنوبي روسيا. وفي االطار جندية تقف عند ضريح اجلندي السوڤيتي الدولي في نفس 
املناسبة             )أ.پ( )رويترز(


