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محمد الدشيش
اعترف 3 آسيويني ضبطوا في منطقة اجلليب وبحوزتهم 
3 خراف مذبوحة بأنهم س����رقوا هذه اخل����راف من احد 
املسالخ بعد ان أمر االطباء باتالفها نظرا لكونها مريضة، 
وكانوا بصدد بيعها على بعض محال اجلزارة في اجلليب 
العادة بيعها على اآلسيويني. وقال مصدر امني ان حملة 
ألمن الفروانية اوقفت االسيويني وكان هناك اعتقاد بانهم 

يحوزون خمورا محلية وبتفتيش العربة عثر بداخلها على 
3 خراف وقد اقر اآلسيويون بانهم كانوا بصدد بيع اخلروف 
الواحد مببلغ 15 دينارا على بعض احملال املخصصة لبيع 
اللحوم، فيما قال مصدر امن����ي ان مزيدا من التحقيقات 
ستجرى مع اآلسيويني لتحديد هوية محال اجلزارة التي 
تعاملوا معها من قبل، خاصة انهم اكدوا انهم اعتادوا على 

سرقة االغنام املريضة وبيعها منذ فترة.

3 خراف تكشف عن محال جزارة تبيع اللحوم التالفة

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

إلزام »التجارة« بتعويض موظفة بـ 5001 دينار

تبرئة مواطن من تعاطي المخدرات 

الترقية بحجة وجود خطأ فيه 
وسحبت ترقية املوظفة مما 

دعاها إلقامة دعوى جديدة.
وقض����ت احملكم����ة له����ا 
بالتعويض حتى تبني للوزارة 
ض����رورة احت����رام األحكام 

عقلية. وطالب ببراءة موكله 
من التهمة املسندة إليه.

الدعوى  وتخلص واقعة 
الى أن حتريات ضابط الواقعة 
دلت على أن املتهم األول يحوز 
مؤثرات عقلية بقصد االجتار 
إذنا  والتعاطي فاس����تصدر 

الدائ����رة اإلدارية  قضت 
بإلغاء القرار اإلداري الصادر 
من وزير التجارة الذي تخطى 
موظف����ة بالترقي����ة وألزمت 
ال����وزارة بتعويضها مببلغ 
5001 دين����ار تعويضا مؤقتا 
عن األضرار الت����ي أصابتها 

جراء قرار الوزارة.
وعقب صدور احلكم صرح 
دفاع املواطنة احملامي محمد 
صالح السبتي ل� »األنباء« بأن 
احملكمة ق����ررت إلغاء القرار 
اإلداري الذي تخطى موظفة 
الوزارة بالترقية وبأحقيتها 
بهذه الترقية، وملا كانت هذه 
املوظفة قد حتصلت على حكم 
سابق بأحقيتها بالترقية. وقد 
قامت الوزارة بتنفيذ هذا احلكم 
ثم عادت بعد فترة وألغت قرار 

القضائية وأنها � أي األحكام � 
تسمو على النظام العام ويجب 
أن تنف����ذ وال يجوز التحايل 
على تنفيذها باعتبارها عنوانا 

للحقيقة.
وأضاف السبتي أن احلكم 
لم يكن جديدا في موضوعه 
لكنه أفاض في بيان ضرورة 
القضائية  احترام األح����كام 
ووض����ع حد لالعت����داء على 
حجية هذه األحكام من جهات 
اإلدارة، وهنا نش����ير إلى أن 
جهات اإلدارة في الدولة عموما 
بأم����س احلاجة إلى حتصني 
القوانني  قراراتها باحت����رام 
القضائية  املب����ادئ  ومعرفة 
الت����ي تنتهجها احملاكم حتى 
ال تقع في التعس����ف والظلم 

وتعرض قراراتها لإللغاء.

ألغت محكمة االستئناف 
حكم محكمة أول درجة القاضي 
بحبس مواطن 9 سنوات مع 
الشغل والنفاذ وتغرميه 9 آالف 
دينار وقضت ببراءته من تهمة 
حيازة مؤثرات عقلية بقصد 
االجت����ار والتعاطي وحيازة 

حشيش بقصد التعاطي.
وعق����ب النط����ق باحلكم 
املتهم احملامي  صرح دف����اع 
محمد خريبط ل� »األنباء« بأن 
هذا احلكم وسام على صدورنا 
ويجعلنا بحق نفتخر بقضائنا 

العادل النزيه.
كان خريبط خالل جلسة 
احملاكمة قد ترافع شفاهة ودفع 
ببطالن إذن القبض والتفتيش 
وبطالن ما تال ذلك من إجراءات، 
كما دفع بانتفاء صلة موكله 
بأي مواد مخدرة أو مؤثرات 

من النياب����ة العامة بضبطه 
وتفتيش����ه ونفاذا لهذا اإلذن 
انتقل إلى مكان تواجد املتهم 
في أحد اجلواخير ومت القبض 
على املته����م ومعه 3 متهمني 

آخرين.
وقد قض����ت محكمة أول 
درجة بحبس املتهم األول 9 
س����نوات مع الشغل والنفاذ 
وتغرمي����ه 9 آالف دينار عن 
إليه. وقضت  التهم املسندة 
بحبس الثالث 9 سنوات مع 
الش����غل والنفاذ وتغرميه 9 
آالف دينار، كما قضت بحبس 
الثاني والرابع 5 سنوات مع 
الش����غل والنفاذ وتغرمي كل 
منهما 5 آالف دينار مع إبعاد 
املتهم الثاني عن البالد عقب 
تنفيذ العقوب����ة املقضي بها 

عليه.

»االستئناف« تؤيد حبس آسيوي 10 أعوام
أيدت محكمة االستئناف أمس برئاسة املستشار جنيب 
املال في حضور رئيس أمناء سر الدوائر اجلزائية سامي 
العنزي حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس وافد 
آسيوي ملدة 10 سنوات بعد أن أدانته احملكمة باالعتداء 

على خادمة آسيوية مبسكن كفيلها باإلكراه.
وتخلص الواقعة في أنه بتاريخ 2009/5/6 وأثناء 
تواجد املجني عليها في مسكن كفيلها فوجئت باملتهم 
يدخل عليها ويقوم بسحبها إلى غرفتها ثم قام باالعتداء 

عليها باإلكراه بعد أن شل حركتها.
وبتاري���خ 2009/10/25 قضت محكم���ة اجلنايات 
حضوريا بحبس املتهم 10 سنوات مع الشغل والنفاذ 
وأمرت بإبعاده عن البالد عقب تنفيذ العقوبة. استأنف 

املستشار جنيب املالاملتهم احلكم فقضت احملكمة بحكمها املتقدم.

سيارة منقلبة في حادث

املضبوطون في أوكار الرذيلة بقبضة املباحث

العقيد محمد الصبر

جتّمع حول منزل أسرة اجلاني

محول قطعة 4

احملامي محمد صالح السبتي

احملامي محمد خريبط

مصابون بالجملة في حوادث مرورية متفرقة

مواطنون يستنجدون بـ»الداخلية«
 إلغالق محول ق4

مدرس إلى »المكافحة« بـ 200 حبة 
وضبط 8 بطل خمر مع مطلوب وبدون

تداعيات أول جريمة قتل بـ 2010 تتواصل
 وبعض أقارب القاتل هجروا منازلهم

جثة مصري
 إلى »الشرعي«

عبدالهادي العجمي ـ هاني الظفيري
رغم دعوات وزارة الداخلية الى ضرورة االلتزام 
بالقواعد املرورية والتي من شأنها وقف نزيف حرب 
الشوارع اال ان احلوادث املرورية تواصلت في انحاء 
متفرقة من البالد واسفرت عن اصابة ما ال يقل عن 10 
اشخاص اصابتهم تراوحت بني متوسطة وحرجة.

فعلى طريق الصبية اس����فر حادث تصادم بني 
شاحنة ومركبة صالون عن انقالب السيارة الصالون 
واصابة شخصني كانا بداخلها حيث مت نقل املصابني 
الى مستشفى اجلهراء واشرف على تقدمي االسعافات 
الضرورية لهما ضابط االرتباط ماجد الصليلي وفي 
الواحدة من فجر امس قال فني اول الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان حادث انقالب مركبة اس����فر 
عن اصابة 4 شباب كويتيني مشيرا الى ان عددا من 
رجال الطوارئ الطبية منهم فاروق الشطي وسالم 

املطوع وعلي محمود وعبدالكرمي عامر وطارق الدقور 
وابراهيم ش����هاب اشرفوا على نقلهم الى مستشفى 

العدان.
واض����اف بوحيمد في نح����و الثالثة فجرا تلقت 
عمليات الط����وارئ الطبية بالغا عن حادث تصادم 
مركبتني باجتاه اجلهراء وحتديدا على طريق الدائري 
السادس مشيرا الى ان هذا احلادث اسفر عن اصابة 
وافدين مصريني جرى نقلهما الى مستشفى اجلهراء 
بواسطة ربحي العمر وناصر جاد. وقال بوحيمد ان 
هناك حالة دهس لوافدة سيالنية وقع في الفروانية، 
مشيرا الى ان الوافدة اصيبت بجروح خطيرة ونقلت 
الى مستشفى الفروانية بواسطة عصام خالد ونشأت 
لطفي وتامر اخلالدي. وإلى ش����ارع اخلليج العربي 
وقع حادث تصادم اسفر عن إصابة 3 وافدين نقلوا 

للعالج في املستشفى األميري.

عبدالهادي العجمي
تقدم عدد من اهالي منطقة الرقة ق4 الى مخفر الرقة طالبني تس���جيل اثبات 
حال���ة بحق اهمال وزارة الكهرباء وع���دم قيامها بوضع باب يحول دون دخول 
االطفال الى داخل احملول ومن ثم وقوع ما حتمد عقباه، وقال االهالي في بالغهم 
الى رجال االمن انهم ومنذ اسبوع تنبهوا الى ان احملول بال أبواب وتوجهوا الى 
طوارئ الكهرباء البالغهم عن هذا اخلطأ ولكن لم يجدوا جتاوبا يذكر، يشار الى 
ان احملول وقع فيه انفجار قبل شهرين واسفر احلادث عن قطع التيار الكهربائي 

عن املنازل وتشغيل الكهرباء بواسطة محوالت.

أمير زكي ـ محمد الدشيش
أحيل في س���اعة متأخرة من مساء أمس األول مواطن في 
العقد الثالث من العمر يعمل مدرسا الى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات بعد ضبطه أثناء حملة تفتيشية وكان حتت تأثير 

احلبوب املخدرة وعثر بحوزته على 200 حبة كابتي.
وقال مصدر أمني ان حملة تفتيش���ية اقيمت بني منطقتي 
العدان وصباح الس���الم بقيادة مساعد مدير العمليات املقدم 
بدر حمود ومالزم محمد الراجحي ووكيل ضابط علي العجمي 
ووكيل عريف أحمد طامي والش���رطي محمد العوضي أوقفت 
مركبة بقيادة مدرس وبعد االش���تباه ب���ه أخضعت مركبته 

للتفتيش ليعثر بداخلها على احلبوب.
 وأقر امل���درس ويعمل في مدرس���ة بالصباحية بحيازته 
احلبوب بقصد التعاطي نافي���ا ان تكون احلبوب املضبوطة 

معه القصد منها االجتار.
من جهة أخرى القى رجال دوريات العاصمة القبض على 
مواطن وبدون وعثر بحوزتهما على 8 زجاجات خمر محلية 
كما تبني بعد االستعالم عن البدون واملواطن ان األخير مطلوب 

للسجن ملدة عام ونصف العام على ذمة قضية مالية.

أمير زكي
تواصلت تداعي���ات أول جرمية قتل في 
2010 ش���هدتها منطقة الصليبية وسجلت 
كأول جرمية قتل في الع���ام اجلديد والتي 
ذهب ضحيته���ا حدث بدون يبلغ من العمر 
16 عاما، إذ اضطرت أعداد من أس���رة القاتل 
إلى مغادرة مكان س���كنهم إلى أماكن أخرى 
غير معروفة وذلك وس���ط تهديدات وصلت 
إليهم بأن وجودهم قد يعرضهم الى الضرر 

أو رمبا القتل.
وقالت مصادر ان عددا من اقارب املجني 
عليه كانوا يتربصون بأش���قاء القاتل وهو 
ما دعا كبير العائلة إلى الطلب من الشباب 

اإلقامة ولو مؤقتا في مناطق أخرى.
وتأتي هذه التط���ورات بعد جتمهر عدد 
من أقارب املجني عليه على مقربة من مخفر 
الصليبية والذي اش���يع عن احتجاز القاتل 
بداخله فيما أكد مص���در أمني أن القاتل مت 
إيداعه في مقر اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 
عل���ى أن يعرض على نيابة األحداث متهيدا 

الستكمال االجراءات القانونية.

هاني الظفيري
أحيلت جث���ة وافد مصري 
اجلنسية إلى اإلدارة العامة لالدلة 
اجلنائية للوقوف على أسباب 
وفاته وس���ط احتمالية وجود 

شبهة جنائية وراء الوفاة.
وقال مصدر أمن���ي ان أحد 
أصدق���اء الوافد ذهب إلى حيث 
يقطن صديقه في منطقة أمغرة 
واضطر إلى تسلق مسكن صديقه 
ليجده جثة هامدة وأبلغ عمليات 
الداخلية والتي أخطرت األدلة 
اجلنائية لتحديد سبب الوفاة.

واضاف املصدر انه رصدت 
اثار دماء على جس���د الوافد اال 
ان هذه الدماء رمبا تكون ناجتة 
عن اصطدام بجسم صلب قبل 

سقوطه ومصرعه.

إبعاد 12 امرأة و8 رجال
ضبطوا داخل 3 أوكار مشبوهة

لصوص تسلقوا منزلين وسرقوا مجوهرات 
وأجهزة بقيمة 12 ألف دينار

حسين الفيلكاوي ـ محمد الدشيش
فتح رجال إدارة بحث وحتري محافظة حولي 
بقيادة العقيد عبدالرحمن الصهيل حتقيقا للوقوف 
على هوية لصوص استهدفوا منزلني متجاورين 
في منطقة جنوب الس����رة في قطعة 4 فيما قام 
رجال األدلة اجلنائية برفع اآلثار املتوافرة في 
املنزلني املستهدفني، وكشفت معاينة املنزلني عن 
ان اللصوص تسوروا أحد املنازل ومنه اجتهوا 
الى املنزل املجاور، كما تبني ان قاطني املنزلني 

غادوا الى البر.
وقال مصدر أمن����ي ان مواطنني تقدما ظهر 
ام����س ببالغ الى مخفر جنوب الس����رة بعد ان 

صدما ببعثرة محتويات منزليهما املتالصقني، 
مشيرين الى ان االحتماالت تشير الى ان اللصوص 
يتبع����ون طريقة طرق األب����واب خالل عطالت 

نهاية األسبوع.
 وفي ح����ال عدم الرد ينتظرون حتى حلول 
الظالم ومن ثم ينفذون س����رقاتهم، فيما قدرت 
املسروقات بنحو 12 ألف دينار وشملت أجهزة 

إلكترونية ومبالغ مالية ومجوهرات.
من جهة اخرى، تقدم مواطن وأبلغ عن سرقة 
حمام من جاخوره في كبد وقدر احلمام املسروق 
ب� 5 آالف دينار خاصة ان هناك حماما من النوع 

النادر سرق، رافضا اتهام أحد بعينه.

الصبر: األوضاع األمنية على الساحتين اإلقليمية والدولية 
تستدعي صياغة إستراتيجية عربية لمواجهة اإلرهاب

اكد مدير ادارة االعالم االمني الناطق الرس����مي باس����م وزارة 
الداخلية العقيد محمد هاش����م الصبر ان االوضاع االمنية على 
الساحتني الدولية واالقليمية تتطلب صياغة استراتيجية عربية 

شاملة للتصدي لالرهاب.
واوضح العقيد الصبر في تصريح له قبل مغادرته البالد امس 
متوجها الى دولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة للمشاركة في 
احللقة النقاشية البحثية حول »دور االعالم العربي في التصدي 
لظاهرة االرهاب« والتي تعقد في ابوظبي خالل الفترة من 4 الى 
6 يناير اجلاري، ان املشاركة الكويتية تأتي بناء على توجيهات 
وزير الداخلية الفريق الركن الش����يخ جاب����ر اخلالد الذي يؤكد 
دائما على ضرورة اللجوء ال����ى البحث والتحليل العلمي لفهم 
مختلف الظواهر االجتماعية واالمنية واستيعابها، وبتعليمات 
من وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب الذي يدعو دائما 

ال����ى ضرورة تطوير عمل االعالم االمني واالرتقاء به عن طريق 
مواكبة احدث التطورات العلمية على الساحة.

وذك����ر انه البد من ايجاد آلية جديدة تدرس كل ما هو محيط 
بظاهرة االرهاب واسباب اتساعها وتشمل محددات احلرب على 
االره����اب والتي ال تقل خطورة تداعياتها ع����ن ظاهرة االرهاب 

ذاتها.
وش����دد العقيد الصبر على ان التخطيط االعالمي يقوم بدور 
بالغ التأثير في هذه االس����تراتيجية مبا يتفق وقيمنا وتقاليدنا 

وظروفنا الثقافية واالقتصادية.
وأملح العقيد الصبر الى ان اتصاف العمل االعالمي باملصداقية 
واملضمون العميق ميكن ان يدفع الى رفع مستوى الروح املعنوية 
للمجتمع وحف����ز االرهابيني على تغيير امناطه����م في التفكير 

والسلوك.

العميد غلوم حبيب

هاني الظفيري
واصل قطاع األمن العام ممثال في مديرية أمن محافظة الفروانية 
بقيادة العميد غلوم حبيب حمالته لتطهير منطقة اجلليب من أوكار 
الرذيلة، ومتت مداهمة 3 أوكار مش���بوهة وضبط 12 آس���يوية و8 
آس���يويني داخل هذه األوكار الثالثة. وقال مصدر أمني ان مدير أمن 
الفروانية كلف عددا من الضباط واألفراد برصد األوكار املش���بوهة 
ومن ث���م جرت مداهمتها في توقيت متزام���ن وضبط من بداخلها، 
وتب���ني ان عددا كبيرا من املوقوفني داخ���ل هذه األوكار من مخالفي 
قانون اإلقامة وان أعدادا أخرى متغيبون عن منازل كفالئهم. وأشار 
املص���در األمني الى ان جميع من ضبطوا داخل هذه األوكار اعترفوا 
بأنهم يعملون ف���ي تقدمي اخلدمات احملرمة للوافدين مبقابل مادي، 
مشيرا الى ان جميع اآلسيويني واآلسيويات قام مدير أمن الفروانية 
بالتوقيع على كتاب بإبعادهم عن البالد مع إدراج أسمائهم على قوائم 

غير املصرح لهم بالدخول الى البالد مجددا.


