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الصفحة
أكد مدير هجرة حول���ي العقيد طالل ابراهيم 
معرف���ي عدم منح إقامة حلاملي س���مات الدخول 
املنصوص عليها في املواد )18، 19، 20، 22، 24( إال 
بعد احضار صحيفة احلالة اجلنائية من بلد من 
يريد احلصول على اإلقامة أو من اجلهات الرسمية 
لبالده في البالد التي يقيم فيها، وذلك تفعيال لقرار 
وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد، 

مؤكدا على ان صحيفة احلالة اجلنائية يجب أن 
يك���ون مصدقا عليها. كما البد أن تكون صالحية 
صحيفة احلالة اجلنائية س���ارية املفعول ملدة 3 
أشهر، مؤكدا استثناء من تقل أعمارهم عن 18 سنة 
للقادمني مبوجب سمة دخول وفق املادة )22( من 
شرط تقدمي صحيفة احلالة اجلنائية، مشيرا بذلك 

الى ان القرار يشمل زيارة عمل لعقود حكومية.

منح اإلقامة يتطلب إحضار صحيفة الحالة الجنائية

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

إلزام »التربية« بتعويض مواطن بـ 5000 دينار

العثمان يجري تدويراً بين وكالء النيابة

مواطن اعتدى على فلبينية في شقة خاصة
وإندونيسية إلى الطب الشرعي لحسم ادعائها

سيدة تبلغ عن تحرش بقال بابنها

»طالب كبير« اعتدى على ناظر مدرسة في الصباحية
.. وسكران مصري هدد ضابطاً باألذى

االول سجلت له قضية اعتداء بالضرب والثاني إهانة رجل أمن

محمد الدشيش
اقدم طالب في مدرسة لتعليم الكبار مبنطقة 
الصباحي���ة على االعتداء بالض���رب على ناظر 
املدرسة التي يدرس بها وأحدث به اصابات نقل 
على إثرها الى مستش���فى العدان. وقال مصدر 
امني ان ناظر املدرس���ة ارف���ق تقريرا طبيا في 
ملف القضية مش���يرا الى ان الطالب الكبير كان 
يثير الش���غب بني زمالئه ويتعامل مع مدرسيه 
بصورة غي���ر الئقة، وحينما طلبه داخل مكتبه 

وقام بالتحدث معه وتهديده بالفصل قام الطالب 
بضربه، وسجلت قضية اعتداء وإحلاق أذى.

احتجز وافد مصري وس���جلت بحقه قضية 
إهانة موظف عام والسكر البني والتهديد بإحلاق 
أذى. وق���ال مصدر أمني ان وافدا مصريا ضبط 
سكران في الفروانية ولدى التحقيق معه والطلب 
منه الدخول إل���ى النظارة فوجئ ضابط املخفر 
ب���أن الوافد يهدده ويق���ول ل���ه كفي���لي )....( 

وخ���ارج خارج.

أمير زكي - هاني الظفيري
احتجز مواطن واردني بأمر 
العام وذلك  النائب  من وكيل 
بعد ادعاءين سجال بحقهما من 
قبل وافدتني احداهما فلبينية 
اندونيس���ية بأن  واألخ���رى 
املواطن اعتدى على الفلبينية 
داخل شقة في منطقة النقرة 
وق���ام االردن���ي بفع���ل األمر 

نفسه.
وق���ال مص���در امن���ي ان 
الفلبيني���ة ابلغت بأن كفيلها 
املواط���ن ابلغها بأنه س���وف 
يعيدها الى مكتب اخلدم ألنها 

ال تصلح للعمل وذهب بها الى شقته اخلاصة 
واعتدى عليها باإلكراه اما اإلندونيسية فتقدمت 
الى مخفر النقرة ايضا برفقة محامي الس���فارة 
وابلغت ضد اردني اخذها من السفارة بدعوى 
نق���ل إقامتها على كفالته وذهب بها الى ش���قة 
واعتدى عليها باإلكراه ايضا فيما اشرف على 
التحقيق ورف���ع التحقيقات الى النيابة ضابط 

مخفر النقرة املقدم بدر الناصر.
واضاف املصدر األمني ان املقدم الناصر احال 

الى الطب الشرعي  الوافدتني 
حلسم ادعاءاتهما والتأكد من 
حقيقة تعرضهما الى اعتداء.

ال���ى ان املتهمني  مش���يرًا 
املواطن واالردني اعتبرا دعوى 
الوافدتني الهدف منها ابتزازهما 
مالي���ا وان دواعي هذا االدعاء 
كان بسبب عدم رغبتهما في 
اس���تمرار اخلادمتني بالعمل 

لديهما.
م���ن جهة اخ���رى تقدمت 
الفردوس  الى مخفر  مواطنة 
وابلغت عن تعرض ابنها البالغ 
من العمر 5 سنوات الى حترش 
من قبل عامل بقالة قريبة من املنزل التي تقيم فيه 
وقالت املواطنة ان ابنها طلب منها شراء حلوى 
من البقالة املجاورة للمنزل اال ان راعي البقالة 

وعلى حسب تأكيد الطفل قد حترش به.
وقال مصدر امني ان رجال األمن اوقفوا اجلاني 
وهو اسيوي اجلنسية اال انه نفى ادعاء الطفل 
إال ان هذا النفي ل���م يحل دون احتجازه داخل 
نظارة املخفر متهيدا الحالته الى النيابة العامة 

للتحقيق معه.

قض���ت الدائرة املدنية 
الكلية  الثالثة باحملكم���ة 
أمس برئاس���ة املستشار 
إبراهيم السيف وأمانة سر 
محمد املسلمي بإلزام وزارة 
التربي���ة بتعويض ولي 
أمر طالب بإحدى مدارس 
العارضية )قاسم بن حمادة 
االبتدائية بنني( تعويضا 
مؤقتا مببلغ 5 آالف وواحد 
دينار بعد أن تعرض جنله 
لهتك عرض من قبل أحد 
العم���ال البنغاليني داخل 

املدرسة.
وقال احملامي نواف املطيري الذي تولى 
الدفاع عن املجني عليه ل� »األنباء« انه منذ 
فجر الدعوى أكد أن مس���ؤولية الوزارة هي 
مسؤولية أصلية ومبنية على خطأ مفترض 
هو اإلخالل بواجب الرقابة واإلشراف واملتابعة 

عن أعمال تابعيها غير املشروعة.
وأضاف ان ما حدث في هذه القضية يدل 
داللة تامة على مسؤولية الوزارة التي يجب 
أال تتنصل منها كي تسمى األشياء مبسمياتها 

الصحيحة حتى نعرف من 
املخطئ ومن املتسبب في 

اخلطأ.
وقال ان حق موكله في 
املطالبة بالتعويض النهائي 
قد أصب���ح الطريق أمامه 
مفتوحا وأكد أن التعويض 
مهما كان���ت قيمته ال يهم 
أهل الطف���ل املجني عليه 
بقدر ما يهمهم إثبات اخلطأ 
واالعتراف به كي ال يتكرر 

مرة أخرى.
النيابة  وقد أس���ندت 
العامة للمتهمني »شمبيول 
م.« »)رمضان إ.« تهمة االعتداء على املجني 
عليه وهو تلميذ في املرحلة االبتدائية بعد 
التحاي���ل عليه ونقله من امل���كان الذي كان 
متواج���دا فيه )الصف( إلى مكان آخر حيث 

قاما بهتك عرضه.
وكان���ت محكمة اجلنايات قد قضت على 
املدرس���ة  البنغالي وحارس  النظافة  عامل 
املص���ري باإلعدام وأم���رت بإحالة الدعوى 

املدنية للمحكمة املدنية املختصة.

العام  النائ����ب  ق����رر 
العثمان  املستشار حامد 
إج����راء تدوير بني وكالء 
النيابة العامة في خطوة 
الحقة لقرار تدوير مديرين 
العامة وجاء  النيابة  في 
قرار تدوير وكالء النيابة 

على النحو التالي:
نيابة العاصمة املدير: 
مبارك الرفاعي نائب املدير: 
رجيب الرجيب، الوكالء: 
علي حمادة »بدرجة رئيس 
نيابة«، يحي����ى رياض، 
إيهاب اجلنزوري، مدحت 

علي، حامت صدقي، أمي����ن إبراهيم، محمد 
علوان، ش����ريف الزحتري، علي املطيري، 

عبدالعزيز العتيبي.
نيابة حولي املدي����ر: عبداهلل العثمان، 
نائب املدير: نواف الشريعان، وكالء النيابة: 
مرجان املزين »رئيس نيابة«، ياسر محمود، 
عصام عبداجلليل، محمد سعد، رائد الديولي، 
عب����داهلل العتيبي، مف����رج املفرج، فيصل 

احلربي.
نيابة الفروانية املدير: يوسف البحيري، 
نائب املدير: أحمد الدويخ، وكالء النيابة: عماد 
الدين رفاعي »بدرجة رئيس نيابة«، هشام 
أحمد، عبدالكرمي شامخ، محمد املنوفي، فالح 
العجمي، علي الشحومي، عبيد العصيمي، 
عبدالعزيز املسعود، عبدالعزيز اجلويسري، 
بس����ام الغوينم، يوسف األصبحي، محمد 

اجلسمي.
نيابة األحمدي ومب����ارك الكبير املدير: 
حمد امل����ال، نائب املدير: عبداللطيف الفهد، 
الوكالء: ياسر محمود، أحمد محمود، محمد 
املطيري، خالد الرشدان، عبداهلل اجلسار، 

فهد املطيري.
الش����ايع  املدير: طالل  نيابة اجله����راء 
ونائب املدي����ر فراس الكن����دري، الوكالء: 
الكومي، فهد  عصام عبدالعزيز، يوس����ف 
الياسني، أسعد العمر، عبدالعزيز الرفاعي، 

الرش����يدي، حسني  باني 
بوعباس، عبداهلل احلربي، 
عبدالهادي العبد الهادي، 
حمد الهاجري، عبداللطيف 
الهولي، بدر األحمد، احمد 

الصالح.
نياب����ة األموال العامة 
ونيابة الشؤون التجارية 
عبداحملس����ن  املدي����ر: 
املدير:  الطبطبائي، نائب 
الوكالء:  سعود الصانع، 
هش����ام احلليم »رئيس 
نياب����ة«، ضي����اء محمد، 
حامد إبراهيم، زكي الدين 
محمود، عبدالكرمي عثمان، وائل عبداملنعم، 
الياس����ني، عبداهلل  الفيصل، طارق  محمد 
العصيمي، حسني القالف، فيصل العنزي، 
احلميدي املطيري، فوزان العنجري، عبداهلل 
الكندري، أحمد العازمي، سليمان الفوزان، 
نواف الزعبي، عبدالعزيز الربيعان، محمد 
العتيبي، محمد جاس����م، عل����ي بن ناجي، 
عبداهلل العوضي، عبداهلل احلسينان، حمد 
الش����الحي، خالد احلمد، عمران الكندري، 

يوسف املقهوي، فراس بورسلي.
نيابة املخدرات واخلم����ور املدير احمد 
احلبيب: نائب املدير: مشعل املطوع، الوكالء: 
مجدي محمد، عبدالستار عبدالعظيم، خالد 
محمد، عبدالعزيز الغيث، عبداهلل النجم، 

مزيد البالود، أحمد املطوع.
نيابة األحداث املدير: بدر الركيبي، نائب 
املدير: مشاري العسعوسي، الوكالء: طارق 
خيري، إيهاب عبداخلالق، باسم سمير، هشام 
الس����يد، حافظ البنا، محمود املال، عبداهلل 

البابطني، بشار احلسون، حمد املغصب.
نيابة شؤون التنفيذ اجلنائي والتعاون 
الدول����ي: املدير محمد الدعيج، النائب عمر 
املس����عود، الوكالء: فه����د العتيقي، محمد 
العويرضي، احمد عبداهلل، احمد العتيبي، 
ناصر البدر، مشعل الغنام، فيصل املطيري، 

سليمان املضيان.

العميد عبدالفتاح العلي اللواء طارق حمادة

أحد مكاتب االتصاالتلصوص االتصاالت في قبضة املباحث

مالزم غنيم املطيري

العميد الشيخ مازن اجلراح العميد الشيخ علي اليوسف

املقدم بدر الناصر

احملامي نواف ساري

املستشار حامد العثمان

أصابوا رقيباً أول بكسر في اليد وهربوا إلى جهة غير معلومة

»الجنائية« أغلقت ملف قضايا السلب باستخدام »مسروقة«
وأقارب المتهم الرئيسي هاجموا المباحث في عقر دارها

لصوص االتصاالت حّولوا سردابًا في المرقاب
إلى سنترال ونشروا إعالنات ترّوج له

أمير زكي
متك���ن رج���ال الفرق������ة 
الليلي���ة والتي قام بتشكيلها 
مدي������ر أم������ن العاصم����ة 
الل���واء ط���ارق حم���ادة من 
إغالق أحد أوكار االتص���االت 
الدولية والذي اقيم على كام���ل 
س���رداب في منطقة املرق��اب 
وأظه������ر الوك���ر غرابة غير 
معه����ودة حيث لم مي���ارس 
لصوص االتصاالت الدولي���ة 
سرقاتهم بص����ورة مستت���رة، 
امنا بلغت به���م اجل��رأة الى 
نش������ر إعالن������ات ح���ول 
وكره���م وايضا اقام���ة كبائ���ن 
تش���به كبائن الس���نت��راالت 

الشرعي��ة.
ووف���ق مص���در أمني فإن 
التي يترأسها  الليلية  الفرقة 
املقدم حمود الرشيدي والنقيب 
فهد املذن واملالزم النشط غنيم 
املطيري وصلت اليهم معلومات 
عن ان 3 آسيويني بلغت بهم 
اجلرأة الى إقامة سنترال داخل 
س���رداب في املرق���اب وانهم 
يقدمون خدم���ات االتصاالت 
املسروقة على مرأى ومسمع 
من اجلميع ويروجون بأن هذا 

الوكر مرخص.
الرشيدي  ان  الى  مش���يرا 
واملذن واملطيري بعد التخاطب 
مع وزارة املواصالت تأكدوا ان 
السرداب ه��و وكر لسرق���ة 
االتص���االت لتت���م مداهمته 

وتوقي���ف م���ن بداخل��ه.
على صعيد آخر، استهدف 
رجال أمن األحم���دي بقيادة 
العميد عبدالفتاح العلي وكر 
للمتعة احلرام وآخر لتصنيع 
اخلم���ور احمللي���ة، وضبط 
بداخل وكر املتع���ة 26 وافدا 
وواف���دة الى جانب ضبط 22 
برميل خمر محلية وضبط 4 
آس���يويني يقومون بتصنيع 
اخلمور وبيعها بالتجزئة على 

آسيويني.

.. وطعم الـ 800 أوقع شابين كويتيين
نفّذا 11 قضية استهدفت مرتادي ممشى مشرف

محمد الجالهمة
سجل رجال إدارة بحث وحتري محافظة األحمدي بقيادة 
العقيد عادل حمدان إجنازا جديدا خارج احملافظة التي 
تتب���ع لهما، إذ متكن رجال مباحث األحمدي من توقيف 
شابني كويتيني نفذا 11 قضية سرقة جميعها استهدفت 
هواة ممشى في منطقة مشرف ولم يكن إسقاط الشابني 
الكويتيني من دون خطة محكمة وإمنا مت توقيفهما وانهاء 
نشاطهما والذي كان سببا رئيسيا وفق قاطني مشرف 
من توقفهم عن ممارسة رياضة املشي خوفا مما هو اكثر 
من السرقة، ولم يكن توقيفهما باألمر السهل وإمنا جاء 

بعد إسالة لعاب اللصني بوضع مبلغ نقدي كبير داخل 
إحدى املركبات املتوقفة على مقربة من املمشى.

وقال مصدر امني أن مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية العميد الش���يخ علي اليوسف طلب من عموم 
إدارات البحث والتحري العمل بحرية ومبا يكفل توقيف 
اللصوص، أينما كانوا بهدف حتقيق االس���تقرار االمني 
املنشود، مشيرا الى أن تعدد قضايا سرقات املركبات في 
ممشى مشرف دفع العقيد احلمدان الى تشكيل فرقة في 
محاولة لتحديد هوي���ة اللصوص وخلصت الفرقة الى 
وسيلة ناجحة متثلت في وضع مبلغ مالي فاق ال� 800 

دينار على الكش���ن األمامي إلى جانب هاتف نقال والب 
توب ولم متر ساعتان على وضع الطعم حتى رصد رجال 
مباحث األحمدي شابني ينزل أحدهما من املركبة ويقوم 
بجولة على املركبات املتوقفة وفجأة أخرج بايب حديديا 
وكسر سيارة املباحث والتي بداخلها الطعم ليتم القاء 
القبض عليه والقبض على شريكه بعد محاولة يائسة 
للهرب وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكابهما 11 قضية سرقة 
جميعها اس���تهدفت مرتادي ممشى مشرف وبعض هذه 
القضايا ارتكبت في مطلع العام املاضي ومتت احالتها الى 

النيابة العامة وإغالق ملفات 11 قضية اعترفا بها.

أعراض إنفلونزا الخنازير تكشف عن تسمم غذائي

آسيوية تضع مولودها
في منزل معزبها

أمير زكي
أدخل طفالن كويتيان الى مستش����فى مب����ارك للعالج من 

أعراض تسمم غذائي.
كما رجح مصدر أمني ان يك����ون الطفالن قد تناوال طعاما 

مكشوفا وهو ما أدى الى اصابتهما بالتسمم الغذائي.
وقال فن��ي أول الطوارئ الطبية ان والد الطفلني كان يعتقد 

ان أعراض التسمم من أعراض انفلونزا اخلنازي���ر.
من جهة أخرى، أحيلت وافدة آسيوية الى املباحث اجلنائية 
بعد ان وضع���ت مول��������ودا داخل من���زل كفيلها بخيط��ان، 
واعترفت بأنها أقام���ت عالق����ة محرمة مع وافد مصري ألقي 

القب��ض علي��ه.

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري
قضي���ة الش���باب االربعة 
الذين روع���وا عمال احملالت 
في اجلهراء والواحة وارتكبوا 
اكثر من 8 قضايا سلب بالقوة 
وباستخدام مركبة مسروقة من 
منطقة تيماء بصدد ان تغلق في 
غضون الساعات القليلة املقبلة 
خاصة بعد حتديد احد املتهمني 
الرئيس���يني وتوقي���ف اثنني 
البدون  آخرين وجميعهم من 
من هذه العصابة وهو من غير 
محددي اجلنسية هذا ما كشف 
عنه مصدر أمني ل� »األنباء«، 
الفتا في الوق���ت ذاته الى ان 
املتهم الرئيس���ي في القضية 
الى سجله االجرامي  اضيفت 
قضية جديدة يوم امس متثلت 
في االعتداء بالضرب واحلاق 
أذى بالغ بحق احد رجال قوة 

مباح������ث العاصم������ة وهو 
الرقي���ب اول هيف احلجرف 
حينم���ا قام املتهم الرئيس���ي 
مبهاجم��ة رجل املباحث أثناء 
خروجه من املخفر وذلك في رد 
فعل املتهم على احتجاز عدد من 

أقارب���ه حتى يسلم نفس��ه.
ووف���ق مص���در أمني فإن 
التي اشرف عليها  التحريات 
مدير عام االدارة العامة للمباحث 
العميد الشيخ علي  اجلنائية 
اليوسف ومساعد مدير املباحث 

لشؤون احملافظات انتهت الى 
ان هناك شابا من غير محددي 
اجلنس���ية وآخرين مجهولني 
هم من ارتكبوا وقائع س���لب 
بس���يارة مس���روقة، وهو ما 
اليه »األنب���اء« في  اش���ارت 

وق���ت الح���ق.
وتطرقت الى قيام 4 لصوص 
باس���تهداف صال���ون رجالي 
ومصبغة وحالق وبقالة خالل 
ساعتني وارتكبوا جرائم مشابهة 
الثاني باس���تخدام  اليوم  في 
سيارة رباعية الدفع ابلغ عن 

سرقتها من منطقة تيماء.
وق���ال املص���در األمني: مت 
توقي���ف متهم���ني والتعرف 
عل���ى هوي���ة االول والرابع، 
وتب���ني انهما هاربان حيث مت 
توقيف اش���قاء املتهمني االول 
والرابع، مش���يرا الى ان احد 

رجال املباحث واثناء خروجه 
من املخفر فوجئ باملتهم الهارب 
و3 من أقاربه يقومون باالندفاع 
اليه وضربه بعنف باستخدام 
باي���ب حديدي وهو ما اصابه 
بكس���ر في اليد ومتكنوا من 
الهرب تاركني إحدى املركبتني 
اللتني كانوا يستقلونها. واشار 
ان املجني عليهم  الى  املصدر 
تعرفوا على املتهمني املوقوفني، 
واللذين اكدا ان شريكهما هو 
الذي يحتجز اشقاؤه  البدون 
داخل املباح���ث وكذلك املتهم 
الهارب. ولفت املصدر  الرابع 
الى ان رجل املباحث اضطر الى 
اطالق اعيرة نارية في الهواء 
في محاولة لتوقيف املتهم اال 
ان املتهم متكن من الفرار في 
مركبة يرجح ان يكون بداخلها 

املتهم الرابع الهارب.


