
الثالثاء
16 فبراير 2010

9
االمنية

الصفحة

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

قررت محكمة اجلنايات برئاسة املستشار حمود املطوع 
وأمانة سر سيد مهدي سقوط حكم احلبس املؤبد الصادر 
غيابيا ضد مواطن اتهم بقتل ام���رأة في العام 1983، وقد 
قام املتهم مبعارضة احلكم وقررت احملكمة سقوط الدعوى 

مبضي املدة.

إلغاء حبس مواطن مؤبدًا بمضي المدة
اتهم بقتل امرأة في العام 1983

بالغان تفصل بينهما 12 ساعة األول في مجمع تجاري بالسالمية واآلخر عن قنبلة في السفارة الفلبينية

البالغات الكاذبة تأتي إلى الكويت من لندن أو عن طريق اإلنترنت

أمير زكي ـ هاني الظفيري
محمد الجالهمة ـ عبداهلل قنيص

استهدفت البالد وخالل اليومني املاضيني 
بسلسلة من البالغات الكاذبة جاءت جميعها 
من خارج احلدود وبعضها جاء عن طريق 

االنترنت.
ه����ذا هو عنوان البالغ����ات التي تلقتها 
وزارة الداخلية خالل ال� 72 ساعة املاضية 
والت����ي بدأت في احد الفن����ادق بالعاصمة 
ومرت ببالغ عن وجود متفجرات في مجمع 
جتاري بالس����املية وآخر البالغات بالغان 
فصل����ت بينهما 12 س����اعة، االول بالغ عن 
وجود متفجرات في مجمع جتاري بالساملية 
وس����جل في وقت مبكر من ليل امس االول 
اما البالغ الثاني فورد ظهر امس عن وجود 

قنبلة في مقر السفارة الفلبينية.
وجميع البالغات السابقة تبني ان البالغني 

كاذبان ورغم ان وزارة الداخلية تدرك الى 
حد بعيد ان هذه البالغات كاذبة وصادرة 
من اشخاص يريدون عدم االستقرار، اال انه 
كأجراء احترازي مت التعامل مع جميع هذه 
البالغات بجدية ش����ديدة وانتقل للتعامل 
معها القوات اخلاصة مزودة باالنسان اآللي 
التابعة الدارة االثر  البوليس����ية  والكالب 

واملدربة على اكتشاف اي مواد متفجرة.
وحول البالغ����ني االخيرين قال مصدر 
امني في عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا 
نحو الثانية عشرة مساء يفيد بوجود مواد 
متفجرة في احد املجمعات التجارية في شارع 
سالم املبارك ولكون معظم احملالت داخل 
املجمع خاوية من رواده����ا والعاملني فقد 
قام رجال االمن مزودين باالجهزة املتقدمة 
بالبحث عن اي متفجرات، وكان هناك مطعم 
مرفق باملجمع بداخل����ه رواد مت اخالؤهم 

والتأكد من عدم وجود اي مواد متفجرة.
وقال املصدر االمني ان عمليات الداخلية 
تلقت اتصاال من السفارة الفلبينية تضمن 
ورود رسالة من دول اوروبية وحتديدا من 
لندن تتضمن وج����ود مواد متفجرة داخل 
احدى السفارات اآلسيوية في منطقة اجلابرية 
وفور تلقي البالغ انتقل للتعامل معه رجال 
وزارة الداخلية يتقدمهم وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لش����ؤون االمن العام اللواء خليل 
الشمالي والذي اشرف على توجيه القوة 
واخالء مبنى السفارة، وتبني خلو السفارة 

من املتفجرات بعد متشيط دام لساعتني.
واكد املصدر ان وزارة الداخلية شرعت 
في عمل الالزم في اجت����اه محاولة ضبط 
املتصلني مذكرا بأن هناك عقوبات تصل الى 
السجن خلمس����ة اعوام بحق من يبلغ عن 
وجود مواد متفجرة تكلف الوزارة اجلهد 

والوقت وتثير البلبلة داخل املجتمع.
من جانبه علق مدير ادارة االعالم االمني 
الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد 
محمد هاشم الصبر مؤكدا ان كثرة البالغات 
الكاذبة خالل الفت����رة االخيرة محل رصد 
ومتابعة حثيثة من قبل القيادة العليا للوزارة 
ممثلة بوزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ 
جابر اخلالد ووكيل الوزارة الفريق احمد 

عبداللطيف الرجيب.
وقال الصبر ان����ه جتري حاليا متابعة 
مكثفة ورصد ل����كل البالغات الكاذبة التي 
تتلقاه����ا وزارة الداخلي����ة م����ن الداخل او 

اخلارج.
واوضح ان هناك اتصاالت وتنس����يقا 
مس����تمرا مع الس����لطات املختصة ايا كان 
موقعها لوضع حد لهذه الظاهرة الغريبة 

على تقاليدنا ومجتمعنا.

مواطن تحرش ببائعة في المطار
محمد الجالهمة

احتج����ز مواطن في العقد الثالث م����ن عمره داخل مخفر 
اجللي����ب بعد اتهامه بالتح����رش مبوظفة في محل للمالبس 
داخل مطار الكويت الدولي، واالعتداء بالضرب على املوظفة 

التي طلبت منه االلتزام بحدود األدب.
وكانت موظفة في محل شهير قامت بالصراخ داخل احملل 
ليتجم���ع عدد من مرتادي الس����وق والذين شاهدوا املواطن 
يصف����ع املوظف���ة على وجهه��ا ويطالبه�������ا بالك���ف ع��ن 

الص��راخ.
وباالستماع الى اقوال املوظفة أبلغت عن ان املواطن حترش 
بها داخل مقر عملها، ليتم نقل ملف القضية الى مخفر اجلليب 

واحتجاز املتحرش حلني احالته لالختصاص.

مركز خدمة برج التحرير »شعلة نشاط«
محمد الدشيش

ان يق���وم الضباط باجناز معامالت املراجعني داخل مراكز 
اخلدمة، فهذا م���ن النوادر، ولكن النادرة تلك مت رصدها يوم 
امس االول حينما كانت »األنباء« في جولة عامة، واذ مبحرر 
»األنباء« يفاجأ بجميع العاملني في مركز خدمة برج التحرير 
الزام املس���ائي شعلة نش���اط، اذ متت مشاهدة ضباط املركز 
يقومون ش���خصيا باس���تقبال املراجعني واجناز معامالتهم 
ليس���تحق مركز خدمة برج التحرير االشارة املستحقة، وانه 

شعلة نشاط.

آسيوي سقط بـ 48 زجاجة »محلي«
هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة

أحيل الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات يوم امس آسيوي 
ضب���ط في منطقة املنقف وعثر مع���ه على 48 زجاجة خمر كما 
احيل مواط���ن الى جندة االحمدي وعثر معه على س���يجارتني 
بهما مادة احلش���يش، كما ضبط رجال جندة العاصمة مواطنا 
س���كران على شارع اخلليج وعثر معه على 3 حبات كابتي، كما 
ضبط رجال جندة مبارك الكبير مواطنا سكران وعثر معه على 

زجاجة خمر.
على صعيد آخر اسفرت حملة لرجال جندة االحمدي عن ضبط 

21 وافدا ومواطنا مطلوبني على ذمة قضايا متنوعة.

سلب 250 دينارًا  من آسيوي في األندلس
وقضية تهديد موظف في الداخلية

هاني الظفيري
تقدم وافد آس���يوي الى مخفر االندلس وأبلغ ضد شخصني 
يرتديان املالبس الوطنية بأنهما س���لباه مبلغ 250 دينارا كانت 
في حافظة نقوده بعد إبالغه انهما من رجال املباحث، وان لديهما 

حتريات عن اجتاره في املواد املخدرة.
من جهة اخرى، تق���دم موظف يعمل في وزارة الداخلية الى 
مخفر العمرية وابلغ عن تعرضه للتهديد بإحلاق االذى، وسجلت 

قضية.

مباحث األحمدي يسقطون لصوص »الكماليات«

إلغاء مطالبة وكيل لـ »المحاسبة« بمبلغ 300 ألف
وتأييد رفض دعوى الجويهل بتعويضه عن شطبه من االنتخابات

»الكلية« تقضي برفض دعوى »أوربت« ضد »سكوب«

استجواب الخبير الكيميائي في قضية »عريفجان« 
وتأجيل الدعوى إلى 15 مارس المقبل

قضت احملكمة الكلية برفض الدعوى املقامة 
من قناة أوربت لالنتاج الفني ضد قناة سكوب 
الفضائي���ة وألزمت قناة أوربت املصروفات 

وأتعاب احملاماة.
وتخلص وقائع الدعوى في ان قناة أوربت 
أقامت دعوى تعويض مؤقت قدره 5001 دينار 
ضد قناة سكوب الفضائية على سند من ان 
قناة سكوب الفضائية قامت بإذاعة حلقات مت 
تسجيلها مع الشيخ سعود الناصر لصالح 
قناة أوربت حتدث فيها عن معلومات اثناء 
الغزو العراقي الغاش���م على الكويت وأدلى 
مبعلومات مهم���ة لقناة أوربت ومتت اذاعة 

هذه احللقات على قناة س���كوب الفضائية 
عقب ذلك.

وأثناء جلسات احملاكمة دفع احملامي فيصل 
عيال العنزي � محامي قناة سكوب الفضائية 
� ام���ام احملكمة الكلية وأم���ام ادارة اخلبراء 
ان قناة سكوب الفضائية قامت بإذاعة هذه 
احللقات وهي مهداة لها من الش���يخ سعود 
الناصر وال تندرج حتت قانون حماية امللكية 

الفكرية.
وأضاف العنزي ان ما ورد في احللقات مجرد 
آراء ومعلومات أدلى بها الضيف للقناة وهو 

صاحب احلق في اهدائها للقناة من عدمه.

أجلت محكمة اجلنايات امس برئاسة املستشار 
هشام عبداهلل وأمانة س���ر محمد عبداللطيف 
دعوى تفجيرات املعسكر األميركي بعريفجان 
جللسة اخلامس عشر من مارس املقبل الستدعاء 
الطبيب الش���رعي. وخالل اجللسة استجوب 
احملامي عبداهلل الكندري اخلبير الكيميائي بعدد 

من االسئلة التي تهم الدفاع منها:
هل كانت املضبوط��ات حتتاج الى رخصة من 

قبل االدارات املختصة؟
ال اعلم ان كانت هناك رخصة حليازتها، ولكن 
هذه املواد تباع في االماكن العامة، وبامكان اي 

شخص شراؤها.
ما الوزن الذي س��لمته »ام��ن الدولة« لإلدارة 

العامة لالدلة اجلنائية من املواد املضبوطة؟
ال اعلم عن وزن العينات شيئا.

ك��م يبلغ ع��دد عمليات التخري��ب الكاملة من 
خالل املضبوطات؟

ال اعلم عن ذلك شيئا.

هل من ش��أن املواد املضبوطة ان تكون كافية 
للتفجير او التدمير؟

انا ال اعلم عن ذلك شيئًا.
هل كمية البارود املرس��لة اليكم كافية لتفجير 

املعسكر؟
لم اقم بوزنها وهي حس���ب تقديري نصف 

كيلو، ولها تأثير كبير في املكان احملدد.
ه��ل تدخل مادة »البوتاس��يوم« ف��ي صناعة 

االصباغ؟
هي مادة خاصة بالزراعة.

هل تباع م��ادة الهيدروجني البروكس��ايد في 
الصيدليات؟

نعم تب���اع ف���ي الصيدليات، وتس���تخدم 
في تنظيف االس���نان وصبغ الش���عر وتطهير 

اجلروح.
هل التراكيب حتتاج الى معادالت كيميائية؟

حتتاج تراكيب معينة، ومن الضروري ان 
يوجد صاعق كهربائي.

ألغت محكمة االستئناف برئاسة املستشار محمد خطاب 
حكم اول درجة القاضي بإلزام ديوان احملاسبة بدفع مبلغ 
300 ألف دينار لوكيل ديوان احملاسبة عبدالعزيز اليحيى 

ورفضت احملكمة الدعوى املرفوعة منه ضد الديوان.
يذكر ان اليحيى قد رفع دعوى يطالب فيها بتعويضه 
عن احالته للتقاعد واعادته للعمل من جديد، كانت محكمة 
اول درجة قد قضت بإلزام ديوان احملاسبة بدفع مبلغ 300 
ألف دينار لليحيى. وأيدت الدائرة نفسها قرار محكمة اول 
درجة برفض دعوى محمد اجلويهل بتعويضه ماديا من 
قبل احلكومة على خلفية استبعاده من انتخابات مجلس 
االمة 2008. يذكر ان ادارة االنتخابات قد شطبت اجلويهل 
من جدول املرشحني فلجأ للقضاء طالبا تعويضه، وفي 
انتخابات 2009 رشح نفس���ه بعد اعادة قيده والسماح 

له بالترشيح.

عبداهلل قنيص
باجلرم املشهود متكن رجال 
امن االحمدي من ضبط ش���ابني 
من غير محددي اجلنسية اثناء 
قيامهم���ا بس���رقة دعامة مركبة 
حديثة ليتم اخضاعهما للتحقيقات 
ليعترفا بأنهما اعتادا على سرقة 
كماليات من املركبات الفارهة ومن 
ثم اعادة بيعها على اشخاص في 

سكراب امغرة.
وقال مص���در امني ان رجال 

امن االحمدي احال���وا الى ادارة 
بحث وحتري محافظة االحمدي 
بقي���ادة العقيد ع���ادل احلمدان 
شابني من البدون بعد ضبطهما 
ينزع���ان دعامة مركب���ة وداخل 
مباحث االحمدي اعترفا بسرقة 
5 مركب���ات جميعها نزعوا منها 
كماليات غالية الثمن وجار توقيف 
الش���خص الذي يبيعون له هذه 

املسروقات.
من جهة أخرى، استقبل مدير 

العقيد عادل  مباحث االحم���دي 
احلمدان يوم ام���س وافدين من 
اجلنسية اآلسيوية بعد ضبطهما 
ام���ن االحمدي  من قب���ل رجال 
والعثور بحوزتهما على 25 لفافة 
من مادة املاريغوانا وقال مصدر 
امني ان رجال امن االحمدي اوقفوا 
آسيويني بعد االشتباه ومطاردة 
احدهما جريا على االقدام وعثر 
بحوزتهما على اللفافات من مادة 

املاريغوانا.

نـ�شــتــــري

املباركية - عمارة �سندوق اال�ستثمار العقاري

يوجد لدينا

جموهرات

و�ساعات ثمينة

م�ستعملة

جموهراتكم املر�صعـة بالأملـا�س

وال�صـاعـات الثمـينـة

باأعلى الأ�سـعار

ت : 22460150/5

اإعالن عن  عقد اجلمعية العمومية العادية
لل�سنة املالية املنتهية يف 2009/10/31

جمعية �صاحية �صباح النا�صر التعاونية

بن��اًء عل��ى كتاب وزارة ال�ص���ؤون االجتماعي��ة والعمل امل�ؤرخ يف 2010/2/3 ب�ص��اأن 

امل�افقة على حتديد ي�م االأربعاء امل�افق 2010/3/3 للجمعية العم�مية.

يت�ص��رف املدير املعني جلمعية �ص��احية �ص��باح النا�ص��ر التعاونية بدع�ة ال�صادة 

امل�صاهمني البالغني من العمر )21 عامًا فاأكرث( يف تاريخ انعقاد اجلمعية العم�مية 

وامل�ص��اهمني يف اجلمعية حتى 2009/10/31 حل�ص�ر اجتماع اجلمعية العم�مية 

العادي��ة واملقرر عقده ي�م االأربعاء امل�افق 2010/3/3 يف متام ال�ص��اعة 4 ع�ص��راً 

يف مدر�ص��ة ام حبيبة االبتدائية  )ق1( ب�ص��احية �ص��باح النا�ص��ر ويف حال عدم 

اكتم��ال الن�ص��اب القان���ين ي�ؤجل االجتماع ملدة ن�ص��ف �ص��اعة لي�ص��بح قان�نيًا 

بح�ص�ر 25 ع�ص�اً

وذلك ملناق�شة جدول الأعمال التايل:

مناق�صة تقرير جمل�س االإدارة عن ال�صنة املالية املنتهية يف 2009/10/31م وامل�صادقة   -1

عليها.

مناق�ص��ة تقرير مراقب احل�ص��ابات والت�ص��ديق على امليزانية العم�مية واحل�صابات   -2

اخلتامية لل�صنة املالية املنتهية يف 2009/10/31م.

تعيني مراقب ح�صابات للعام املايل املنتهي يف  2010/10/31  وحتديد اأتعابه.  -3

مــالحظــــة:

يجب على كل ع�ص��� اح�ص��ار البطاق��ة املدنية االأ�ص��لية ولن تعتمد �ص���رة عنها اأو  پ 

اح�صار �صهادة ملن يهمه االأمر من املعل�مات املدنية.

على ال�صادة امل�صاهمني وغري امل�صتكملني مللفاتهم �صرورة مراجعة االإدارة خالل الدوام  پ 

الر�صمي ال�صتكمال امللفات.

على امل�ص��اهمني الذين مل ي�ص��لهم كتيب امليزانية عن طريق الربيد عليهم مراجعة  پ 

االإدارة ال�صتالم ن�صخة من الكتيب.

املدير املعني

سيارات األمن واالطفاء حتيط بالسفارة الفلبينية امس

4 سيارات اسعاف أمام املجمع حتسبا ألي طارئالقوات اخلاصة خارج املجمع التجاري بعد البالغ عن قنبلة

محمد اجلويهل

)احمد باكير(الدوريات أغلقت الطريق املؤدي إلى السفارة


