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لصوص يطيرون بـ 13 
مطفأة حريق في النهضة

هاني الظفيري
شهدت احدى املدارس االبتدائية 
في منطقة النهضة امس حادثا غريبا 
متثل في قيام مجهولني بسرقة 13 
مطفأة حريق من مسرح املدرسة. 
وف����ي التفاصيل ان بالغا ورد من 
ناظرة املدرسة عن تعرض مدرستها 
للسرقة في منطقة النهضة، ليتجه 
رجال االمن الى املدرسة حيث مت 
رفع البصم����ات عن طريق رجال 
االدلة اجلنائية، واشار املصدر الى 
ان حارس االمن افاد بأنه لم يشعر 
الذين نفذوا سرقتهم  باللصوص 
فجر امس، ليكتشف السرقة في 

الصباح.

للإيــجـــــار

اعـــــتــــــذار
يــعــــتـــــــذر

الفـي خالد الدويخ

عن عدم ا�ستقبال رواد ديوانيته

اعتباراً من اليوم وحتى �سهر رم�سان املبارك 

أعرب مدير إدارة اإلعالم األمني الناطق الرس���مي باس���م وزارة الداخلية العميد محمد هاشم 
الصبر عن اعتزاز الكويت باحتضان إدارة اعالم الدول اخلليجية الش���قيقة مبناس���بة االجتماع 
الثاني للجنة اإلعالم األمني ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية واملقرر ان تبدأ أنش���طته يوم 

االحد املقبل وتستمر ملدة يومني.
وأوضح الصبر ان وزير الداخلية الفريق الركن م.الش���يخ ج���ابر اخلالد قد اصدر توجيهاته 
بوضع جميع االمك���انات البشرية والفنية إلجن���اح ه��ذا االحت��فال اإلعالمي، وان وكيل وزارة 

الداخلية الفري��ق احمد الرجيب يشرف بنفسه على وضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ.

الصبر: نعتز باحتضان إدارة اإلعالم األمني الخليجي

ضبط 150 مخالفًا في الفروانية
وآسيوي بحوزته 32 زجاجة خمر

محمد الدشيش
شن رجال امن الفروانية بتعليمات من مدير االمن العميد غلوم 
حبيب حملة موسعة على نطاق احملافظة استطاعوا من خاللها إلقاء 
القبض على 150 وافدا مخالفا لقانون االقامة من مختلف اجلنسيات 
لتتم احالتهم الى جهة االختصاص. وقال مصدر امني ان احلملة بدأت 
نهاية االسبوع واستمرت حتى مساء اول من امس، وشملت جميع 
مناطق محافظة الفروانية، خصوصا منطقة اجلليب، حيث اقيمت 

نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة على مداخل ومخارج املنطقة.
في سياق متصل، متكنت فرقة امنية تابعة ملديرية امن محافظة 
االحمدي اثناء قيامه���ا بحمالتها االمنية االحترازية من ضبط وافد 
من جنس���ية آسيوية بحوزته اكثر من 32 قنينة حتتوي على مواد 

مسكرة.
وبناء عليه مت حتويل املتهم واملضبوطات الى جهات االختصاص 

التخاذ االجراءات القانونية الالزمة واملتبعة في هذا الشأن.

أكاديمية سعد العبداهلل تستقبل طلبات الطلبة الضباط اليوم

الكويت تشارك في ملتقى »الحماية الدولي« لمكافحة المخدرات في دبي

أعلنت وزارة الداخلية ان أكادميية سعد العبداهلل للعلوم 
األمنية ستبدأ اعتبارا من اليوم بتسلم طلبات الراغبني في 
االلتحاق بأكادميية سعد العبداهلل للعلوم األمنية من حملة 
الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي واألدبي لنظام 
البكالوريوس في علوم الش����رطة املعادل لدرجة اإلجازة 
اجلامعية »الطلبة الضباط« للعام الدراسي )2011/2010( 
من الدفعة 40. كما تستقبل أيضا في املوعد نفسه طلبات 
الراغبني في االلتحاق بأكادميية س����عد العبداهلل للعلوم 
األمنية للحصول على دبلوم الدراسات التأهيلية للضباط 
االختصاصيني من حملة الشهادة اجلامعية للعام الدراسي 

»2011/2010« للدفعة 22.
وأوضحت إدارة اإلعالم األمني في وزارة الداخلية في 
بيان لها أمس ان األكادميية س����تبدأ اليوم بتسلم طلبات 
الراغبات في االلتحاق مبعهد الهيئة املس����اندة من حملة 
املؤهل اجلامعي وما يعادله برتبة »مالزم«، وحملة املؤهل 

العلمي الذي يستلزم احلصول على دراسة مدتها سنتان 
بعد الثانوية العامة برتبة وكيل ضابط، وحملة ش����هادة 
الثانوية العامة بقس����ميها العلمي واألدبي او ما يعادلها 
برتبة رقيب للعام الدراس����ي 2011/2010. وأوضحت إدارة 
اإلعالم األمني انه قد س����بق اإلعالن عن الشروط العامة 

واملستندات املطلوبة في الصحف مؤخرا.
جدير بالذكر ان مدة الدراسة للطلبة الضباط الدفعة 
40 تستمر 4 سنوات دراسية يحصل خاللها اخلريج على 
شهادة بكالوريوس في علوم الشرطة ويعني اخلريج بأول 
مربوط برتبة مالزم ويتلقى الطالب خالل فترة الدراسة 
مكافأة مالية مقدارها 250 دينارا في الس����نة األولى و300 
دينار باقي الس����نوات. أما بالنسبة لضباط االختصاص 
الدفعة 22 فمدة الدراسة سنة دراسية واحدة يعني اخلريج 
بعد إمتام الدورة بنجاح بأول مربوط برتبة مالزم للعمل 
في قوة الش����رطة كما يتلقى الطالب خالل فترة الدراسة 

مكافأة مالية مقدارها 350 دينارا.
أما بالنس����بة للدفع الثالثة م����ن طالبات معهد الهيئة 
املساندة فمدة الدراسة سنة واحدة لكل الفئات من الوظائف 
بنظام فصلني دراس����يني حتصل خاللها اجلامعيات على 
دبلوم علوم الشرطة لضباط االختصاص وتعيني اخلريجة 
بأول مربوط برتبة »مالزم« وحتصل الطالبة على مكافأة 

شهرية مقدارها 350 دينارا.
كما حتصل حملة املؤهل العلمي الذي يستلزم احلصول 
عليه دراسة مدتها سنتان بعد الثانوية العامة على شهادة 
دبلوم علوم الشرطة لوكالء الضباط وتعني اخلريجة بأول 
مربوط برتبة وكيل ضابط كما حتصل الطالبة على مكافأة 
ش����هرية مقدارها 300 دينار. كذلك حتصل حملة الشهادة 
الثانوي����ة العامة او ما يعادلها على ش����هادة دبلوم علوم 
شرطة للرقباء وتعني اخلريجة بأول مربوط برتبة رقيب، 

كما حتصل على مكافأة شهرية مقدارها 250 دينارا.

يش���ارك وف���د م���ن اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات وآخر 
من مشروع »غراس« في ملتقى 
الدول���ي« بدورته  »احلماي���ة 
الذي يب���دأ أعماله  السادس���ة 
في إمارة دبي اليوم ويس���تمر 
يومني ويعقد بالتعاون مع مكتب 
األمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية.
وقال اخلبير الدولي في قضايا 
املخدرات ومكافحته���ا د.عايد 
احلميدان ان امللتقى املعني ببحث 
قضايا املخدرات سيعقد حتت 
شعار »استثمار املوارد البشرية 
في مجال مكافحة املخدرات بني 
الواق���ع والطموح« مبش���اركة 

واسعة من خبراء ومتخصصني 
في مجال مكافحة املخدرات.

وأض���اف ان الوفد الكويتي 
ادارة  س���يضم مس���اعد مدير 
املعلومات الرائد عبداهلل الصقعبي 
فيما يتألف وفد »غراس« املدير 
التنفي���ذي للمش���روع د.احمد 
الشطي ونسرين املغربل وناجي 

الفضلي.
وأوضح احلميدان انه والرائد 
الصقعب���ي س���يقدمان ورقتي 
عمل عن »جتربة دولة الكويت 
في مكافحة املخدرات« و»دور 
مؤسسات الصحة النفسية في 

استثمار املوارد البشرية«.
وذكر انه والشطي سيشاركان 

في ورش���ة عمل تقام بعنوان 
»املب���ادرات االجتماعي���ة قوة 
فاعلة تدعم االستثمار البشري 
في مجال مكافح���ة املخدرات« 
مضيفا ان الشطي سيقدم أيضا 
ورقة عمل بعنوان »دور املبادرات 
املجتمعية ف���ي تأهيل الكوادر 

البشرية«.

شاب »غير طبيعي« يختطف مراهقة
أمام عيني والدها في العارضية

»طابور العرض« يكشف الضابط المزيف

انقالب شاحنة يغلق »المطار« جزئيًا

موظف جوازات يسقط بـ »غرام هيروين« في المطار
عبداهلل قنيص

متكن رجال مباحث املطار من القبض على مواطن 
يعمل في جوازات املطار وبحوزته غرام من الهيروين 
وفي التفاصيل كم����ا يوردها مصدر أمني ان رجال 
املباحث وأثناء قيامهم بجولة اعتيادية داخل مواقف 
مطار الكويت الدولي اش����تبهوا في سيارة بداخلها 
شخص ومتوقفة في مكان مظلم في آخر ممر املواقف، 
وحال وصولهم الى الس����يارة ترجل صاحبها وكان 
يبدو بحالة غير طبيعية جراء التعاطي وبتفتيشه 

عثروا معه عل����ى ظرف يحوي غراما من الهيروين 
املعد للتعاطي وخالل التدقيق على هوية املتعاطي 
تبني انه زميل لهم يعمل مدنيا في جوازات املطار، 
وقبل ان يضعوا األصفاد في يديه لنقله الى التحقيق 
سقط مغمى عليه، موضحا املصدر ان االغماء جاء 
نتيج����ة اجلرعة التي تعاطاها قب����ل القبض عليه، 
وأشار الى انه مت نقله الى مستشفى الفروانية لتلقي 
العالج ووضع حتت احلراسة املشددة حلني تعافيه 

ملواجهته بتهمة تعاطي وحيازة املخدرات.

هاني الظفيري
ادى انقالب شاحنة على طريق 
املطار الى اصابة وافد آس����يوي 
باصابات متفرقة نتيجة االنقالب 
ليتم نقله الى مستشفى الفروانية 
عن طريق رجال الطوارئ الطبية، 
فيما تس����بب احلادث في اغالق 
حارت����ني من طري����ق املطار ملدة 

ساعتني قبل رفع الشاحنة.
وفي التفاصيل ان اآلس����يوي 
افلت مقود املركبة من يده لتنحرف 
شاحنته التي انقلبت على جانب 
الطريق املؤدي الى املطار ليبلغ 
املارة عمليات الداخلية والتي على 
اثرها حضر رج����ال االمن الذين 
اشرفوا على نقل الوافد اآلسيوي 
عن طريق االسعاف الى مستشفى 
الفروانية ومت تس����جيل قضية 

انقالب.

محمد الجالهمة
ف���ي حادثة غريبة أقدم ش���اب كويتي على 
اختط���اف مراهقة من أم���ام منزلها على مرأى 
ومسمع من والدها الذي شهد عملية اختطاف 
ابنته أمام عينيه، فيما حاول عبثا اللحاق بسيارة 
اخلاط���ف بعد ان رآه يركبه���ا عنوة الى داخل 

سيارته األميركية.
وفي التفاصيل كما يوردها مصدر أمني ان 
مواطنا تقدم الى مخفر العارضية مس���اء اول 
من ام���س مبلغا عن اختط���اف ابنته من أمام 
باب املنزل وروى املواطن اخلمسيني ما حصل 
قائال: »كنت أقف أمام باب منزلي وخرجت ابنتي 
لتلق���ي القمامة في الس���لة القريبة من منزلي 
وفجأة توقفت سيارة أميركية سوداء بجانب 
ابنتي وفتح بابها اجلاني ليخرج شاب ويقوم 
بسحب ابنتي الى داخل السيارة واغالق الباب 

واالنطالق سريعا، وقال املواطن انه حاول اللحاق 
بس���يارة اخلاطف اال انه���ا كان��ت قد اخت��فت 
متاما وبعد مضي ساعتني كان خاللها قد أبلغ 
عملي���ات الداخلية وحضرت دورية الى منزله 
وقام اخلاطف بايصال االبنة املخطوفة الى الباب 
اخللفي، موضحا ان ابنته أبلغته بأن اخلاطف 
قام باالعتداء عليها في ساحة ترابية قرب احدى 

مدارس املنطقة.
وأوضح املصدر انه وإزاء هذا البالغ قام رجال 
األمن بتعميم أوصاف سيارة اخلاطف ولم متض 
س���اعات حتى مت رصده وإيقافه واقتياده الى 
املخفر على يد رجال مباحث العارضية الذين 

توصلوا له في وقت قياسي.
وأوضح املصدر ان اخلاطف مواطن عشريني 
وكان يبدو بحالة غير طبيعية حلظة القبض 

عليه.

محمد الدشيش
متكن رجال أمن الفروانية من ضبط ش���اب 
بدون تخصص في سلب اآلسيويني بالقوة منتحال 
صفة ضابط مباحث، وبحس���ب مصدر أمني أن 
بالغات توالت طوال االس���بوعني املاضيني عن 
تعرض آسيويني للسلب بالقوة على يد شخص 
يدعي أنه ضاب���ط مباحث ويأمرهم باللحاق به 
إلى مخفر الفروانية بعد أن يستولي على محافظ 
نقوده���م وهواتفهم النقالة، وأوضح املصدر أن 
اآلس���يويني كانوا يتوجهون بالفعل إلى املخفر 
بانتظار الضابط املزيف وعندما كان يطول بهم 
االنتظار كانوا يضطرون لسؤال رجال أمن املخفر 
الذين يبلغونهم بأن ال وجود لضابط باملواصفات 

التي ذكروها، وعليه كان اآلسيويون يسجلون 
قضايا بلغت حتى امس األول 8 قضايا.

وأوضح املصدر ان رجال مباحث الفروانية 
ش���رعوا في حتديد هوية منتحل صفة ضابط 
املباحث حتى توصلوا إلى شاب بدون عن طريق 
مصدر سري، ومت القاء القبض عليه ورغم التحقيق 
معه أنكر إال أن رجال املباحث قاموا باس���تدعاء 
الضحايا ووضعوا الشاب البدون في طابور عرض 
ليتع���رف عليه جميع ضحاياه من اآلس���يويني 
ليتم تفتيش منزله وعث���ر بداخله على أصفاد 
خاصة برجال الشرطة وهويات مزيفة وفالش 
شرطة أزرق ليس���تخدمه اليهام ضحاياه بأنه 

رجل مباحث.

احملامي عماد السيف خالد الفضالة

الشاحنة بعد انقالبها على طريق املطار أمس

في دعوى رئيس الوزراء ضد أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي

التحالف الوطني: نحترم جميع األحكام القضائية
ونعلن تأييدنا للفضالة وفتح المقر للمتضامنين

المحكمة تقضي بحبس الفضالة ثالثة أشهر مع الشغل والنفاذ 
وتغرمه 150 دينارًا وتحيل الدعوى إلى »المدنية«

»الخريجين«: تعسف المسؤولين في التقاضي
ضد خصومهم يعتبر رّدة في السلوك الديموقراطي

الوطن���ي  التحال���ف  أص���در 
الدميوقراط���ي بيانا أم���س أكد فيه 
تأييده الكام���ل وتضامنه مع األمني 
العام خالد الفضالة، وأضاف ان ما 
يتعرض ل���ه الفضالة من مالحقات 
سياس���ية جاء نتيجة تعبيره عن 
آرائه التي كفلها الدستور ونصوصه، 

البيان على احترامه جلميع  مشددا 
التحالف  القضائية، وأعلن  األحكام 
عن فتح مقره بدءا من أمس الستقبال 
املتضامنني مع األمني العام بعد صدور 
حاكم درج���ة أولى بحبس أمني عام 
التحالف الوطني خالد الفضالة ثالثة 
شهور مع النفاذ وغرامة 150 دينارا 

في القضية املرفوعة من سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

واختت���م البي���ان بالتأكيد على 
ان التحال���ف الوطني الدميوقراطي 
ومنذ تأسيس���ه يضع قضايا الدفاع 
عن الدستور واحلريات واملال العام 
أساسا ملنهجيته، وقد تعرض � ومازال 

يتعرض � حلمالت شرس���ة إعالمية 
وسياس���ية من قبل قوى الفس���اد 
بجميع اش���كالها للنيل منه، إال ان 
متسكه مببادئ الدستور يجعل من 
تلك الهجمات دافعا له لالس���تمرار 
في مالحقة املعتدين على املكتسبات 

الدستورية.

وفي بي���ان لها أس���فت جمعية 
اخلريج���ني لصدور احلكم باحلبس 
ضد الفضالة معتبرة ان التعس���ف 
في استخدام التقاضي ضد اخلصوم 
يعتبر ردة في السلوك الدميوقراطي، 
وجاء في بيان اجلمعية الذي وزعته 

أمس: 
تأس���ف جلنة الدف���اع عن حرية 
التعبي���ر ف���ي جمعي���ة اخلريجني 
لصدور حكم باحلبس مدة 3 أشهر 
على الناش���ط السياسي وأمني عام 
التحالف الوطني الدميوقراطي خالد 
س���ند الفضالة، فلجوء سمو رئيس 
الوزراء وبعض الوزراء الى رفع قضايا 
ضد خصومهم السياسيني ميثل رّدة 
في السلوك الدميوقراطي، ويشير الى 
توجه سياسي غير محمود يتمثل في 

ضيق السياسيني مبواقف وآراء من 
يختلفون معهم لدرجة التعسف في 
استخدام حق التقاضي، بينما املفترض 
ان تتس���ع صدورهم ألعلى درجات 
النقد، كما بينت ذلك املذكرة التفسيرية 
للدستور، وكما هو العرف السياسي 
في ال���دول الدميوقراطية إذ تعتبر 
حتى القس���وة والتجريح السياسي 
في النقد ملن يتولى منصبا في الشأن 
العام أمرا مباحا وال يستدعي اللجوء 

الى التقاضي.
وأضافت ف���ي بيانها: ان املنصب 
العام ومنصب رئيس الوزراء بشكل 
خاص يعن���ي ان من يتواله البد ان 
يتعرض ألشد حاالت النقد والتجريح 
السياسي سواء من قبل نواب البرملان 
أو السياس���يني أو الصحافة، فلكل 

إنسان مواقفه التي يختلف معه فيها 
اآلخرون الذين لهم احلق الدستوري 
في االعت���راض على تل���ك املواقف 
والعمل ضدها ونقد م���ن يتخذها، 
وهذا احلراك السياسي هو ما مييز 
الدول الدميوقراطية عن تلك التي ال 
يتحمل السياسيون فيها أقل درجات 

النقد واالختالف.
اننا في جلن���ة الدفاع عن حرية 
التعبي���ر إذ ال نختل���ف مع حق أي 
من كان في الدفاع عن نفس���ه أمام 
القضاء، فإننا في الوقت نفسه نرى في 
استخدام هذا احلق من قبل السياسيني 
تعسفا غير محمود يدعونا الى القلق 
على مجتمعنا ومس���تقبل احلريات 

العامة واخلاصة فيه.
كما تدعو اللجنة جميع األطراف 

السياسية الى التحلي بسعة الصدر 
وقبول النق���د واالختالف مهما كان 
قاسيا، وان يكون احلوار السياسي 
وس���يلة اجلميع للتعبي���ر عن هذا 
االخت���الف، ب���دال من اللج���وء الى 
التقاضي وم���ا ميكن ان يصدر عنه 
من أحكام حبس حتيل وطننا الى دولة 
يدخل أصحاب الرأي فيها السجون 
من بواب���ات القوانني وثغراتها، كما 
تدعو نواب األمة الى االستعجال في 
تعديل كل التشريعات التي تتضمن 
أحكاما س���البة للحرية في القضايا 
الرأي،  التعبير عن  املتعلقة بحرية 
إضافة الى سد الثغرات التشريعية 
التي تتيح اللجوء الى قوانني أخرى 
غير قانون املطبوعات حملاكمة أصحاب 

الرأي.

جرمية السب. وطلب احملامي السيف 
في نهاية مراف���عته مع���اقبة املت���هم 
بأقصى عقوب���ة مق��ررة والق���ضاء 
بإلزامه بأداء مبلغ 5001 دينار على 
سبيل التعويض املدني املؤقت لصالح 

موكله.
العام قد أس���ند  كان االدع������اء 
للفضالة انه في يوم 2009/11/16 بدائرة 
املباحث مبح��افظة  مخفر ش���رطة 
العاصمة أس���ند في مكان عام وعلى 
مس���مع ومرأى من آخ��رين لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد وقائع تستوجب عق��اب من 
تنسب اليه وتؤذي سمعته وذلك في 
اخلطاب الذي ألق��اه في ندوة عقدت 
بس���احة اإلرادة أمام مب��نى مجلس 
األمة بعنوان »ارحل فنحن نستحق 

األفضل«.

تكون معينة ومحددة وتت���وافر فيها 
ال��قذف والتش���هير، وتارة  جرمية 
أخ���رى غير معينة مبا تتوافر معها 

الس���ب والقذف وإهانة موظف عام 
في حق الفضالة، كما أكد ان الوقائع 
املنسوبة ملوكله من قبل املتهم تارة 

قضت محكمة اجلنح أمس بحبس 
أمني عام التحالف الوطني الدميوقراطي 
خالد الفضالة ثالثة أشهر مع الشغل 
والنفاذ وغرمته 150 دينارا مع احالة 
الدعوى الى احملكمة املدنية املختصة 
في الدعوى املرفوعة ضده من سمو 
الذي يتهمه  الوزراء  رئيس مجلس 

فيها بسبه وقذفه.
وعقب صدور احلكم رفض دفاع 
سمو رئيس مجلس الوزراء احملامي 
عماد الس���يف التعليق على احلكم 
ووعد بالتعليق عليه لوسائل اإلعالم 
اليوم، مش���يرا الى انه بانتظار ان 
يستمع لردود األفعال التي ستصدر 
من اآلخرين ليعرف كيف يرد بشكل 

مناسب.
وكان السيف خالل جلسة سابقة 
قد ترافع مؤكدا توافر أركان جرمية 


