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الفريق متقاعد ثابت املهنا الشيخ محمد اخلالد

تواجد أمني مكثف

ولي العهد والخالد والحجي والمهنا زاروا الخليفة في »الصدري«

توقيف 25 سكران خالل االحتفاالت في السالمية وحولي والجابرية

كش���ف مصدر امن���ي ان اجه���زة وزارة الداخلية
متكنت من توقيف ما ال يقل عن 25 شخصا خالل 
حمالت تفتيش���ية اقيمت في عدة مناطق بالس���املية 
وحولي واجلابرية، حيث مت احتجاز السكارى واحالتهم 

للطب الشرعي.

على صعيد آخر، بذلت اجهزة وزارة الداخلية جهودا 
كبيرة في تنظيم االحتفاالت في شارع اخلليج العربي، 
وكاجراء احترازي مت اغالق بعض االسواق الشهيرة 
في نطاق محافظة حولي خشية من ان تتلف عددا من 

احملالت جراء استهتار البعض.

هذا وشهد شارع اخلليج العربي مسيرات ملجموعات 
من الش���باب، حيث احتفلوا بالعام اجلديد من خالل 
اطالق االلع���اب النارية وحرص قطاع العمليات على 
االنتشار املكثف بني اوساط احملتفلني بالعام اجلديد، 

وخلت االحتفاالت مما يعكر صفو هذه املناسبة.

إدارة مباحث الفروانية أوشكت على ضبط المنتقبة
بعد تلقيها سيالً من المعلومات حول »طفلة« الحضانة

إلزام وزير الصحة األسبق بتعويض مواطن 30 ألف دينار

هاني الظفيري
كشف مصدر امني عن ان 
ادارة بحث وحتري محافظة 
الفروانية قطعت شوطا كبيرا 
في قضية الطفلة التي تركتها 
سيدة مجهولة منتقبة داخل 
حضان���ة خاصة وتوارت عن 
االنظ���ار، وكان���ت »األنباء« 
قد اش���ارت للخبر في عددها 

امس.
وقال مصدر امني ان رجال 
ادارة بحث وحتري الفروانية 
وجتاوبا مع ما نشرته »األنباء« 
تلقت سيال من املعلومات حول 

الطفلة، حيث تقدم الى رجال املباحث مواطنون 
ومقيمون زودوا رجال املباحث مبعلومات مهمة 

حول الطفلة. واش���ار املصدر 
االمن���ي ال���ى ان املعلوم���ات 
املتوافرة حول الطفلة تشير الى 
ان والدتها سيدة كويتية، مشيرا 
الى ان رجال املباحث يقومون 
بجهود كبيرة لسرعة توقيف 
الساعات  السيدة وذلك خالل 
القليلة املقبلة. واضاف املصدر 
املتوافرة حتى  ان املعلومات 
اآلن تشير الى ان الطفلة هي 
نتاج حمل سفاح، اال انه قال ان 
هذه املعلومات التزال في اطار 
التكهنات غير املؤكدة، الفتا الى 
ان ضبط االم او السيدة التي 
تركت الطفلة داخل احلضانة س���يضع النقاط 

فوق احلروف في هذه القضية.

علمت »األنباء« ان وكي����ل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن اجلنائي بالوكالة اللواء 
الش����يخ احمد اخلليفة اجرى صباح امس في 
املستش����فى الصدري عملي����ة جراحية كللت 

بالنجاح.
وقام س����مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ورئيس جهاز األمن الوطني الشيخ محمد اخلالد 
ومحافظ حول����ي الفريق مس����اعد عبداحلميد 
احلجي والفريق متقاعد ثابت املهنا بزيارة اللواء 
اخلليفة في املستشفى الصدري لالطمئنان على 

صحته.
وأكدت مصادر مقربة من اللواء الشيخ أحمد 
اخلليف����ة ان صحته جي����دة للغاية وانه مازح 
جميع زائريه، مؤكدا ان صحته بخير، مشيرة 
ال����ى ان األطباء طلبوا من اللواء اخلليفة الكف 

عن التدخني.

مؤمن المصري
قضت الدائرة املدنية الثانية 
مبحكمة االس���تئناف برئاسة 
العمار وأمانة  املستشار حامد 
س���ر عمرو غ���امن بتأييد حكم 
محكم���ة أول درج���ة القاضي 
بإلزام وزير الصحة األس���بق 
د.محمد اجلار اهلل بدفع مبلغ 
30 ألف دينار تعويضا نهائيا 
ملواطن عن األضرار األدبية التي 
حلقت به جراء خطأ طبي وقع 
فيه الوزير األسبق أثناء إجراء 
جراحة للتخلص من الوزن الزائد 

للمواطن.
وعقب صدور احلكم عبر دفاع املواطن احملامي 
سعود فهيد العنزي عن شكره واعتزازه بقضاء 
الكويت الشامخ الذي أرسى قاعدة أن اجلميع أمام 

القانون سواء.
كان العنزي قد رفع دعواه لصالح موكله الذي 
جلأ إلى وزير الصحة األسبق، وهو أيضا صاحب 
مركز طبي مشهور، إلجراء عملية جراحية للتخلص 
من السمنة، إال أن املدعى عليه )الوزير األسبق( 

ارتكب خطأ جسيما في خطوات 
العملية كادت أن تودي بحياة 

املواطن.
وأضاف العنزي في شكواه أن 
هذا اخلطأ الذي ارتكبه الوزير 
األس���بق قد دف���ع مبوكله إلى 
طبيب آخر إلجراء عملية أخرى 
لتصحيح هذا اخلطأ وإلنقاذ حياة 
املريض التي تعرضت للخطر. 
الدعوى  وقد أحالت احملكم���ة 
إلى جلنة من الطب الش���رعي 
لبيان نسبة خطأ الطبيب الذي 
أجرى العملية األولى. وانتهى 
تقرير الطب الشرعي إلى ثبوت 
اخلطأ الطبي. وبتاريخ 2009/6/18 قضت الدائرة 
املدنية اخلامسة باحملكمة الكلية برئاسة املستشار 
د.صنهات املطيري وعضوية املستش���ارين علي 
سلطان ومحمد عمر وأمانة سر محمد شاكر بإلزام 
اجل���ار اهلل بدفع مبلغ 30 أل���ف دينار تعويضا 
نهائيا ملواطن عن األضرار األدبية واملناسب من 
املصروفات ومبلغ 500 دينار مقابل أتعاب احملاماة 

الفعلية.

طفلة احلضانة

احملامي سعود فهيد العنزي

)كرم ذياب(جانب من احملتفلني بالعام اجلديد على شارع اخلليج


