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إعداد: مؤمن المصري

 أكد الناطق الرسمي باسم وزارة 
الداخلية مدير ادارة االعالم االمني 
العميد محمد الصبر ان امللتقى األول 
للشرطة العربية والذي ينعقد في 
العاصمة األردنية خالل الفترة من 
٣-٥ يناير ٢٠١١ وتنظمه جامعة نايف 
العربية للعلوم األمنية بالتعاون مع 
مديرية األمن العام باململكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة، يعد نقلة نوعية 
في مســــار اإلعالم األمني العربي، 
ومن شان هذا امللتقي ان يفتح آفاقا 
جديدة للتعاون والبحث املشترك.

وقال العميد الصبر لدى وصوله إلى 
العاصمة األردنية عمان، حلضور 

امللتقى األول للشرطة العربية يرافقه مساعد مدير إدارة 
العالقات العامة والتوجيه املعنوي العقيد عماد املال، إنه ملن 
دواعي سروري املشاركة في امللتقى العلمي األول للشرطة 

العربية الذي جتري أنشطته على 
هذه األرض الطيبة.. أرض اململكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة.. التي 
طاملا احتضنت العديد من اللقاءات 
األمنية واإلعالمية العربية. واضاف 
العميد الصبر ان هذا امللتقى يهدف 
إلى حتقيــــق منظومة من األهداف 
املهمة وعلى رأسها إلقاء الضوء على 
دور املؤسســــة األمنية في التنمية 
الوطنية، ومناقشــــة سبل تعزيز 
التعاون بني إدارات اإلعالم األمني 
والعالقات العامة باألجهزة األمنية 
العربية وهذا بال شك يعد خطوه إلى 
األمام لدعم التعاون اإلعالمي العربي 
وبالتالي دعم األمن العربي املشترك بالنظر إلى الدور 
املؤثر الذي ينهض به اإلعالم في دعم فهمنا ملا يجري 

في املنطقة والعالم. 

جمعيـة �ساحية علي �سباح ال�سامل التعاونية

جمل�س الإدارة
 واهلل ويل التوفيق

اأوًل :

الرت�سيح  باب  فتح  عن  التعاونية  ال�سامل  �سباح  علي  �ساحية  جمعية  تعلن    : الأع�ساء  لل�سادة 

اأع�ساء جدد بدًل من الذين انتهت مدة  2011م لنتخاب ثالثة  لع�سوية جمل�س الإدارة لعام 

ع�سويتهم وذلك اعتباراً من يوم الثنني املوافق 2011/1/3م وملدة �سهر تنتهي بنهاية دوام يوم 

الأربعاء املوافق 2011/2/2م.

فعلى ال�سادة الأع�ساء العاملني والبالغني من العمر اإحدى وع�سرين �سنة ميالدية كاملة فاأكرث 

 وامل�ستكملني مللفاتهم والراغبني يف تر�سيح اأنف�سهم لع�سوية جمل�س الإدارة التوجه لق�سم ال�سوؤون  

 الإدارية مع �سرورة اإح�سار الآتي:

1 - البطاقة املدنية الأ�سلية + �سورة اجلن�سية.
2 - �سورة عن املوؤهل الدرا�سي.

3 - �سهادة من جهة العمل )ملن يهمه الأمر(.
4 - موافقة من جهة العمل لأفراد اجلي�س وال�سرطة واحلر�س الوطني .

ملحوظة: على اأن يكون املر�سح لع�سوية جمل�س الإدارة مر عليه عام كامل م�ساهما فى اجلمعية.

ثانيًا :

مكاتب تدقيق احل�سابات : كما تعلن اجلمعية عن قبول طلبات مراقبي احل�سابات الذين يرغبون 

يف القيام بتدقيق ح�سابات اجلمعية للعام 2011م فى مظاريف مغلقة )لق�سم العالقات العامة( 

مع بيان قيمة الأتعاب املطلوبة واخلربات ال�سابقة وذلك ملدة �سهر من  2011/1/3م وحتى نهاية 

دوام يوم 2011/2/2م .

پ على ال�سادة امل�ساهمني باجلمعية الذين مل ي�ستكملوا ملفاتهم اأو لديهم ازدواجية لدى جمعيات 

اأخرى مراجعة اإدارة اجلمعية ل�ستكمال ملفاتهم خالل اأوقات الدوام الر�سمي من 7.30�س حتى 

3.30 م ، علمًا باأن كل من مل ي�ستكمل ملفه ل يحق له دخول اجلمعية العمومية .

تعلن لل�سادة الأع�ساء ومكاتب تدقيق احل�سابات

 محمد الجالهمة
  أحيل وافد آســــيوي الى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بعد ضبطه من قبل إحدى دوريات جندة األحمدي، وقد عثر 
معه على ١٢ حبة مخدرة، وجاء ضبطه بعد االشتباه به أثناء 
مروره على حملة تفتيشية. من جهة أخرى ألقى رجال جندة 
األحمدي القبض على مواطن عثر معه على ٤ زجاجات خمر 

ريد ليبل وأحيل هو اآلخر الى مقر مباحث املخدرات. 

 ١٢ حبة مخدرة مع آسيوي و٤ ريد مع مواطن

 انفجار أنبوبي غاز واشتعال مخزن 
خيام بسبب عملية لحام

  محمد الدشيش
  اســـتيقظ مرتادو جواخير منطقة كبد وحتديدا قطعة ٩ 
على دوي انفجار هائل صحبه تصاعد ألســـنة اللهب صباح 
امس مما ادخل الرعب واخلوف في نفوس قاطني اجلواخير 
القريبة. وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني أن بالغا تلقته 
غرفة العمليات حول وجود أصوات انفجارات هرع على اثرها 
رجال الشرطة واالسعاف واالطفاء الى منطقة كبد تبني انها 
صادرة من جاخور وأضاف ان احد العمال كان يقوم بعملية 
حلام ملخزن من حديد مما أدى الى تطاير الشرر الذي اشعل 
محتويات املخـــزن الذي يوجد بداخله اســـطوانتا غاز ادت 
شـــددة احلرارةإلى انفجارهما واحتراق مخزون اخليام، وقد 
قام رجال االطفاء مبكافحة النيران واخمادها بعد ان استعان 
اشخاص بتناكر مياه كانت متر وذكرت املصادر انه لم تسجل 
أي اصابات كون اجلاخور لم يكن به احد سوى صاحبه الذي 

استطاع االبتعاد باالضافة الى عامل اللحيم.
  واهـــاب املصدر االمني لضرورة اخذ احليطة واحلذر عند 

القيام مبثل هذه االعمال وابعاد املواد السريعة االشتعال. 

 لص مبارك الكبير اعترف بانتحال 
صفة رجل أمن وارتكاب ٧ سرقات

  هاني الظفيري
  التحقيقات التي أجراها مدير إدارة بحث وحتري محافظة 
مبارك الكبير العقيد وليد الدريعي مع اللص الذي ضبط بعد 
محاولة فاشلة لسرقة منزل مواطن، وأشارت «األنباء» للخبر 
امس، كشفت عن ارتكاب ذلك اللص ٧ قضايا سرقات والغريب 
من اعترافات اللص احلدث انه كان يرتدي أثناء بعض سرقاته 

سترة لرجل أمن كان قد سرقها من داخل أحد املنازل.
  وقال مصدر امني ان احلدث أخضع لتحقيقات مكثفة في 
أعقاب ضبطه امس األول ليعترف بارتكاب ٧ قضايا ســـرقة 
وأرشـــد عن املنازل التي ســـرقها، كما أرشد عن كيفية بيعه 

للمسروقات. 

 العميد محمد الصبر

 التشكيل العصابي السداسي وامامهم بعض املسروقات وادوات السرقة 

 الصبر: الملتقى األول للشرطة العربية 
  نقلة نوعية في مسار اإلعالم األمني العربي

 ضريبة التعرف على فتاة عبر اإلنترنت .. التعري في الرميثية 
 محمد الدشيش

  تعاملت أجهزة وزارة الداخلية 
في ساعة متقدمة من مساء أمس 
االول مع بـــالغ غريب متثل في 
وجود شاب عريان كما ولدته أمه 
الرميثية، حيث قام  في منطقة 
رجال األمن باالنتقال الى موقع 

البالغ ومتت مشاهدة شاب عار، 
وبالتحقيق معـــه قال انه تلقى 
اتصاال من فتاة بعد أن تواصل 
معها عبر االنترنت، حيث طلبت 
منه احلضور الى شقة تقيم فيها، 
مشيرا الى انه ولدى ذهابه الى 
حيث توجد الفتاة، فوجئ بـ ٣ 

شباب يقومون باالعتداء عليه 
بالضرب وإجباره على نزع كل 
مالبسه، ومن ثم إخراجه بالقوة 
الى الشارع العام كما ولدته أمه، 
هذا وأحيل الشـــاب الى مباحث 
حولـــي متهيدا لضبـــط اجلناة 

ومعرفة حقيقة ما حدث. 

 ضبط تشكيل عصابي سداسي 
  نّفذ ٤٠ قضية سرقة وسلب

 أمير زكي ـ عبداهللا قنيص
  متكن رجال من االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات وحتديدا ادارة 
العمليات والتي يرأســـها العقيد 
محمد الهزمي ومساعده الرائد محمد 
قبازرد من اغالق نحو ٤٠قضية 
سرقة وســـلب بالقوة وذلك بعد 
توقيف ٦ وافديـــن بواقع ٣ من 
اجلنسية الســـورية ال يحملون 
اقامـــات صاحلـــة منذ ســـنوات 
وخليجي ومصري وباكستاني وقد 
اعترف التنظيم العصابي بالتخطيط 
اجليد لسرقاتهم ومهارة التخلص 
من املسروقات بالبيع داخل سوق 
اجلمعة بالنسبة لالغراض الثمينة 
كاألجهزة االلكترونية وغيرها، اما 
بالنسبة للسيارات التي يقومون 
بســــرقتها وعددها ١٤ سيارة فقد 
باعوا منها ١١ مركبة للباكستاني 
والذي بــــدوره باعها الى املصري 
الذي يعمل في سكراب امغرة وحرق 
٣ مركبات بعد ان رفض الباكستاني 
شراءها لعدم جدوى ذلك. ووفق 
امني فان معلومات كانت  مصدر 
قد وردت قبل اســــبوع الى وكيل 

وزارة الداخلية املســــاعد لشؤون 
األمن اجلنائي باالنابة اللواء الشيخ 
احمد اخلليفة عن ان هناك وافدين 
من اجلنسية السورية متورطني 
في سلســــلة من السرقات والتي 
تنوعت بني سرقة مركبات ومنازل 
وسلب باالكراه وعليه امر اللواء 
احمــــد اخلليفة فريقا مــــن ادارة 
العمليات بتتبــــع هذه املعلومات 
ليقوم العقيد محمد الهزمي ومساعده 
الرائد بتشكيل فريق عمل مكون من 
املالزمني أوائل عبداللطيف الراشد 
الربيعــــة وعبدالعزيز  وعبداهللا 
اظبية باستكمال التحريات وترجمة 
خطة العمل ليتم توقيف املتهمني 
السوريني تباعا وجميعهم يقطنون 
اجلليب وبالتحقيق معهم اعترفوا 
بأنهم نفــــذوا وخليجي جملة من 
قضايا السرقة وان سرقاتهم طالت 
جميع احملافظات اذ يقومون بكسر 
املركبات ومن ثم تشغيلها مبفاتيح 
مصطنعة مستغلني ايضا خبرة 
اثنني منهم في ميكانيكا السيارات، 
كما اعترفوا على محالت هواتف 
تعرضت لسرقاتهم. واضاف املصدر 

ان املتهمني االربعة اعترفوا بأنهم 
تخلصوا مــــن ٣ مركبات بحرقها 
وارشـــدوا عنهـــا، كمـــا اعترفوا 
بأنهم نفذوا قضايا سلب عديدة 
لدرجـــة انهم ال يتذكـــرون عدد 
تلك القضايـــا، كما اعترفوا على 

باكستاني يشتري منهم املركبات 
ليتم استدراجه مبعاونة السوريني 
واخلليجي حيث ابلغوه بوجود 
مركبة يريـــدون ان يبيعوها له 
ليحضر ويتـــم ضبطه واعترف 

الباكستاني  

 ٤ طعنات سددها شقيق جولييت لروميو
  وأربعيني سكر حتى الثمالة فأتلف شاليهًا

  هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
  أدخل شـــاب من فئة «البدون» الى غرفـــة العناية الفائقة بعد 
تلقيه ٤ طعنات نافذة. وتلقى املجني عليه هذه الطعنات من شاب 

آخر في اجلهراء.
  وقال مصدر امني ان املجني عليه كان يتنزه برفقة شقيقة اجلاني 
داخل سيارة ليقوم اجلاني باجباره على التوقف على اثر مطاردة 

بينهما وقام بطعنه وحاول الهرب ليقوم املارة بضبط اجلاني.
  على صعيـــد آخر احتجز مواطن بتهمة الســـكر واقالق راحة 
واالعتـــداء بالضرب، وقال مصدر ان زوجة اجلاني وهو في العقد 
الرابع اســـتنجدت بعمليات الداخلية، مشيرة الى ان زوجها سكر 
حتى الثمالة وقام بالتهجم على افراد اسرته واخذ يتلف محتويات 
الشاليه املستأجر والكائن في اجلليعة ليتم توقيف املواطن واحتجازه 

في نظارة مخفر ميناء عبداهللا. 

 براءة مغربية ووافد من النصب على مواطنة
  مؤمن المصري

  قضت محكمة اجلنح ببراءة وافدة مغربية ووافد عربي من تهمة 
النصب واالحتيال على مواطنة.

  وتتلخص الواقعة حســــبما جاء بتقرير االدعاء العام بأن املتهمني 
قاما بإيهام مواطنة بقيامهما باستيراد بضائع من اململكة املغربية وأن 

هذه البضائع حتوز إعجاب املواطنني واملقيمني في الكويت.
  وبناء عليه استوليا على مبالغ مالية من املواطنة على سبيل جلب 

بضاعة نسائية من املغرب لالجتار فيها.
  إال أنه وبعد مضي مدة طويلة على االتفاق لم حتضر البضاعة إلى 
الكويت حلساب الشــــاكية بل قام املتهمان بإغالق تلفونيهما وتهربا 
من املواطنة التي كانت تبحث عن استعادة أموالها أو تسلم البضاعة 
املتفق عليها.وحضر أمام محكمة اجلنح عن الوافدة املغربية احملامي 
عبداحملسن القطان وترافع شــــفاهة عن موكلته مقررا أن املتهمة قد 
وقعت ضحية صراعات وخالفات بني الشاكية وصديقتها وأنها ليست 
طرفا في ذلك بل قامت الشاكية بناء على طلب من صديقاتها باالتفاق 
مــــع املتهم الثاني لترحيلها من البــــالد دون وجود أي مبرر لذلك وال 
نعرف ما السبب وراء ذلك. مضيفا أن األمر لم يكن سوى حتد نسائي 
واضــــح وأنه ال يوجد في األوراق املقدمة أمام عدالة احملكمة أي دليل 
يثبت تورط موكلته باالستيالء على أموال الشاكية وأنها لم ترتكب 

جرمية حتى حتاسب عليها. 

 المتهم نفى االختطاف وأكد أن الفتاة رافقته بمحض إرادتها

 فتاة إسطبالت السالمي اعتدى عليها سوري في «سلوى»
  والمجني عليها تفجر مفاجأة: الحارس حاول أن يلتهمني

 عصابة «عبدالمنان وشركاؤه» تزّود مطاعم 
  بذبائح  غير صالحة لالستهالك اآلدمي 

 هاني الظفيري
  متكن رجال إدارة بحث وحتري 
محافظة اجلهراء وأمن اجلهراء من 
العثور على الفتاة التي اختطفت 
الســــاملي  في منطقة اســــطبالت 
قبل ٧٢ ســــاعة ومت توقيف وافد 
ســــوري اعترف بأن الفتاة ذهبت 
معه طواعية وهذا ما نفته املجني 
عليها متمسكة بأنها اختطفت. وان 
اجلاني قام باحتجازها في شــــقة 
في منطقة سلوى واعتدى عليها، 
كما فجــــرت املجني عليها مفاجأة 
اخرى حيث قالت ان حارس البناية 

التي كانت محتجزة بداخلها حاول 
هو اآلخــــر االعتداء عليها اعتقادا 
منه انها فتاة ليل. واســــتنادا الى 
مصدر امني فإن خال الفتاة تقدم 
الى مخفر اجلهراء وابلغ مدير أمن 
اجلهراء العميد محمد طنا ان ابنة 
شقيقته اتصلت من هاتفها النقال 
وابلغته بأنها متواجدة في شقة في 
منطقة ال تعرفها وزود رجال األمن 
بالرقم الذي اتصلت منه الفتاة ليتم 
االستعالم عن الرقم، وتبني انه في 
منطقة سلوى لينطلق فريق من 
مباحث اجلهراء بقيادة العقيد سعد 

العدواني ومت حتديد الشقة التي 
الفتاة اتصاال هاتفيا  اجرت منها 
ومن ثم مت توقيف شــــاب سوري 

قالت الفتاة انه اختطفها.
  واضاف املصدر ان الفتاة قالت 
إن السوري اختطفها واعتدى عليها 
وانهــــا فوجئت بحــــارس البناية 
يحاول هــــو اآلخر االعتداء عليها 
الســــوري. ومضى  اثناء خروج 
املصدر بالقول: مت اخضاع السوري 
للتحقيق ونفى واقعة االختطاف 
مؤكدا انه ســــبق ان تعرف على 
الفتــــاة وانها ذهبت معه مبحض 

 محمد الدشيش
  كشفت الصدفة او باألحرى حملة تفتيشية 
لرجال أمن الفروانية عن عصابة آسيوية تقوم 
بسرقة الذبائح التالفة ومن ثم تعيد بيعها الى 
عدد من املطاعم في مناطق الفروانية وخيطان، 
واعترف أفراد العصابة بأنهم يقومون بهذا 
النشـــاط منذ أشهر وأنهم يبيعون الذبيحة 
بـ ١٥ دينارا مع علمهم ان هذه الذبائح تالفة 

وغير صاحلة لالستهالك اآلدمي.

  ووفق مصدر أمني فإن حملة لرجال أمن 
الفروانية أقيمت بإشراف مدير أمن محافظة 
الفروانية العميد غلوم حبيب أوقفت سيارة 
يقودها آسيوي يدعى «عبداملنان» في العقد 
اخلامس من عمره وعثر بداخل السيارة على 

٣ خراف.
  وأضاف املصدر انه مت اخضاع اآلسيوي 
للتحقيـــق خاصة بعد ان تبني لرجال األمن 
ان اقامته مادة ٢٠ حيث مت سؤاله عن حقيقة 

الذبائح املتواجدة في سيارته حيث قال في 
البداية ان كفيله منحه هذه الذبائح لتوزيعها 
على الفقراء، ليتم اســـتدعاء كفيله والذي 
نفى ما ذكره اآلسيوي لتتم اعادة التحقيق 
معه ويعترف بأنه وبالتعاون مع عامل في 
مسلخ الشويخ يقوم بشراء الذبائح التالفة 
فيه ويبيعها، واعترف على شريكني له وجار 
اعادة التحقيق مع «عبداملنان» وشـــركائه 

لتحديد املطاعم التي يتعاملون معها. 

 العميد محمد طنا 

 القضاء ينتصر ألحد الطلبة ويلغي قرار «التربية»
  رفض معادلة شهادة تخرجه 

 أيدت الدائرة اإلدارية مبحكمة االستئناف برئاسة املستشار 
عبدالقادر النشـــار وعضوية املستشارين محمد عبدالفتاح 
وإبراهيم مغيب وأمانة ســـر عبدالعزيز خالد احلكم الصادر 
مـــن محكمة أول درجة فيما قضى بـــه من إلغاء قرار اللجنة 
الدائمة املختصة مبعادلة الشهادات الدراسية بوزارة التربية 
برفض معادلة شـــهادة أحد الطلبة املتخرجني من جمهورية 
مصر العربية وذلك فـــي الدعوى التي أقامها احملامي مبارك 

اخلشاب.
  وجاء في حيثيات احلكم أن الثابت أن الطالب الشاكي أمت 
الدراسة في السنة التاسعة لدي املدرسة األجنبية بنجاح كما 
أنه بالنسبة لتجاوزه السنة احملددة بالقرار رقم ٢٠٠٤/٣١٦٣٩ 
للسنوات الدراسية فإن ذلك القرار يسري فقط على الدراسة في 
الكويت بعد تعديل السلم التعليمي مبوجب القرار ٢٠٠٣/٣٦ 

كما ورد بديباجة القرار.
  مضيفا أن القرار رقم ٢٠٠٤/١٠٩ اخلاص مبعادلة الشـــهادات لم ينص على 
االلتزام بالعمر في حالة إكمال الدراسة باخلارج وإمنا نص على أن تكون مدة 
الدراسة الثانوية معادلة ملدة الدراسة في الكويت. أما بالنسبة ألسباب القرار 
األخرى من وجود تباين في الدرجات التي حصل عليها الطالب لدى املدرســـة 

عن درجاته في الكويت فإن ذلك ال يصلح أن يكون سببا للقرار.

  أما عن إلغاء االعتماد االكادميي للمدرسة من هيئة االعتماد 
األميركي اعتبارا من ٢٠٠٨/٣/١٦ فإن ذلك القرار قد جاء تاليا 
لتخـــرج الطالب، حيث كانت املدرســـة حائزة على االعتماد 
االكادميي فضال عن إقرار جهة اإلدارة مبذكراتها أمام محكمة أول 

درجة مبعادلة شهادة طالب آخر صادرة عن ذات املدرسة.
  وبني حكم محكمة االستئناف أنه ملا كان احلكم املستأنف 
فيما قضى به من إلغاء القرار بالنســـبة للطالب في محله ملا 
صح من أســـبابه وما ســـاقته هذه احملكمة من أسباب األمر 
الذي يكون معه االســـتئناف بالنسبة له قائم على غير سند 

وتقضي احملكمة برفضه.
  وبني احملامي مبارك اخلشاب أن قضاء احملكمة جاء ليؤكد 
دومـــا أن قرارات وزارة التربية وجلنـــة املعادالت قد جاءت 
مليئـــة باألخطاء القانونية املعيبة التي لوال القضاء اإلداري 
الكويتي الذي رسخ العدالة وســـطر املبادئ املنيرة لطريق 
إحقاق احلق، لكان كثير من الطلبة قد ضاع مســـتقبلهم الدراســـي وسنوات 

جدهم واجتهادهم.
  وزاد اخلشاب: ان مثل هذه القرارات املعيبة يجب أن يعاد النظر فيها جلميع 
الطلبـــة اآلخرين بتطبيق املبدأ الذي نص عليه احلكم انتصارا ألولئك الطلبة 

الذين مضت املدة عليهم دون أن يطعنوا على هذه القرارات.

 احملامي مبارك اخلشاب 


