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 االمنية  االمنية  االمنية  االمنية 
 الصفحة 

 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 قال وكيــــل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون اخلدمات املساندة 
اللواء عيد بوصليب ان تسليم 
مبنــــى وزارة الداخلية اجلديد 
مبنطقة صبحان يتم وفق اخلطط 

املوضوعة واملدروسة.
  وأضاف ان املقر اجلديد يجسد 
رعايــــة القيادة العليــــا للدولة 
للمؤسسة األمنية ومنتسبيها 
الدائمة  ودعمهــــا ومســــاندتها 

لهم.
املبنى اجلديد    وأوضح ان 
صرح أمني يستند الى أحدث 
التقنيات املعمارية واإلجراءات 

األمنية بالغة التطور. وكان اللواء عيد بوصليب 
قد ترأس اجتماعا صباح امـــس باملبنى اجلديد 
لوضع اللمسات األخيرة على املقر اجلديد. ضم 
مدير ادارة العالقـــات العامة والتوجيه املعنوي 
بالنيابة العقيد عادل احلشاش، والعقيد م.علي 
املعيلي مدير عام اإلدارة العامة لنظم املعلومات، 

ومســـاعد مدير ادارة العالقات العامة والتوجيه 
املعنوي العقيد عماد املال، وم.ناصر املطيري مدير 
إدارة تخطيط املشاريع والشؤون الفنية التابعة 

لإلدارة العامة لإلنشاءات والصيانة.
  هذا، واستعرض اللواء بوصليب مع املجتمعني 
اللمسات النهائية للمبنى، ثم توجه ببعض املالحظات 

مؤكدا أهمية إجنازها. 

 مؤمن المصري
  اقتربت النيابة العامة من االنتهاء من 
اغالق ملـــف قضية قتل وتعذيب املواطن 
محمد امليموني بعد ان استمعت امس القوال 
مدير مباحث االحمدي العقيد عادل احلمدان 
ومســـاعده العقيد مشعل العدواني وذلك 

على سبيل االستدالل في القضية.

  وجاءت اقوال احلمدان والعدواني مؤكدة 
عدم علمها بواقعتي التعذيب داخل مباحث 
االحمدي او داخل اجلاخور بينما كانت كل 
املعلومات لديهما عن وجود شبكة لالجتار 
باخلمور ولم يصدرا اي قرار بتعذيب املجني 
عليه. ومن املقرر ان حتـــال القضية الى 
محكمة اجلنايات االسبوع املقبل اذ سيواجه 

املتهمون الـ ١٦ تهم القتل العمد مع ســـبق 
االصرار والترصد والتعذيب والتزوير في 
محضر رسمي واخلطف، علما بأن شقيق 
الضابط «سي.ر» ويعمل مقدما في االدارة 
العامة للهجرة دخل كمتهم في القضية، بعد 
تستره على جرمية تعذيب املجني عليه في 

اجلاخور والذي كان على علم بها. 

 النيابة أوشكت على االنتهاء من إغالق ملف قضية الميموني 

 متفجرات في المخيم 
الكشفي بكبد 

 .. وعقرب لدغ
  طالبين في مخيم 

 أمير زكي
  تعامل رجال هندسة اجليش 
امس مـــع قنابل تعـــود لفترة 
االحتالل العراقي وذلك في املخيم 
الكشفي مبنطقة كبد. وقال مصدر 
امني ان مدرسا مرافقا للطالب في 
مخيم في كبد شاهد جسما غريبا 
وذلك أثناء قيامهم باقامة خيام 
الداخلية  جديدة ليبلغ عمليات 
والتي قامت بتمشـــيط منطقة 
املخيـــم ورصد عدد مـــن املواد 

املتفجرة والتعامل معها.
الى ان رجال    واشار املصدر 
هندســـة اجليش اكدت ان هذه 
االجسام تعود الى فترة االحتالل 
وعدد كبير منها تلف بفعل عوامل 

الزمن. 

 نقل حدثـــان طالبـــان في 
فريق كشافة (١٤ و١٥ عاما) 
احدهما ســـوري واآلخر كويتي 
الى مستشفى الفروانية بواسطة 
مســـعفني جراء تعرضما للدغة 
عقرب. وقال املنسق االعالمي في 
ادارة الطوارئ الطبية عبدالعزيز 
بوحمد ان الطالبني كانا في مخيم 

كشفي بكبد. 

 سجين جّند «نزيًال مريضًا» لتهريب
  الهيروين المعوي خالل تلقيه العالج 

 ..واتهام عسكري في مخفر الفردوس 
بسرقة ٨٠٠ دينار من محتجزين 

 عبداهللا قنيص
  احبط رجال امن الســـجن املركزي محاولة 
جديدة الحد الســـجناء لتهريب املواد املخدرة 
بطريقـــة البلـــع، وذلك بتوقيف احـــد النزالء 
وحتويله الى النيابة العامة بعد اســـتخراج ٣ 
كبسوالت من امعائه، فيما كشفت التحقيقات مع 
النزيل املتهم بتهريب مخدرات الى السجن اال ان 
هذه الطريقة بدأت في االنتشار مؤخرا وان هناك 
اشخاصا يتركون املواد املخدرة للسجناء على 

مقربة من العيادات التي يترددون عليها.
  وكانت معلومات وصلت الى مدير السجن 
املركزي اللواء خالد الديني عن ان نزيال كويتيا 
لديه مراجعات في مستشـــفى الفروانية اعتاد 

على تهريب املخدرات كلمـــا ذهب للمراجعة، 
وعليه مت تكليف احد ضباط املباحث مبراقبة 
املتهم اثناء زيارته الدورية الى املستشفى، وما 
ان وصل السجني للسجن املركزي حتى فوجئ 
بان ضابط املباحث استصدر اذنا نيابيا بإحالة 
النزيل الى املستشفى، وداخل املستشفى التي 
كان يتلقى فيه العالج اعيد مرة اخرى الجراء 
اشعة، وكشفت االشعة عن وجود مواد صلبة 
في االمعاء ليتم اعطاؤه ادوية والتحفظ على 
املواد املخدرة واحالته الى االختصاص مع تدوين 
اعترافاته التي تضمنت انه مجند من قبل احد 
النزالء الذين يتاجرون باملخدرات انطالقا من 

عنبره. 

 عبداهللا قنيص
  أمر وكيل نيابـــة الفروانية بفتح حتقيق مع 
عســـكري يعمل في مخفر الفروانية بعد ان اكد 
٣ محتجزين ان العســـكري قـــام بالتحفظ على 
مبالغ كانت بحوزتهم وفوجئوا بأن املبالغ املالية 

املضبوطة بحوزته نقصت ٨٠٠ دينار.

  وقال مصدر أمني ان احملتجزين الثالثة تقدموا 
الى رئيـــس املخفر مؤكدين ان املبالغ املضبوطة 
بحوزتهم سرقها العسكري، مشيرا الى ان رئيس 
املخفر حقق مع العسكري حيث نفى الواقعة اال انه 
إزاء متسك احملجوزين مبا قالوا متت احالة ملف 

القضية الى النيابة للتحقيق في القضية. 

 «النويصيب» شهد ازدحامًا شديدًا ظهر أمس
  و٢٦ ألف مسافر استخدموا المنفذ الجمعة الماضي

نهاية االسبوع، مؤكدا على ان 
اخلدمات الضرورية متوافرة 
وبصورة مرضية للغاية جلميع 
املسافرين سواء كانوا مغادرين 

او قادمني. 

صالح سالم قدموا جهودا جبارة 
لتسهيل حركة املسافرين.

  وذكر املصدر ان العديد من 
املسافرين يتفهمون االزدحام 
في منفذ النويصيب خاصة في 

بلغ ١٩٣٥٢ مغادرا ودخل الى 
البالد ٦٤٩٢ شخصا.

  واكد املصدر ان رجال منفذ 
النويصيب يتقدمهم املالزم اول 
عبداهللا الدهام ورئيس النوبة 

 أمير زكي
  شهد منفذ النويصيب ظهر 
امس حركة اختناق شـــديدة 
ســـواء من جهة املغادرين او 
من جهة العائدين، وفيما قال 
احد املسافرين في اتصال مع 
«األنباء» ان االزدحام عائد الى 
عدم تشغيل جميع الكبائن وان 
٣ كبائن فقط هي التي تعمل، قال 
مصدر امني ان معظم الكبائن 
تعمل بكامل طاقاتها، الفتا الى 
ان االزدحام عائد الى زيادة عدد 
املغادرين خالل عطالت نهاية 

االسبوع.
  واضاف املصدر: في املواسم 
واالجـــازات ندعـــو املواطنني 
الى  واملسافرين بشـــكل عام 
التحلي بالصبر نظرا الن وزارة 
الداخلية البـــد وان تدقق في 
هوايات املسافرين واعدادهم 
والتأكد من عـــدم كونهم غير 

مصرح لهم بالسفر.
  الـــى ذلك، فقد شـــهد يوم 
اجلمعة الفائت حركة ازدحام 
شـــديدة ايضـــا فـــي منفـــذ 
النويصيب حيث قال مصدر 
امني ان عدد من اســـتخدموا 
املنفذ خـــالل اجلمعة املاضية 

 ازدحام شديد شهده منفذ النويصيب ظهر أمس 

 الوفد األمني األردني
  تفقّد مجمع السجون  

 ضبط عصابة من أرباب سوابق وهارب
  متخصص في سرقة مرتادي البنوك

 استقبل وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املؤسسات 
اإلصالحيـــة وتنفيذ األحكام اللواء أنور الياســـني في مكتبه 
مساء أمس األول الوفد األمني األردني الشقيق برئاسة املقدم 

ركن فيصل عبدالكرمي الزيدان.
  حيث رحب بهم متمنيا لهم طيب اإلقامة في بلدهم الثاني 
الكويت، ومن ثـــم قام بعرض إيجاز عن قطاع املؤسســـات 
اإلصالحية وتنفيذ األحكام، مؤكدا على احترام الكويت حلقوق 
اإلنسان، ورعاية النزالء بها من جميع النواحي، كما أكد على 
أهمية التعاون وتبادل الزيارات بني البلدين، وفي نهاية الزيارة 

مت تبادل الدروع التذكارية بهذه املناسبة. 
  بعـــد ذلك اصطحب مدير عام اإلدارة العامة للمؤسســـات 
اإلصالحية باإلنابة العقيد عـــادل اإلبراهيم الوفد األمني في 
جولة مبجمع السجون أطلعهم خاللها على طبيعة عمل إدارات 
السجون باملؤسسات اإلصالحية ومن ثم االنتقال إلى السجن 

التأهيلي اخلاص بتأهيل وإصالح النزالء. 
  وفي نهاية الزيارة قدم العقيد االبراهيم هدية تذكارية من 

مشغوالت السجن إلى الوفد األمني األردني.  

 عبداهللا قنيص
  استطاع رجال مباحث العاصمة ضبط عصابة متخصصة في 
ســـرقة مرتادي البنوك وذلك بضبط احد أرباب الســـوابق وجار 

القبض على شريكه الهارب.
  وقال مصدر أمني ان التحقيقات في شـــأن سرقة أحد مرتادي 
البنوك كشـــف عن تورط مواطن من أرباب الســـوابق في واقعة 

السرقة حيث مت استصدار إذن نيابي وضبط املتهم.
  واضاف املصدر ان املتهم وبعد مراوغة اعترف بأنه وآخر جار 
ضبطه شكال عصابة لسرقة مرتادي البنوك حيث يقومون بالسير 
وراء أشـــخاص يخرجون من البنوك محملني بشـــنط أو أظرف 
وينتظرون خروج صاحب الســـيارة من املركبة ومن ثم يقومون 

بكسر السيارة.
  ومضى املصدر الى القول ان املتهم اعترف بسرقة ٨ آالف دينار 
من مواطن وأرشد عن الشنطة التي كان املواطن املجني عليه يضع 

االموال بداخلها.
  هـــذا وجار إحالـــة املتهم الـــى النيابة مـــع التعميم بأوصاف 
شـــريكه للقبض عليه والتحقيق معه ومن ثـــم متت احالته الى 

جهة االختصاص. 

 التأكد من التوصيالت الكهربائية  فحص أجهزة السالمة واإلطفاء 

 قام فريق من قطاع الوقاية باإلدارة العامة 
لإلطفاء بالكشف على صالة حفالت مهرجان 
ليالي فبراير ٢٠١١ (صالة التزلج) للتأكد من 
استيفاء الصالة لشروط الوقاية واحلماية 
من احلريـــق وذلك بحضـــور العقيد خالد 
العجمي مراقب التنسيق واملتابعة، وقد مت 
خالل الزيارة فحص معدات املكافحة واإلنذار 
ومخارج الطوارئ بالصالة، وصرح العقيد 

خالد العجمي بأن هذا الكشف مت بالتنسيق 
مع اللجنة املنظمة للمهرجان للتأكد من سالمة 
املبنى ومعدات الوقاية واحلماية من احلريق، 
وأضاف العجمـــي ان اإلدارة العامة لإلطفاء 
وضعت خطة تفتيش وقائية جلميع املباني 
التي ستشـــهد جتمعات بشرية خالل فترة 
االحتفاالت باألعياد الوطنية لتوفير أقصى 
درجات احلماية والسالمة للمواطنني واملقيمني 

وضيوفهم الكرام املتوقع حضورهم ملشاركة 
أهل الكويت احتفاالتهم الوطنية، ســـائلني 
املولى عز وجل ان تعود هذه املناسبات علينا 

باخلير والبركات.
  هذا، وشـــارك في اجلولة كل من: النقيب 
عمر الكندري، النقيب م.علي إسماعيل، النقيب 
علـــي بن حيدر، م.أول م.جاســـم الكندري، 

وم.أول حسن الصايغ. 

 الزي اجلديد لرجال املرور 

 اللواء عيد بوصليب مترئسا األجتماع 

 زي رجل مرور الدراجات مختلفا عن الزي العادي 

 فـــي إطـــار اهتمـــام اإلدارة 
العامة للمرور بقائدي الدراجات 
النارية وسعيها الدائم للحفاظ 
على سالمتهم وأرواحهم قامت 
بعمل تصميم جديد لزي قائدي 
الدراجات النارية من منتســـبي 
إدارتها، وحرصت على ان يخضع 
التصميـــم ألفضـــل املواصفات 
العامليـــة للســـالمة مـــن حيث 
حماية القائد في أحوال الطقس 
املختلفة كاحلرارة والبرودة، كما 
يقي بدن القائـــد من الصدمات 
في حال الوقوع، اضافة الى ان 
لونه الكحلـــي البارز في النهار 
والعاكس على الزي الذي يبرزه 

في املساء. 

 بوصليب: تسليم المقر الجديد قريبًاً 
  والدولة تدعم المؤسسة األمنية 

 االمتناع عن عقاب موظف في المرور 
 ألغت محكمة االستئناف برئاسة 
املستشار نصر سالم آل هيد وعضوية 
املستشارين محمد بيومي ود.السيد 
جبر وأمانة سر عادل العوضي حكم 
محكمة أول درجة القاضي بحبس 
موظف مبرور اجلهراء ٧ سنوات مع 
الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته 
وقضت باالمتناع عن النطق بعقابه 
على أن يقـــدم تعهدا بكفالة مالية 
ألف دينار وبتغرميه مبلغ  قدرها 

١٦٠٠ د.ك. وتأييده فيما عدا ذلك.
  وتخلص واقعات الدعوى فيما 
شهد به رئيس قسم مركبات مرور 

اجلهراء بالوكالة بأن املتهم يعمل بالقسم حتت رئاسته ومسؤول 
عن ترخيص املركبات اخلاصة بالشـــركات. وأضاف انه مبتابعة 
أعمال املتهم تبني قيامه بإعادة ترخيص عدد ٤٠ سيارة مملوكة له 
سبق أن قام بإسقاطها للهالك الكلي، وذلك دون اتباع اإلجراءات 
القانونية ودون ســـداد الرســـوم املقررة وقدرها ٢٠ د.ك. عن كل 

سيارة مببلغ إجمالي ٨٠٠ د.ك.
  وأضاف الشـــاهد ان املتهم قام بإثبات أنه ســـدد الرسوم في 
جهاز احلاسب اآللي اخلاص به بإدارة املرور على خالف احلقيقة. 
وبناء عليه قام باستخراج دفاتر لتلك السيارات. وبسؤال املتهم 
في التحقيق اإلداري اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أن السيارات 

مملوكة له. 

 املستشار نصر سالم آل هيد 

 «الوقاية» في «اإلطفاء» تعاين صالة حفالت مهرجان ليالي فبراير

 «المرور»: زي جديد لقائدي الدراجات النارية 

 إلزام مواطن بحسن السير والسلوك
  لمدة عام لحيازة مواد مخدرة 

املؤثرة عقليا وكان ذلك بقصد 
التعاطي دون أن يثبت أنه رخص 

له بذلك قانونا.
  ودفع احملامي علي العلي أمام 
احملكمة ببطالن القبض على املتهم 
وما أسفر عنه من دليل. فضال عن 
أن ضابط الواقعة أكد أنه لم يتم 
العثور على شيء بحيازة املتهم 
حال تفتيشه وجاء ذلك واضحا 
من أقـــوال ضابط الواقعة التي 
جاءت ال تكفـــي إلثبات حيازة 
املؤثـــرة وتوافر  املتهم للمواد 

القصد اجلنائي بحقه.
  كما دفع العلي بانتفاء الدليل 
على ثبوت الواقعة وانعدام أركان 
اجلرمية بحق املتهـــم وانعدام 
القصد اجلنائي الذي أســـند له 
من دون دليل على توافره ومن 
ثم حق القضاء ببراءته ملا أسند 

إليه من اتهام. 

أمام النيابة العامة بدعوى حيازة 
مخدرات. وقد أســـندت النيابة 
العامـــة للمتهـــم أنـــه في يوم 
٢٠١٠/٦/٤ بدائرة اختصاص مخفر 
شرطة املباحث اجلنائية محافظة 
العاصمة أحرز مادة االمڤيتامني 

الدائـــرة اجلزائية   قضـــت 
التاسعة باحملكمة الكلية برئاسة 
الدارمي  املستشار عبدالرحمن 
وأمانة سر أحمد علي باالمتناع 
عن النطق بعقـــاب مواطن مع 
تعهد بحســـن السير والسلوك 
ملدة سنة في قضية كانت النيابة 
العامة قد وجهت له فيها تهمة 
حيازة مؤثـــرات عقلية بقصد 

التعاطي.
  كان املتهـــم قـــد حضر أمام 
احملكمة دون مثوله أمام النيابة 
العامة لعدم إبالغه بالواقعة وفي 
اجللسة األولى مثل املتهم أمام 
احملكمة مع محاميه علي العلي 
الذي طلب إخالء سبيل موكله 
واستجابت احملكمة لطلبه وأمرت 

بإخالء سبيله.
  وشـــرح العلي أن موكله لم 
يكن يعلم أنه مطلوب للتحقيق 

 احملامي علي العلي 


