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)هاني الشمري( .. واحلواجز متنع الدخول إلى الساحة متاما 

»أمن الفروانية« توقف لصوص كابالت النحاس واألملنيوم
و»األحمدي« تضبط املستهترين بعد تصويرهم في االستعراض

اآلسيويون الثالثة وأمامهم كمية النحاس املسروقةآسيويان ضبطا بأدوات سرقة االتصاالت الكوري و3 هنود ضبطوا وبحوزتهم خمورا محلية

العميد غلوم حبيباللواء عبدالفتاح العلي

ضبطت قوة م���ن مديرية 
أم���ن الفرواني���ة مقيم���ا من 
اجلنس���ية الكورية وبحوزته 
220 زجاج���ة خم���ر مصّنعة 
محليا، حي���ث اعترف بوجود 
ثالثة أش���خاص من اجلنسية 
الهندي���ة بانتظاره عند جتمع 
للشاحنات لشراء الكمية، ومتكن 
 رجال األمن من ضبطهم جميعا
باجلرم املش���هود خالل عملية 

التسلم.
وكانت احلملة التي شملت 
عدة مناطق في احملافظة وأوعز 
الفروانية  أمن  بش���أنها مدير 

العميد غلوم حبيب الى النقيب 
عبدالعزيز البعير بالقيام بها، 
حي���ث مت ضب���ط وافدين من 
اجلنسية البنغالية خالل قيامهم 
بتقطيع النحاس التابع لبعض 
املشاريع احلكومية وسرقته، 
الكابالت  واعترف���وا بس���رقة 
النحاسية وتخزينها في أحد 
املخ���ازن، حيث عث���ر بداخل 
املخازن على 40 كيلوغراما من 
النحاس وكمي���ة من الكابالت 
الكهربائي���ة واألملنيوم تقدر 
ب���� 10 كيلوغرام���ات، وأحيل 
املتهمون على الفور الى جهات 

ومت حترير 110 مخالفات مرورية 
جميعها حملت عنوان االستهتار 
والرعونة، كما جرى احتجاز 18 
مركبة قام أصحابها ب� »تلغيمها« 
او مبعن���ى أدق قاموا بوضع 
اضافات ميكانيكية لها تزيد من 
سرعتها بحيث ميكن استخدامها 
في عمليات السباق غير املشروع 
التي يجريها الشباب في بعض 

الطرقات.
وبّي مص���در أمني ان قوة 
أم���ن األحم���دي تعامل���ت مع 
املستهترين من خالل توثيق 
املخالفات وتصوير االستعراض 

االختصاص الستكمال التحقيق 
معهم وإجراء التحريات ملعرفة 
تورطهم بسرقات أخرى، كما مت 
خالل احلملة حترير 80 مخالفة 

وحجز 13 مركبة.
وعل���ى الصعي���د ذات���ه، 
انته���ت احلملة األمنية بقيادة 
أم���ن محافظة األحمدي  مدير 
العلي جتاه  اللواء عبدالفتاح 
املستهترين في منطقة الوفرة 
الى حترير العديد من املخالفات 
املركبات، حيث شارك  وحجز 
ف���ي احلملة العمي���د معتوق 
العسالوي والرائد فالح الهذيلي، 

الذي قاموا ب���ه من خالل قوة 
بالزي املدني.

م���ن جه���ة أخ���رى، داهم 
رجال أمن األحمدي في منطقة 
أبوحليفة وكرين لالتصاالت 
الدولية وتبي انهما يستخدمان 
لسرقة االتصاالت الدولية وان 
أحدهما كان يس���تغل لنس���خ 
األفالم اخلالعي���ة والتي تباع 

للمراهقي.
كما قام رجال أمن األحمدي 
بضب���ط وافدي���ن آس���يويي 
وبحوزتهما 18 بطل خمر محلية 
الى جهة  اثره���ا  وأحيال على 

االختصاص.
في سياق متصل، ابلغ مصدر 
أمني »األنب���اء« أن رجال أمن 
األحم���دي قاموا مس���اء أمس 
بحملة أمنية مصغرة في محيط 
س���وق الفحيحيل أسفرت عن 
القبض على 12 بائعا متجوال 
و3 وافدين آسيويي مخالفيي 
لقانون االقام���ة باالضافة إلى 
ضبط مواطني مسجل بحقهما 
عدد من القضايا املدنية وأحيال 
ال���ى إدارة التنفيذ املدني وفق 

االجراءات املتبعة
أمير زكي ـ هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص  ٭

قضت الدائرة اإلدارية مبحكمة االستئناف برئاسة املستشار 
عبدالقادر النشار وعضوية املستشارين محمد عبداحلميد 
وإبراهيم مصري بتأييد حكم اول درجة القاضي بإلغاء قرار 
وزير الصحة رقم 2009/185 فيما تضمنه من تخطي املدعي 

في الترقية لشغل وظيفة مدير 
إدارة التقييم والقياس وألزمته 
احملكمة بتعويض املدعي مببلغ 

3000 د.ك.
وعقب ص���دور احلكم صرح 
دفاع املدعي احملامي علي صالح 
الرش���يدي ل� »األنباء« بأن هذا 
احلكم ارس���اء لقواع���د العدالة 
واملشروعية في الترقي للوظيفة 
العامة، وناشد الرشيدي الوزارات 
القانون بش���أن  بالتزام احكام 
املفاضلة في  تطبي���ق قواع���د 
الترقيات لتأثيرها على حس���ن 

س���ير وتنظيم املرفق اإلداري والتخفيف عن عاتق القضاء 
اإلداري الذي ينظر مئات القضايا املماثلة.

اجلدير بالذكر ان ذات املدعي س���بق وقد اقام قبل عامي 
دعوى إلغ���اء قرار نقله من ديوان ال���وزارة إلدارة الصحة 
املهني���ة، وقضى فيها ايضا بإلغ���اء قرار وزير الصحة بهذا 

الشأن وإلزام الوزارة بتعويضه مببلغ 2000 د.ك.

عثر ظهر أمس على جثة مواطن ملقاة داخل حاوية في منطقة 
الساملية، حيث انتقل الى موقع البالغ الذي أفاد به أحد العمال 
رجال أمن محافظة حولي بقيادة العميد عبداللطيف الوهيب، 
كما تواجد رجال األدلة اجلنائية الذين استخرجوا اجلثة وتبي 
انه����ا ملواطن كويتي، كما عثر في احلاوية على إبرة يرجح انها 

تستخدم في تعاطي املواد املخدرة، 
إذ تب����ي ان املواطن من أصحاب 
الس����وابق. وبي مصدر امني ان 
البطاقة املدنية للمواطن مكنت من 
حتديد هويته ومطابقة البصمات 
على الفور ويبل����غ من العمر 40 
عاما وس����جلت قضي����ة بالواقعة 
في مخفر الس����املية، حيث التزال 
التحقيقات جارية في مالبس����ات 
الواقعة والتعرف على أسباب الوفاة 

احلقيقية وتاريخ حدوثها.
هاني الظفيري  ٭

احملامي علي الرشيدي

العميد عبداللطيف الوهيب

»اإلدارية« تلغي قرار الصحة 
بتخطي موظف في الدرجة

جثة في حاوية.. والبطاقة 
كشفت أنها ملواطن أربعيني

فرار مختل عقلي.. ومواطن يشتكي 
أخاه إلطالقه النار على منزله

علم »التعاون« يرفرف
على »الساملي« و»النويصيب«

فر ش���اب خليجي يعاني من اخت���الل عقلي من مرافقيه 
ممرضي مستشفى الطب النفسي االصحاء حلظة الوصول 
به إلى مستشفى الرازي حيث كان قد نقل الى هناك ملعاجلته 
من آالم العظام على أن يعودوا به بعد ذلك الى مستش���فى 
الطب النفسي من جديد. وأش���ار مصدر أمني الى ان إدارة 
مباحث العاصمة ومنذ ابالغها بواقعة الهروب وتسجيل قضية 
فيها جتري بحثا دقيقا وشامال امال في الوصول الى الشاب 
املريض، مش���يرا الى انه فر من بي يدي املمرضي املرافقي 
له عند باب مستشفى الرازي والذ بالفرار جريا على االقدام 

حيث فقد أثره في مواقف املستشفى.
وأضاف أن ضباط املباحث حتصلوا من مستشفى الطب 
النفسي على جميع البيانات واالوصاف اخلاصة باملريض 
على أمل العث���ور عليه بعد ان مت التعميم بذلك على جميع 

الدوريات.
من جانب آخر تقدم مواطن ببالغ ضد شقيقه على خلفية 

قيام األخير باطالق النار على منزله اكثر من مرة.
وبي املواطن في شكواه لدى مخفر منطقة سعد العبداهلل 
ان خالفات عائلية بينه وبي شقيقه هي الدافع نحو اطالق 

النار وجار ضبط الشقيق للتحقيق في مالبسات احلادث.
هاني الظفيري  ٭

قام رجال قطاع امن املنافذ برفع علم الكويت وعلم مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية جنبا الى جنب مبنفذي الساملي 
والنويصي���ب البريي امس االول بع���د اداء التحية وعزف 
الس���الم الوطني الكوتي، وذلك وفق التوصية الصادرة من 
األمان���ة العامة ملجلس التعاون اخلليجي لرفع علم مجلس 

التعاون على املنافذ البرية.

علم »التعاون« يرفرف إلي جانب علم البالد

خادمة فلبينية تعترف بقتل هندية الصباحية املنحورة:
قتلتها ألنها تسخر مني دائماً أمام زبائن املشغل

انكشفت شخصية اجلاني في 
قضية اخلادمة الهندية املنحورة 
في من���زل الصباحي���ة وذلك 
بعد اعتراف زميلتها اخلادمة 
الفاعلة، وهي  الفلبينية بأنها 
القضية التي نشرت تفاصيلها 
»األنباء« في عددها أمس، حيث 
الفلبينية فعلتها بأنها  بررت 
ضاقت ذرعا بسخرية زميلتها 
الهندية منها خاصة أمام زبائن 
الذي تعمالن  مشغل اخلياطة 

فيه مبنزل كفيلهما.

وبي مصدر أمني أن رجال 
مباحث الصباحية وخالل 24 
ساعة استطاعوا الوصول إلى 
هوية اجلاني���ة وهي اخلادمة 
الفلبيني���ة الت���ي تقط���ن مع 
املجن���ي عليه���ا ف���ي منطقة 
الصباحية، حيث تعمالن في 
مشعل داخل املنزل الذي شهد 
اجلرمية البش���عة إذ اعترفت 
اجلانية باإلق���دام على فعلتها 
أم���ام مدير مباح���ث األحمدي 
العقيد وليد الدريعي وضابط 

مباحث الصباحية النقيب خلف 
العنزي مرجعة اسباب ذلك الى 
وجود خالفات مع الضحية التي 
سخرت منها أكثر من مرة على 
ما تقوم به من عمل في املشغل 
وانه���ا قللت من ش���أنها أمام 
النس���اء اللواتي يترددن على 
املشغل مما ولد لديها حقدا دفينا 
 جتاه زميلتها ووجهت لها عدة
طعنات اثناء نومها ظهر امس 

األول.
وأشار املصدر إلى أن رجال 

مباحث األحمدي منذ اكتشاف 
الكفيل عن  ابالغ  اثر  اجلرمية 
الواقعة قام���وا بالتحقيق مع 
جميع اخلدم العاملي في املنزل 
الى انه مت اكتش���اف الس���كي 
التي اس���تخدمتها اجلانية في 
قتل الضحي���ة وكانت ملطخة 
بالدماء وملف��وفة في قط��عة 
قماش ومبواج��هة اجلانية بها 
انهارت واعترف���ت بجرميتها 

البشعة.
عبداهلل قنيص ـ محمد الدشيش  ٭

براءة »مندوب« من تهمة هتك عرض وافدة أميركية

ضبط شبكة »فلسطينية ـ أردنية ـ سورية« لسرقة السيارات
ضب���ط رج���ال مباح���ث 
حول���ي تش���كيال عصابي���ا 
متعدد اجلنس���يات استهدف 
املركبات واملنازل في  س���رقة 
مناطق مختلف���ة من محافظة 

حولي.

وبي مصدر أمني ان معلومات 
وردت الى مدير مباحث حولي 
العقيد عبدالرحمن الصهيل عن 
ش���بكة متخصصة في سرقة 
احملتويات الداخلية للمركبات 
والس���طو على املن���ازل حيث 

التحريات جتاه املشتبه  كثف 
به���م ومن خ���الل ضبط عدد 
منهم كانت املفاجأة ان الشبكة 
تضم 8 أشخاص من جنسيات 
أردنية وفلسطينية وسورية، 
حيث اعترف اجلميع بالسرقات 

وبدور كل منهم وعثر بحوزتهم 
على أجهزة حاسب آلي محمول 
و1800 دينار وأرشدوا عن أماكن 
السرقات ومثلوا الطريقة التي 

يسرقون بها.
محمد الدشيش  ٭

أول درج���ة قد أص���اب صحيح 
الس���لطة  القانون باس���تعمال 
التقديرية التي منحها املش���رع 
بعدما استبان له من استعراض 
واقعة الدعوى عدم معقوليتها أو 
اتساقها مع ابسط قواعد املنطق 
على نحو يؤكد ان الواقعة برمتها 
محض تلفيق وليس لها وجود 
س���وى في مخيلة املجني عليها 
والس���يد مجري التحريات على 
نحو يتع���ارض مع م���ا قررته 
االحكام املستقرة للمحكمة العليا 
من أن االحكام القضائية يجب ان 
تبنى على اجلزم واليقي وليس 
على الظ���ن والتخمي لتعرضها 
ألغلى ما ميتلكه اإلنسان أال وهي 

احلرية.

السرية دلت على ارتكاب املتهم 
للواقعة حيث التقى املتهم باملجني 
عليها اثناء تسوقها مبركز جتاري 
في منطقة الساملية وقام بتقبيلها 
على وجنتيها ثم تركته وأثناء 
توجهها الى احملصل لدفع قيمة 
مشترياتها أمسك بكتفيها لسؤالها 
عن مكان عملها فتركته وتوجهت 
إلى س���يارتها وحاول التحرش 

بها.
وحضر عن املتهم امام محكمة 
املتهم احملامي  االستئناف دفاع 
حس���ن العجمي الذي دفع بعدم 
املادي واملعنوي  الركني  توافر 
»القصد اجلنائي في الواقعة محل 

االتهام«.
وقال العجمي إن حكم محكمة 

أيدت محكمة االستئناف برئاسة 
املستشار إبراهيم العبيد وعضوية 
املستشارين لطفي ساملان وعلي 
حسي نصر في حضور رئيس 
أمناء سر الدوائر اجلزائية سامي 
العنزي حكم محكمة أول درجة 
القاضي ببراءة متهم يعمل مندوب 
دعاية وتس���ويق من تهمة هتك 

عرض وافدة أميركية.
كانت النيابة العامة قد وجهت 
للمتهم أنه هت���ك عرض مقيمة 
أميركية بأن باغتها وقبلها على 
وجنتيه���ا متظاه���را مبعرفته 
السابقة بها وإمساك كتفيها دون 

رضاها.
وفي التفاصيل وفيما ش���هد 
به ضابط املباحث، ان حترياته 

احملامي حسن العجمي

ساحة الصفاة »مغلقة متامًا«
أمام التظاهر اليوم

أقامت وزارة الداخلية عددا كبيرا من احلواجز احلديدية على امتداد ساحة 
الصفاة وأكملت تطويقها باحلواجز العازلة عصر أمس، وذلك استعدادا 
لدعوة عدد من احلركات السياسية الشبابية للتظاهر فيما عرف باسم 

»جمعة الغضب«، وقال مصدر أمني ان احلواجز روعي فيها أال تعيق حركة 
السير غير أنها وضعت بطريقة هندسية تغلقها متاما امام أي محاولة 

للتجمع أو التظاهر، مشيرا الى ان من بني اجراءات وزارة الداخلية املنتظر 
تطبيقها اليوم تغيير حركة بعض الطرق وخاصة اجلانبية ملنع التدفق أمام 
أي حركة سير قد ينظمها الداعون للتظاهر، كما سيتم عمل عدد من نقاط 

التفتيش »احلواجز األمنية«، موضحا ان هذه االجراءات تأتي متسقة مع 
االجراءات األخرى التي بدأت في تطبيقها الوزارة منذ االعالن عن النية 
للتظاهر اليوم ومن بينها احلجز الكلي على عدد من القطاعات احليوية.

وأضاف املصدر أن قوة أمنية ستتواجد احترازيا أمام ساحة اإلرادة، والتي 
ستكون مفتوحة لكل من يريد التظاهر، غير أن ساحة الصفاة ستكون 

»مغلقة بالكامل« بل و»عصية« على التظاهر.
عبداهلل قنيص  ٭

دورية أمن بجانب احلواجز األمنية املمتدة املقامة على جانبي ساحة الصفاة


