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خالل تفقده املبنى بصحبة عدد من القيادات األمنية

احلمود: مبنى »الداخلية« اجلديد يجّسد
دعم القيادة السياسية الراسخ للمؤسسة األمنية

قام نائ���ب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر الداخلي���ة 
الش���يخ أحمد احلمود صباح 
امس بزي���ارة ميدانية لتفقد 
مبنى وزارة الداخلية اجلديد 
في منطقة صبحان وكان في 
استقباله لدى وصوله وكيل 
وزارة الداخلية الفريق غازي 
العمر، ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن اخلاص 
الفريق فهد الفهد، ووكيل وزارة 
الداخلية املس���اعد لش���ؤون 
اخلدم���ات املس���اندة باإلنابة 
الف���اح، وفريق  عبداحلكيم 
تسلم مبنى الوزارة وعدد من 
مهندسي املشروع من وزارة 

األشغال العامة.
واجتمع احلمود مع فريق 
تس���لم مبنى ال���وزارة وعدد 
من مهندس���ي املش���روع من 
العامة، حيث  وزارة األشغال 
استمع الى شرح تفصيلي من 
عبداحلكيم الفاح عن مراحل 

ومكونات املبنى.
ثم اطلع على أعمال البناء 
والتشطيبات وعلى املتطلبات 
التي اس���تحدثت  االضافي���ة 
على املش���روع خاص���ة فيما 
يتعل���ق بتطوي���ر مس���توى 

التشطيبات.
ثم ق���ام ترافق���ه القيادات 
األمنية بجولة تفقدية في املوقع 

ووجه بعض املاحظات.
وفي خت���ام الزيارة أعرب 
نائ���ب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ أحمد 
احلمود عن رضاه عما شاهده 

من اجناز على األرض.

املبنى اجلديد  وأوضح ان 
ل���وزارة الداخلية يعد صرحا 
استخدمت فيه أحدث أساليب 
املعمار، وأكثر التقنيات األمنية 

تطورا.
وأكد وزير الداخلية ان هذا 

الصرح الشامخ يجّسد الدعم 
من جانب صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.

وزير الداخلية الشيخ أحمد احلمود وقيادات وزارة الداخلية خال تفقدهم املبنى اجلديد

الزعابي: آلية جديدة لصرف اللوحات املعدنية ذات املقاس األوروبي

إتالف أكثر من 8000 عبوة خمر مستوردة ومحلية على »السابع«

محكمة اجلنايات تقضي ببراءة متهمني باالجتار في اخلمور 
لبطالن اإلجراءات املترتبة على تفتيش املساكن لياًل 

أش����رف مدير عام االدعاء 
العام����ة للتحقيقات  باإلدارة 
ات����اف اخلمور  رئيس جلنة 
املضبوطة اللواء عيسى املسباح 

صباح امس على اتاف 3376 
زجاجة خمر مستوردة و3191 
قنينة باستيكية و429 علبة 
معدني����ة و164 م����ن االحراز 

األخرى.
التي  حضر عملية االتاف 
مت����ت في م����ردم البلدية على 
الدائري السابع أعضاء اللجنة، 

وتعد هذه هي الدفعة األولى من 
اخلمور املضبوطة حتى نهاية 
عام 2011 وس����يتم اتاف باقي 

الكمية على دفعات تباعا.

أكد وكيل الوزارة املساعد 
لشؤون املرور اللواء د.مصطفى 
الزعاب���ي ان وزارة الداخلية 
حريص���ة كل احل���رص على 
تسهيل عملية صرف اللوحات 
املعدنية ذات املقاس األوروبي 

للمركبات.
انه لتحقيق ذلك  وأوضح 
العامة  اإلدارة  ق������ررت  فقد 
اقتص��ار اعتماد  للم�������رور 
التوقيع على تلك املعام���ات 
للمخول���ن بذلك وهم مديرو 
إدارات امل������رور باحملافظات 
ومس���اعدوه���م ورؤس���اء 

أفاد احملامي يعقوب الصانع 
بأن محكم����ة اجلنايات اتخذت 
اجتاها في حكمها يعتبر سابقة 
الكويتي  القض����اء  قضائية في 
لطاملا متسكنا به ونادينا بتطبيقه 
وهو عدم جواز تفتيش املساكن 
لي����ا وه����و املبدأ الدس����توري 
والقانون����ي الثابت بنص املادة 
)38( من الدستور والتي تنص 
على أن »للمس����اكن حرمة فا 
يج����وز دخولها بغير إذن أهلها 
إال ف����ي األحوال الت����ي يعينها 
القانون وبالكيفية املنصوص 

عليها فيه«.
املادة )85( من  وكذلك نص 
قانون اإلج����راءات واحملاكمات 
اجلزائي����ة والتي ج����رت على 
أن: »تفتيش املس����اكن يجب أن 
يك����ون نهارا وبعد االس����تئذان 
ممن يشغلون املكان، وال يجوز 
أو دون استئذان  الدخول ليا، 

املركب���ات  أقس��ام تراخيص 
باحملافظ��ات.

اللواء د.الزعابي  وأش���ار 
ال���ى ان معام���ات ص���رف 
اللوحات املعدنية ذات املقاس 
األوروبي تصرف للمركبات 
اجلديدة وملعام���ات التجديد 
وبدل التالف وب���دل الفاق���د 

للمركب���ات.
انه اص���در تعميما  وذكر 
بذلك يبدأ تنفيذه من تاريخ 
أمس مت خاله إخطار العاملن 
بأقسام تراخيص املركبات لدى 
إدارتهم التنبيه على املوظفن 

املعنين بعدم التوقيع، محذرا 
م���ن ان من يخال������ف ذل���ك 
فسيعرض نفسه للمساءل���ة 

التأديبي���ة.
واختتم وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املرور اللواء 
د.مصطفى الزعابي، قائا ان 
من شأن هذا اإلجراء اإلسهام في 
حتديد آلية منضبطة لصرف 
اللوحات املعدنية ذات املقاس 

األوروبي.
يذكر أن اللوحات األوروبية 
مت ايق���اف صرفه���ا مؤقت���ا 

العتبارات تنظيمية.

إال إذا كانت اجلرمية مش����هودة 
أو إذا وج����د احملقق أن ظروف 

االستعجال تستوجب ذلك«.
وهو اجتاه جديد من جانب 
الذي نقدره  الكويت����ي  القضاء 
ونحترمه ب����ل ويزداد احترامنا 
له مع تطوره املستمر في مجاراة 
مستجدات األحداث، وكانت النيابة 
العام����ة قد أس����ندت إلى املتهم 
املبينة وصفا  أنه حاز اخلمور 
باحملضر بقصد االجتار وذلك على 

النحو املبن بالتحقيقات.
وذلك اس����تنادا إلى ما شهد 
به ضابط الواقع����ة بتحقيقات 
النياب����ة العامة من أن حترياته 
السرية دلت على أن املتهم يحوز 
ويحرز مشروبات روحية بقصد 
االجتار، فاستصدر إذنا لضبطه 
وتفتيشه والذي أسفر عن العثور 
على كرتونن بداخلهما 24 زجاجة 

مدون على كل منهما فودكا.

ث����م أحاله إلى اإلدارة العامة 
الداخلية  ب����وزارة  للتحقيقات 
لاختص����اص حيث ان الواقعة 
متثل جنح����ة، وقد قرر االدعاء 
العام إحال����ة املتهم إلى محكمة 

اجلنح.
وأكد احملامي يعقوب الصانع 
الثاني انه ترافع  محامي املتهم 
عن موكله منذ الوهلة األولى أمام 
محكمة اجلنح ومتسك باعتال 
ق����رار النيابة العام����ة الصادر 
بتاريخ 2010/10/25 بتقدمي املتهم 
األول إلى محكمة اجلنايات ونسخ 
صورة من األوراق تخصص ملا 
نسب إلى املتهم الثاني وإرسالها 
إل����ى اإلدارة العامة للتحقيقات 

بوزارة الداخلية لاختصاص.
ودف����ع الصانع أمام احملكمة 
ببطان إذن الضبط والتفتيش 
لصدوره ممن ال ميلكه كما ولعدم 
جدية التحريات التي بني عليها. 

كما دفع أيض����ا ببطان الدليل 
املستمد من التفتيش حلصوله في 

وقت ال يجوز فيه التفتيش.
ودفع الصانع بانتفاء صلة 
املته����م باملضبوط����ات كما دفع 
أقوال ش����اهد  بالتناق����ض بن 
اإلثبات )ضابط الواقعة( وانفراده 

بالشهادة.
وتعليق����ا على احلكم صرح 
الصانع بأن احملكمة قد استجابت 
لدفاعنا وأصدرت حكمها التاريخي 
والذي يعتبر سابقة قضائية في 
تاريخ األحكام اجلزائية مبحاكم 
الكويت حيث ان تفعيل مبادئ 
الدستور والقانون وسام على 
صدر كل كويتي يجعلنا نفتخر 
كونن����ا نعيش في دولة حتترم 
دستورها في الوقت الذي غاب 
فيه احترام الدستور في العديد 

من دول العالم.
مؤمن المصري  ٭

اللواء د.مصطفى الزعابي

احملامي يعقوب الصانع

آليات تابعة للبلدية تدهس اخلمور على الدائري السابععمال البلدية يفرغون احلاوية من اخلمور متهيدا التافها

قعدة الـ 40 دينارًا انتهت بقضية االعتداء 
على ثالث قصرات داخل شقة أنس

عامل البقالة اعتدى على ابن الـ 5 أعوام

حريق محدود في محول بحقل الوفرة

مصرع نزيل باكستاني في ظروف غامضة

سرقة عسكري وأفغاني سحب من رصيده 1030

3 إيرانيني يهينون رجال أمن في سوق الذهب

محاولة انتحار طالب ومصرع بنغاليني بالسكتة

مباحث حولي توقف شابًا وعد فتاة بالزواج 
وأولم عليها صديقه في شقة مفروشة

فتاة تتهم شرطيًا في مرور اجلهراء بترقيمها
وتطالب بإلغاء 6 مخالفات مسجلة بحقها

92 زجاجة خمر في أم الهيمان وتعاط جماعي

أغلق رج���ال إدارة بحث وحتري محافظة 
حولي بقيادة العقيد عبدالرحمن الصهيل ملف 
قضية االعتداء عل���ى فتاة كويتية )24 عاما( 
بتوقيف ش���ابن كويتين اعترفا بذات ادعاء 
املجني عليها. وكانت املجني عليها ابلغت مخفر 
الساملية عن تعرفها على شاب وعدها بالزواج 
وطلب منها ان ترافقه الى احدى الشقق لزيارة 
ش���قيقه ولدى دخولها إلى هناك اعتقدت انها 
سكن شقيقه، إال أنها اكتشفت ان الشقة مفروشة 

حيث قام الشاب باالعتداء عليها واستدعى شابا 
آخر اعت���دى عليها ايضا. وبعد انتهاء املجني 
عليه���ا من أقوالها ضبط رجال مباحث حولي 
الشاب بدعم من املجني عليها وبالتحقيق معه 
اعترف باالعتداء على الفتاة وارشد عن شريكه 
في الواقعة إال أنه نفى ما ادعته املجني عليها 
من انه وعدها بال���زواج مؤكدا على ان كل ما 

حدث كان برضاء املدعية.
أمير زكي  ٭

اتهمت فتاة كويتية شرطيا في مرور اجلهراء 
مبحاولة ترقيمها، مشيرة الى انها صدمت حينما 
فوجئت بتحرير 6 مخالفات مرورية ألنها نهرت 
الشرطي. وقال مصدر أمني إن الفتاة قالت امام 
رجال املخفر ان شرطيا أوقفها أثناء قيادتها ملركبتها 

في الصليبية وفوجئت بالشرطي يحاول ترقيمها، 
فما كان منها إال ان نهرته وانصرفت، مشيرة الى 
انها استعلمت عن سجلها في املخالفات وصدمت 
حينما علمت بأن الشرطي حرر لها 6 مخالفات.
هاني الظفيري  ٭

أحيل الى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات يوم 
أمس 4 آسيوين منهم آسيوي ضبط من قبل 
رجال أمن األحمدي وقد عثر معه على 92 زجاجة 
خمر محلية، وجاء ضبط اآلسيوي في منطقة 
أم الهيم���ان واعترف بحيازته للخمور بقصد 
االجتار، أما بالنسبة للوافدين الثاثة اآلخرين 

فجاء ضبطهم اثر اتصال من مواطن عن تعاطي 
الوافدين داخل مركبتهم في منطقة الصليبخات، 
وبانتقال رج���ال األمن الى موقع الباغ جرى 
ضبط املتعاطن وتبن انهم آس���يويون وعثر 

معهم على هيروين وأدوات تعاط.
عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة  ٭

»اتفقنا على قضاء سهرة بريئة مبقابل 40 
دينارا والسهرة البريئة حتولت الى سهرة 
افتراس« هكذا اعترفت 3 قاصرات امام رجال 
مخفر النقرة، وقال مصدر امني ان 3 فتيات 
أكبره���ن 17 عاما تقدمن ال���ى مخفر النقرة 
وقلن ان 3 ش���بان من اجلنسية السوري��ة 
اتفق�����وا معهن على قضاء س���هرة بريئ���ة 
وانه�����ن فوجئن بهم يعتدون عليهن عنوة 
كم���ا قام الش���باب بتصويرهن حتى تكون 

الصورة وسيلة تهدي��د في حال ابلغن اجهزة 
االمن. 

واضاف املصدر انه فور ادالء القاصرات 
الثاث بأقوالهن انطلق رجال مباحث حولي 
برفقة املجني عليهن الى الشقة التي شهدت 
االعتداء في منطقة النقرة ومت توقيف اثنن 
من اجلناة وج���ار البحث عن املتهم الثالث 

والذي توارى عن األنظار.
محمد الجالهمة  ٭

أحيل طفل مص����ري )5 أعوام( الى الطب 
الشرعي لتوقيع الكشف عليه في واقعة اعتداء 
تعرض لها. وقال مصدر أمني ان وافدا مصريا 
حضر الى مخفر خيطان وأفاد بأن ابنه ذهب 
الى البقالة، وبعد ان عاد منها أبلغ والدته ان 
العامل في البقالة وهو ايضا من اجلنس����ية 
املصرية اعتدى عليه أثناء وجوده بداخلها، 

وفور إنهاء الوافد املصري من االدالء بأقواله 
انتقل عدد من رجال األمن وألقوا القبض على 
الواف����د »اجلاني« والذي نفى ما ذكره الطفل 
»املجني عليه« مشيرا الى انه ال يعرف ملاذا 
ادع����ى الطفل عليه مثل هذا االدعاء حس����ب 

زعمه.
عبداهلل قنيص  ٭

اندلع مس���اء امس األول حريق محدود في 
محطة الكهرباء الواقعة في حقل الوفرة النفطي، 
وقال مصدر امني ان اجهزة االطفاء س���ارعت 

الى موقع احلريق ومتكنت من السيطرة على 
ألسنة اللهب خال فترة زمنية بسيطة.

عبداهلل قنيص  ٭

لقي نزيل باكس���تاني )29 عاما( مصرعه 
داخل السجن املركزي في ظروف غامضة وسط 
احتم���االت ان تكون الوفاة ناجتة عن تعاطي 
مواد مخدرة. وكان الباكستاني سقط مغشيا 

عليه داخل محبس���ه ومت نقله الى مستشفى 
السجن وتبن مصرعه لتتم احالة جثته للطب 

الشرعي للوقوف على سبب الوفاة.
هاني الظفيري  ٭

تقدم عسكري في الداخلية بباغ ملخفر الفنطاس 
مبلغا عن تعرض مركبته للس����رقة عن طريق 
الكسر حيث متكن لص مجهول من سرقة جهاز 
آي ف����ون وآخر نوكيا ومبلغ 120 دينارا وبطاقة 
السحب اآللي وهوية القيادة والهوية العسكرية 
من داخل سيارته وسجلت قضية، من جهة أخرى 

سجل وافد افغاني قضية تزوير في محرر بنكي 
مشيرا الى انه تلقى رسالة تفيد بسحب 30 دينارا 
من رصيده ولدى االسراع الى البنك ملعرفة من 
س����حب هذا املبلغ صدم بأن رصيده نقص 1000 

دينار بخاف ال� 30 التي وصل بها sms له.
عبداهلل قنيص  ٭

احتجز 3 وافدين من اجلنسية اإليرانية 
في مخفر الفحيحيل وس���جلت لهم قضية 
إهانة رجال أمن. وقال مصدر أمني ان عمليات 
الداخلية أبلغت عن وقوع مشادة بن سيدة 
و3 إيراني���ن يعملون في محل صاغة ولدى 
وصول رجال األمن تبن ان املش���ادة جاءت 

اثر تراجع بائع املجوهرات عن ش���راء ذهب 
من السيدة.

وأضاف املصدر ان رجال األمن ولدى طلب 
هويات االيرانين رفضوا تس���ليم هوياتهم 

لرجال األمن وتلفظوا بعبارات غير الئقة.
عبداهلل قنيص  ٭

أقدم طال���ب مصري على محاولة االنتحار 
بتن���اول كمية من احلبوب املهدئة، وكش���فت 
التحقيقات ان الشاب اقدم على االنتحار في منزل 

اسرته بالفروانية جراء تعثره في الدراسة.
من جهة أخ���رى، أحيلت جثتان لبنغالين 

)48 و49 عاما( للطب الش���رعي بعد وفاتهما 
املفاجئة أثناء تواجدهما في العدان في سوق 
الغنم، وكشفت املعاينة األولية ان الوفاة ناجتة 

عن السكتة القلبية.
أمير زكي  ٭


