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االمنية
الصفحة

عبدالهادي العجمي
نفت مصادر عسكرية في احلرس الوطني 
ما مت تداوله في بعض اخلدمات اإلخبارية 
SMS )املسجات( حول إيقاف دورة األغرار 
بسبب تفش���ي مرض إنفلونزا اخلنازير 
بني اجلنود، وقال���ت املصادر ل� »األنباء« 
إن الدورة مستمرة بش���كل طبيعي وكل 

ما هنالك أنه مت االشتباه ب� 10 حاالت ومت 
إرس���الها الى مستشفى األمراض السارية 

للتأكد من إصابتهم.
وأضافت املصادر انه من احملتمل ان يتم 
تدري���ب امللتحقني في الدورة من الصباح 
حتى املس���اء ومن ثم الذهاب الى منازلهم 

بدال من املبيت داخل املعسكر.

»الحرس«: االشتباه في إصابة 10 عسكريين بـ »الخنازير« لم يوقف »األغرار«

كلية الهندسة الُعمانية تمنح اللواء المنصوري 
شهادة زمالة مهندسي اإلطفاء 

حارس أحبط مساعي لصين لسرقة تجوري
وتوقيف آسيويين سلبا هندية بالقوة

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
احبط احد حراس االمن املكلفني بحراس���ة شركة في منطقة كبد 
مس���اعي لصني ش���رعا في التسلل الى مقر الش���ركة ومن ثم حمل 
التجوري، اال ان احلارس تش���ابك مع اللصني، وانتهى هذا التشابك 
الى قي���ام اللصني بالقاء التجوري والفرار م���ن موقع البالغ، وقام 
رجال امن االحمدي بتس���جيل قضية وتكليف االدارة العامة لالدلة 

اجلنائية برفع البصمات.

من جهة اخرى، تقدم صاحب صالون رجالي الى مخفر الصليبية 
وابلغ عن سرقة 800 دينار من داخل الصالون، وسجلت قضية.

على صعيد آخر، استطاع رجال مباحث اجلهراء من ضبط آسيويني 
كانا قد سرقا وافدة هندية عن طريق اإلكراه، وكانت دورية رصدت 
وافدة آسيوية تستغيث، ومت االستماع الى افادتها وزودت رجال االمن 
بأوصاف مركبة كان يس���تقلها اللصني ليتم تعميم اوصاف املركبة 

ومن ثم مت ضبط اللصني واحالتهما الى االختصاص.

الكويت � كون���ا: منح وفد 
من الكلية الدولية للهندس���ة 
املدير  العمانية امس  واإلدارة 
العام ل���الدارة العامة لالطفاء 
اللواء جاسم املنصوري شهادة 
»زمالة هيئة مهندسي اإلطفاء 

باململكة املتحدة«.
العالي  التعليم  واكد عميد 
في الكلية العمانية د.جيريس 
سوجتيت في كلمة له باملناسبة 
ان »من���ح الل���واء املنصوري 
الشهادة يأتي تقديرا خلبراته 
الواس���عة في مج���ال اإلطفاء 
والتدريب السيما فيما يخص 
الكلية الدولية حيث أبدى العديد 
من املالحظات واالقتراحات التي 
اسهمت بشكل كبير في تطوير 

سير العمل في الكلية«.

م���ن جانبه، اع���رب اللواء 
املنصوري عن شكره وتقديره 
للوف���د الزائ���ر، متمنيا املزيد 
من التواصل وتبادل اخلبرات 
مب���ا يعود بالنف���ع على رجل 
اإلطفاء الكويتي ويس���هم في 
تعزيز قدرات���ه وخبراته في 
مجال هندس���ة اإلطفاء وإدارة 

احلوادث.
وجرت خالل اللقاء مناقشة 
أوجه وسبل التعاون والتواصل 
ب���ني اإلدارة العام���ة لالطفاء 
الدولية للهندسة في  والكلية 
التدري���ب والتطوير  مجاالت 

املهني.
وض���م الوف���د الزائر مدير 
التس���ويق وتطوي���ر األعمال 

بالكلية ماجد اسماعيل.

وزارة الكـهــرباء واملــــاء
عقد رقم و ك م/ع �ص/ 3599 - 2006 /2007

�شركة اأوالد عبدالعزيز عبداملح�شن الرا�شد

تنويـه لل�سـادة املواطنـني الـكـرام

عدادات  بقراءة  نقوم  باأننا  املواطنني  ال�سادة  انتباه  نلفت 

الكهرباء واملاء يف مناطق حمافظة اجلهراء.

علمًا باأن اأعمال قراءة العدادات تكون يف الأوقات التالية:

الفرتة ال�سباحية:من ال�ساعة 8,00 �سباحًا ,  4,00 بعد الظهر.

لذا لزم التنويه لل�سادة املواطنني حر�سًا من وزارة الكهرباء 

قد  ازعاج  اأي  عن  تعتذر  فاإنها  خدماتها  توفري  على  واملاء 

يت�سبب لهم متمنني منكم التعاون.

مع اأطيب التمنيات

مت بحمد اهلل تعاىل عقد اجلمعية العمومية اجتماعها العادي يوم الأحد املوافق 

)2009/10/11( وقد مت امل�سادقة على التقريرين الإداري واملايل لل�سنة املنتهية 

)2009/2008( وكما اجريت النتخابات التكميلية ملجل�س الإدارة يف اليوم التايل )الثنني( 

املوافق )2009/10/12( حيث ا�سفرت نتائج االنتخابات عن فوز كل من ال�سادة :

وقد مت ت�سكيل جمل�س االدارة وتوزيع املنا�سب االدارية يف جل�سته التي 

عقدت م�ساء يوم الثالثاء املوافق )2009/10/13( وهي كالتايل :

وي�سعد املجل�س اأن يتقدم بخال�س ال�سكر والتقدير جلميع اأع�ساء اجلمعية العمومية 

الكرام على ثقتهم وموؤازرتهم له ويتعهد ببذل املزيد من اجلهد وحتمل الأمانة ملا فيه 

م�سلحة اجلمعية وامل�ساهمني، ويتقدم بال�سكر لوزارة ال�سئون الجتماعية والعمل 

ووزارة الداخلية من خالل اجتماع اجلمعية العمومية والنتخابات.

واهلل ويل التوفيق،،،

رئي�س جمل�س الإدارة                 بالتزكيةاأحمد عبداهلل علي اخلبازال�سيد1

نائب رئي�س جمل�س الإدارة         بالتزكيةم. حمد عدنان عي�سى مال اهللال�سيد2

اأمني ال�سر                               بالتزكيةخالد احمد عبداهلل اجلريويال�سيد3

اأمني ال�سندوق                         بالتزكيةعبداهلل �سامل علي بور�سليال�سيد4

ممثل اجلمعية لدى الحتاد      بالتزكيةاأحمد عبدالرحمن اأحمد املالال�سيد5

ع�سو جمل�س الإدارةخالد عي�سى ح�سني احلربانال�سيد6

ع�سو جمل�س الإدارةاأحمد عبداهلل حمود التوحيدال�سيد7

ع�سو جمل�س الإدارةبدر حممد نور العو�سيال�سيد8

ع�سو جمل�س الإدارةا�سحاق يو�سف حممد روح الدينال�سيد9

الأول )677 �سوت(اأحمد عبداهلل حمود التوحيدال�سيد1

الثاين )624 �سوت(بدر حممد نور العو�سيال�سيد2

الثالث )580 �سوت(ا�سحاق يو�سف حممد روح الدينال�سيد3

ت�شكيل جمل�س الإدارة لعام 2010/2009

رئي�س جمل�س االإدارة

إصابة 5 مجهول أتلف مركبة لرصد متجاوزي السرعة
في تصادم وحريق

استمرار حجز المطيري

أمير زكي
اثر  اصيب رجال اطفاء 
حادث مروري بني منطقتي 
مشرف وبيان وكان رجال 
االطفاء في طريقهما للتعامل 
مع حريق واصطدمت بهما 
مركبة ومت نقل املصابني الى 
العالج في مستشفى مبارك 
بواسطة رجال االطفاء ناصر 
احمد وزهي���ر عبداحلليم 
وعبداهلل االشوك ونواف 

بخيت.
من جهة اخ���رى، وقع 
حريق في ش���قة مبنطقة 
الفروانية واسفر احلريق 
عن اصابة طفل����ني كويتيني 
ووافد مصري فيم����ا تعامل 
مع احلريق من الط����وارئ 
الطبية ناي���ف الض���اعن 
العتيبي وق����ال  ورياض 
فني اول الطوارئ الطبي����ة 
عبدالعزيز بوحيمد ان رجال 
الفروانية  مرك���ز اطف���اء 
تعامل���وا م���ع ال�حري���ق 
وفتح����وا حتقيقا ملعرفة 

اسبابه.

هاني الظفيري
فتح رج���ال ادارة بح���ث وحتري 
محافظة حولي حتقيقا للوقوف على 
هوي���ة من قام بإتالف س���يارة تابعة 
للمرور، فيما اكد مصدر امني ان جميع 
اصحاب املركبات التي ارتكبت مخالفات 
مرورية في وق���ت يتزامن مع اتالف 
املركبة والكاميرا س���تيم استدعاؤهم 
خاصة ان االفالم التي التقطت صورا 
ملخالفني لم ميسها سوء. وكان موظف 
تابع للمرور قد ابلغ عن تعرض السيارة 
اخلاصة بالتقاط صور ملتجاوزي حدود 
السرعة واملتوقفة بني منطقتي الشهداء 

وحطني الى االتالف.

متحرش طارد سيدة 
من السالمية حتى صباح السالم

عملية جراحية عاجلة إليراني
وسقوط إندونيسية من علو

أمير زكي
متس���كت مواطنة بتس���جيل قضية هتك عرض وذلك بحق 
ش���خص مجهول قام مبطاردتها في الشارع العام حتى وصلت 
إلى منزلها في منطقة صباح الس���الم وقام بالنزول من مركبته 
فيما كانت قد دخلت إلى حديقة منزلها وطلب رقم هاتفها وعندما 

نهرته راح يتلمس أجزاء من جسدها.
وقالت املواطنة في بالغ حمل رقم 2009/91 انها كانت تتسوق 
في منطقة الس���املية ورصدت ش���خصا يتحرش بها اال انها لم 
تعره اهمية، وفيما تتجه الى منزلها وجدت نفس هذا الشخص 
يالحقها مبركبة أملانية زرقاء ومضت في طريقها الى منزلها، اال 
أن هذا الش���خص أصر على مالحقتها واحيل ملف القضية إلى 

املباحث الستدعاء املتحرش.

محمد الدشيش
نقلت وافدة إندونيس����ية الى املستشفى األميري بواسطة أحمد 
العمران ومحمد اخلال����دي وذلك بعد ان حاولت االنتحار في منزل 
كفيله����ا بالفروانية. وق����ال فني أول الط����وارئ الطبية ان عمليات 
الطوارئ ابلغت عن سقوط اندونيسية )22 عاما( على األرض اثناء 
وجودها الى جوار الكنيس����ة وبالتحقيق معها قالت انها هربت من 
منزل كفيلها وش����عرت بش����دة األلم في العاصمة. من جهة أخرى، 
أسعف ايراني الى املستشفى األميري الجراء جراحة عاجلة له اثر 
اصابة بالغة في مكان حس����اس، وقام بنقل االيراني كل من رجلي 

الطوارئ مشعل ماجد وسلطان هزاع.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

في قضية سرقة المليون ونصف المليون

المحكمة تمتنع عن النطق بعقاب المتهمين الستة

وقف تنفيذ عقوبة المعتدي على العقيد الكندري

التهمة املسندة إليه أمام محكمة 
االستئناف، وعبر عن امتنانه 
للمحكمة املوقرة ملا أبدته من 
رأفة باملتهمني جميعا مؤكدا أن 
القضاء الكويتي يتميز بالنزاهة 
والعدالة واإلنسانية في وقت 
العامة  النيابة  واحد. كان����ت 
قد أسندت للمتهمني )موظف 
بوزارة اإلعالم، ضابط بوزارة 
الداخلية، ضابط بوزارة الدفاع، 
موظ����ف باإلطفاء، عس����كري 
بالدفاع، ووافد صومالي( أنهم 
سلبوا املبلغ النقدي واملنقوالت 
اململوكة للمواطنني )ف.ع.( و 
)د.ي.( عن طريق اس����تعمال 
العنف والتهدي����د بأن ارتدوا 
أقنعة وقفازات سوداء وأشهر 
املتهم الثالث في وجههما سالحا 
ناريا مهددا به وتعدى الباقون 
عليهما بالضرب وأوثقوا أيديهما 
ووضعوا شريطا الصقا على 
فاه كل منهما فأوقعوا الرعب 
في نفسيهما ومتكنوا بذلك من 

االستيالء على املسروقات.

من سر وغموض وأمور غير 
طبيعة حملت في عيون أعضاء 
الهيئة املوقرة األمل الذي يقول 
ال تقلق يا بشار إننا موجودون، 
فال تخف سنحقق العدل. نعم 
لقد حققوا العدل، فهذه نزاهة 
القضاء ونظرة العدل الثاقبة 
التي خرجت منهم وعلت على كل 
الظلم. أما دفاع املتهم السادس 
احملامي محمد خريبط فقد صرح 
بأن احلكم عنوان احلقيقة إال 
أنه يأمل في براءة موكله من 

أق����داره س����اقته للوقوف في 
مثل ه����ذا املوقف م����ع تنازل 
املجني عليه تقديرا من احملكمة 
لظروفه والظروف التي وقعت 

بها القضية.
من ناحيت����ه، صرح دفاع 
الثان����ي والثال����ث  املتهم����ني 
واخلامس احملامي بشار النصار 
بأن هذا احلكم ليس بغريب على 
القضاء الكويتي النزيه. وختم 
قائال: وأنا أترافع أمام الهيئة 
املوقرة وأبني ما بهذه القضية 

الكندري بيديه  وعندما دفعه 
أمسك مبالبس����ه حتى ال يقع 

على األرض.
وقد أسندت النيابة العامة 
أربع ته����م: مقاومة  للمته����م 
أمن،  إهانة رجل  الس����لطات، 
تعطيل الس����لطات ع����ن أداء 
العقي����د  أعماله����ا، وتهدي����د 
الكندري. كان����ت محكمة أول 
درجة قد قضت بحبسه شهرا 
مع الش����غل والنفاذ وتغرميه 
الدعوى  مائة دين����ار وإحالة 

املدنية للمحكمة املختصة.

.2008
وحض����ر املته����م جلس����ة 
احملكمة م����ع محاميه عبداهلل 
الشامري الذي طلب من هيئة 
العقوبة  احملكمة وقف تنفيذ 
حل����ني الفصل ف����ي الدعوى، 
وقد اس����تجابت احملكمة لهذا 
الطل����ب. كان )ع.ف.( قد أنكر 
التهم املسندة إليه أمام النيابة 
العامة وأمام احملكمة بدرجتيها، 
مؤكدا أنه كان يدفع من اخللف 
بواسطة املتجمهرين مما أدى 
إلى دفعه على العقيد الكندري، 

أمرت محكمة متييز اجلنح 
أمس برئاسة املستشار نايف 
املطيرات بوقف تنفيذ العقوبة 
املقضي بها على املواطن )ع.ف( 
باحلبس ش����هرا مع الش����غل 
والنفاذ وتغرميه مائة دينار 
بعد أن أدانته محكمة أول درجة 
واالس����تئناف باالعتداء على 
العقيد عبدالعزيز الكندري أثناء 
التظاهر من أجل إخالء سبيل 
املتهمني الذين كانوا محجوزين 
على ذمة إجراء انتخابات فرعية 
أثن����اء انتخابات مجلس األمة 

االستئناف تقضي بحبس مواطن عشر سنوات
الغ����ت الدائرة اجلزائي����ة الثالثة مبحكمة 
االس����تئناف امس برئاس����ة املستشار فيصل 
خريبط في حضور رئيس امناء سر الدوائر 
اجلزائية سامي العنزي حكم محكمة اول درجة 
القاضي باالمتن����اع عن النطق بعقاب مواطن 
وقضت بحبسه عشر سنوات مع الشغل والنفاذ 

بعد ان ادانته بتهمة مواقعة انثى باالكراه.
وتخلص الواقعة، حسب محكمة اول درجة، 
فيم����ا ابلغت به املجني عليه����ا، من انها اثناء 
نومها باحدى الغرف مبنزل عائلة املتهم التي 

تعمل لديهم بصفة مؤقتة على سبيل التجربة، 
حض����ر اليها املتهم وايقظها م����ن نومها وقام 
بسحبها بالقوة الحدى الغرف بالطابق العلوي 
واغلق بابها باملفتاح وكتم فاهها حني حاولت 
الصراخ وقام مبواقعتها باالكراه وفض غشاء 
بكارتها، ثم تركها املتهم بعد ان هددها باملوت 
اذا ابلغت احدا بالواقع����ة. وفي اليوم التالي 
غادرت املجني عليها الى مكتب اخلدم وقامت 
بابالغ احد املوظفني باملكتب مبا حدث، فتوجه 

معها إلى املخفر لالبالغ عن الواقعة.

قضت محكم����ة اجلنايات 
أمس برئاسة املستشار هاني 
احلمدان وأمانة سر سيد مهدي 
باالمتناع ع����ن النطق بعقاب 
املتهمني الستة في قضية سرقة 
املليون ونصف املليون املتهم 
فيها خمسة مواطنني ووافد من 
اجلنسية الصومالية بسرقة 
مليون ونصف املليون دينار 

من أحد املواطنني.
وأمرت احملكم����ة املتهمني 
بتوقي����ع تعه����د بكفالة مالية 
قدرها 500 دينار يلتزمون فيه 
بحسن الس����ير والسلوك ملدة 
الدعوى  سنة. وأمرت بإحالة 
املدنية إلى احملكمة املختصة.

وعقب صدور احلكم صرح 
دفاع املتهم الرابع احملامي فاضل 
اجلميلي بأن����ه لطاملا عودتنا 
الدوائر اجلزائية على مراعاة 
النواحي اإلنسانية للمتهمني 
أخذا بالرأفة بهم وبأس����رهم 
خصوصا إذا ما رأت أن املاضي 
اجلنائي للمته����م نظيف وأن 

عميد التعليم العالي بالكلية العمانية يسلّم اللواء املنصوري شهادة الزمالة

احملامي محمد خريبط احملامي بشار النصار

احملامي عبداهلل الشامري

)محمد ماهر(السيارة بعد اتالفها

امرت النيابة العامة امس 
العائد من  باس����تمرار حجز 
غوانتانام����و خال����د املطيري 
للع����رض عليها م����رة اخرى 
اليوم، وقد صدر قرار النيابة 
العامة من دون عرض للمتهم 
عليها امس. وكان املطيري انكر 
اي صلة له باالرهاب، مؤكدا انه 
قد سافر الى باكستان لتقدمي 
املساعدة لالسر الفقيرة، كما انه 

لم يتجه الى افغانستان.


