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مدير عام البلدية

بلدية الگويت
إدارة املناقصات والعقود

�إعـالن رقم )2017/108(

و�مل�ؤ�س�سات  �لــ�ــســركــات  �أعـــاله فعلى  �ملــز�يــدة  عــن طــرح  �لــكــ�يــت  بلدية  تعلن 

�ملتخ�س�سة يف هذه �لأعمال و�لر�غبة يف �لدخ�ل يف هذه �ملز�يدة مر�جعة 

بلدية �لك�يت )�ملبنى �لإد�ري - �لدور �ل�سابع - مر�قبة �ملناق�سات و�ملز�يد�ت(، 

�أثناء �لدو�م �لر�سمي للح�س�ل على وثائق �ملز�يدة مقابل مبلغ -/100 د.ك 

)فقط مائة دينار لغري( وهذ� �ملبلغ غري قابل للرد باأي حال من �لأح��ل.

�سيعقد �لجتماع �لتمهيدي مع �ملز�يدين �لذين ح�سل�� على وثائق �ملز�يدة 

 2017/12/5 �ملــ��فــق  �لــثــالثــاء  يــ�م  �سباح  مــن  �لعا�سرة  �ل�ساعة   يف متــام 

يف مكتب �ل�سيد/ نائب �ملدير �لعام ل�سئ�ن حمافظتي ح�يل و�لأحمدي.

ت��سع مظاريف �لعطاء�ت يف �ل�سندوق �خلا�ص �مل�ج�د يف بلدية �لك�يت 

�ل�سابع - مر�قبة �ملناق�سات و�ملــز�يــد�ت( يف م�عد  �لــدور  )�ملبنى �لإد�ري - 

�أق�ساه �ل�ساعة �لثانية ع�سرة من ظهر ي�م �لثنني �مل��فق 2017/12/11 

 وه� �آخر م�عد لقب�ل �لعطاء�ت، على �أن ي�دع مع �لعطاء تاأمني �أويل ل يقل 

عن 2٪ )�ثنان باملائة( من قيمة �لعطاء.

عن إعادة طرح املزايدة رقم  2018/2017/8  اخلاصة بالترخيص 
باستغالل مساحة مببنى فرع بلدية الكويت مبحافظة حولي لتقدمي 

خدمات الطباعة والتصوير للمراجعني 

أوهمهم بعالقاته النافذة وحصوله على تعاقدات مع اجليش األميركي

مباحث اجلليب ُتنهي مغامرات باكستاني 
نصب على 4 مواطنني بـ 140 ألف دينار

طاعن شابني في القلب والظهر:
 قاما بضربي واالستهزاء بي أمام املارة 

إنقاذ آسيويني تعطل بهما مصعد عمارة

عبداهلل قنيص

أنهــى رجــال اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية 
ـ مكتب مباحث اجلليب 
مغامرات وافد باكستاني 
نصب علــى 4 مواطنني 
مببالغ مالية بلغت نحو 
١4٠ ألــف دينار، وضبط  
الوافد عقب كمني اعد له 
مقابــل منزله في منطقة 
املهبولة بعــد ان توارى 
عــن االنظــار ألكثــر من 
شــهرين، فيمــا اعترف 
بأنــه كان يفكر جديا في 
املغادرة الى موطنه بعد 

ان اخذ هذا املبلغ  الكبير 
ولكنه وجد اسمه مدرجا 
فــي قوائم املمنوعني من 

السفر.
مواطنــني   4 وكان 
قــد تقدمــوا تباعــا إلى 
مخفــر اجلليــب حيــث 
ابلغ االول ان باكستانيا 
تعرف عليــه أوهمه بأن 
لديــه عالقــات وعقــودا 
مــع اجليــش االميركــي 
وطلب منــه الدخول في 
مشروع يدر عليه ضعف 
رأس املال، فقام املواطن 
بتسليمه مبلغ ١١٠ آالف 
دينــار واخــذ ايصاالت 

عليه وذلــك بعد ان قدم 
لــه املتهم عقودا وهمية، 
ولكن صدم عندما عرف 
انه تعرض للخداع، كما 
تقــدم مواطن آخر وابلغ 
ضــد الوافــد وبالطريقة 
ذاتها، ان الباكستاني أخذ 
منه مبلغ ١5 ألف دينار، 
فيما قال الثالث ان املتهم 
أخذ منــه ١٠ آالف دينار 

والرابع 4٧٠٠ دينار.
ومضى املصدر بالقول: 
مت عمــل التحريات التي 
اكدت ان املتهم كان يقيم 
فــي بيت عربي كبير في 
اجلليب وانــه كان يقيم 

الذيــن  ابنائــه  برفقــة 
يعملــون فــي اجليــش 
االميركــي، ولكــن فقــد 
اثره، وعليــه مت تكثيف 
التحريــات والتي انتهت 
الــى انه يقيم فــي بناية 
فارهــة في املهبولة، فتم 
اســتصدار اذن نيابــي 
وضبطه واعترف الوافد 
بخداعه املواطنني وابدى 
استعداده للتصالح شرط 
تقسيط املبالغ املستحقة 
عليــه، فيما اصر املجني 
عليهــم على اخــذ كامل 
املبالغ املالية التي حتصل 

عليها الوافد.

.. ومباحث أبوحليفة تغلق 13 قضية سلب
عبداهلل قنيص

اإلدارة  متكــن رجــال 
العامة للمباحث اجلنائية 
ممثلــة فــي مكتــب بحث 
وحتــري أبوحليفــة من 
إغــالق ١3 قضيــة ســلب 
بانتحــال صفــة مباحث 
جميعهــا  اســتهدفت 
وافديــن، وذلــك بالقبض 
على مواطن يعمل في أحد 
املرافق احلكومية مبنطقة 
أبوحليفة، واعترف بأنه 

الوافدين  يســتغل خوف 
من رجال األمــن ومن ثم 
كان يوهمهــم بأنــه رجل 
مباحث ويســلبهم املبالغ 
املاليــة التــي بحوزتهــم 
ويتوعدهم بأنه ســيقوم 
بتســفيرهم إذا ما أبلغوا 
عنــه. وبحســب مصــدر 
أمني، فقد تعددت البالغات 
الوافدين  املتعلقة بسلب 
في مناطق املهبولة واملنقف 
وأبوحليفة، فشكل رجال 
املباحــث فريقــا لكشــف 

البالغــات، ومت  حقيقــة 
االستماع بدقة الى إفادات 
املجني عليهم الذين اتفقوا 
على أوصاف شخص بعينه 
وانه يستقل مركبة يابانية 
رباعية الدفع بيضاء اللون.

وقال املصدر: مت تكثيف 
انتهت  التــي  التحريــات 
الى أن وراء تلك اجلرائم  
مواطنا فــي العقد الثالث 
من عمره ويعمل موظفا، 
وعليه قام رجال املباحث 
باســتصدار إذن نيابــي 

لــدى خروجه  وضبطــه 
من مقر عمله عقب نهاية 
دوامه. وأضاف املصدر أنه 
مت التحقيق مع املتهم الذي 
أقر بارتكاب جرائم السلب 
لإلنفاق على ملذاته، وانه 
كان يهــدد الوافدين بأنه 
من قوة الشرطة ويسلبهم 
ما بحوزتهم. وقام رجال 
املباحــث باســتدعاء عدد 
من املجني عليهم والذين 
تعرفوا على املتهم في أكثر 

من طابور عرض.

هاني الظفيري
عبداهلل قنيص

متكــن رجــال مباحث 
مبــارك الكبير مــن اغالق 
قضيــة طعــن مواطنــني 
شــابني  بطعنــات نافــذة 
بضبط املتهم وهو مواطن 
حيث اعتــرف اجلاني بأن 
الشابني املجني عليهما قاما 

بضربه واالستهزاء به أمام 
املارة وهو ما لم يســتطع 
حتمله فاجته إلى سيارته 
وأحضر من داخلها سكينا 
وأقــدم علــى طعــن األول 
بطعنة نافــذة على مقربة 
من القلب والثاني بالظهر 

وفر من موقع احلادث.
وعــرض املتهــم علــى 
النيابة العامة بعد ضبطه 

وأداة اجلرميــة ووجهــت 
إليه النيابــة العامة تهمة 
الشروع في القتل واالعتداء 

بالضرب.
وكانت عمليات وزارة 
الداخليــة قد تلقــت بالغا 
فــي التاســعة من مســاء 
أمــس يفيد بطعن شــابني 
على طريق الفحيحيل ومت 
اسعاف املجني عليهما إلى 

مستشــفى العدان وادخال 
إلى غرفة اإلنعاش.

ولدى فتح حتقيق تبني 
أن الشــابني تشــاجرا مع 
ثالث علــى خلفية أولوية 
السير فما كان من الشاب 
إال أن أخرج ســكينا وقام 
بطعنهمــا، وعليه مت فتح 
حتقيــق وحتديــد هويــة 

اجلاني وضبطه.

متكن رجال اإلنقاذ الفني 
وعناصر اإلطفاء من إنقاذ 
وافدين آسيويني تعطل بهما 
مصعد عمارة في الساملية،  
كانا قد  انحشــرا به ألكثر 
مــن نصــف الســاعة ومت 

إخراجهما قبــل إصابتهما 
بأذى مساء أمس. 

وكانت غرفــة عمليات 
اإلطفــاء قــد تلقــت بالغا 
يفيد بانحشــار أشخاص 
في مصعد عمارة ســكنية 

الســاملية مســاء  مبنطقة 
أمــس، فتــم توجيه رجال 
األمــن والطــوارئ الطبية 
وعناصــر اإلنقــاذ الفنــي 
واإلطفــاء ولدى وصولهم 
تبــني ان املصعــد كان في 

طريقه للنزول لكنه تعطل 
وتوقف بــني الطوابق فتم 
فتح بــاب املصعد بأجهزة 
خاصة من الطابق األرضي 
وانزالــه يدويــا حتــى مت 

استخراج احملشورين.

اللواء محمد الشرهان

عثر في شقتهما بالساملية على 170 غراماً من املخدر

لبنانيتان أمام رجال مباحث صباح السالم: 
اإلدمان دفعنا إلى االجتار بالكيميكال

عبداهلل قنيص

أحال مدير عام اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية 
اللواء محمد الشرهان الى 
نيابة املخدرات يوم امس 
وافدتــني مــن اجلنســية 
اللبنانية لالجتار في املواد 
املخدرة وتعاطيها وأرفق 
مبلــف اإلحالة ١٧٠ غراما 
من مادة الكيميكال، فيما 
اعترفت الوافدتان بأنهما 
دخلتــا عالم االجتار بعد 

ان تزايــدت احتياجاتهما 
وأصبحتــا  للمخــدرات 
مستعدتني لفعل اي شيء 
مقابل احلصول على جرعة 

من املخدر.
تفاصيــل  وحــول 
القضية قال مصدر امني 
ان معلومــات وردت الى 
رجــال مباحــث صبــاح 
وافدتــني  عــن  الســالم 
دخلتا عالــم االجتار في 
املواد املخدرة وبعد اجراء 
التحريات تأكد تورطهما 

وحيازتهما للمواد املخدرة، 
ومت استصدار اذن نيابي 
امــام محــل  وضبطهمــا 

اقامتهما في الساملية.
وبتفتيــش حقائبهما 
عثر على ٢ غرام من مخدر 
الكيميكال وباالنتقال  الى 
الشقة التي تقيمان فيهما 
تنفيذا لإلذن النيابي عثر 
باالســتعانة بكالب االثر 
على بقية املخدرات والتي 
كانت حتتفظ بها الوافدتان 

في »كبت املالبس«.

من املضبوطات التي عثر عليها رجال األمن في الوكرين

إبعاد 9 وافدين ضبطوا في مصنعني للخمور
هاني الظفيري 

 محمد الدشيش 

وجــه وكيــل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون 
العــام باالنابــة  االمــن 
اللــواء ابراهيم الطراح 
بإبعاد 9 وافدين ضبطوا 
فــي مصنعــني كبيرين 
للخمور في منطقة كبد، 
وكانت معلومات وردت 
الى مدير امن الفروانية 
اللــواء صالح مطر عن 
املصنعــني ليتــم اعداد 
قوة ومداهمة املصنعني 
وضبط كميات ضخمة 
من اخلمور املعدة للبيع 

وأدوات التصنيع.

قضت الدائرة اإلدارية باحملكمة الكلية بعدم االختصاص 
والئيا بنظر الدعوى التي تطالب بإلغاء القرار رقم 8 

لسنة 2017 الصادر من ديوان اخلدمة املدنية بإلزام جميع 
موظفي الدولة بإثبات احلضور واالنصراف عن طريق 

البصمة.
وذكر مقيم الدعوى حمد الوردان لـ »األنباء« أنه يعتزم 

استئناف احلكم على اعتبار أن احملكمة اإلدارية مختصة 
بنظر القرار كونه من غير األمور السيادية وصدر من 

جهة إدارية.

قضت محكمة اجلنايات باحلبس 7 سنوات مع الشغل 
والنفاذ خلليجي زّور اجلنسية الكويتية، واشتمل 

احلكم على عزل املتهم من الوظيفة وإلزامه برد أكثر 
من 76 ألف دينار تقاضاها عن رواتب حكومية نتيجة 

التزوير مع تغرميه ضعف املبلغ وإبعاده عن البالد بعد 
تنفيذ العقوبة.

قدم دفاع بعض املتهمني بقضية دخول مجلس األمة 
وإتالف محتوياته، طلبا حملكمة االستئناف بإعادة 
املرافعة بالدعوى احملجوزة للحكم اليوم االثنني. 

ويشير الطلب إلى أن املتهمني لم ميكنوا من بعض 
الطلبات املكفولة قانونا ومنها استدعاء مزيد من 

الشهود.

قضت محكمة اجلنايات باحلبس 6 و7 سنوات مع الشغل 
والنفاذ ملغردين مسيئني.

وأحيل املتهمان للمحاكمة بعدما رصدتهما األجهزة 
األمنية األول يدون تغريدات مسيئة إلى دولة خليجية 

واآلخر غرد مسيئا إلى ذات الدولة وإلى السلطة القضائية 
بحسابهما في موقع التدوين االجتماعي تويتر.

أنصفت احملكمة معاقا بأحقيته في صرف بدل السائق 
واخلادم منذ اول يونيو 2010 حتى أكتوبر 2014 مببلغ 
150 دينارا شهريا واملرأة التي ترعى معاقا مببلغ 300 
دينار شهريا عن نفس املدة إجمالي 18600 ألف دينار 

بأثر رجعي منذ تطبيق 
قانون املعاقني رقم 2010/8 
حتى تاريخ استالم شهادة 

اإلعاقة.
وأوضح احملامي ناصر 

العجمي أن موكله املعاق 
تقدم في وقت سابق لهيئة 

شؤون اإلعاقة باملطالبة 
باملبالغ املستحقة له منذ 

تطبيق القانون إال أن 
الهيئة رفضت طلبه وادعت 

أن املبالغ ال يستحقها 
املعاق إال من تاريخ إصدار 

شهادة اإلعاقة.

قضت محكمة اجلنح بتغرمي مواطنة مبلغ 1000 
دينار عن تهمتي سوء استخدام برامج التواصل 

االجتماعي والسب والقذف في شكوى احملامية مرمي 
البحر.

وأكدت احملامية مرمي 
البحر خالل مرافعتها أن 

املتهمة قد ارتكبت اجلرائم 
املسندة إليها عندما 

أرسلت عبارات تضمنت 
إساءة للمجني عليها 

من خالل عبارات أنتي 
»وصخة.. أهلج ماربوج..
انتي ما تستحني« وذلك 
من هواتف تستخدمها 

وهو ما خلصت إليه 
حتريات ضابط املباحث 
الذي اكد ان املتهمة هي 
من قامت بإرسال تلك 

الرسائل الواردة في االتهام.

عدل ومحاكم

إعداد: عبدالكرمي أحمد

»اإلدارية«: عدم االختصاص بـ »بصمة الدوام«

حبس خليجي وإلزامه برد رواتبه
وتغرميه ضعفها لتزويره اجلنسية

دفاع متهمي »دخول املجلس« يطلبون
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السكوت من ذهب
ال ميكن تخيل دولة بال قانون، وبالتالي ال خالف على حتمية 

وجود قانون ينظم العالقات بني األفراد داخل املجتمع، 
و»الداخلية« هي احدى وسائل تفعيل القانون بل اهم الوسائل 

في حتقيق االنضباط السلوكي واملكلفة بتتبع وضبط كل 
من يتجاوز صالحياته وفق ما حدده الدستور باعتبار ان 

الشخص كما لديه حقوق فعليه واجبات.
خالل األيام األخيرة صدرت تصريحات حول التزام الوافدين 

بقانون املرور حتى وان كانت صحيحة فاحلكمة تقتضي 
العمل بها دون املجاهرة، لن أتناول قضية املخالفات املرورية 

وأرى أن القانون ال يفترض ان يفرق بني زيد وعبيد وبني 
رجل وامرأة وبني مسن وشاب ولكن ليس هذا موضوعي. 

دعوني أدخل فيما أريد مناقشته، وهو ان أمنيا إعالميا 
قال ان القانون يخول الوزير فعل كذا، في املجمل هذه 
التصريحات ما كان يجب املجاهرة بها حتى وان كانت 

صحيحة ومعموال بها، أليس كل ما يعرف ما يجب ان يقال؟! 
وأود أن أسأله هل تعرف ردة فعل اجلمعيات املعنية بحقوق 
اإلنسان لهذه التصريحات التي من غير املفترض البوح بها؟ 

أقول ملن حظيت مقاطعه املتلفزة بانتشار واسع، انت غير 
محق، وكان يجب التزام الصمت حيال أمر ميس بسمعة 

الكويت، واذا كان الكالم من فضة فالسكوت من ذهب، أما اذا 
كانت التصريحات إليصال رسالة ما للمواطنني والوافدين 

أنه يجب ان يلتزم بالقانون فما يجب خلط األوراق، وأدعو 
جميع املسؤولني ألن يعملوا في صمت، دون إفساح املجال 

لدول أو جمعيات تتحدث عن حقوق اإلنسان في الكويت 
واجلميع يعرفون ان الوافدين يحصلون على كامل حقوقهم.

أحيي األخ فهد الشويع وأشد على يده لتطبيق القانون 
وأمتنى منه تطبيق روح القانون على بعض احلاالت وأمتنى 

أن يرسل برقية خاصة باسمي جلميع منتسبي قطاعه 
مبنعهم من سحب سيارتي اخلاصة ألن عمري وصل 40 

عاما، ولكم خالص التحية.

حدث يلقي بنفسه من مركبة خليجي 
لتجنب االفتراس بالسكني

إيقاف العمل مبراكز اجلواز 
اإللكتروني السبت املقبل

أحمد خميس

شرع رجال إدارة بحث وحتري مبحافظة اجلهراء في ضبط 
واحضار شــاب خليجي من مواليد ٢٠٠٠ وآخر مجهول أقدما 
على خطف حدث كويتي ١3 عاما وشرعا في االعتداء عليه حتت 
تهديد السالح األبيض، وقدم والد املجني عليه في ملف القضية 
التــي حملت رقم ٢٠١٧/8 جنايات النعيم تقريرا طبيا يتضمن 
خدوشا في الكوع األمين وخدوشا في الركبة اليسرى وادعاء 
آالم باحلوض، مشيرا إلى ان هذه االصابات حلقت بابنه بعدما 

اضطر الى ان يلقي بنفسه من مركبة اخلاطفني.
ولدى االســتماع إلى إفادات املجني عليه قال: ان شــخصا 
خليجيا يدعى )م.ظ( قام بأخذه عنوة على منت مركبة يابانية 
لونها اخضر غامق وكان برفقته آخر وتوجها به إلى مدرســة 
متوسطة وذلك نحو احلادية عشرة وقام األول بتهديده بسكني 
بقصد االعتداء عليــه وحينما رفض قاما بضربه وأخذاه مرة 
أخرى إلى املركبة ليقوم احلدث بالقاء نفسه جتنبا لالفتراس.

أعلنت اإلدارة العامة ملراكز اخلدمة واإلدارة العامة للجنسية 
ووثائق السفر عن إيقاف العمل في املراكز اخلاصة باجلوازات 
االلكترونية السبت املقبل وذلك مبناسبة عطلة املولد النبوي 

الشريف.
وأوضحت أن املراكز التي تعمل خالل عطلة نهاية األسبوع 

)السبت( ستعاود العمل السبت التالي في املواعيد املقررة.
 واشارت االدارة الى ان املراكز اخلاصة باجلوازات االلكترونية 
هي: )مركز خدمة الشــامية مبحافظــة العاصمة ـ مركز خدمة 
إشبيلية مبحافظة الفروانيةـ  مركز خدمة فهد األحمد مبحافظة 
األحمديـ  مركز خدمة سعد العبداهلل مبحافظة اجلهراءـ  مركز 
خدمة العدان )ق٧( مبحافظة مبارك الكبيرـ  ومركز خدمة غرب 

مشرف مبحافظة حولي(.

إخماد حريق في مخزن مالبس 
بسرداب مجمع جتاري في حولي

محمد الدشيش

أخمدت فرقتا إطفاء مركزي حولي والســاملية حريقا شــب 
في ســرداب احد املجمعات التجارية في حولي. وكان بالغ قد 
ورد ملركز العمليات يفيد بوجود حريق في منطقة حولي، فتم 
توجيه فرقتي مركزي حولي والساملية، وتبني أن احلريق اندلع 
في مخزن للمالبس داخل ســرداب مجمع جتاري على مساحة 
4٠٠ متــر وينقســم إلى مخــزن للمالبس واملســاحة املتبقية 

مواقف سيارات. 
واضطر رجال اإلطفاء بقيادة رئيسي مركزي حولي لإلطفاء 
املقدم محمد اخلضر، والساملية لإلطفاء املقدم علي العبدالرزاق 
إلخالء املجمع بالكامل إضافة إلى إخالء السرداب من السيارات 

املوجودة باملواقف. 
وباشــر رجال اإلطفــاء مبكافحة احلريق وســيطروا عليه 
دون وقوع أي إصابات، كما حضر ملوقع احلريق ضباط قطاع 
الوقاية ووحدة حتقيق احلوادث للوقوف على أسباب احلريق، 
وتواجد مبوقع احلريق مدير إطفاء محافظة حولي العميد محمد 

احملميد ورئيس مركز العمليات املقدم سعد طه.

رجال اإلطفاء يخلون السرداب 


