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الدوسري يستقبل السفيرين األميركي 
سيلفرمان والتونسي بن الصغير

اســتقبل وكيــل وزارة الداخليــة الفريق 
محمود الدوســري، في مقر وزارة الداخلية 
امس سفير الواليات املتحدة األميركية لدى 
الكويت لورانس روبرت سيلفرمان، ورحب 
الدوسري بضيفه، مؤكدا عمق عالقات التعاون 
بني البلدين الصديقني، ومت خالل اللقاء تبادل 
األحاديــث الودية وبحــث املوضوعات ذات 

االهتمام املشترك.
من جانبه، أعرب الســفير سيلفرمان عن 
تقديره للكويت ودورها في دعم السالم واألمن 
في املنطقة. كما اســتقبل الفريق الدوســري 
سفير اجلمهورية التونسية في الكويت أحمد 
بــن الصغير، وتطرق اللقاء الى بحث بعض 

املوضوعات اخلاصة باجلالية التونسية وما 
حتظى به من رعاية واهتمام، كما تطرق الى 
ســبل تعزيز العالقات بني البلدين. وأشــاد 
الفريق الدوســري بالعالقــات املتميزة التي 

جتمع بني البلدين.
من جهته، أعرب الســفير التونسي أحمد 
بــن الصغير عن شــكره وتقديــره للكويت، 
مثمنا الرعاية الكرمية التي حتظى بها اجلالية 

التونسية في بلدها الثاني الكويت.
حضر اللقاء مدير عام اإلدارة العامة ملكتب 
الوكيل اللواء وائل الرومي، ومدير عام اإلدارة 
العامة للعالقات واإلعالم األمني العميد عادل 

احلشاش.

الفريق محمود الدوسري مستقبال السفير األميركي لورانس سيلفرمان

احملامية تهاني سراب

القضاء ينتصر لتراثية السوق.. ويرفض إخالء محالته التجارية

»التجارية«: »املالية« املالك األصلي لـ»املباركية« 
و لم تعطِ الشركة العقارية سلطة زيادة األجرة

عبدالكريم أحمد

فــي خطــوة تعكــس 
وتؤكد الرغبة في احلفاظ 
علــى تــراث وبســاطة 
سوق املباركية، أصدرت 
احملكمــة الكليــة حكمني 
رفضت مبوجبهما دعويني 
أقامتهما الشركة العقارية 
التي أســندت إليها مهمة 
صيانــة وتطوير وإدارة 
املباركيــة لطلب  ســوق 
إخالء ســتة من احملالت 
املؤجــرة وتســليمها لها 
الشــواغل  خاليــة مــن 

واألشخاص.
فــي الدعــوى األولى، 
قضت دائرة جتاري كلي 
والعشــرين  السادســة 
برفــض دعوى الشــركة 
بإخــالء  التــي تطالــب 
ثالثة محــالت، وأرجعت 
قضاؤها إلــى أن املدعية 
أقرت أنها تسلمت السوق 
محــل التداعــي ووجدت 
املدعى عليها حائزة العني 
مستمرة باحليازة بحسن 
نية ما ينتفي عنها صفة 
الغصب بابتداء حيازتها أو 
اعتدائها على حيازة الغير 

باإلكراه لنزع احليازة.
الريــع،  وعــن طلــب 
أوضحت احملكمة أن عقد 
املدعيــة مع وزارة املالية 
لم يتضمن حقها بزيادة 
األجــرة علــى مســتغلي 
األعيــان وهو مــا يؤيده 
كتاب الوزارة املرسل لها 
باملطالبــة بوقــف زيادة 
األجرة على املستأجرين.
وأشارت إلى أن املالك 
املباركية  األصلي لسوق 
وهــو وزارة املاليــة لــم 
تعط سلطة زيادة األجرة 

وال اتخاذ إجــراءات قبل 
املســتأجرين مبا يجعل 
املطالبة بالريع على غير 
محل قانونا النتفاء صفة 

املدعية.
وفي الدعوى األخرى، 
قضت دائرة جتاري كلي 
الثانيــة برفــض دعوى 
الشــركة بإخــالء ثالثــة 
محالت أخرى بالســوق، 
وعللت حكمها بأن املدعية 
تسلمت العقار من الوزارة 
في األول من مارس ٢٠١٧ 
ومن ثم فإن سريان العقد 
بشــقه املتعلــق بأعمــال 
اإلدارة إمنــا يكــون فــي 
األول من يونيو العام ٢٠١8 
وذلك بعــد انتهاء مدة 3 
أشــهر من تاريخ استالم 
العقــار، يضاف إليها من 
بعد ســنة ميالدية كاملة 
يتسنى للمدعية بعدها أن 
تداع وحتاج بالعقد كافة 
املســتأجرين في السوق 
املتعاقد عليه، حيث لفتت 
إلى أنه ال يصح لألخيرة 
أن تتمسك بعقد لم تسر 
بنــوده املتعلقــة بأعمال 
اإلدارة بعــد، األمــر الذي 
يتعني القضاء بعدم قبول 
الدعوى لرفعها قبل األوان.

وكانت الشركة املدعية 
قد أقامــت خالل النصف 
األول من العام احلالي عدة 
دعــاوى قضائية طالبت 
فيها بطرد شاغلي احملالت 
التجارية الكائنة في مجمع 
أسواق املباركية وتسليمها 
الشــواغل  خاليــة مــن 
بالتعويــض  وإلزامهــا 
كمقابــل انتفــاع اعتبارا 
من تاريخ األول من مارس 
٢٠١٧ وحتى متام التسليم.
املدعيــة  وشــرحت 

حينهــا طلبهــا موضحة 
أنها مبوجب عقد مؤرخ في 
فبراير ٢٠١٧ اسندت إدارة 
عقود أمالك الدولة بوزارة 
املالية مبوجب عقد مهمة 
صيانــة وتطوير وإدارة 
ســوق اللحــم واخلضار 
والسمك والسوق األبيض 
»ســوق املباركية« طبقا 
لشروط محددة، مضيفة 
أنهــا تســلمت املجمــع 
مبوجب محضر تســليم 
رسمي من الوزارة بتاريخ 
األول من مارس ٢٠١٧ إال 
أن املدعــى عليهــم ظلوا 
واضعــني أيديهــم بدون 
مبرر على احملالت ما حال 
بينها وبني القيام باملهام 
املسندة إليها وفقا للعقد.

وتعليقا على احلكمني، 
قالت احملامية تهاني سراب 
بصفتهــا وكيلة الشــركة 
املدعــى عليها لـ »األنباء« 
ان القضاء تصدى مشكورا 
حملاولــة غيــر مباشــرة 
بتغيير الطبيعة التراثية 
والبسيطة للسوق املفضل 
واحملبب لدى شريحة كبيرة 
مــن املواطنــني باختالف 
طبقاتهــم، داعية اجلهات 
إلــى مواصلة  املســؤولة 
إجراءاتها اإليجابية نحو 
احلفاظ على هذا السوق.

وأشارت احملامية سراب 
إلى أن الشركة املدعية سعت 
القيمــة اإليجارية  لرفــع 
حملالتــه مبا يرغم التجار 
والبائعني علــى العزوف 
عــن ممارســة نشــاطهم 
بالسوق الذي كاد أن يواجه 
خطر استغالله من جتار 
وبائعني سيرغمون على 
تغييــر طبيعته لتغطية 

املصاريف اإليجارية.

استمرار 
املستأجرين في 

التأجير بحسن نية 
ينفي عنهم صفة 

الغصب أو احليازة 
باإلكراه

احملامية سراب 
لـ »األنباء«: ندعو 

اجلهات املسؤولة 
ملواصلة إجراءاتها 
اإليجابية للحفاظ 

على السوق

يتعمد االختفاء خلف قناع ومسروقاته جتاوزت الـ 30 ألف دينار

»شامة« و»جاكيت« سوري يكشفان لص محالت 
األحمدي بعد جتاوزه الـ 40 سرقة

محمد الدشيش

أسفر التعاون املشترك 
بني رجال مباحث منطقتي 
الفحيحيل وأبوحليفة عن 
كشــف لص من اجلنسية 
الســورية رغــم اختفائه 
وراء قناع وضبطه متلبسا 
 بعد سرقاته التي جتاوزت
 الـ 4٠ عملية ســرقة في 
عدد مــن مناطق محافظة 
األحمــدي، ومتــت إحالة 
املتهم الــذي اعترف على 
شــريكيه وهما شخصان 
من نفس جنسيته وجار 

ضبطهما. وقال مصدر امني 
ان معلومــات وردت الى 
مباحث محافظة األحمدي 
وبعد العديد من الشكاوى 
عن سرقات وقعت في عدد 
مــن مناطق احملافظة، مت 
رصد شخص كان يرتدي 
أثنــاء عمليــات  قناعــا 
السرقة التي يقوم بها في 
املناطق، وخاصة املطاعم 
والصيدليات، ومت رصد 
»شامة« بخد الوجه على 
اجلانب األمين، ومت تأكيد 
بـــ »اجلاكيت«  املعلومة 
الــذي كان يرتديــه أثناء 

عمليــات الســرقة التــي 
الـــ 4٠ عملية،  جتاوزت 
ومت ضبــط املتهــم اثناء 
عملية ســرقة كان يقوم 
بهــا مســاء امــس االول، 
واعترف فــي التحقيقات 
األولية عن السرقات التي 
قام بها في مناطق املهبولة 
واملنقــف  والفحيحيــل 

والفنطاس والرقة.
وأشار املصدر الى ان 
املتهم أرشد عن شخصني 
من اجلنســية الســورية 
قاما مبشــاركته في عدد 
من السرقات، وزود رجال 

املباحث ببياناتهما وجار 
ضبطهما والتحقيق معهما.
ان  املصــدر  وذكــر 
املتهم أفاد في التحقيقات 
األوليــة بأنــه يختص 
بســرقة احملــالت عــن 
الشــتر  طريــق قطــع 
بواسطة جهاز يستخدمه 
لذلك، حيث يتوجه الى 
احملــالت التــي يســهل 
اليها وســرقة  الدخول 

الكاشير منها.
وأردف املصــدر بــأن 
السرقات قدرت بنحو 3٠ 

ألف دينار.

هاني الظفيري

أحالت دوريات سرية املهام 
مواطنــا متشــبها باجلنــس 
اآلخــر الــى االدارة  العامــة 
ملباحث اآلداب ومت رفع تقرير 

بالواقعة.
امنــي ان  وقــال مصــدر 
دورية اشتبهت بفتاة مبنطقة 
األندلــس وعنــد الطلب منها 
التوقــف اتضح انها شــاب، 
وعنــد طلب إثباته قام بخلع 
»باروكة« نسائية كان يرتديها، 
وقال لرجال األمن: »أنا أصلع 
والباروكــة حتلي شــكلي«، 
ومتت إحالة الشاب الى جهة 

االختصاص.

ناعم لرجال األمن: 
»أنا أصلع والباروكة 

النسائية حتلي شكلي«

محمد الدشيش

أقدمــت عشــرينية علــى 
محاولة االنتحار بإلقاء نفسها 
مــن جســر منطقــة الفنطاس 
أمس األول. وذكر مصدر أمني 
أن بالغا ورد إلى غرفة عمليات 
وزارة الداخلية مبحاولة انتحار، 
فهرع على الفــور رجال األمن 
واإلســعاف إلى موقــع البالغ 
املــارة  وعنــد وصولهــم كان 
يحاولون إقناع الفتاة بعدم إلقاء 
نفسها ومتكن رجال األمن من 
الســيطرة عليها وإحالتها إلى 
جهة االختصاص للتحقيق معها.

محاولة انتحار 
عشرينية بالفنطاس

املضبوطات التي عثر عليها مع املواطنني

مواطن مطلوب نام بسيارته علي كتف الطريق بسبب املخدر

»املسلح« ومرافقه سقطا بـ 9 سجائر حشيش 
و»سكني وساطور« في سعد العبداهلل

هاني الظفيري

أحال رجــال دوريات 
امن اجلهراء مواطنا لقب 
بـــ »املســلح« ومرافقــه 
املواطن ايضا الى اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات 
بعد ضبطهما في منطقة 
سعد العبداهلل وبحوزتهما 
٩ سجائر حشيش ومت رفع 
تقرير بالواقعة الى اللواء 
علي ماضي من قبل الرائد 

مبارك احلجرف.
وقــال مصــدر امني ان 
دورية لألمــن العام كانت 
في جولة اعتيادية مبنطقة 
ســعد العبداهلل يوم امس 
وشــاهدت مركبــة يقــوم 
قائدهــا وبرفقته شــخص 

بالترنح في حارات الطريق 
التوقف  الطلب منه  وعند 
امتثــل لرجــال األمن ومت 

الطلب منه إثباته واكتشف 
رجال األمن انه بحالة غير 
طبيعية. ومت رصد سجائر 
احلشــيش عنــد مطفــأة 
الســجائر وكذلــك ســكني 
وساطور فتمت احالته الى 

جهة االختصاص.
ومن جانب آخر، افقدت 
سيجارة احلشيش مواطنا 
السيطرة على نفسه فنام 
بسيارته على كتف الطريق 
مبنطقة »العيــون« وعند 
وصول رجال األمن رصدوا 
بجانبه سيجارة احلشيش 
املســتخدمة، وباالستعالم 
عنه تبني انه مواطن مطلوب 
للحبــس 6 اشــهر واجب 
النفــاذ فتمــت احالته الى 

جهة االختصاص.

شقيقان تعاونا في االعتداء على رقيب أول 
وحتطيم زجاج دورية بعد أن ضرب أحدهما جاره

أحمد خميس

شــرطة  مخفــر  تلقــى 
الصليبية في متام الساعة 3٠.٢ 
فجرا بالغا من غرفة عمليات 
امن اجلهراء يفيد بوجود تهجم، 
وعليه مت انتقال دورية امنية 
الــى مكان البــالغ حيث متت 
مشاهدة شخص يعتدي على 
جاره في نفــس موقع البالغ 
بالصليبيــة، ولدى مشــاهدة 
رجال الشــرطة قــام بالتهجم 
عليهم بسالح ابيض )حديدة( 
وقام بضرب رقيب اول على يده 
كما قام بتحطيم زجاج الدورية 
االمامــي واخللفــي بالكامــل، 
وعند محاولة ضبطه وادخاله 
الدورية قام اخوه بإعاقة رجل 
الشرطة وتقييده حيث متكن 

املتهم االول من الفرار ودخول 
املسكن ومت اخذ اثباتات املتهجم 
واملبلغ وضبط اخيه وسجلت 

قضية بحق الشقيقني.

زجاج الدورية االمامي مهشما

اللواء الركن شهاب الشمري يتوسط املشاركني في الدورة

ختام دورة املعينني اجلدد
 في »األدلة اجلنائية« مبشاركة 28 متدرباً

اختتمت فعاليات دورة املعينني اجلدد 
باإلدارة العامة لألدلة اجلنائية مبشاركة ٢8 
متدربا من منتســبي اإلدارة العامة لألدلة 
اجلنائية.بحضور مدير عام اإلدارة العامة 
لألدلة اجلنائية اللواء الركن شهاب الشمري.

وقد اشــتملت الدورة علــى محاضرات 
نظرية وعملية وكيفيــة العمل في جميع 
اإلدارات واألقسام التابعة لها من استقبال 
العينات واألحراز وكيفية املعاينة واستخراج 

النتائج وكتابة التقارير.

مباحث الفروانية تضبط سارقي الكيبالت الكهربائية
متكنت ادارة مباحث محافظة 
الفروانيــة مــن القبــض على 
تشــكيل عصابي تخصص في 
ســرقة الكيبــالت الكهربائية. 
وكانت عدة بالغات قد وردت إلى 
إدارة مباحث محافظة الفروانية 
تفيد بسرقة كيبالت كهربائية، 
وعلى ضوء تلك املعلومات قامت 
اإلدارة بتشــكيل فريق للتأكد 
من صحتها ورصد مرتكبيها.

وبتكثيــف الدوريات لتفقد 
احلالة األمنيــة حول محطات 
الكهربــاء لوحــظ أن باب أحد 
احملــوالت مفتــوح، وشــوهد 
بعــض األشــخاص يحاولون 
إخــراج الكيبــالت من احملطة، 
وعلــى الفور متــت مالحقتهم 
وقبــض عليهــم. ومبواجهــة 
املتهمني باملسروقات واألدوات 
املستخدمة في العملية اعترفوا 
بالواقعة، ومتــت إحالتهم إلى 
رفع البصماتجهة االختصاص التخاذ الالزم.

عبداهلل قنيص

نقلت جثة مواطن الى الطب 
الشــرعي للتحقيق في أسباب 
الوفاة بعد وجود آثار دماء في 
اجلبهة وأعلى الرأس ومت رفع 

تقرير بالواقعة.
وقال مصدر امني ان بالغا 
ورد الى غرفة عمليات الداخلية 
مساء امس عن وجود شخص 
متوفى في شقة مبنطقة العقيلة، 
وعلى الفور أمر العميد عبداهلل 
سفاح بتوجه رجال األمن الى 
موقع البالغ، حيث مت ندب رجال 
الطب الشرعي واألدلة اجلنائية 
خاصة مع وجود آثار دماء على 
الشخص الذي تبني انه مواطن 
فــي العقد اخلامــس من العمر 

وسجلت قضية.

وفاة مواطن 
خمسيني في العقيلة

احلبس املؤبد لقاتل زوجته بـ »درنفيس« في سلوى
محمد الجالهمة

قضت محكمة االســتئناف برئاسة 
املستشــار نصر ســالم آل هيد بتأييد 
احلبس املؤبد ملواطن قتل زوجته في 
منطقة سلوى، وكانت األجهزة األمنية 
قــد متكنت مــن ضبط مواطــن وجه 
طعنات نافذة إلى زوجته، بواسطة مفك 

)درنفيس(، في منطقة سلوى، ثم انهال 
ضربا على رأســها بآلة حادة، ما أدى 
إلى وفاتها. وكانت غرفة عمليات وزارة 
الداخلية قد تلقت بالغا من مواطن، أفاد 
خالله بأن شقيقته اتصلت به، وأبلغته 
أن مشــاجرة حدثت بني أبيه وزوجته 
في منزل األسرة مبنطقة سلوى، وان 

املستشار نصر سالم آل هيداباه قتل زوجته.

عبدالكريم أحمد

أصدرت محكمة اجلنايات 
حكما بتغرمي كاتب صحافي 
وناشط سياسي مببلغ 3٠٠٠ 
دينار إلســاءته إلــى الوكيل 
املساعد السابق بوزارة الصحة 

د.محمود عبدالهادي.
وكان عبدالهادي قد جلأ إلى 
القضاء عبر محاميه شــاكيا 
تعرضه لإلساءة والتشهير من 
قبل املتهم الذي دون تغريدات 
مسيئة له بحسابه في موقع 
التواصل االجتماعي »تويتر«.

3 آالف دينار غرامة 
لناشط أساء إلى وكيل 

»الصحة« السابق

محمد الجالهمة

متكن رجــال أمن األحمدي 
من ضبط مواطن صادر بحقه 
عدة أحكام باحلبس باإلضافة 
الى أمر ضبــط وإحضار على 
ذمــة قضية مخــدرات. وكانت 
إحــدى دوريات أمــن األحمدى 
وخــالل جولــة اعتياديــة لها 
قد اشــتبهت في شخص تبني 
الحقــا انه مواطن مــن مواليد 
١٩٧3 وباالســتعالم عنــه تبني 
انه مطلوب للحبس ١٠ سنوات 
واجب النفاذ قضية حيازة مواد 
مخدرة و4 سنوات واجب النفاذ 
بعد إدانته في قضية ســرقة، 
وحبس سنة واجب النفاذ في 
قضيــة تهديــد بإحلــاق ضرر 
بدني باإلضافة الى إلقاء قبض 
لإلدارة العامة ملكافحة املخدرات، 
كما تبني انه صادر بحقه طلب 
إحضار مدين مببلغ ١663 د.ك 

من قبل إلحدى الشركات.

مطلوب للحبس
 في قبضة

 أمن األحمدي


