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ألغت الدائرة اجلزائية مبحكمة التمييز 
حكم محكمة االستئناف بإدانة احملامي املتهم 
باالدعــاء بتحصل بنغالي على اجلنســية 
الكويتيــة بالتزوير وتدرجه في املناصب 
ب  ــوزارة الصحة، وقضت مجــددا ببراءته 

من االتهام.

وكانت محكمة االستئناف قد أيدت احلكم 
األولي بحبس املتهم 5 سنوات بعدما أحالته 
النيابة العامة إلى احملاكمة بتهمة إشــاعة 
أخبــار كاذبة، رغــم إنكاره لهــا مدعيا أن 
معلومات ســرية وصلت إليه بهذا الشأن 

وأثارها للصالح العام.

ألغت محكمة التمييز إدانة النائب األسبق 
مبارك الدويلة عن تهم تتعلق باإلساءة إلى 
دولة خليجية، وقضت مجددا ببراءته منها.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الدويلة 
وطاقــم من قناة تلفزيونيــة إلى احملاكمة 
بتهم تتعلق بالقيام بعمل عدائي ضد الدولة 
اخلليجيــة وتعريض البــاد خلطر قطع 
العاقة معها. وأكد الدويلة خال محاكمة 
سابقة له بهذه القضية عدم قيامه بأي أعمال 

عدائية ضد الدولة، مشيرا إلى أنه حتدث في 
القناة بوجهة نظره عن اإلخوان املسلمني 
في العديد من القضايا والبلدان املختلفة.

يذكــر أن محكمة االســتئناف كانت قد 
قضت خال العام ٢٠١6 بإلغاء حكم محكمة 
اجلنايــات ببراءة الدويلــة وقضت مجددا 
بحبسه سنتني مع كفالة ١٠٠٠ دينار لوقف 
التنفيذ ملدة 3 ســنوات، فيمــا برأت طاقم 

القناة من االتهام.

..وتبرئ احملامي املتهم باختالق واقعة البنغالي املزور

»التمييز« تبرئ الدويلة من القيام بعمل عدائي
ضد دولة خليجية خالل حديثه عن »اإلخوان«

البصمة التعريفية ُتبر باكستانيًا
على اإلقرار بتسلله براً

محمد الجالهمة

اضطــر وافد باكســتاني وحتــت تأثير 
البصمــة التعريفية الى اإلقــرار بأنه دخل 
الباد تســـلا عــن طريق البر منذ أشــهر، 
مؤكدا أن دخوله الباد ملجرد كسب الرزق، 
خاصة أن مواطنيه الذين يقيمون في الكويت 
حالتهم ميسورة قياسا مبواطنيه في بلدان 

خليجية مجاورة، على حسب زعمه.

واســتنادا الى مصدر أمني، فإنه وأثناء 
جتوال دورية مبنطقة الصباحية مت استيقاف 
شخــــص وطــلب إثــــباته فتــبني أنـــه ال 
يحــــمل إثباتا وأنه باكســتاني اجلنسية، 
وعند أخذ البصــــمة اخلاصــة به لم يعثر 
على بيانات له، وحــــسب ادعاء الشــخص 
انه دخل الى البــــــاد بطـــــــــــريقة غير 
مشــروعة عن طريق البر ومت حتويله الى 

جهة االختصاص.

»املتفجرات« تعاملت مع قذيفتي هاون
من مخلّفات الغزو في »الوفرة«

تعامل رجال إدارة 
املتفجرات مع قذيفتي 
هــاون مــن مخلفات 
الغزو العراقي. وكان 
قد وردت إشارة هاتفية 
من قبل العمليات تفيد 
بوجود لغــم مبزارع 
الوفرة طريــق 5٠٠، 
عبارة عن قذائف هاون 
تبعد عن الطريق ٢٠٠ 
متر تقريبا ومت ارسال 
دورية وتبني ان الباغ 
عبــارة عــن قذيفتني 
ليتم اتخاذ اإلجراءات 

للتعامل معهما.

أمن اجلليب يغلق بسطة لبيع اخلمور احمللية

هاني الظفيري

أغلق رجال أمــن مخفر اجلليب يوم أمس 
بسطة لبيع اخلمور احمللية في منطقة اجلليب، 
ومت ضبط وافد آسيوي اعترف أمام رجال األمن 
بأنه احترف بيع املواد املسكرة على اآلسيويني، 

ومتت مصادرة كمية كبيرة من املواد املسكرة، 
وذكر مصدر أمني أن رجال أمن مخفر جليب 
الشــيوخ شــنوا حملة أمنية، وضبط خالها 
آسيوي بحوزته مواد مسكرة بقصد البيع في 
الطريق العام، وأحيل اآلسيوي واملضبوطات 

إلى املخفر متهيدا إلحالته إلى املكافحة.

الوافد اآلسيوي وأمامه املضبوطات من اخلمور

مواطنة خانت األمانة
باستئجار »أميركية« واالختفاء بها

أحمد خميس

ســجلت قضية خيانة أمانــة ضد مواطنة 
في مخفر الصباحية، وكانت مواطنة شابة قد 
استأجرت مركبة أميركية ملدة 3 أيام من أحد 
مكاتب التأجير وانتهت املدة ولم تعد أو تعد 
املركبة. اذ مت االتصال بها بعد انقضاء املدة من 

قبل املكتب إلعادة املركبة ولكن املواطنة لم ترد 
على املكتب ومرت أيام وشــهور على الواقعة 
دون مراجعتهــم، مما جعل املمثــل القانوني 
للمكتب يقوم بإباغ السلطات األمنية وتسجيل 
قضية خيانة أمانة ضد املواطنة بعد أن طارت 
بالســيارة با عــودة، وجار البحــث من قبل 
السلطات املختصة إلعادة السيارة الى أصحابها.

أخطره في مكالمة هاتفية بأن عمره مرهون بطلقة بـ 250 فلساً

حجز سوابق لـ 10 أيام بعد خروجه من السجن
وتهديد عنصر في »مكافحة املخدرات«

عبداهلل قنيص

عقــب حتقيقات مكثفة 
مع مواطن خرج حديثا من 
الســجن مت احتجازه ملدة 
١٠ أيام بعد ثبوت تهديده 
ألحد عناصر قوة مكافحة 
املخدرات، ورغم ان املواطن 
انكر تهمة التهديد بالقتل 
لــم يبرر أســباب اتصاله 
باملدعى عليــه، وأيضا لم 

يوضح كيف حتصل على 
رقم هاتفه النقال.

وحول التفاصيل الكاملة 
للقضية قال مصدر امني ان 
احد عناصر اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات تقدم الى 
مخفر شــرطة الصباحية 
مسجا قضية تهديد بالقتل، 
وقال في إفاداته إنه فوجئ 
برقــم غريــب يتصل على 
هاتفــه النقال، وحينما رد 

علــى الهاتــف وســأل عن 
هويــة الطــرف اآلخر قال 
لــه: أنــت تعرفنــي جيدا 
وأنــا )..............( وكنت 
ســببا في دخولي السجن 
املركزي لـ 5 سنوات، وها 
أنا حر طليق، وكل حلظة 
امضيتها بالسجن كنت افكر 
فــي كيفية إنهــاء حياتك، 
وأستطيع ان اقول لك بكل 
ثقة طلقة واحدة بـ٢5٠ فلسا 

ستنهي حياتك«.
وأضــاف املصــدر: فور 
االنتهاء من االســتماع إلى 
إفادات املبّلغ مت االســتعام 
عــن رقــم هاتــف املتصــل 
وكذلك اســتخراج »برنت« 
عن املكاملــات الــواردة الى 
هاتفه وتبني ان الشــخص 
املتصــل خــرج حديثــا من 
السجن، وكان املُبلِّغ من بني 
االشخاص الذين ضبطوه.

وعليــه مت اســتدعاؤه 
وبسؤاله عن حقيقة االتصال 
أنكــر ولكن متت  باملّدعــي 
مواجهتــه باألدلة ليعترف 
بأنــه اتصل بــه ليعاتبه ال 
ليهدده بالقتل. وحينما ُسئل 
عن كيفية حصوله على رقم 
املدعي قال: لن اقول، وعليه 
مت اصدار امر باحتجازه ملدة 
١٠ أيام وإحالته الى احملكمة 

بتهمة التهديد بالقتل.

شدد على تواجد القوة بكامل هيئتها وتجهيزاتها وتسليحها

مدير أمن األحمدي يحدد آلية العمل في رمضان بالتعميم 19
محمد الجالهمة

شــدد مدير عام مديرية 
أمن األحمدي العميد عبداهلل 
سفاح على ضرورة االنتشار 
األمني املكثف في كل املناطق 
التي تشهد جتمعات سكانية 
على مدار الساعة، ودعا القوة 
إلى االلتــزام بكامل هيئتها 
وجتهيزاتها وتسليحها وذلك 
في التعميم الذي حمل رقم 
٢٠١٨/١9 والذي تضمن اآلتي:
مبناســبة قــرب حلول 
شهر رمضان املبارك ١439 
وتنفيذا لتعليمات الفريق 
الداخليــة  وزارة  وكيــل 
بشأن العمل على تكثــيف 
االنتشار األمني باملجمعات 
واألسواق والبنوك واملناطق 
التجارية والصناعية وأمام 
العبــادة  املســاجد ودور 

واحلد من التسول.
عليه، على  قادة املناطق 
العمليــات  ادارة  ومديــر 
والدوريات التنبيه بضرورة 
االلتزام بتنفيــذ اإلجراءات 
األمنية التالية خال شــهر 
رمضان املبارك والتي تتمثل 

في التالي:
- تكثيف تسيير الدوريات 
اآللية والبشــرية )الراجلة( 
في األســواق واملجــــمعات 
التجــــارية والشـواطــــئ 
الساحلية واملناطق الزراعية 
وأماكن ممارسة رياضة املشي 
وخاصة ما قبل فترة الفطور، 
الباعــة املتجولني  وضبــط 
وإحالتهم جلهة االختصاص. 
مع إحالة كل مثيري الشغب 
العامة واملجمعات  باألماكن 
إلــى جهــات االختصــاص، 
واالنتشار األمني والتركيز 

على الســاعات قبــل وأثناء 
وبعد اإلفطار وبعد منتصف 
الليل، وكذلك االنتشار األمني 
)باملجمعــات - االســواق 
 - املطاعــم   - التجاريــة 
املقاهــي( ومراقبــة البنوك 
ومحال الصرافة - ومحطات 
الوقود والتنسيق مع اجلهات 
األمنية املشــاركة )املباحث 
اجلنائية - املرور - النجدة( 
للحد من التسول والسرقات، 
واالنتشار والتواجد األمني 
علــى املســاجد ذات الكثافة 
العالية واملتوســطة )طوال 
أيام األسبوع - وخال صاة 

القيام والعشر األواخر(.
- التنسيق مع االجهزة 
االمنية األخرى لتنفيذ املهام 

املشتركة.
- مع التنبيه بأن تكون 
جميع القوات بكامل هيئتها 

والتســلح  وجتهيزاتهــا 
املخصصــة.  باألســلحة 
والتأكيد على تقدمي العون 
للمواطنــني  واملســاعدة 
واملقيمني مبواقع اخلدمات 
األمنية والتأكيد على إعداد 
وجتهيز اآلليات العسكرية 
قبل بدء اخلدمات واحلفاظ 

على نظافتها.
- التنبيــه علــى عموم 
القــوة املكلفة كل في نطاق 
اختصاصــه املكانــي عــدم 
اإلدالء بــأي بيانات لعموم 
وسائل اإلعام والتنبيه بعدم 
االنتظــار داخــل الدوريات 
األمنية أثناء اخلدمة وعدم 
الدوريــات فــوق  وقــوف 
الثبــوت  األرصفــة خــال 
األمني والقضاء على الظواهر 
السلبية التي تزداد معدالتها 

خال شهر رمضان.

العميد عبداهلل سفاح

نحذر من وقوف 
الدوريات على األرصفة 

والتواصل
مع اإلعالم

بمناطق العبدلية واألرتال والصباحية وفهد األحمد

أمن األحمدي يالحق املستهترين و4 حمالت أمنية

محمد الجالهمة

حتت إشــراف ميداني من 
قبــل مدير عــام مديرية أمن 
األحمــدي العميــد عبــداهلل 
ســفاح، نفذت يــوم  أمس 4 

أمنيــة الســتهداف  حمــات 
املســتهترين واملركبات التي 
تعرض حياة اآلخرين للخطر، 
وذلك فــي مناطــق العبدلية 
واألرتــال والصباحية وفهد 

األحمد.

واستنادا إلى مصدر أمني، 
فإن احلملة التي انطلقت في 
الواحــدة من بعــد منتصف 
الليل وامتدت حتى السادسة 
صباحا، أسفرت عن إحالة 9 
مركبات جلراج احلجز لكون 

أصحابها ميارسون استهتارا 
ورعونة بهــا وأيضا ملخالفة 
أنظمة السير، كما جرى حترير 
4٨ مخالفة مرورية، هذا ووجه 
العميد سفاح بإحالة املركبات 

املخالفة الى كراج احلجز.

مركبات مخالفة ضبطت في حملة امس في طريقه إلى كراج احلجز

خالل اجتماع ضمه وممثلين عن اتحاد المكاتب الهندسية

املكراد: حظر التشوين وتدريب املقاولني
ملنع حرائق املباني قيد اإلنشاء صيفاً

هاني الظفيري

اكــد مدير عــام اإلدارة 
العامة لإلطفاء الفريق خالد 
املكــراد ان االطفاء تطبق 
خطــة مكونــة مــن ثاثة 
محاور كخطوة استباقية 
لاســتعداد والوقايــة من 
احلرائــق فــي املباني قيد 

االنشاء في الباد.
املكــراد علــى  وشــدد 
إدارات  ضــرورة تعــاون 
االمن والسامة في اجلهات 
احلكوميــة واخلاصة مع 
االلتزام  االطفاء ومراعــاة 
الوقايــة  باشــتراطات 
والسامة وضرورة تدريب 
املقاولــني بهــا وتعريفهم 
التــي يتــم  باإلجــراءات 

اتخاذها.
جاء ذلك خال االجتماع 
الذي عقده املكراد الثاثاء 
املاضي مع ممثلي عدد من 
اجلهات احلكومية واحتاد 
املكاتب الهندسية لدراسة 
الوقائيــة  االســتعدادات 
للحرائــق خصوصــا مع 
اقتــراب فصــل الصيــف، 
حضــر االجتمــاع مديــر 
العامــة باالدارة  العاقات 
العامة لاطفاء العقيد خليل 

االمير ومدراء قطاع الوقاية.
ان  املكــراد  واوضــح 
التخزيــن  او  التشــوين 
باملنطقة احمليطة باملشروع 
بشــكل خاطــئ يتســبب 
بكارثة عند وقوع احلرائق 
حيــث تعوق فرق االطفاء 
مــن الوصول الى احلريق 
لهــذا يجب اتبــاع الطرق 
الصحيحة ووضع ممرات 

تســمح بوصــول آليــات 
االطفاء الــى جميع أجزاء 

املشروع.
وفي اخلتام ثمن الفريق 
املكراد التعاون والشراكة 
ما بــني اجلهات احلكومية 
والقطاع اخلاص مع االدارة 
العامة لاطفاء، داعيا الى 
املزيد من التعاون وااللتزام 
الوقائيــة  باالشــتراطات 

الوقائية  الثقافــة  ونشــر 
لدى املشــرفني والعاملني 

في املواقع االنشائية.
حضر االجتماع ممثلو 
الديوان االميــري ووزارة 
االشغال العامة واملؤسسة 
العامة للرعاية الســكنية 
ووزارة التربيــة وبلديــة 
الكويــت واحتــاد املكاتب 

الهندسية وشركة كبيك.

الفريق خالد املكراد خالل االجتماع مع ممثلي عدد من اجلهات احلكومية واحتاد املكاتب الهندسية

يجب إتباع الطرق 
الصحيحة ووضع 
ممرات تسمح 
بوصول آليات 

اإلطفاء


