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عبداهلل قنيص
امر مدير أمن محافظة حولي 
العمي���د عبداللطيف الوهيب 
بإحالة ملف قضية ادعاء فتاة 
باختطافها واالعتداء عليها من 
قبل 3 اشخاص الى مكتب مدير 
ادارة بح���ث وحتري محافظة 
حول���ي العقي���د عبدالرحمن 
الصهيل وذلك لسرعة ضبط 
اخلاطفني واملتهمني باالعتداء 

على الفتاة.
ووفق مصدر أمني فإن اسرة 
فتاة )19 عاما( كانت قد ابلغت 
عن اختفائها عن منزل اسرتها 

قد عادوا بها امس االول الى مخفر س���لوى وتركوا الفتاة تتحدث 
عن اس���باب غيابها، مش���يرة الى انها تعرضت لالختطاف داخل 
مركبة كان بداخلها 3 شباب واجتهوا بها الى منطقة برية وقاموا 
باالعتداء عليها رغم توسالتها لهم بعدم االعتداء عليها، واعادوها 

بعد 24 ساعة.
وأش���ار املصدر ال���ى ان املجني عليها نف���ت معرفتها بأي من 
املتهمني في قضية االعتداء تلك وزودت العقيد عبدالرحمن الصهيل 

بأوصاف مركبة اجلناة.

هاني الظفيري
ش���هدت منطقة الصليبية مش���اجرة دامية بني نحو 15 شخصا أسفرت عن 
اصابة 7 شبان منهم اثنان وصفت حالتهما باخلطرة ونقلوا جميعا للعالج في 

مستشفى الرازي.
ووفق مصدر امني فإن ش���ابا كان يستعرض مبركبته في منطقة الصليبية 
واعترض احد املارة على هذا االستعراض وقام بضرب املستهتر الذي استنجد 

بأصدقائه ونشبت املشاجرة التي خلفت 7 مصابني.

إصابة 7 شبان في مشاجرة دامية في الصليبية

خالل لقائه بقيادات وضباط قطاع األمن العامة

الرجيب: ال أحد فوق القانون ويجب أن يعود المخفر حصناً للمواطنين والمقيمين
أكد وكي����ل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب 
على ترس����يخ مبدأ الثوابت والعقاب وتفعيله وانه 
ال م����كان في وزارة الداخلي����ة ملتقاعس او مقصر او 
متخاذل، وان القانون ف����وق اجلميع وال أحد فوقه � 

مهما عال شأنه.
وشدد على ضرورة عودة هيبة رجل األمن بعد ان 
تأثرت ألسباب عديدة، مؤكدا ضرورة عودة االحترام 
املتبادل ب����ني رجل األمن من ناحية واملواطن واملقيم 

من ناحية اخرى.
وأوضح الفريق الرجيب خالل لقائه بقيادات وزارة 
الداخلية امس بحضور وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون األمن العام اللواء خليل الشمالي، مع قيادات 
وضباط قط����اع األمن الع����ام، ان التوجيهات العليا 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد هي تطبيق 
القانون على اجلميع، وانه ال احد فوق القانون مهما 

عال موقعه.
وحث الفريق الرجيب قيادات وضباط قطاع األمن 
العام على متابعة كل األعم����ال املوكلة إليهم واملهام 
املنوطة بهم بكل أمانة وصدق وشفافية حتى تسود 

العدالة بني اجلميع وحتى يش����عر ابناء الوطن كافة 
بالراحة واألمن واألمان.

وطالب الرجيب بضرورة تكرمي املجد فور قيامه 
بأي إجناز حتى يك����ون دافعا وحافزا لآلخرين على 

اإلتقان في العمل.
وكان الفريق الرجيب قد رحب في بداية اللقاء بقاعة 
الفريق اول يوسف اخلرافي بإخوانه وأبنائه قيادات 
وضب����اط قطاع األمن العام ونقل إليهم حتيات وزير 
الداخلية الفريق الركن م. الشيخ جابر اخلالد ومتنياته 

لهم بالتوفيق وبذل مزيد من اجلهد والعطاء.
وأضاف ان اللقاء يأتي من اجل التباحث في كثير 
من األمور اخلاصة مبديريات األمن واملخافر، موضحا 
ان املخفر بالغ األهمية فهو النقطة األولى التي يلجأ 
إليها املواطن واملقيم وأول منشأة أمنية عرفها املجتمع 

الكويتي.
وأكد ان املخف����ر كان مصدر اطمئنان لكل مواطن 
ومقيم، ومصدر خوف لكل عابث او متجاوز، وأشار 
الى ان وزارة الداخلية أعادت االعتبار منذ عامني الى 

املخافر.

وان هناك جوانب مشرقة تتمثل في العطاء املتميز 
من جانب قيادات املناطق ورؤساء املخافر وضباطها، 
ولكن على اجلان����ب اآلخر هناك من ال يقوم بواجبه 
على الوجه األكمل، وهذا ال ميكن السماح به بأي حال 

من األحوال.
وحذر الفريق الرجيب من ان املتقاعس سينال جزاءه 

الرادع وان املخلص واملجد سيلقى كل تقدير.
وش����دد على ضرورة رفض اي محاباة او وساطة 
او مجاملة، وان مثل هذه األمور البد من وضع نهاية 

لها بكل حزم.
ودعا الفريق الرجيب الى حسن تنظيم العمل في 
املخافر خاص����ة ان وزارة الداخلية تقدم لها كل دعم 
ممكن من الضباط واألف����راد والدوريات وان ضباط 

املخافر البد ان يتواجدوا في مواقعهم.
مشيرا الى ان قيادات قطاع األمن العام وعلى رأسها 
اللواء خليل الشمالي تتواجد في مواقعها ليل نهار، 
ومن غير املقبول ان تتواجد كبار القيادات في مواقعها 

بينما ال يتواجد بعض ضباط املخافر في مواقعهم.
وشدد على ان تقييم عمل القيادات والضباط ينبع من 

قيامهم بواجبهم في مكافحة اجلرمية وتعقب اخلارجني 
على القانون والنظام وليس عن اي طريق آخر.

وطالب الفريق الرجيب قيادات وضباط قطاع األمن 
الع����ام بأن يعملوا كالعهد بهم دائما من اجل الكويت 

وأهل الكويت الذين يستحقون كل البذل والعطاء.
ودعا رؤساء املخافر وضباطها الى التعرف على 
طبيعة املنطقة التي يعملون بها من حيث تركيبتها 
الدميوغرافية وطبيعة النشاط االقتصادي الغالب فيها 
وعدد املنشآت التربوية واملصرفية بها، مؤكدا ان تلك 

أساسيات البد ان تتوافر لضابط املخفر.
وأشار الى ان العمل األمني تشريف وتكليف واننا 
نعم����ل جميعا كفريق عمل واحد، وأي إجناز يتحقق 
بفضل التعاون املثمر والتنسيق املستمر وإنكار الذات  

من أجل امن الوطن.
واختتم وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب، 
معربا عن أمله ف����ي ان يكون قيادات وضباط قطاع 
األمن العام كالعهد بهم دائما في االلتزام واالنضباط 
وأداء الواجب، مشيرا الى ان هذا اللقاء هو بداية في 

سلسلة عن اللقاءات مع مختلف القطاعات األمنية.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

محكمة االستئناف تبطل عقد محام
طلب من موكله أتعابًا 50 ألف دينار

تدشين أولى دورات التحكيم لعام 2010

»االستئناف« تبرئ موظفًا بجمارك المطار
اتهم بجلب مستحضرات طبية مخدرة

قضت محكمة االستئناف 
ببطالن عقد محاماة بقيمة 
50 أل���ف دينار، واعتباره 
كأن لم يكن وبإعادة احلال 
كما كان قبل التعاقد، وذلك 
النطواء العقد على شروط 

مجحفة وتعسفية.
واقع���ة  وتتلخ���ص 
الدع���وى التي تق���دم بها 
احملامي محمد األنصاري 
يطالب فيها بفسخ وبطالن 
أتعاب  اتفاق  وإبطال عقد 
محاماة مب���رم بني موكله 
وأحد احملامني ملا شابه من 

عيوب اإلرادة.
وأوضح األنصاري ف���ي صحيفة دعواه 
أن موكله اتفق واحملامي املشكو بحقه على 
أن يق���وم األخير بالدفاع ع���ن جنل املدعي 

في الدع���وى املقامة ضده 
أتع���اب قدرها 50  مقابل 
ألف دين���ار، مت دفع مبلغ 
25 ألف دينار مقدم أتعاب، 
عل���ى أن يدفع الباقي بعد 

انتهاء الدعوى.
املدع���ى علي���ه  أن  إال 
النفسية  اس���تغل احلالة 
للمدع���ي وع���دم درايته 
مبضمون وعواقب األعمال 
القانونية للتوقيع على عقد 
أتعاب احملاماة، واملنطوي 
على شروط مجحفة وتضر 
باملدعي وذلك ملا س���يقوم 
به املدعى عليه من جهد في الدعوى املقامة 
ضد جنل املدعي مم���ا أدى إلى قيام األخير 
بالتوقيع على العقد املشار إليه سلفا وسداد 

مقدم األتعاب للمدعى عليه.

أعلن مدير مركز التحكيم 
التجاري في جمعية احملامني 
احملامي مبارك اخلشاب عن 
تدشني املركز ألولى دوراته 
التدريبية لعام 2010، والتي 
ستعقد خالل الفترة بني 7 
و11 اجلاري، على مس���رح 
املرحوم حمد العيسى في مقر 
جمعية احملامني الكويتية، 
من الساعة العاشرة صباحا 
وحت���ى الواحدة والنصف 
ظهرا، وستكون على مدار 

5 أيام.
وق���ال اخلش���اب ف���ي 

تصريح صحافي ان الدورة والتي س���تحمل 
عن���وان »نظام الوظيفة العامة ودور القضاء 
اإلداري ف���ي التنمي���ة والتطوي���ر اإلداري«، 
س���يحاضر فيها كل من رئيس قسم القانون 
العام وأستاذ القانون اإلداري بكلية احلقوق 
جامعة طنطا، األستاذ د.عمرو حسبو، وأستاذ 
قانون املرافعات بكلية احلقوق د.عبيد الوسمي، 

مضيفا أن الدورة ستتناول 
موضوعات قانونية مهمة 
على ش���كل 10 محاضرات 
ومنه���ا »دع���وى اإللغاء 
ونظام اإلثبات«، و»املبادئ 
ف���ي دع���وى  القضائي���ة 
اإللغاء والتعويض ومدى 
انسجامها مع املبادئ العامة 
للقانون اإلداري«، و»دعوى 
التعويض ومسؤولية اإلدارة 
عن أعمالها غير القانونية«، 
القض���اء  و»تط���ورات 
اإلداري ف���ي دعوى اإللغاء 
والتعوي���ض«، باإلضافة 
إلى تطبيقات على دعوى إلغاء قرارات وزير 

الشؤون في حل األندية الرياضية.
وذكر اخلشاب أن الدورة املذكورة الهدف منها 
رفع مستوى الثقافة القانونية املتخصصة فيما 
يتعلق باملنازعات اإلدارية وتوضيح القواعد 
واملبادئ التي حتكم هذا النوع من املنازعات 

اإلشكالية واملرتبطة بالتقاضي.

ألغت محكمة االستئناف 
برئاسة املستشار صالح 
املريشد وأمانة سر عبداهلل 
الزير حكم محكمة أول درجة 
القاضي بحبس مس���ؤول 
بجمارك املطار حبسا مؤبدا 
وقضت ببراءته من تهمة 
جلب مستحضرات طبية 
مخدرة )كودايني( بقصد 
االجتار دون ترخيص كتابي 

من اجلهات املسؤولة.
وعقب صدور احلكم أفاد 
املتهم احملامي عادل  دفاع 
عبدالهادي بأن هذا احلكم 

يعتبر مفخرة للقضاء الكويتي الذي أرجع 
احلق لصاحبه ودافع عن املظلوم فكل التقدير 
واالحترام لهذا القضاء الشامخ وشكرا جزيال 

لهيئة احملكمة املوقرة.

كان عبدالهادي قد طعن 
على احلك���م أمام محكمة 
االستئناف مطالبا ببراءة 
موكله من التهمة املسندة 
إليه على سند من القول إن 
حكم أول درجة قد خالف 
القانون وتخلله فساد في 
االستدالل وخطأ في تطبيق 
القانون. ودفع عبدالهادي 
التس���بيب  بالقصور في 
والتعسف في االستنتاج 
والقضاء بخالف الثابت في 
األوراق واإلخالل اجلسيم 

بحق الدفاع.
وبتاري���خ 2009/6/26 قض���ت محكم���ة 
اجلنايات بحبس املتهمني األول والثاني حبسا 
مؤب���دا وأمرت بإبعاد املتهم األول عن البالد 

عقب تنفيذ العقوبة.

املتهم البدون وأمامه كمية احلبوب املضبوطة

وزير الداخلية اجلورجي متوسطا عددا من القيادات األمنية في إدارة العمليات

الفريق احمد الرجيب 

العقيد عبدالرحمن الصهيل

احملامي محمد األنصاري

احملامي مبارك اخلشاب

احملامي عادل عبدالهادي

خالل جولة لوزير داخلية جمهورية جورجيا في إدارة العمليات وقاعدة صباح األحمد البحرية

الصايغ: بدالة األمان تلقت أكثر من 3 ماليين اتصال العام الماضي
قام وزير الداخلية بجمهورية 
ايفانه ميرابيش����فيلي  جورجيا 
والوفد املرافق مساء اول من امس 
بجولة شملت االدارة العامة املركزية 
للعملي����ات واالدارة العامة لنظم 
املعلوم����ات باالضافة الى االدارة 
العامة خلفر الس����واحل، قبل ان 
يغادر البالد فجر امس بعد زيارة 

رسمية استغرقت 3 ايام.
وبدأت اجلولة في االدارة العامة 
املركزية للعمليات، حيث كان في 
الداخلية  مرافقته وكي����ل وزارة 
املساعد لشؤون العمليات اللواء 
د.مصطفى الزعابي استقبلهم خاللها 
مدير عام االدارة العامة املركزية 
للعملي����ات العميد جمال الصايغ 
ومدير عام االدارة العامة للدوريات 
العميد زهير النصراهلل ومساعد 
مدير عام االدارة العامة املركزية 
للعملي����ات العقيد فهد الش����ويع 

البحث عن 3 أشخاص اختطفوا فتاة 
وأعادوها بعد 24 ساعة

مواطن يتهم موقعًا إلكترونيًا بالنصب
أمير زكي

في قضية رمب���ا تكون فريدة من نوعها تقدم مواطن الى مخفر 
اجلابرية متهما موقعا الكترونيا محليا بالنصب واالحتيال، حيث 
يقوم املوقع بالترويج وبيع مختلف انواع البضائع. وقال املواطن 
في بالغه الى مخفر اجلابرية انه اشترى في شهر نوفمبر املاضي من 
املوقع هاتف نقال حديثا، قام بدفع املبلغ عن طريق ال� K-NET اال انه 
وحتى هذه اللحظة لم يتسلم الهاتف النقال الذي دفع ثمنه وسجلت 
قضية نصب واحتيال. من جهة اخرى، تقدم مسؤول مبيعات معرض 
مالبس ببالغ سرقة في مخفر الساملية متهما سيدة جار التحقق من 
هويتها بعد ان تقدم املس���ؤول بشريط ڤيديو يوضح كامل عملية 
سرقتها التي قامت بها السيدة، مشيرا الى ان السيدة استولت على 
اغراض تتجاوز قيمتها ال� 80 دينارا وخرجت بها من الس���وق دون 

ان تدفع ثمنها وسجلت قضية سرقة بطريقة مبتكرة.

.. والبحث عن 6 أشخاص سلبوا أفغانيًا بحولي
عبداهلل قنيص

كلف رجال االدارة العام���ة للمباحث اجلنائية وحتديدا رجال 
ادارة بحث وحتري محافظة حولي والتي يرأس���ها العقيد النشط 
واملرش���ح الى منصب عميد عبدالرحم���ن الصهيل للبحث عن 6 
أش���خاص اعتدوا على وافد افغاني في منطقة الساملية وسلبوه 

مبلغ 300 دينار، كما ضربوه وكسروا احد اسنانه.
وقال مصدر امني ان افغانيا تردد على مخفر الرميثية وأرفق 
تقريرا له، مش���يرا الى ان 6 أشخاص ال يعرفهم اوقفوه في ساعة 
متأخرة اثناء سيره في احد مناطق الساملية وطالبوه بان يسلم ما 
لديه من اموال وحينما رفض انهالوا عليه ضربا وسجلت قضية 

سلب بالقوة وإحداث أذى بليغ.

واردة و2935827 مكاملة مستلمة 
و401810 مكاملات متسربة.

كما قام الوف����د بزيارة االدارة 
الس����واحل )قاعدة  العامة خلفر 
الش����يخ صب����اح االحم����د خلفر 

السواحل(.
ف����ي اس����تقباله وكيل  وكان 
الداخلية املساعد لشؤون  وزارة 
اللواء الشيخ محمد  امن احلدود 
اليوس����ف ومدي����ر ع����ام االدارة 
العام����ة خلفر الس����واحل العميد 
الفيلكاوي ومساعد مدير  جاسم 
عام االدارة العامة خلفر السواحل 
العميد عبداهلل بن ناجي ومديرو 

االدارات.
واطلع الوفد على مهام وواجبات 
االدارة العامة خلفر السواحل، كما 
تعرف على املنظوم����ة الرادارية 
ودورها في حماية احلدود البحرية 

واملياه االقليمية.

التابعة لالدارة  االدارات  ومديرو 
العامة املركزية للعمليات.

العميد جمال الصايغ  ورحب 
بالوزير الضيف والوفد املرافق له 

ثم شاهدوا عرضا اطلعوا خالله 
على الهيكل التنظيمي العام لقطاع 
العمليات واختصاصات  شؤون 
االدارة العامة املركزية للعمليات 

واالدارات التابعة لها، مشيرا الى ان 
ادارة العمليات )بدالة األمان( قامت 
خالل الفترة م����ن 2009/1/1 حتى 
2009/12/31 بتلقي 3.337.637 مكاملة 

العميد الشيخ علي اليوسف

ضبط 16 شخصًا في وكرين مشبوهين
في حملة شاملة شنتها »الجنائية«

»بدون« تحّول من السرقة إلى المخدرات
وسقط بـ 16 ألف حبة كابتي

أمير زكي ـ هاني الظفيري
سجلت االدارة العامة ملكافحة املخدرات بقيادة العميد 
الشيخ احمد اخلليفة اجنازا جديدا حينما احبط رجال 
االدارة احمللية بقيادة العقيد احمد الشرقاوي ومساعده 
املقدم محمد الهزمي والنقيبني حمد الصباح وعبدالعزيز 
العقيلي واملالزمني اولني ناصر العجيمان وعلي حبيب 
محاول���ة ضخ نحو 16 الف حب���ة مخدرة نوع كابتي 
وذلك بضبط ش���اب من غير محددي اجلنسية سبق 
ان تورط في عدة قضايا سرقة واعترف البدون امام 
العميد اخلليفة ورجال احمللية بانه جلأ الى االجتار 
في احلبوب أمال في الثراء الس���ريع وانه يجلب هذه 
احلبوب من احدى الدول املجاورة مستغال وجود أقارب 
له في هذه الدولة وهم من يرسلون اليه هذه احلبوب 
بواسطة سائقني يتسلم منهم هذه احلبوب ويعيد بيعها. 
ووفق مصدر امني فإن معلومات وردت الى مدير عام 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد الشيخ احمد 
اخلليفة عن اجتار بدون في املواد املخدرة ليأمر مدير 
ادارة املكافحة احمللية باتخاذ ما يلزم لضبط البدون 

وذلك بعد التنسيق مع النيابة العامة.
وقال املصدر حاول رجال احمللية استدراج البدون 
الى بيع صفقة من احلبوب اال ان املتهم كان حذرا في 
التعامل مع رجال احمللية وهو ما حدا برجال احمللية 
الى تنفيذ االذن النيابي بدهم منزل املتهم في اجلليب 
وبداخله ارشد املتهم عن مخبأ سري احتفظ بداخله 
باحلبوب املخدرة والتي أقر بحيازتها بقصد االجتار 

ليحال بتهمتي حيازة املواد املخدرة واالجتار بها.

عبداهلل قنيص
العامة  ش���ن رجال اإلدارة 
للمباحث اجلنائية بتعليمات 
م���ن مدير ع���ام اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية العميد الشيخ 
علي اليوسف حملة على وكرين 
لألعمال املش���بوهة في منطقة 
اجلليب وجرى ضبط وافدين 
عربيني إضافة الى آسيويني و12 
آسيوية من جنسيات مختلفة 
فيما كشف مصدر أمني عن أن 
املدير العام للمباحث اجلنائية 
العميد الش���يخ علي اليوسف 
بصدد إحالة جميع املضبوطني 
إلى النيابة ألنها تهم مبمارسة 
البغاء وإدارة وكرين لألعمال 
املنافية لآلداب وهو إجراء كان 
من الصعوبة اتخاذه لكون مثل 
هذه األوكار يتم مداهمتها من 

قبل االمن العام.

وقال مصدر امني أن العميد 
الشيخ علي اليوسف شدد في 
اجتماع ضمه ومسؤولي إدارة 
البحث والتح���ري على أهمية 
النهوض مبس���ؤوليتهم فيما 
يتعلق مبداهمة األوكار املشبوهة 

وعليه مت عمل التحريات والتي 
انتهت الى وجود وكرين لألعمال 
املش���بوهة في منطقة اجلليب 
العش���رات من  يتردد عليهما 

الوافدين يوميا.
وأضاف املصدر: أمر العميد 
املباح���ث  اليوس���ف رج���ال 
مبداهمة الوكري���ن بعد التأكد 
من اس���تغاللهما ف���ي االعمال 
املشبوهة ليتم ضبط في الوكر 
األول وافدين ومصري وسوري 
وست اندونيسيات وفي الوكر 
الثاني مت ضبط آس���يويني و6 
نساء ايضا آسيويات وقد ادعت 
الوكرين  بعض املوقوفات في 
انهن اجبرن على ممارسة البغاء 
وكن يتعرض���ن للتهديد فيما 
اعتبر مصدر امني هذه االدعاءات 
غالبا ما يتم طرحها في معظم 

القضايا املماثلة.


