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الصفحة

إعداد: مؤمن المصري

أمير زكي
متكن رج����ال إدارة املكافحة من ضبط 
بنغالي وبحوزته 150 غراما من املاريغوانا، 
وفي التفاصيل ان معلومات وردت الى مدير 
عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد 
الشيخ أحمد اخلليفة تفيد بأن هناك وافدا 
بنغاليا يقوم باالجتار وبيع مادة املاريغوانا 

املخدرة، وعلى ضوء تل����ك املعلومات مت 
تكلي����ف ادارة املعلوم����ات لضبط املتهم، 
وبالفعل مت ارس����ال مصدر س����ري لشراء 
لفافتني من مادة املاريغوانا مببلغ 40 دينارا 
ومت ضبط املتهم اثناء عملية البيع وعثر 
مبركبته على باقي املضبوطات والتي تقدر 

بحوالي 150 غراما من مادة املاريغوانا.

بنغالي يسقط بـ 150 غرام ماريغوانا

طالبات املدرسة حلظة اخالئها بعد ورود البالغ عن القنبلة

اآلسيويون الـ 5 وامامهم زجاجات اخلمر املضبوطة

احلميدي الشمري

طلبة الجامعة األميركية بـ »أثينا« 
يطالبون بإلغاء قرار »التعليم العالي«

تق���دم عدد من الطلب���ة اجلامعيني أمس بدعوى 
قضائي���ة طعنوا فيها بق���رار وزارة التعليم العالي 
بوقف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيني باملراحل 
اجلامعية والدراسات العليا باجلامعة األميركية في 

أثينا وطلبوا وقف تنفيذه بصفة مستعجلة.
وطال���ب دفاع الطلبة احملامي علي العصفور في 
دعواه بقبول الطعن شكال وقال إن املادة 1 من املرسوم 
بالقانون رقم 20 لس���نة 1981 نصت على أن تنش���أ 
باحملكم���ة الكلية دائرة إدارية تش���كل من 3 قضاة 
وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب احلاجة، وتكون 
لها والية اإللغاء والتعويض، كما نصت املادة 7 من 
القان���ون املذكور على أن »ميعاد رفع دعوى اإللغاء 
ستون يوما من تاريخ نشر القرار اإلداري املطعون 
فيه في اجلرمية الرسمية أو في النشرات التي تصدرها 
املصالح احلكومية أو إعالن صاحب الش���أن به، أو 
ثب���وت علمه به علما يقينيا، وينقطع س���ريان هذا 
امليعاد بالتظلم إلى اجلهة اإلدارية التي أصدرت القرار 
إلى اجلهات الرئاسية لها، ويجب أن يبت في التظلم 

خالل ستني يوما من تاريخ تقدميه.
وش���رح العصفور وقائع الدعوى ب���أن الطلبة 
مس���جلون في درجة بكالوريوس العلوم تخصص 
هندس���ة ميكانيكية باجلامعة األميركية بأثينا منذ 
العام الدراسي 2009/2008 وقد انتظموا بالفعل في 
الدراسة باجلامعة املذكورة بعد أن قام كل منهم بسداد 

الرسوم الدراسية املطلوبة.

تأجيل دعوى الجهاد 
في باكستان إلى 15 الجاري

نظرت الدائرة اجلزائية األولى مبحكمة االستئناف 
أمس برئاس���ة املستشار صالح املريشد وأمانة سر 
عبداهلل الزير االستئناف املرفوع من موظف كويتي 
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يدعى )ع.ع.( 
والبالغ من العمر 29 عاما واملتهم بالسفر إلى باكستان 

للجهاد.
وقد أجلت احملكمة نظر الدعوى جللسة 15 اجلاري 
للدفاع بعد أن سألت احملكمة املتهم عن التهم املسندة 
إليه فقرر أنه لم يذهب إلى باكس���تان للجهاد وإمنا 
لتعاطي املخدرات. وحيث ان املتهم لم يوكل محاميا 
للدفاع عنه فقد انتدبت له احملكمة احملامي إبراهيم 
الكن���دري الذي طلب أجال لالط���الع وتصوير ملف 

الدعوى.

الضابط الحميدي الشمري لـ »األنباء«: »مكافحة اإلرهاب« اليمنية 
حققوا معي واتهموني.. »أنت أطلقت الرصاص على نفسك«!

الكويتي احلميدي  الضابط 
حماد الشمري مناشدا بشكل 
خاص وزير اخلارجية الشيخ 
د.محم���د الصب���اح التدخل 
وس���رعة اتخاذ االجراءات 
الالزمة نحو متكني املذكور 
من مغادرة اليمن وتسليمه 
جواز سفره نتيجة تعرض 
حيات���ه للخطر جراء اطالق 

النار عليه واصابته.
وبني اخلليفة ان القضاء 
اليمني برأ املواطن الكويتي 
احلميدي حماد الشمري من 
التهم التي اتهم بها وقد كان 

مؤمن المصري - فرج ناصر
أك���د الضاب���ط الكويتي 
الذي  الش���مري  احلمي���دي 
تعرض حملاولة اغتيال في 
اليمن ف���ي »اتصال« هاتفي 
معه في مقر إقامته في اليمن 
في فندق الشيراتون أن رجال 
»مكافحة االرهاب« و»البحث 
القومي  والتحري« و»األمن 
والسياس���ي« حقق���وا معه 
التي تعرض  حول احلادثة 
لها، حيث استمرت عمليات 
التحقيق الكثر من 3 ساعات، 
مشيرا إلى ان التحقيق معه 
شمل: ملاذا قمت باجلري في 
الصباح وملاذا لم تقم باجلري 
في املساء وملاذا اخترت هذا 
الطريق لكي جتري فيه؟ كذلك 
وجه إليه اتهام بأنه هو من 
الرصاص على نفسه  أطلق 
موضحا أن االسئلة كانت تعاد 
كل 3 ساعات حيث انه مريض 
ولديه إصابة وال يس���تطيع 

حتمل تلك التحقيقات.
وأضاف قلت للس���لطات 
اليمنية عليكم بالبحث عن 
اجلاني، حيث سبق أن قدمت 

أنني  إلى  أوصافه باإلضافة 
أبلغتهم عن شاهد عيان كان 

موجودا وقت احلادث.
وقال إنه هو الرقم 16 في 
القضية الت���ي وجهت اليه، 
حيث ان القضية حتتاج الى 
جلسات وكل جلسة حتتاج 
إلى وقت طويل وعليه البد 
أن يتم النظر في ذلك حيث 
انني احسب الوقت من أجل 
اللقاء بأوالدي والدخول في 
مستش���فى كويتي حتى لو 
كان ذلك حتت حراسة مشددة 
واعادتي مرة أخرى إلى اليمن 

من أجل احملاكمة.
وأوضح أن الوفد العسكري 
الذي أتى ملقابلته لم يلتق به 
حتى اآلن رغ���م دخوله إلى 
اليمن قبل يومني، مش���يرا 
الى ان الوفد يقيم في فندق 
موفنبي���ك ال���ذي يبعد عن 
الفندق الذي أقيم فيه حوالي 

500 متر.
من جهته، ناش���د النائب 
السابق محمد اخلليفة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد االهتمام بحالة 

يعان���ي طوال تل���ك الفترة 
من ع���دة أم���راض وحالته 
الس���وء  النفس���ية غاي���ة 
نتيج���ة الضغوط���ات التي 
تعرض لها وهو باالس���اس 
مريض بالقلب ويحتاج الى 
رعاية تامة وخاصة من قبل 
مختصني وكذلك الى عملية 
التقارير  القلب حس���ب  في 
الطبي���ة املعل���ن عنها لذلك 
فمن املنطق���ي والبديهي ان 
تقوم وزارة اخلارجية ببذل 
أقصى اجلهود حلماية املواطن 
املذكور، خصوصا اذا ما علمنا 
وجود تهديدات حلياته من 
مجهول���ني حتى ف���ي اثناء 

وجوده في املستشفى.
وق���ال اخلليفة نحن هنا 
ال نته���م وزارة اخلارجي���ة 
بالتقصي���ر جت���اه املواطن 
الكويتي احلميدي الشمري 
لكننا في الوقت نفسه نطالبها 
بتقدي���ر أهمي���ة وخطورة 
مالبسات القضية والظروف 
التي احاطت به���ا وأال يتم 
التعامل معها كقضية بسيطة 
بل يج���ب أن تعطى األهمية 

واالولوية باستنفار جميع 
الطاقات في سفارة الكويت 
في اليم���ن فمن صميم عمل 
السفارات في اخلارج رعاية 
مصالح الدولة ورعاياها في 
حال تعرضهم الي مش���كلة 
وانني ال ارى مش���كلة اكبر 
من تع���رض مواطن كويتي 
للزج به في السجن ملدة عامني 
ومعاناته طوال تلك الفترة ثم 
يبرأ ومن ثم تعرضه الطالق 

النار واصابته.
وكرر اخلليفة مناشدته 
لوزير اخلارجي���ة د.محمد 
التدخل بش���كل  الصب���اح 
شخصي لالفراج عن جواز 
سفر املذكور الن حياته مهددة 
باخلطر مع اخ���ذ التعهدات 
الالزم���ة بذهابه لليمن متى 
ما طلب من���ه ذلك فاملواطن 
الكويت���ي احلمي���دي حماد 
الشمري يعاني هناك صحيا 
ونفسيا وهذا األمر انعكس 
ايضا على عائلته وابنائه في 
الكويت الذين يعيشون في 
قلق ورعب دائمني خوفا عليه 

وعلى حياته.

الخليفة ناشد رئيس مجلس الوزراء التدخل إلعادته إلى البالد
بالغ عن قنبلة في مدرسة خاصة بالفروانية

وضبط 84 زجاجة خمر مع 5 آسيويين في الفروانية

أمير زكي ـ هاني الظفيري
استنفرت يوم أمس مجموعة 
من االجه����زة االمنية للتعامل مع 
بالغ كاذب يفيد بوجود قنبلة داخل 
مدرسة خاصة في الفروانية، وفور 
تلقي البالغ ظهر أمس، قامت ادارة 
املدرسة باالتصال بأولياء االمور 
وانهاء اليوم الدراسي، فيما قامت 
وزارة الداخلي����ة ممثلة في ادارة 
املتفجرات بتمشيط أرجاء املدرسة 
دون ان تعثر على أي مواد متفجرة. 
وق����ال مصدر أمني ان ادارة بحث 
وحت����ري الفروانية ش����رعت في 
فتح حتقيق للوقوف على هوية 
الشخص الذي أبلغ عن وجود قنبلة 
دون أن يس����تبعد ان يكون وراء 

البالغ أحد طالب املدرسة.

هاني الظفيري
الفروانية  أحال رجال جندة 
يوم امس الى مقر االدارة العامة 
ملباحث املخدرات 5 وافدين منهم 3 
سيدات وذلك بعد ان ُعثر بحوزتهم 

على 84 زجاجة خمر.
وقال مصدر امني ان الفرقة 
الليلية ملديري���ة امن الفروانية 
اوقفت وافدين آسيويني ومعهم 
كمية م���ن اخلمور احمللية ليتم 
التحقيق معهما ليعترفا على وكر 
للخمور متت مداهمته والعثور 
بداخله عل���ى كميات كبيرة من 

اخلمور اجلاهزة للبيع.

محمد الجالهمة
نقل سجني باكستاني الى العالج في مستشفى الفروانية 
بعد تلقيه 3 طعنات من قبل نزيل كويتي اثر مشاجرة حدثت 
بينهما، وسجلت بحق النزيل اجلاني تهمة الشروع في القتل 
وفتح حتقيق ملعرفة كيفية حتصله على أداة اجلرمية. من جهة 
اخ����رى، أصيبت بائعة تعمل في مطار الكويت بعد تعرضها 

للضرب من قبل متسوق كويتي ألقي القبض عليه الحقا.

سجين يطعن زميله بـ 3 طعنات في »المركزي«

تدريب وهمي في المطار 
»V.I.P« الستقبال طائرة

مواطنة تبلغ عن مصرع زوجها 
وزوجته الجديدة

أمير زكي
جتري عدد من اجلهات األمنية تدريبا وهميا في 
مطار الكويت الدولي اليوم ويتمثل في االس���تعداد 
الستقبال طائرة حتمل ش���خصية مهمة، وبحسب 
مصدر امني فان اجلهات التي ستشارك في التدريب 
هي االطفاء وأمن املطار وادارة االثر واملتفجرات وادارة 
الطوارئ الطبية، موضحا املصدر ان التدريب سيتركز 

على استعدادات جميع اجلهات الستقبال الطائرة.

هاني الظفيري
س���جلت قضية بالغ كاذب وازعاج سلطات ضد 
مواطنة ابلغت عن مصرع زوجها وزوجته اجلديدة 
في شقتهما، وفور تلقي بالغ القتل توجه رجال األمن 
ليكتشفوا ان البالغ كاذب بعد ان وصلوا الى سكن 
الزوج مع زوجته اجلديدة وليعرفوا ان الزوجة األولى 
التي تقدمت بالبالغ وكان قصدها اقالق راحة زوجها 

الذي تزوج مؤخرا بأخرى قبل نحو اسبوع.


