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محمد الجالهمة
تقدم���ت مواطنة صباح ام���س الى مخفر 
ابوحليفة متهم���ة رئيس مركز خدمة برتبة 

رائد بإهانتها على مرأى من املراجعني.
وق���ال مصدر امن���ي ان مواطنة تبلغ من 
العمر 60 عاما قالت انها ذهبت الى احد مراكز 
اخلدمة في محافظة األحمدي إلنهاء معاملة 

إقامة مخدومتها إال ان الرائد قام بالتلفظ عليها 
وإهانتها امام املراجعني.

وأش������ار املص���در األمني ال���ى أن أحد 
رجال االمن نصح املواطنة املس���نة بتقدمي 
ش���كوى الى الفريق احم���د الرجيب بعد ان 
س���مع اإلهانة الكبيرة التي وجهها الضابط 

الى السيدة املسنة.

مواطنة تتهم »رائد« بإهانتها 

الضابط العائد احلميدي الشمري برفقة محاميه السبيعي

عصابة املخدرات في قبضة املباحث العميد الشيخ أحمد اخلليفة

املركبة بني االشجار
املتهمون بالتسكع والدعارة في املباحث وفي االطار الرائد مطر سبيل اثناء احلملة

متسكعون وسائبة في قبضة أمن الجهراء وإغالق وكر مختلط في الجليب مواطنة تتهم عربيًا 
بضربها بـ »كبد«

صراخ آسيوية أنقذها 
من السلب ..

ومتشّبه في بنيدر

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
اتهمت مواطنة وافدا عربيا 
يعم���ل لدى ش���خصية مهمة 
باالعت���داء عليه���ا بالض���رب 
ومحاول���ة دهس���ها حس���ب 

ادعائها.
 وقالت املواطنة ان مركبة 
بق��يادة واف���د عربي انحرف 
عليها في الشارع العام وقامت 
بالطل���ب منه التوقف فما كان 
اال ان توقف وح���اول ضربها 

ودهسها.
من جهة أخرى، ابلغت مواطنة 

باالعتداء عليها بالضرب.
وقالت ف��ي مخ���فر النعيم 
انها فوجئ������ت بطل����ي���قها 
يتوق���ف مق���اب���ل مدرس���ة 
اب���نائها وفي��ما ش���اه����دها 
اثن���اء اصطحابها ألبنائها قام 

بضربها.
على صع��يد آخ���ر، ادعى 
صاح���ب صال��ون آس�����يوي 
اجلنس���ية ض���د 4 اح�����داث 
باالعتداء عليه بالضرب بدعوى 
انه لم يجد تنف���يذ قصة شعر 

طلبوها.

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري
ساعد صراخ وافدة آسيوية 
على افش���ال محاولة س���لبها 
بالقوة من قبل وافد آس���يوي 
ومتكن املارة من اإلمساك باللص 
وإحالته إلى مخفر الصاحلية، 
وكان امل���ارة فوجئوا بصراخ 
آسيوية وامساكها بوافد، حيث 
جتمع املارة وأمسكوا باآلسيوي 
وتبني أن الوافد حاول س���لب 
شنطة اآلسيوية والفرار جريا 

على االقدام.
من جه���ة اخرى، قام رجال 
أمن مخفر الواحة باستدعاء والد 
فتاة كويتية بعد ان قام بطردها 
من منزلها اثر تأخر الفتاة في 
العودة إلى املنزل وقال مصدر 
ان دورية شاهدت فتاة حتمل 
شنطة وتسير في عرض الشارع 
ليتم توقيفها واكتشاف حقيقة 

طردها من منزل أسرتها.
على صيد آخر، أحيل شاب 
العامة  إل���ى اإلدارة  كويت���ي 
للمباحث اجلنائية بعد ضبطه 
في منطقة شاليهات بنيدر وكان 
مرتديا املالبس النسائية وكانت 
التهمة التي أحيل مبوجبها إلى 
التشبه  املباحث اجلنائية هي 

باجلنس اآلخر.
وإلى منطقة س���لوى، فقد 
ابنته ذات  أصطحب مواط���ن 
ال���� 14 عاما بعد أن اعترفت له 
بأن شخصا يبلغ من العمر 27 
عاما قام باختطافها مرتني ليتم 
تس���جيل قضية وجار ضبط 

الشخص املطلوب.

والى منطقة الفروانية فقد قام 
العميد غلوم حبيب باس����تهداف 
وكر مش����بوه مبنطقة اجلليب، 
وفيه مت ضبط 4 آسيويات يقدمن 
املتع����ة و8 رجال من جنس����يات 
ان  املقرر  عربية وآسيوية، ومن 
يقوم العميد غلوم بابعاد جميع 

املضبوطني داخل وكر اجلليب.

رجال االمن مالبس مدنية حتى ال 
ميكن لهؤالء املتسكعني الهرب، الى 
جانب قيام رجال امن ايضا مبالبس 
مدنية بالتظاه����ر بأنهم يريدون 
عمالة ومن ثم مت ضبط املخالفني 
والوافدين املنتهية اقامتهم وبلغ 
عدد هؤالء 30 وافدا، اما املتسكعون 

فبلغت اعدادهم 25 شابا.

الصباح الباكر في منطقة اجلهراء  
احلرفية وعليه قام العميد محمد 
طنا بتكليف الرائد مطر سبيل وكل 
من مالزم فيحان املطيري وناصر 
القطان والعرفاء س����عد محذاف 
وبن����در الظفي����ري وعبدالعزيز 
العنزي، ومت اعداد خطة لاليقاع 
باملتس����كعني عبر ارتداء عدد من 

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
شنت مديريات امن محافظات 
االحمدي بقيادة العميد عبدالفتاح 
العلي، واجلهراء بقيادة العميد 
محم���د طن���ا، وام���ن الفرانية 
بقي���ادة العميد غل���وم حبيب 
حملتني حصدت���ا اعدادا كبيرة 
من املتس���كعني والعاملني في 
الدعارة واملترددين على  اوكار 
تلك االوكار، الى جانب توقيف 
نحو 30 وافدا م���ا بني مخالف 
لقانون االقامة او انتهت اقامتهم 
داخل البالد، كما اكد مصدر امني 
ان املتسكعني الذين مت القبض 
عليه���م داخل اس���واق جتارية 
ومقابل املدارس مت احتجازهم في 
املخافر التابعة ملناطق توقيفهم 
على ان يكون اطالق س���راحهم 
مرهونا بحضور ولي امر املتسكع 
بحيث يوقع على تعهد بااللتزام 
التسكع  بالسلوك اجليد وعدم 

ومضايقة العائالت والنساء.
واس����تنادا ملص����در امني فإن 
عدة بالغات وردت الى مدير امن 
اجلهراء العميد محمد طنا عن تزايد 
املتسكعني داخل االسواق التجارية 
وانتش����ار العمالة الس����ائبة في 

»الداخلية«: مصرع 8 مواطنين و 9 وافدين 
في حوادث مرورية األسبوع الماضي

هاني الظفيري ـ محمد دشيش
ش����هدت معظم مناطق الكويت حوادث متفرقة 
كان ابرزها انقالب جيب بني منطقتي النعيم وتيماء 
وحتديدا باجتاه مستشفى اجلهراء، تسبب في اصابات 
متفرقة ليتجه على الفور الى مكان احلادث املالزم 
هادي العنزي والوكيل حويط الشمري من دوريات 
مرور اجلهراء. وإلى الساملية فقد تعرض شابان الى 
خلع في الكتف. من جهة أخرى ذكرت اإلحصائية 
األسبوعية حلاالت الوفيات غير اجلنائية »حوادث 

السيارات« الصادرة عن اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 
ان الفترة من 2009/12/27 الى 2010/1/2 ش����هدت 17 
وفاة من بينها 8 كويتيني و9 غير كويتيني. ورغم 
املناشدات الكثيرة واحلمالت التوعوية التي قامت 
بها إدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية وحتذيراتها 
املس����تمرة ملستخدمي الطريق إال ان أعداد الوفيات 
مازالت في ارتفاع. وحثت ادارة اإلعالم األمني املواطنني 
واملقيمني التقيد بقواعد املرور وااللتزام باإلرشادات 

املرورية حفاظا على سالمتهم وحماية أرواحهم.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

الحكم بإعدام سوري مّثل بجثة مصري في الجليب

براءة مواطن من إتالف خمس دوريات

من العمر خمسة وعشرين 
عام���ا، وبالبحث عن املتهم 
تبني أنه غادر البالد بعد ثالث 
ساعات من ارتكابه اجلرمية 
مما أكد للس���لطات األمنية 
أنه قد يكون ه���و اجلاني 

احلقيقي.

املائة شخص وكان من بينهم 
املتهم ولم يضبط املتهم وهو 
يقوم بسكب الديزل أو رمي 
احلجارة على رجال الشرطة 
أو إطفاء  أو االس���تعراض 
األنوار أو حتى لم يضبط 
معه أدوات تستخدم بسكب 
الديزل ولم تكن مبالبسه أي 

قضت محكمة اجلنايات 
أمس برئاسة املستشار حمود 
املطوع وأمانة سر سيد مهدي 
بإعدام السوري )ح. أ.( بعد 
إدانته بقتل وافد مصري في 
جليب الشيوخ وفصل رأسه 
عن جسده في شهر رمضان 

من العام املاضي.
كانت جثة املجني عليه قد 
وجدت مساء يوم 28 سبتمبر 
الرأس عن  2008 مفصولة 
اجلس���د أعلى سطح إحدى 
البنايات بعد أن قام القاتل 
بفصل الرأس عن اجلس���د 
وإلقائهما أسفل أحد خزانات 
املياه وتغطيتهما بأكياس 

بالستيكية.
التحقيقات  وقد أسفرت 
األولية عن وج���ود عالقة 
بني القتي���ل واملتهم البالغ 

قضت محكمة اجلنايات 
برئاس���ة املستشار صالح 
احلوط���ي بب���راءة مواطن 
م���ن تهمة إت���الف الطريق 
العام وس���يارات الشرطة 
وصن���دوق الكهرباء التابع 
للدولة وتهمة ارتكاب أفعال 
الطريق  تهدد مس���تخدمي 
العام بس���كبه مادة الديزل 
على الطريق وتهمة االعتداء 
على موظفني عموميني من 

قوة الشرطة.
كان دفاع املتهم احملامي 
بشار النصار خالل جلسات 
احملاكمة قد ترافع ش���فاهة 
ش���ارحا ظ���روف الدعوى 
دافعا ببط���الن ضبط املهم 
والقبض عليه لعدم توافر 
حالة اجلرمية املشهودة في 
حقه النتفاء صلة املتهم به 
حيث إن املتجمهرين جتاوزوا 

ومتت مخاطبة السلطات 
األردنية حي���ث كان املتهم 
متواجدا لديها رهن التحقيق 
عندما مت إبالغ الس���لطات 
هناك بأمر املتهم، ثم مت إيفاد 
بعثة أمنية كويتية لتسلم 
املتهم من السلطات األردنية 

والعودة به إلى الكويت.
املتهم  وبالتحقيق م���ع 
فور عودته اعترف بارتكاب 
اجلرمية مبررا ذلك برغبته 
في التخلص من ديون مالية 
واحلص���ول على عش���رة 
إيصاالت أمانة كان قد وقعها 
للقتيل مقابل تنازل األخير 
عن محل للهواتف. ثم عاد 
وأنكر التهمة عندما عرض 
على النيابة مرة أخرى معلال 
اعترافه األولي بأنه كان وليد 

إكراه وتعذيب.

أثار تشير إلى ذلك.
الدعوى  تخلص وقائع 
كما جاءت على لسان متلقي 
الرائد مبديرية امن  البالغ 
األحمدي بأن���ه تلقى بالغا 
بوجود جتمهر واس���تهتار 
ورعونة باملركبات وسكب 
الدي���زل وإطف���اء األنوار 
بالطريق العام بدوار قطعة 4 
مبنطقة ضاحية علي صباح 

السالم.
فتوج���ه على رأس قوة 
إلى  املباحث والشرطة  من 
م���كان الواقعة وش���اهدوا 
عددا يفوق املائة ش���خص 
متجمهرين وقاموا بسكب 
العام  الطريق  الديزل على 
وأطفأوا األنوار وقاموا برمي 
احلجارة على رجال الشرطة 
فأتلف���وا 5 دوريات تابعة 

لوزارة الداخلية.

.. واإلعدام لباكستاني جلب هيروينًا في بطنه

سجن مختلس »الداخلية« ثالث سنوات

قضت محكمة اجلنايات أمس برئاس���ة 
املستشار حمود املطوع وأمانة سر سيد مهدي 
بإعدام وافد باكس���تاني وبراءة شريكه بعد 
أن اتهم األول بجلب مادة مخدرة � هيروين 
� عبر تهريب 81 كبسولة في أحشائه بقصد 
االجتار ومخالفة قانون اجلمارك بإدخال مواد 
ممنوعة دون أخذ إذن اجلهات الرسمية. وفي 
التفاصي���ل أن معلومات وصلت إلى اإلدارة 

العامة ملكافحة املخدرات في وزارة الداخلية 
تفيد بقدوم باكستاني إلى الكويت بحوزته مواد 
مخدرة وفي التحقيق معه أنكر أن يكون لديه 
أي مواد ممنوعة بيد أن رجال املكافحة بعد 
التحقيق معه اكتشفوا وجود 81 كبسولة في 
بطنه بداخلها مادة هيروين. وفي التحقيقات 
اعترف بالتهمة املوجهة إليه مبينا وجود شريك 

معه، الذي أنكر االتهام املوجه إليه.

قض���ت محكم���ة اجلنايات برئاس���ة 
املستشار هشام عبداهلل وأمانة سر محمد 
مصطفى بحبس مواطن ثالث سنوات مع 
الشغل والنفاذ وتغرمي املتهم الثاني 50 
دينارا بعد أن وجهت لهما النيابة العامة 

تهمة االستيالء على أموال عامة ومستندات 
رسمية باالستيالء على أربعة مناذج ألوراق 
صادرة من إدارة شؤون القوة في وزارة 
الداخلي���ة وقام املته���م األول بتزويرها 

مبساعدة املتهم الثاني.

املستشار حمود املطوع

احملامي بشار النصار

دّلل السمك أرشد »المكافحة« عن شركائه
وضبط 3 وافدين في شقة للتعاطي بالسالمية

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
احال مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد الشيخ احمد 
اخلليفة امس الى النياب���ة العامة ملفات قضيتني بلغ عدد املتهمني 
بها 8 متهمني بواقع 5 متهم���ني في القضية االولى منهم 4 ايرانيني 
و3 متهمني من اجلنسية املصرية في القضية الثانية وجميعهم لم 
يتجاوزوا 30 عاما، اما اجمالي املواد املضبوطة في القضيتني فكانت 
عبارة عن كيلو من مادة احلشيش ونصف كيلو من مادة االفيون.

وحول ظروف القضيتني وكيفية توقيف املتهمني فيها، قال مصدر 
امني ان معلومات وصلت الى مدير عام املكافحة عن اجتار دالل في 
سوق الس���مك باملواد املخدرة بنوعيها حشيش وأفيون، وعليه مت 
تش���كيل فريق عمل من ادارة املكافحة احمللية بقيادة العقيد احمد 
الشرقاوي ومس���اعده املقدم محمد الهزمي وقوة مكونة من النقيب 
عبدالعزيز العقيلي وحمد الصباح واملالزمني اولني ناصر العجيمان 
وعلي عبداهلل، ومتكن فريق املكافحة احمللية من اس���تدراج الدالل 
لبيع 3 اصابع من احلش���يش وحدد مكان التسليم وتسليم املبلغ 

املالي املرقم خلف شبرة سوق السمك ليتم ضبطه ومن ثم االنتقال 
الى مسكنه والعثور بداخل املنزل على كميات متفاوتة من احلشيش 
واالفيون، كما ارش���د املتهم الثاني والذي يقطن بنيد القار عن آخر 
من اجلنس���ية االيرانية ايضا عثر عنده على كمية من احلش���يش 
واالفيون وارش���د املتهم عن ثالث عراقي هو اآلخر عثر في ش���قته 
بالدس���مة على كمية من احلشيش وارش���د الثالث عن رابع ايراني 
وأرش���د املتهم الرابع عن آخر املتهمني في هذه القضية وهو ايراني 
ايضا واعترف االخير بأن هناك ايرانيا سادسا خارج البالد هو من 

يجلب هذه السموم.
اما القضية الثانية والتي س���قط فيها 3 وافدين مصريني، فقال 
مصدر امني ان قوة املكافحة احمللية وبعد ورود معلومات عن قيام 
الوافدين بتعاطي املخدرات داخل شقة في الساملية واتخاذ هذه الشقة 
مقرا لالجتار في احلشيش، متت مداهمتها بعد استصدار اذن نيابي 
وعثر مع الوافدين الثالثة على نحو ربع كيلو من احلشيش اعترفوا 

بحيازته بقصد االجتار والتعاطي.

علم����ت »األنب����اء« ان النيابة
العام���ة وجه���ت للضابط 
الكويتي احلميدي الشمري تهمة 
الدخول الى البالد بصورة غير 
شرعية بعد هروبه من اليمن، 
الداخلية  فيما فتح���ت وزارة 
حتقيقا موسعا للوقوف على 
االختراق األمني الذي من خالله 
متكن الشمري من الدخول الى 
البالد في ساعة متأخرة من مساء 
امس األول عن طريق البحر ومن 
ثم االنتقال الى مسكنه وتسليم 
نفسه الى النيابة العامة صباح 
امس بعد دخوله البالد بأكثر 

من 30 ساعة.
وأبلغت مصادر مطلعة ان 
النياب���ة العامة اس���تمرت في 
التحقيق مع الضابط الشمري 
حتى وقت متأخر من مس���اء 
امس مرجحة ان تصدر قرارا 

باحتجازه.

كيفية التسلل

ال���ى ان وزارة  وأش���ارت 
الداخلية هي األخرى ستقوم 
بالتحقيق مع الضابط للوقوف 
عل���ى كيفية تس���لله ومن ثم 
معاجلة ه���ذا األم���ر، فيما لم 
يعرف ما اذا كانت الس���لطات 
اليمني���ة س���تقوم مبخاطبة 
الكويت الستعادة الضابط اال 
ان مصادر امنية استبعدت ان 

تبادر لالحتجاج او تقدمي مذكرة 
استفسار بخصوص قضيته، 
ما اس���تدعى مع عدة مطالبات 
نيابية ضرورة التدخل حلماية 

املواطن الكويتي.

خزينة الفندق

كما تعرض الشمري لسرقة 
أمواله املودعة بخزينة الفندق 
بعد ان اس���تولت عليها قوات 
األم���ن اليمنية حلظة وصوله 
لليمن ولم تبادر إلعادتها له، 
ما دفعه للش���كوى امام جهات 
السياحة في اليمن التي خاطبت 
الفندق وسلطات األمن اليمنية 
بضرورة إعادة األموال له وإال 
فإنها ستقوم برفع دعاوى على 
تلك اجلهات، إال ان ش���يئا من 

ذلك لم يحدث.

سعيد بالعودة

وقال الش���مري: انه سعيد 
بعودت���ه لوطنه ال���ذي خدمه 
كضابط عس���كري تش���هد له 
سيرته العسكرية منذ االحتالل 
العراقي الغاشم ومشاركته في 
املقاومة الكويتية حتى ما قبل 
االحداث االخيرة التي حصلت 
معه، وانه يثق متاما بالقضاء 
الكويت���ي ويضع مصيره بكل 
ثقة بني يديه مطمئنا حلكمته 

وعدالته جتاه أبنائه.

تقدم الكويت على إعادة تسليمه 
مرة اخرى الى اليمن باعتبار ان 
هذه اخلطوة اذا حدثت ستكون 
سابقة، السيما ان هناك حقائق 
تش���ير الى تع���رض الضابط 
الس���لطات  لالعتقال من قبل 

اليمنية وتعرضه لالعتداء.
وق���ال احملام���ي احلميدي 
السبيعي في تصريح جلريدة 
»رقابة« االلكترونية فيما يتعلق 
بتفاصيل هروب الشمري من 
اليمن، ان مجموعة من اليمنيني 
املتعاطفني معه وقضيته، دبروا 
له م���ن يقله عن طريق البحر 
وإيصاله للكويت، وقد وصلها 

بالفعل مساء السبت املاضي.
يذك���ر ان الضابط الكويتي 
اعتقل بتاريخ 2 فبراير 2008 
واتهم حينها بع���دة تهم منها 
التعاون مع احلوثيني ثم اتهامه 
بجرمية قتل وأخيرا اتهم بتجارة 
املخدرات الى ان حكمت احملكمة 
اليمنية بتاريخ 14 اكتوبر 2009 

ببراءته من التهمة.

توفير الحماية

وكان محاميه في هذه القضية 
احملامي احلميدي السبيعي، قد 
طالب وزارة اخلارجية الكويتية 
بالتدخل لتوفير احلماية الالزمة 
للشمري بسبب تعرضه للعديد 
من التهديدات اجلدية وحصل ما 

كان يخشاه الشمري ومحاميه 
الكويتي  بأن تعرض الضابط 
حملاولة اغتيال فاشلة أدت إلى 
تعرضه إلصابة نافذة في فخذه، 
تدخلت بعدها السفارة الكويتية 
ووفرت له مق���را مؤقتا بأحد 

الفنادق وحتت احلراسة.

بالغ كاذب

وقد اتهم الش���مري حينها 
بتق���دمي ب���الغ كاذب وإزعاج 

الس���لطات وحجزت���ه وأتت 
املباحث بشاهد لم تقبله النيابة 
في اليمن وأطلقت سراح الشمري 
وحفظت القضية. وبعد كل هذه 
احلوادث، قرر الشمري الهرب 
من اليمن لينقذ حياته، علما انه 
تعرض جللطتني في القلب اثناء 
فترة حبسه ولصنوف التعذيب 
والتي منها تقليم األظافر وكانت 
السفارة الكويتية شاهدة على ما 
تعرض له املواطن الكويتي ولم 

سلّم نفسه للنيابة مواجهاً تهمة دخول البالد بصورة غير مشروعة

الضابط الشمري يعود إلى البالد هارباً من اليمن


