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إعداد: مؤمن المصري

الشمري يهدد بمقاضاة »الداخلية«

االتهام موجه له قبل عامني.
وقد اعترف الش���مري بتهمتي اخلروج 
من اليمن والدخول الى الكويت بطرق غير 
مشروعة وقال ان ما دفعه لذلك هو حالته 
املرضية وحاجته للعالج في الكويت حيث 
ان���ه قد تعرض جللطتني ف���ي القلب اثناء 
فترة حبس���ه وملختلف اصناف التعذيب، 
وبسؤاله عما اذا كان هناك استئناف ضده 
في القضية الت���ي حصل فيها على البراءة 

في اليمن اجاب الشمري بالنفي.

فّج���ر الضابط العائد هرب���ا من اليمن 
احلميدي الشمري امس مفاجأة جديدة عندما 
انكر امام النياب���ة العامة انه كان موجودا 
بالكويت في تاريخ 2008/3/9 وهو التاريخ 
الذي سجلت فيه قضية ضد الشمري بتعاطي 

املخدرات.
وقد امرت النيابة العامة باستمرار حجز 
الشمري على ان يعاد عرضه عليها اليوم 
الستكمال التحقيق معه على خلفية قضية 

دخوله الى البالد بطريقة غير شرعية.
وكشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان 
النيابة العامة عرضت على الشمري مستندا 
رس���ميا من وزارة الداخلية يفيد باتهامه 
في قضية تعاطي مخدرات س���جلت ضده 
في 2008/3/9 في حني انه غادر الكويت في 
2008/1/28 أي بعد خروجه من الكويت بنحو 

شهر ونصف الشهر.
واكدت املص���ادر ان احلميدي أثبت في 
ان���كاره ورفضه االتهام  التحقيق  محضر 
املوجه له من وزارة الداخلية، مؤكدا ان هناك 
مؤامرة حتاك ضده، وانه سيقوم مبقاضاة 
وزارة الداخلية بشكوى سب وقذف وتزوير 
في محررات رس���مية في حال عدم ثبوت 
التهمة عليه كون املستند الرسمي الصادر 
من الداخلية واملرسل الى النيابة العامة لم 
يتضمن احلكم املتهم به الش���مري رغم ان 

الضابط العائد ومحاميه في الكويت

»الكلية« تلغي قرار »التربية« بعدم التصديق
على شهادات ممنوحة من معاهد مصرية

بكل مراحلها وصدقا على 
الش���هادات الصادرة بهذا 
اخلصوص من س���فارتنا 
العربية  بجمهورية مصر 
ل���م ينكره احد  بتصديق 
بل أك���دت عليه القنصلية 
الكويتية بوزارة اخلارجية، 
مشيرا في الوقت ذاته إلى 
أن وزارة التربية من خالل 
التعلي���م اخل���اص  إدارة 
تعسفت في ممارسة سلطتها 
وجتاوزت حقوق اآلخرين 
وانتقصت من الدراسة التي 
قام به���ا الطلبة على مدى 

عدة سنوات.
وقال ان الدعوى القضائية 
التي أقامها نيابة عن موكليه 
أمام الدائرة اإلدارية استند 

الدائرة اإلدارية  قضت 
الكلية برئاس���ة  باحملكمة 
املستش���ار حمود املطوع 
وعضوي���ة املستش���ارين 
محمد مجاهد ووليد املذكور 
وحضور أمني السر سيد سيد 
سعيد بإلغاء القرار السلبي 
ل���وزارة التربية باالمتناع 
عن تصديق شهادة صادرة 
من احد املعاهد بجمهورية 

مصر العربية.
وأك���د احملام���ي مبارك 
اخلشاب الذي أقام الدعوى 
أم���ام احملكم���ة نيابة عن 
موكليه م���ن الطلبة الذين 
تخرجوا في املعهد دون أن 
تصدق وزارة التربية على 
ش���هاداتهم بعدما تقدموا 
إلدارة التعلي���م اخل���اص 
بطلب تصديقها ومعادلتها، 
أن قض���اء احملكمة أصاب 
احلقيقة كما هو العهد في 
النزيه  الكويت���ي  القضاء 
واألحكام البارزة التي باتت 
عنوان���ا للقض���اء اإلداري 
والذي ترس���خ في أحكام 

مميزة.
وأشار احملامي اخلشاب 
إل���ى أن موكلي���ه تخرجا 
أنهيا  في املعه���د بعدم���ا 
سنوات الدراسة في املعهد 

إلى عدم وج���ود مبرر أو 
سبب يحول دون تصديق 
الشهادة الدراسية في الوقت 
ال���ذي قامت في���ه وزارة 
التربي���ة باعتماد ومعادلة 
وتصديق الشهادة الدراسية 
لطلبة آخرين تخرجوا في 
املعهد ذاته الذي تخرج فيه 
موكاله مما يثبت تعسف 

جهة اإلدارة جتاههما.
وكشف احملامي اخلشاب 
عن أن إدارة التعليم اخلاص 
لم تتول مخاطبة اجلهات 
املعنية في اخلارج للتأكد 
من سالمة صدور الشهادة 
الدراسية بل ماطلت أيضا في 
عدم قبول إحالة الشهادات 
الدراسية إلى جلنة معادلة 
الشهادات مبستوى الثانوية 
العام���ة وهي اجلهة املناط 
بها تقدير األمر الفني فيما 
يتعلق مبس���توى التعليم 
والدراسة والتأهيل وما إذا 
كانت الشهادات الصادرة من 
املعاهد والكليات واجلامعات 
األجنبية مساوية أو مماثلة 
ملا تصدره عن املدارس أو 
املعاهد أو كليات اجلامعة في 
الكويت وهي مسائل فنيه 
إمنا تستقل اللجنة بتقديرها 

وتترخص في تقييمها.

»التمييز« تؤيد إعدام مواطن قتل وافدًا بـ 3 طلقات
قضت الدائرة اجلزائية مبحكمة التمييز 
أمس برئاسة املستشار أحمد العجيل وأمانة 
س���ر صفوت املفتي برف���ض الطعن املقدم 
من املواطن )ص.ع.(، املتهم بخطف وقتل 
املصري )أشرف( وأيدت حكم اإلعدام الصادر 

ضده.
وتخلص الواقعة فيما ش���هد به ضابط 
املباحث بأن حترياته السرية دلت على أن 
املجني عليه كان يهم بركوب س���يارته من 
أمام منزله مبنطقة املنقف في التاس���ع من 
مارس 2005 فاستوقفه املتهمان األول )إ.( 
والثاني )ص.( متظاهرين بأنهما من رجال 

الشرطة وطلبا منه إبراز هويته.

ثم طلبا من���ه الركوب في س���يارتهما 
وتوجها به إلى صحراء ميناء عبداهلل وأمروه 
باخلروج من السيارة وأخذوا منه محفظته 
وطلبا الرقم الس���ري لبطاقته االئتمانية. 
ومبراجعة رصيد حس���ابه بالبنك وجدوا 

أنه »صفر«.
وفي تلك اللحظة ح���اول املجني عليه 
استخدام تلفونه النقال، فنهره املتهم األول 
وأخذ التلفون من يده. وعندما أراد املجني 
عليه استرداد التلفون من املتهم األول أطلق 
األخير ثالثة أعيرة نارية من مسدس كان 
بحوزته. ثم ركب املتهمان سيارتهما وانطلقا 

هاربني تاركني الضحية تنزف.

قررت محكمة اجلنايات امس برئاسة 
املستش���ار ع���ادل الصق���ر وعضوي���ة 
املستش���ارين أحمد أب���و العمامي وخالد 
عبدالهادي وأمانة سر هشام سماحة تأجيل 
دعوى حريق العيون جللسة 19 اجلاري 
لضبط واحضار الشهود الثالثة الذين طلبت 
احملكمة حضورهم في اجللسة السابقة. 
ولم ميثلوا ألمر احملكمة وهم.. زوج املتهمة 

وعاملة بوفيه العرس واخلادمة. 
وقد أحضرت املتهمة من السجن املركزي 
في حراسة أمنية مشددة كالعادة وحضر 
معها احملاميان سقاف السقاف وزيد اخلباز. 

وصمم احملامي اخلباز على طلب استدعاء 
الشهود وقرر ان الزوج لم يحضر مع علمه 
بأن احملكمة قد خاطبته للمثول أمامها. من 
جانبه صمم اخلباز على طلبه بضم الڤيديو 
الذي أقر ضابط املباحث عند حضوره بأن 
املتهمة لم تكن متواجدة في محطة البنزين 
ألن هذا الڤيديو يؤكد ويثبت عدم ذهاب 

املتهمة إلى محطة البنزين.
كم���ا طالب بض���م محت���وى تفريغ 
الكامي���رات املوجودة مبحط���ة البنزين 
الوراق الدعوى كما صمم هو اآلخر على 

استدعاء الشهود.

تغيب الزوج والخادمة وعاملة المطعم
أرجأ قضية قاتلة العيون إلى 19 الجاري

محمد الجالهمة
علمت »األنباء« ان ادارة االنتربول الدولي 
طلبت من الكويت انتداب ضباط ملدة 3 اشهر 
الى مقر االدارة في فرنس���ا وذلك في اطار 
اجلهود الدولية لوقف االجتار في البشر.

من جهة اخرى اج���رت االدارة العامة 
للهجرة تدويرا داخليا تضمن نقل 16 مهنيا 

الى مقرات عمل جديدة وضابط و17 وكيل 
ضابط. من جهة اخرى، استقبل وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون التعليم الشرطي 
والتدريب اللواء الشيخ احمد النواف وفد 
أكادميية العلوم الشرطية باالمارات، مؤكدا 
على اهمية التعاون الش���رطي في االطار 

اخلليجي.

تخصص ضباط لالتجار في البشر  وتدوير داخلي في »الهجرة«

الفودري: نقل المصابين في انقالب الجبيل إلى »البابطين« و»الرازي«

وافدة تتهم مفتشًا جمركيًا بالفعل الفاضح
وصراخ »عربية« في النقرة أنقذها من 3 ذئاب 

أمير زكي
أمر وكيل نيابة الفروانية بتسجيل قضية هتك 
عرض انثى وحتريض على الفسق والفجور بحق 
مفتش جمركي مبطار الكويت الدولي وذلك بعد 
ان تقدمت وافدة من اجلنسية املصرية وابلغت 
بأن املفتش تلمس اجزاء حساسة من جسدها 
وقال مصدر امني ان الوافدة حضرت الى مخفر 
اجلليب امس األول وقالت انها ول���دى خروجها 
من املنطقة اجلمركية اوقفها املفت��ش اجلمركي 
وطلب منها تفتيش جميع امتعته���ا واستجابت 
ملا طلب باعتباره يقوم بعمله مشي��رة الى انه 
بعد ان انتهى من تفتيش حقائبها ابلغه���ا بأنه 
اليزال يش���ك في حيازته���ا ملمنوعات واتصل 
بسي���دة تعمل في اجلمارك وطلب منها تفتيشي 

ذاتيا.
واضافت الس���يدة: رغم كل ذلك لم اعترض 
مع يقيني بأني ال أحمل اي ممنوعات، مشيرة 
الى ان املفتش���ة التي طلب منها ان تخضعني 
للتفتيش الذات���ي ذهبت بي الى احدى الغرف 
وقامت بتفتيشي وفيما تقوم بعملها فوجئت 

برجل اجلمارك يدخل الى غرفة التفتيش الذاتي 
ويقوم بتلمس أجزاء من جس���دي مؤكدة انها 
اعترضت بشدة على تلمس املفتش جسدها اال 

انه لم يعر هذه االعتراضات أي اهمية.
من جهة اخرى، تقدمت وافدة سورية )45 عاما( 
الى مخفر النقرة وابلغت عن ان 3 شباب مجهولني 
حاولوا اختطاف ابنتها البالغة 18 عام��ا عنوة 

وذلك بسحبها الى مركبة كانوا يستقلونها.
وقال مص���در امني ان المجني عليها الفتاة 
الس���ورية ابلغت رئيس مخفر النقرة المقدم 
بدر الناص���ر انها كانت في طريقها من البقالة 
المجاورة لمنزل اسرتها الى منزلها وفي هذه 
االثناء اقتربت منها س���يارة بداخلها 3 شباب 
وبدأوا يتحدثون إليها بطريقة وقحة وحينما 
لم تعرهم اهتماما فوجئت بالشباب يتوقفون 
بمركبتهم ويحاولون خطفها وهو ما دعاها الى 
الصراخ ليتجمع المارة وفي هذه االثناء هرب 
الخاطفون وتمكن المارة من التقاط ارقام مركبة 
الخاطفين ونوعها وسجلت قضية شروع في 

خطف.

أمير زكي
اعلن رئيس قس����م العمليات والتخطيط في ادارة الطوارئ الطبية 
جاسم الفودري عن نقل 7 مواطنني وجثة مواطنة الى الكويت في اعقاب 
تعرضهم حلادث س����ير في منطقة اجلبيل االسبوع اجلاري، مؤكدا ان 
هناك 4 سيارات طوارئ طبية انتقلت الى منفذ النويصيب وجرى تسلم 
املصابني ونقلهم للعالج في عدد من املستشفيات منها البابطني والرازي، 
مش����يرا في الوقت ذاته الى ان هناك مواطن����ة حالتها حرجة ومت ابالغ 
وزارة الصحة بصعوبة نقلها من املستشفى التي تقيم فيها في اراضي 
اململكة العربية السعودية. وأكد الفودري ان وزارة الصحة السعودية 
أبدت كل ما من ش����أنه نقل املصابني وتقدمي الرعاية الصحية لهم، الفتا 
الى ان نقل املصابني الى املستشفيات الكويتية حظي باهتمام من وزير 
الصحة د.هالل الساير والوكيل املساعد للشؤون الفنية د.خالد السهالوي 
ووكي����ل ال����وزارة د.إبراهيم العبدالهادي الذي تواص����ل مع مدير ادارة 
الطوارئ الطبية د.فيصل الغامن. من جهة أخرى، ش����هد طريق الدائري 
السابع مقابل غرب اجلليب حادثا مروريا اسفر عن وفاة مواطن واصابة 
اخرى، وقال مدير ادارة العالقات العامة في االطفاء املقدم خليل االمير 
ان االطفاء ارسل للتعامل مع احلادث مركز اطفاء اجلليب بقيادة النقيب 

بدر الطرقي الخراج جثة املتوفى وانقاذ آخر احتجز داخل املركبة.

الصبر: متغيرات دولية وإقليمية وراء تصاعد العمليات 
اإلرهابية وخسائره تفوق ما تخلفه الحروب النظامية

اكد مدير ادارة االعالم االمني 
الناطق الرس���مي باسم وزارة 
الداخلية العقيد محمد الصبر ان 
العالم شهد، في ظل املتغيرات 
الدولية واالقليمية املعاصرة 
خاصة خالل العقود االخيرة من 
القرن العشرين، واوائل القرن 
احلادي والعش���رين، تصاعدا 
للعمليات االرهابية التي نتج 
عنها خس���ائر جسيمة ال تقل 
خطورة عن خسائر احلروب 
النظامية، م���ا ادى الى اعتبار 
االره���اب صورة م���ن صور 
احلروب املعاص���رة وفي هذا 
االط���ار، يب���رز دور االع���الم 
والعملي���ات النفس���ية والتي 
تعد حاليا سالحا اساسيا في 
مواجهة االرهاب مع تطبيقات 

االستراتيجيات احلديثة.
واضاف في مداخلة له في 
النقاش���ية  البحثية  احللق���ة 

املنعقدة في ابوظبي حول دور 
التصدي  العرب���ي في  االعالم 
لظاهرة االره���اب ان االحداث 
على االرض برهنت بصدق عن 
ان االعالم والعمليات النفسية 
ركيزتان اساسيتان من ركائز 

األم���ن الوطني ف���ي مواجهة 
التحديات  االرهاب وغيره من 
املاثلة احمليطة بالوطن العربي 
في ظل النظام العاملي اجلديد 
وفي اطار املستجدات االمنية في 

منطقة الشرق االوسط.

سقوط لصوص الرنجات 
والحديد واألغنام في أمغرة وكبد

هاني الظفيري
أحيل إلى االدارة العامة للمباحث اجلنائية 6 أشخاص جميعهم 
غير كويتيني وذلك بعد ضبطهم بجرم الس���رقة املش���هود، وقال 
مصدر امني ان حملة اعتيادية ألمن اجلهراء باش���راف مدير االمن 
العميد محمد طنا والرائد مطر س���بيل اوقفت ش���خصا من غير 
محددي اجلنسية في س���اعة متأخرة داخل سكراب أمغرة وعثر 
بحوزته على مجموعة من الرجنات واعترف بس���رقتها من كراج 
احلجز في البلدية كما مت ضبط مصريني بحوزتهما حديد مسروق 
وتبني انهما يعمالن حارسني على قسائم واعترفا بسرقة احلديد 
من القس���ائم التي يقومان على حراس���تها، كما مت ضبط مصري 

وآسيويني يقومون بسرقة االغنام من اجلواخير.

حريق وهمي في الطابق الـ 50
يخلي 1500 شخص من برج الراية

كون���ا: نفذت االدارة العامة لالطف���اء بالتعاون مع وزارة الداخلية 
ممثلة باالدارة العامة للدفاع املدني ووزارة الصحة اليوم مترينا عمليا 
على احلريق في املباني العالية في »برج الراية« حيث يعد من أضخم 

التمرينات التي نفذتها خالل املوسم التدريبي احلالي.
واعرب املش���رف على التمرين نائب املدير العام لشؤون املكافحة 
واملوارد البشرية في االدارة العامة لالطفاء العميد يوسف االنصاري 
في تصريح له عقب التمرين عن ش���كره ملسؤولي شركة الصاحلية 
العقارية على اهتمامهم بإقامة التمرين وحرصهم الشديد على اجناحه 
وحتقيقه لالهداف احملددة مسبقا. كما ثمن العميد االنصاري دور اجلهات 
احلكومية املشاركة في التمرين متمثلة في االدارة العامة للدفاع املدني 

واالدارة العامة للمرور واالدارة العامة للطوارئ الطبية.
من جهته رأى مدير االدارة العقارية بش���ركة الصاحلية العقارية 
املهندس بدر العدساني ان هذا األمر شكل حتديا حقيقيا ملسؤولي الشركة 

مبديا ارتياحه الكبير لنجاح هذا التمرين على أكمل وجه.
وقال ان »التمرين يعتبر األول من نوعه للمباني العالية املأهولة« 
مؤكدا حرص ادارة الشركة على اقامة التمرين الختبار أنظمة السالمة 
ومدى كفاءة الطاقم املختص باألمن والسالمة في املبنى وكفاءة االجهزة 
احلكومية املعنية بعمليات احلريق واالخالء. واشاد مبستوى التجاوب 
م���ع احداث التمرين من قب���ل جميع األجهزة احلكومي���ة مثنيا على 
التعاون امللحوظ من قبل مستأجري البرج وسرعة استجابة العاملني 
على اخلروج والتعاون مع األجهزة األمنية مما ساهم بشكل كبير في 
جناح هذا التمرين حيث مت اخالء ما يزيد على 1500 ش���خص متواجد 

داخل البرج.
وكان سيناريو التمرين قد بدأ عند ورود بالغ لغرفة العمليات يفيد 
بوج���ود حريق في الطابق ال� 50 من البرج مت على اثره توجيه مراكز 

االطفاء للتعامل مع احلادث.
ومت اخالء العاملني في الطوابق العليا عبر مخارج الطوارئ وباستخدام 
مكب���رات الصوت حيث تولى طاقم األمن والس���المة العاملني باملبنى 
مبس���اعدة رجال االطفاء في اخالء االشخاص املتواجدين باملبنى بكل 

يسر وسهولة متمكنني من إطفاء احلريق في غضون نصف ساعة.

خادمة ونيوزيلندية 
إلى »المكافحة«

محمد الجالهمة ـ عبداهلل قنيص
إلى مق���ر اإلدارة  أحيل 
العامة ملكافحة املخدرات يوم 
أمس 4 أشخاص منهم وافدة 
نيوزيلندي���ة وقال مصدر 
امني ان دورية تابعة لنجدة 
الفروانية أوقفت خليجيني 
عثر بحوزتهما على 36 حبة 
كابتي، كما مت االشتباه في 
مواطن ووافدة نيوزيلندية 
داخل مطار الكويت وتبني من 
التحقيقات معهما أن هناك 
عالقة غير شرعية بينهما 
وانهما متعاطي���ان للمواد 

املخدرة.
على صعيد آخر استنجد 
مواطن بعمليات »الداخلية« 
لضب���ط وافد عرب���ي وجده 
داخل غرفة خادمته اآلسيوية 
مبنطقة الروضة ومت ضبطهما 
املباح���ث  إل���ى  واحالتهم���ا 

اجلنائية.
على صعيد آخر تقدمت 
مواطن���ة إلى مخفر س���عد 
العب���داهلل وأبلغ���ت ع���ن 
انها فوجئ���ت بأن خادمتها 
السيالنية س���كرانة داخل 
منزلها وحض���رت دورية 
إلى جهات  ونقلت اخلادمة 

االختصاص.

30 غرام هيروين و15 هاتفًا في »المركزي«
وحمالت األحمدي مستمرة

عبداهلل قنيص
شنت إدارة السجن املركزي يوم أمس األول حملة جديدة على 
عدد من سجناء السجن اجلديد وأسفرت احلملة التي تأتي في اطار 
تعليمات من وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون املؤسسات 
اإلصالحية وتنفيذ االحكام اللواء انور الياسني عن ضبط 30 غراما 
من مادة الهيروين و15 هاتفا نقاال حديثا فيما أمر اللواء الياسني 
بالتحفظ على املضبوطات وفتح حتقيق مع النزالء املشتبه في 
حيازتهم هذه املمنوعات خاص���ة ان جميع املخدرات والهواتف 
وجدت في احلمامات، وذلك للوقوف على هوية االشخاص الذين 
تعود إليهم هذه املمنوع���ات وايضا ملعرفة هوية من ادخل هذه 

املخدرات والهواتف
من جه���ة أخرى واصلت مديرية ام���ن األحمدي بقيادة مدير 
االم���ن العميد عبدالفتاح العلي حملة جديدة على املس���تهترين 
في منطقة بر ميناء عبداهلل ورغم ان احلملة شنت في منتصف 
االس���بوع اال انها خرجت بحصيلة جيدة متثلت في حترير 160 
مخالفة وضبط 8 مستهترين أغلبهم طالب في مراحل الثانوية. 
على صعيد آخر ابلغت مواطنة ضد مس���تهترين قاما مبالحقتها 
في الشارع العام وحينما رفضت التجاوب مع معاكستهما لها قاما 
بإتالف مركبتها، وسجلت قضية اتالف مال الغير بحق الشابني 
فيما متكنت املواطنة م���ن التقاط رقم الدراجة النارية التي كان 

الشابان يستقالنها.

العقيد الصبر متحدثا في احللقة النقاشية

سيارات الطوارئ الطبية واإلسعاف تعاملت مع احلادث الوهمي

الرجنات املسروقة بعد ضبطها مع البدون

املركبة التي تهشمت في حادث السابع وفي اإلطار جاسم الفودري

احملامي مبارك اخلشاب


