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االمنية
الصفحة

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
»استفدت من عالقاتي بزمالء 
لي في منفذ النويصيب وادخلت 
4 كيلو من احلشيش حتمل اسم 
»دمي���رة« وما ضبط بحوزتي 
وبحوزة املهن���دس في وزارة 
االشغال هو ما تبقى من االربعة 
كيلو حيث قمت بتصريف الكمية 
املتبقية« هكذا كانت اعترافات 
مواطن يعمل في اجلمارك ضبط 
يوم امس في مزرعته مبنطقة 
الوفرة بعد ان ابلغ املهندس في 
وزارة االش���غال بأن املخدرات 
املضبوطة بحوزته قام بشرائها 

من صديقه الذي يعمل موظفا في اجلمارك.
ووفق مصدر امني فان معلومات وردت الى 
مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد 
الشيخ احمد اخلليفة عن ان هناك مهندسا يعمل 
في وزارة االشغال يحوز كمية من املواد املخدرة 
بقصد االجتار والتعاطي وعليه امر العميد اخلليفة 
الرائد محمد قبازرد ملعرفة حقيقة حيازة واجتار 

املهن���دس في امل���واد املخدرة 
وضبط شركائه بعد التواصل 

مع النيابة العامة.
وقال املصدر االمني ان الرائد 
قبازرد شكل فريق عمل من ادارة 
العمليات ليتم عمل التحريات 
والتي اك���دت وجود كمية من 
امل���واد املخدرة داخل مس���كن 
املهندس في منطقة مش���رف 
لتتم مداهمة منزله اس���تنادا 
لإلذن النيابي وعثر في املنزل 
على نح���و ربع كيلو من مادة 
احلش���يش الى جانب عدد من 
االصابع وبالتحقيق مع املهندس 
اعترف على موظف في اجلمارك واكد انه هو من 
يزوده باملخ���درات لينتقل رجال العمليات الى 
حيث يقيم املوظف اجلمركي وبتفتيش املزرعة 
وجد فيها نصف كيلو حشيش وعدد من االصابع 
ومبل���غ مالي اعترف بانه حصيل���ة بيع املواد 
املخدرة التي جلبها من دولة مجاورة مس���تغال 

عمله في اجلمارك.

اختتمت صب���اح امس املباحثات 
اخلاصة باالجتماع الدوري ألغراض 
جتديد العالمات احلدودية بني الكويت 
واململكة العربية السعودية الشقيقة 
مبا يخص استقدام الشركات املتنافسة 

باملشروع. وقد ترأس اجلانب الكويتي 
في املباحثات مدير عام االدارة العامة 
ألمن احل���دود البرية اللواء عبداهلل 
املهن���ا، بينم���ا ترأس وف���د اململكة 
العربية الس���عودية الشقيقة اللواء 

زميم السواط.
ويأتي ه���ذا االجتماع الدوري في 
اطار التعاون الدائم والتنسيق املستمر 
بني البلدين الش���قيقني في مختلف 

املجاالت األمنية.

اللجنة الفنية الكويتية ـ السعودية
لتجديد العالمات الحدودية اختتمت اجتماعها العاشر

تأكيدًا وتفاعاًل مع ما نشرته »األنباء« في عددها أمس
»الداخلية« تعلن القبض على »وحش حولي 2«

أمير زكي
»الداخلية« أسقطت »وحش 
حولي 2«، هذا ما حدث من قبل 
رجال االدارة العامة للمباحث 
اجلنائية ي���وم اول من امس 
حينم���ا اس���تنفروا للبحث 
عن وحش جديد اس���تهدف 
البراءة وق���ام باالعتداء على 
طفلة مصرية تبلغ من العمر 
5 سنوات، حيث استدرجها 
فيما كانت برفقة خادمة االسرة 
الهندية واعتدى عليها داخل 
اح���دى دورات املياه. وكانت 
»األنباء« قد انفردت بنش���ر 
اخلبر في الصفحة قبل االخيرة 
بعدد امس. جاء حترك وزارة 
الداخلية وبيانها تفاعال مع ما 

انفردت به »األنباء«.
وقالت وزارة الداخلية في 
بيان اصدرته امس: اعلن مدير 
ادارة االع���الم االمني الناطق 
الرسمي باسم وزارة الداخلية 

العقي���د عبدالرحمن  حولي 
الصهيل الذي كانت ادارته قد 
تسلمت ملف القضية من مخفر 
النقرة مس���اء اول من امس 
العقيد الصهيل على  وشكل 
اثر تسلم امللف فرقة لضبط 
اجلاني على وجه الس���رعة، 
وتفاعلت القضية بشكل اكبر 
مع نشر »األنباء« للخبر في 
عددها ام���س، والقت اهتمام 
وكي���ل الداخلية املس������اعد 
لشؤون االمن اجلنائي الفريق 
غازي العمر الذي ابلغ الصهيل 
بالقب���ض على وحش  امس 
الثاني كما اس���مته  حول���ي 
»األنب���اء«، وأوضح املصدر 
ان عمليات البحث والتحري 
بدأت منذ اليوم االول لالبالغ 
ع���ن القضي���ة وت���م حتديد 
اوص������اف املتهم وجمع كل 
التح���ريات عنه حتى حلظة 

القبض عليه امس.

العقيد محمد هاشم الصبر ان 
رجال االدارة العامة للمباحث 
اجلنائي���ة متكنوا م���ن القاء 
القبض على املتهم باالعتداء 
على الطفلة املصرية البالغة 

من العمر خمس سنوات.
وأوضح العقيد الصبر ان 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون االمن اجلنائي الفريق 

غازي عبدالرحمن العمر اصدر 
توجيهاته في اعقاب البالغ عن 
الواقعة بتكثيف عملية البحث 
والتحري، وبالفعل متكن مدير 
ادارة مباحث محافظة حولي 
العقيد عبدالرحمن الصهيل 
ورجال االدارة م���ن مداهمة 
املنطقة التي حدثت بها الواقعة، 
وهي منطقة سكن عزاب متكنوا 
الذي  املتهم  القبض على  من 
تعرفت عليه اخلادمة الهندية 

والطفلة املصرية.
وبالتحقي���ق م���ع املتهم، 
اعترف بجرمه وهو مصري 
اجلنسية يسكن في حولي، 
ومت���ت احالت���ه ال���ى جهة 

االختصاص.
وتعقيب���ا عل���ى بي���ان 
»الداخلية«، أبلغ مصدر امني 
»األنب���اء« ان القضية وقبل 
ان تثيرها »األنباء« كانت قد 
حظيت باهتمام مدير مباحث 

الصبر: القضية حظيت باهتمام العمر والصهيل ورجاله أوقفوه في منطقة عزاب

العقيد محمد الصبر

العميد عبداهلل خليفة الراشد

املتهمان وامامهما كمية احلشيش املضبوطة

مجموعة من االسيويني ضبطوا خالل حملة أمن العاصمة

مهندس في »األشغال« وموظف في »الجمارك« 
يسقطان بكميات من حشيش »دميرة«

مداهمة 9 أوكار اتصاالت بالعاصمة 
وضبط 28 »خمر« مع بنغاليين بالفروانية

محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
متكن رجال الفرقة الليلية حملافظة العاصمة بقيادة املقدم حمود 
الرشيدي والنقيب فهد املذن واملالزم النشط غنيم املطيري من مداهمة 
9 أوكار لالتصاالت الدولية وجرى توقيف عدد من اآلس����يويني قامت 
بضبطهم الفرقة الليلية حملافظة العاصمة بعد تشكيلها مؤخرا من قبل 
مدير أمن محافظة العاصمة اللواء طارق حماد، من جهة أخرى متكن 
رجال أمن الطرق اجلنوبية يوم امس من ضبط خليجي بعد االشتباه 
به على طريق بنيدر وعثر بحوزته على كف من احلشيش كما ضبط 
وافدان بنغاليان في الفروانية وعثر معهما على 28 كيس خمر. على 
صعيد آخر أبلغ مسؤول محطة كهرباء في منطقة الفحيحيل عن سرقة 

مجهولني للوحات نحاسية من محطتني للكهرباء وسجلت قضية.

خليجي أمام »الهجرة«: حصلت على 150 ألف دينار 
من 90 عاماًل في 5 شركات وهمية

سطو مسلح على محل في جمعية

»الحسد« يستنفر األمن بسبب دجاجة
هاني الظفيري

اس���تنفرت اجه���زة وزارة 
الداخلية والسبب دماء دجاجة، 
هذا ما حدث داخل مخفر النقرة، 
وذل���ك في اعق���اب اتصال من 

شخص ابلغ فيه انه رصد آثار 
دماء على مركبة وانه يشتبه 

في جرمية قتل.
البالغ  الى موقع  وس���ارع 
املالزم مساعد املطيري ووكيل 

ضابط فايز الغشام واذ بصاحب 
اليهم ويبلغهم  املركبة يخرج 
بأن الدماء هو من وضعها بعد 
شرائه الس���يارة حديثا خوفا 

من احلسد.

محمد الدشيش ـ محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
متكن مواطن من افش����ال سرقة مصوغات ذهبية 
ومبلغ مالي من قبل خادمته اآلسيوية قبل ان تغادر 
الى موطنها بدقائق. وقال مصدر امني ان املواطن عاد 
الى منزله مبكرا ليكتش����ف سرقة املجوهرات ليقوم 
باالتصال باخلادمة ومن خالل املكاملة تبني للمواطن ان 

اخلادمة في املطار ليسارع إلى املطار ويقوم بتوقيفها 
قبل أن تغادر وبتفتيش أمتعتها عثر رجال األمن على 
املسروقات. من جهة أخرى اقدم مجهوالن على سلب 
وافد آسيوي يعمل في محل تابع إلحدى اجلمعيات 
التعاونية في األحمدي وقام املجهوالن بطعن املجني 

عليه 6 طعنات.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
اعترف ش����خص خليجي امام 
مدير ع����ام االدارة العامة ملباحث 
العميد عب����داهلل خليفة  الهجرة 
الراش����د بتقاضيه نحو 150 الف 
دينار من 90 واف����دا قام بجلبهم 
على 5 شركات وهمية، مشيرا الى 
ان كل ما كان يفعله هو مساعدة 
وافدين يحلمون بالدخول والعمل 
في الكويت وال ذنب له وانه كان 
باستطاعتهم ان يجدوا فرصة عمل 
او يغادروا الى اوطانهم بخفي حنني 
وبذلك فإن ما كان يفعله ليس إال 
خدم����ة مبقابل مال����ي. اعترافات 
اخلليجي جاءت بعد توقيفه من قبل 
ادارة املتابعة والتنسيق برئاسة 
العقيد عبداهلل الرجيب ومساعده 

ان معلومات وردت الى مدير عام 
االدارة ملباح����ث الهج����رة عن ان 
خليجي انشأ شركات وهمية وقام 
على فترات متقطعة بجلب اعداد 
من الوافدين. واضاف املصدر ان 
العميد الراشد كلف ادارة التنسيق 
واملتابعة مبهمة توقيف اخلليجي 
ليتم توقيفه واعترف باجتاره في 
االقامات ومت حصر العمالة املسجلة 
على شركاته الوهمية والتي بلغت 
90 اقام����ة ومت توقيف بعض من 
الوافدين املس����جلني على شركات 
اخلليج����ي الوهمية وأقروا بأنهم 
دفعوا 1500 دينار مقابل حضور 
كل منهم وانهم كانوا ملزمني بدفع 
300 دينار في حال حصولهم على 

عمل وحتويلهم لالقامة.

املقدم زياد اخلطيب بعد معلومات 
عن انشائه 5 شركات وهمية وجلب 
عمالة على هذه الشركات وتركهم 
عمالة س����ائبة. وقال مصدر امني 

اعتبر نشاطه في االتجار بالبشر خدمة بمقابل مالي

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

األولى على سحب القرار رقم 
26 وفي مادته الثانية عودته 
بوظيفة اختصاصي تنسيق 
إدارة معامالت بقسم متابعة 

شؤون مجلس الوزراء.
فلجأ املواطن إلى محاميه 
الذي قدم  الهاج����ري  حمود 
صحيف����ة دع����وى للمحكمة 
اإلدارية طلب في ختامها احلكم 
أوال: بقبول الدعوى ش����كال. 

مع املتهمة األولى في ارتكاب 
جرمية التزوير املسندة إليها 
عن طريق االتفاق واملساعدة 
بأن اتفقوا معا على ارتكابها 
وس����اعدوها عل����ى ذلك بأن 
زودوها ببيانات املتهم الثاني 
املمنوع من السفر الذي مثل 
أمامها وأمتت إجراءات سفره 
خارج البالد فوقعت اجلرمية 
بناء على ذلك االتفاق وتلك 

املساعدة.
وأس����ندت للمتهم الثاني 
أنه عرض على املتهمة األولى 
عن طريق املتهم الثالث مبلغ 
س����تمائة دينار على سبيل 
الرشوة ألداء عمل واالمتناع 
ع����ن عمل إخ����الال بواجبات 
وظيفتها. وأس����ندت النيابة 
العام����ة للمته����م الثالث أنه 

توس����ط وآخران مجهوالن 
لدى املتهمة األولى في عرض 
مبلغ الرشوة موضوع التهمة 
الس����ابقة عليه����ا ألداء عمل 
واالمتناع عن عمل من أعمال 
وظيفتها. وحضر دفاع املتهم 
الثاني احملامي فيصل محمد 
العتيبي ودفع بانتفاء ركن 
االش����تراك أو املساعدة بحق 
موكله وانتفاء القصد اجلنائي 
وانتفاء واقعة الرشوة وانتفاء 
القص����د اجلنائ����ي. واختتم 
العتيبي مرافعته قائال: »إن 
كان الراشي والوسيط يعاقبان 
باعتبارهما شريكني بالعقوبة 
فأين هو ركن االشتراك الثابت 
بحق موكلي، السيما أن القصد 
اجلنائي غي����ر متوافر بحق 

موكلي«.

الدائ����رة اإلدارية  قضت 
الثانية باحملكمة الكلية برئاسة 
املستشار أحمد الديهان وأمانة 
سر خلف أحمد بإلغاء القرار 
اإلداري الص����ادر م����ن وزير 
التجارة والصناعة بس����حب 
تسميته مواطنا مديرا ملكتب 
متابعة إجراءات تنفيذ برنامج 
اإلصالح االقتصادي وعودته 
إلى وظيفت����ه كاختصاصي 
تنسيق إدارة معامالت بقسم 
متابعة شؤون مجلس الوزراء 
مع ما يترتب على ذلك من آثار، 
وألزمت املدعى عليه بصفته 
املصروفات وثالثمائة دينار 

مقابل أتعاب احملاماة.
الدعوى  وتخلص واقعة 
في صدور القرار الوزاري رقم 
26 بتاريخ 2007/1/13 بتسمية 
املدعي مدي����را ملكتب متابعة 
إجراءات تنفيذ برنامج اإلصالح 
االقتصادي ثم صدر القرار رقم 
2008/448 الذي نص في مادته 

قضت محكمة اجلنايات 
برئاس����ة املستش����ار محمد 
اخلل����ف وأمانة س����ر أحمد 
علي بب����راءة موظفة بإدارة 
جوازات مطار الكويت الدولي 
وباكس����تانيني م����ن تهمتي 

التزوير والرشوة.
كانت النياب����ة العامة قد 
أنها  أسندت للمتهمة األولى 
قبلت لنفسها عطية هي املبلغ 
النقدي املب����ني بالتحقيقات، 
وذلك لالمتناع عن عمل من 
أعم����ال وظيفتها بأن ختمت 
الثاني  جواز س����فر املته����م 
وبطاق����ة دخ����ول الطائ����رة 
بختم اخل����روج اخلاص بها 
دون قيامه����ا بإدراج بياناته 
بكش����وف املغادرين لتفادي 
القيود األمنية املثبتة عليه.

كم����ا أنه����ا بصفتها هذه 
ارتكبت تزويرا في محررات 
رسمية بقصد استعمالها على 
نحو يوهم مبطابقتها للحقيقة 
هي كش����وف املغادرين من 
البالد مبطار الكويت الدولي 
البالد بجواز  وبيان مغادرة 
السفر اخلاص باملتهم الثاني 
وكان ذلك بإثباتها واقعة غير 
صحيح����ة على أنه����ا واقعه 

صحيحة.
املتهم����ان الثاني والثالث 
اش����تركا وآخران مجهوالن 

ثانيا: وفي املوضوع بإلغاء 
القرار اإلداري رقم 2008/448 
الصادر في 2008/9/9 واعتباره 
كأن لم يكن مع ما يترتب على 
ذلك من آثار مع إلزام املعلن 
إلي����ه باملصروف����ات ومقابل 

أتعاب احملاماة الفعلية.
وقال الهاجري في صحيفة 
الدع����وى إن القرار املطعون 
فيه قد ص����در معدوما، كما 
املدنية لم  أن ديوان اخلدمة 
يعترض عل����ى القرار خالل 
املدة القانونية، باإلضافة إلى 
أنه جاء مجحفا بحق موكله، 
األمر الذي حدا به إلى تقدمي 
تظلم من الق����رار إلى املعلن 

إليه بتاريخ 2008/11/2.
إال أن املعلن إليه لم يبت 
املدة  التظل����م خالل  في هذا 
القانونية، مما يعتبر مبنزلة 
رفض ضمني للتظلم، األمر 
الذي حدا به إلى إقامة دعواه 

املاثلة.

احملامي حمود فهد الهاجري

احملامي فيصل العتيبي املستشار محمد اخللف

إلغاء قرار إداري بسحب تسمية مواطن
كمدير لمكتب متابعة »برنامج اإلصالح االقتصادي«

براءة موظفة تعمل في مطار الكويت من تقاضي 
رشوة لتهريب »ممنوع من السفر«

العميد الشيخ احمد اخلليفة

صورة زنكوغرافية خلبر »وحش حولي2« الدي انفردت بنشره »األنباء« في عددها أمس


