
االثنين
22  فبراير 2010

12
االمنية
الصفحة

اصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب قرارا باإلفراج 
عن جميع اعضاء قوة الش���رطة املوقوف���ن انضباطيا بالتوقيف 
االنضباطي اكتفاء باملدة التي قضاها كل منهم، وذلك اعتبارا بعد 

غد األربعاء.
وبحسب بيان الداخلية فان هذه التوجيهات ستأتي بناء على 
أوامر وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد مبناسبة حلول العيدين 

الوطني والتحرير.

»الداخلية« تفرج عن الموقوفين انضباطيًا بمناسبة األعياد

سّلم نفسه إلى رجال األمن واعترف بجريمته وقال: »كنت أريد قتل عشيقها الجديد لكنه هرب«

باكستاني ينحر عنق صديقته السابقة في بيت قيد اإلنشاء بالجليب

الدالل اإليراني وأمامه كمية الهيروين املضبوطة

رجال األدلة اجلنائية ينقلون بعض األدلة رجال األمن ميشطون املنطقة احمليطة بحثا عن أدلة

رجل أمن تابع لألدلة اجلنائية يعاين مسرح اجلرمية رجال األدلة اجلنائية ينقلون جثة الوافدة الهندية

عبداهلل قنيص
تقدم حارس بنغالي ببالغ الى رجال مخفر الصليبية مبلغا عن تعرضه 
للس���لب بالقوة على ايدي 3 مجهولن، وقال ف���ي بالغه انه فوجئ بهم 
يقتحمون مخيمه الذي يعمل به والواقع خلف مزارع الصليبية وقاموا 
بتقييده وس���لبه هاتفه النقال ومبلغ 100 دينار ومن ثم شرعوا بسرقة 
مقتنيات املخيم حيث قاموا بتحميل س���يارتهم مولد كهرباء وتلفزيونا 

واثاثا.

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد عبداللطيف الرجيب في مكتبه 
مبقر وزارة الداخلية امس كال من اللواء متقاعد عبداللطيف الشطي، واللواء 
متقاعد محارب العبكل. ونقل الفريق الرجيب اليهما شكر وتقدير معالي وزير 
الداخ���لية الفريق الركن م.الش���يخ جابر اخلالد على اجلهد الكبير والعمل 
املخلص الدؤوب خالل عملهما باملؤسسة االمنية، واكد انهما منوذجا البناء 

الكويت البررة يحتذى بهما.
والتقى الفريق الرجيب كال من وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون االمن 
العام اللواء خليل الشمالي ووكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون العمليات 
اللواء د.مصطفى الزعابي ومساعد مدير عام االدارة العامة للمرور لشؤون 
تنظيم السير والتراخيص العميد احسان العويش ومدير عام االدارة العامة 
للدوريات العميد زهير النصر اهلل. وقد نقل الفريق الرجيب اليهم شكر معالي 
وزير الداخلية وحتياته وتقديره لتواجدهم الدائم في مواقعهم ومتابعتهم 

احلثيثة واملستمرة للعمل االمني ومساعيهم الى مواقع االحداث.
واكد الفريق الرجيب انهم قدوة يحتذى بها لقيادات وزارة الداخلية.

عبداهلل قنيص
متّكن رجال امن ادارة السجن املركزي 
من ضبط 67 غراما من مادة الهيروين و13 
هاتف نقال بعد حملة تفتيشية مفاجئة 
شملت عنابر السجن وركزت على عنبر 

املخدرات.
وقال مصدر امن���ي ان هذه احلمالت 
تأتي بتوجيه مباشر من الوكيل املساعد 
لشؤون املؤسسات االصالحية اللواء انور 
الياسن، موضحا املصدر ان احلملة بدأت 
نحو الس���اعة ال� 12 ليل اجلمعة املاضية 
حتى الساعة ال� 4 من فجر السبت وتركزت 
على عنبر املخدرات وعثر على املضبوطات 
موضوعة في مخابئ س���رية في دورات 

املي���اه القريبة من العنابر، ومت اخضاع عدد من النزالء الى التحقيق ملعرفة 
ملن تعود ملكية املخدرات والهواتف النقالة.

عبداهلل قنيص
متكن رجال مباحث الصليبية من العثور على املواطنة التي خرجت 
من السجن املركزي االسوع املاضي ولم تعد إلى منزلها منذ اإلفراج عنها 
بعد أن قام زوجها بتس���جيل قضية تغيب زوجة في مخفر الصليبية، 
مدعيا انه افرج عن زوجته بع���د ان قضت مدة عقوبتها ولكنها لم تعد 

إلى املنزل.
وقال املصدر ان رجال مباحث الصليبية متكنوا من حتديد مكان املواطنة 
املف���رج عنها في منزل ش���قيقتها ومت ضبطها وابالغ زوجها ومت تس���جيل 

اثبات حالة.

عبداهلل قنيص
متكن رجال جمارك املطار من ضبط وافدة اندونيس���ية وبحوزتها كمية 
كبي���رة من حبوب االجهاض حاولت ادخالها الى البالد بوضعها في مخابئ 

سرية من حقائبها.
وقال مصدر امني ان رجال اجلمارك اشتبهوا في ارتباك الوافدة االندونيسية 
التي كانت قادمة من اندونيسيا خاصة بعد محاولتها جتاوز حاجز التفتيش 
مدعية انها جتهل االجراءات املتبعة، فتم اخضاع حقائبها للتفتيش ليتبن 
ان جميع حقائبها حتوي حبوبا س���رية وعثر بداخلها على نحو 2000 حبة 
مشبوهة، واعترفت االندونيسية امام رجال اجلمارك بأنها حبوب اجهاض 
جتلبه���ا من بلدها لتبيعها داخل الكويت على الوافدات اآلس���يويات الالتي 

يعملن في البيوت املشبوهة.

3 ملثمين سطوا على مخيم

67 غرام هيروين و13 »نقااًل« في السجنالرجيب كّرم عددًا من قيادات »الداخلية«

رجال مباحث الصليبية يكشفون سر
اختفاء مواطنة بعد خروجها من »المركزي«

إندونيسية حاولت تهريب 2000 حبة إجهاض

اللواء انور الياسني

سائق تاكسي مصري يبيع »المكافحة« حشيشاً أفغانياً

»دالل خضرة« إيراني سقط بربع كيلو هيروين
ويعترف: »أخلط المخدرات بالعظام والزجاج«

العميد اخلليفة،  السابقتن بقيادة 
بل امتدت لقضية ثالثة متكن خاللها 
رجال املكافحة احمللية بقيادة العميد 
احمد الشرقاوي وفريقه من ضبط 
وافد مصري يعمل في محل هواتف 
متنقلة في اجلهراء بعد ان باع رجال 
املكافحة اصبع حشيش ب� 50 دينارا، 
وبع���د القبض علي���ه اعترف على 
مصري آخر من ارباب السوابق قال 
انه هو من ميوله باملخدرات، وبإلقاء 
القبض عل���ى الثاني عثر معه على 
نصف كيلو من احلش���يش واحيال 

الى النيابة.

واملالزمن اولن علي عبداهلل وناصر 
العجيمان ومتكنوا من اقناع سائق 
التاكسي ببيعهم اصبع حشيش مقابل 
80 دينارا، ومت االتفاق على ان يكون 
التسلم والتسليم في الفروانية، وما 
ان قام السائق بتسليم االصبع لرجال 
املباح���ث حتى قاموا بالقاء القبض 
التاكسي  عليه، وبتفتيش سيارته 
التي يعمل عليها عثر بداخلها على 
نص���ف كيلو غرام من احلش���يش 

االفغاني.
ولم يتوقف عم���ل رجال االدارة 
القضيتن  العامة للمكافحة عل���ى 

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
متكن رجال االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات بقيادة العميد الشيخ احمد 
اخلليفة من ضبط وافد ايراني يعمل 
دالال في شبرة اخلضار بعد ان باع 
غرامي من الهيروين ألحد املصادر 
الس���رية، وعثر معه على نحو ربع 

كيلو من الهيروين.
وقال مص���در امني ان معلومات 
وردت ع���ن اجتار وافد ايراني على 
مش���ارف العقد اخلام���س في مادة 
الهيروين ورواج اسمه بن أوساط 
املتعاطن، وعليه قام العميد اخلليفة 
بتكليف ادارة املعلومات وحتديدا كال 
من النقباء خالد غلوم ومحمد خلف 
وابراهيم صنقور، واستطاع فريق 
العمل اقن���اع االيراني ببيع غرامن 
من الهيروين بس���عر مغر وهو 80 
دين���ارا، ليتم القب���ض عليه داخل 
ش���برة اخلضار، وبالتحقيق معه 
الهيروين قبل  اعترف باجتاره في 
ع���ام ويعتبر هذه التجارة اخلطرة 
وس���يلة زيادة دخله واالنفاق على 
تعاطيه املخدرات ايضا، كما ابلغ عن 
نزيل باكستاني يجلب اليه الهيروين 
وأرشد عن كمية من الهيروين بلغ 

اجماليها 250 غراما.
وق���ال املصدر االمن���ي ان املتهم 
االيراني كشف جانبا مهما وخطيرا 
في جتارته، حيث اعترف بأنه كان 
الهيروين مبواد اخري )من  يخلط 
بينها عظ���ام وزجاج أو مواد طبية 
رخيصة ليزي���د الكمية(، وأوضح 
املصدر أن ه���ذا اخللط عندما يقدم 
للمتعاط���ي ويقوم املتعاطي بحقن 
نفسه به يتسبب في الوفاة خاصة 
إذا كانت املواد املضافة أكثر من نسبة 

املخدر القاتل.
في سياق متصل، متكن رجال ادارة 
املكافحة احمللية بقيادة العقيد احمد 
الشرقاوي ونائبه املقدم عبداحملسن 
العباس���ي من ضبط سائق تاكسي 
مص���ري وبحوزته نصف كيلو من 
احلشيش، وقال املصدر ان معلومات 
وردت ال���ى العميد الش���يخ احمد 
اخلليفة عن اجتار س���ائق تاكسي 
مصري مبخدر احلشيش، وعليه اوعز 
الشرقاوي بسرعة ضبطه،  للعقيد 
وقال املصدر ان الشرقاوي استعان 
املكافحة احمللية املكون من  بفريق 
كل من النقيب عبدالعزيز العقيلي 

»المحلية« يشـترون أصبع حشـيش من بائع بمحل هواتـف في الجهراء

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري
شهدت منطقة جليب الشيوخ امس جرمية 
قتل ذهبت ضحيته���ا وافدة هندية على يد 
صديقها السابق الباكستاني في جرمية تبن ان 
دوافعها انتقامية بعد ان اكتشف الباكستاني 
القاتل ان صديقته الهندية كانت تخونه مع 
واف���د هندي فأقدم على قتله���ا وقام بعدها 
بالتوجه الى مخفر جليب الش���يوخ ليسلم 
نفسه ويعترف بجرميته ويدل رجال االمن 

على مكان اجلثة.
وفي التفاصيل كما يرويها مصدر امني ان 
وافدا باكستانيا دخل مخفر اجلليب صباح 
امس وطلب مقابلة ضابط املخفر وما ان دخل 
مكتبه حتى قال له: »أنا قتلت هندية وانا جاي 
اسلم نفسي«، البالغ الذي تقدم به الباكستاني 
شّكل صدمة لرجال االمن والذين شرعوا في 
فتح حتقيق اولي مع الباكستاني )35 عاما( 
واعت���رف خالله بأنه قتل وافدة هندية كان 
يرتبط معها بعالقة غير شرعية وانها عندما 
ش���عر بخيانتها وانها تركته من اجل شاب 
هندي قرر قتلهما االثنن اال انه لم يظفر إال 

بصديقته فيما فر صديقها الهندي.
وق���ال املصدر انه ومبج���رد اخذ افادات 
الوافد الباكستاني حول جرمية القتل توجه 
عدد من دوريات االمن بقيادة كل من الوكيل 
املساعد لشؤون العمليات اللواء د.مصطفى 
الزعابي والوكيل املساعد لشؤون االمن العام 
اللواء خليل الشمالي الى املكان الذي اعترف 
الباكستاني بأنه قتل فيه صديقته الهندية 
وهو منزل قيد االنشاء مبنطقة اجلليب وعثر 
على جثتها منح���ورة ومت نقلها الى الطب 

الشرعي.
وذكر املصدر ان الباكستاني روى لرجال 
االمن انه قرر قتل االثنن صديقته الهندية 
وصديقها اجل��ديد وق�����ام بتتبع صديقته 
صباح ام��س حتى دخل���ت املنزل املهجور 
والذي أعّد لهذا الغرض وقام بترصدها حتى 
تأك���د من وجودهما مع�����ا في احدى غرف 
املنزل وق���ال انه ما ان دخ���ل الغرفة حتى 
فر الوافد الهندي فأمسك بصديقته السابقة 
وقام بح���ز عنقها وتوجه بعدها الى املخفر 

لتسليم نفسه.

)سعود سالم(دوريات األمن واألدلة اجلنائية حتيط باملنزل حيث حصلت اجلرمية

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

في دعوى أقامها أحد التيارات السياسية

تغريم الجويهل وأربعة من طاقم عمل إحدى 
القنوات الفضائية 3 آالف دينار لكل منهم

تأجيل دعوى االتهام باختالسات
»التسليف« إلى جلسة 4 أبريل

أجلت محكمة اجلنايات امس برئاسة املستشار وائل العتيقي وأمانة 
سر علي العبدالهادي قضية االتهامات باختالسات بنك التسليف واملتهم 
فيها 52 مواطنا جللس����ة الرابع من ابريل وذلك لتقدمي شهادة من بنك 
التسليف بانتهاء بناء سكن املنزل لكل منهم واستخراج شهادة بانتهاء 
اعمال البناء. كانت النيابة العامة بناء على شكوى قدمها بنك التسليف 
واالدخار قد اتهمت املواطنن ال� 52 بحصولهم على القروض االسكانية 

واختالسها دون وجه حق.

محمد اجلويهل

قضت محكمة اجلنايات أمس بتغرمي 
محمد اجلويه����ل وأربعة من العاملن 
بإحدى القنوات الفضائية ثالثة آالف 
دين����ار لكل منهم على خلفية الدعوى 
املرفوع����ة ضدهم من اح����د التيارات 
السياس����ية والتي اتهم فيها اجلويهل 
باإلساءة إلى أعضاء التيار. كان اجلويهل 
خالل استجوابه في النيابة العامة حول 
القضي����ة اعترف مبا قاله ولم ينكره. 
كان����ت النيابة العامة قد أمرت بإخالء 
س����بيل اجلويهل بعد ان حققت معه 
على خلفية ش����كوى قدمت ضده من 
وزارة اإلعالم تتعلق بتصريحاته للقناة 

الفضائية في أحد برامجها والتي اتهمته فيها باإلساءة ألحد التيارات.


