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إعداد: مؤمن المصري

في أول حكم من نوعه في االستحقاق العسكري 

عسكري يكسب 31 ألف دينار من »الداخلية«

الحبس المؤبد بداًل من اإلعدام إليراني
اتهم باالتجار في المخدرات

حبس عسكريين 5 سنوات مع الشغل والنفاذ 
بعد اتهامهما بتلقي رشوة إلخراج »ممنوعين«

سرقة 3 سيارات في جنوب السرة
و300 دينار طارت من صيدلية

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
شهدت منطقة الس���رة يوم امس 3 قضايا 
جميعها حم���لت عن��وان س�����رقة عن طريق 
الكسر وجميعها اس���ت���هدفت مركبات، وقال 
مص���در امني ان 3 مواطن�����ن تواف���دوا على 
فت���رات مت���فاوتة الى مخفر جنوب الس���رة 
وأبلغ���وا عن تعرض مركباتهم للس���رقة بعد 
كسر الزجاج اجلانبي وسرقة بط���اقات مدنية 
ومب��ال���غ مال���ية وهاتف نق���ال ونظارات من 
جهة أخرى تقدم صاحب صيدلية في من��طقة 

اجلهراء االستثمارية وابلغ عن متكن مجهول 
من كسر الباب اخلارجي للصيدلية واالستيالء 
على 300 دينار وسجلت قض���ية س��رقة ع���ن 
ط���ريق الكس���ر كما تقدم صاحب جاخور الى 
مخفر الصليبية وأبلغ عن سرقة 6 رؤوس غنم 
بعد ان اقدم شخصان بسيارة رباعية الدفع على 

ضرب احلارس.
على صعيد اخر مت���ت احالة بنغالين الى 
املباحث اجلنائية بعد ان ضبطوا ومعهم كمية 

من احلديد املسروق.

قضت الدائرة اجلزائية األولى مبحكمة 
االستئناف أمس برئاس������ة املست��شار 
صالح املريشد وأمانة س���ر ع��بداهلل الزير 
بتعديل حكم محكمة أول درجة القاضي 
بإعدام وافد إيراني وقضت بحبسه حبسا 
مؤبدا بعد إدانته بجلب املخدرات بقصد 

االجتار.
كم���ا عدلت احملكمة حك���م أول درجة 
بالنس���بة للمتهمن الثالث والرابع بدال 
من احلبس خمس س���نوات إلى االمتناع 
عن النطق بالعقاب على أن يقدم كل منهما 
تعهدا بكفالة مالية قدرها خمسون دينارا 
يلتزمان فيه بحسن السير والسلوك ملدة 

سنة.
تخلص واقعة الدعوى فيما ش���هد به 
ضابط الواقعة بأن حترياته السرية دلت 
على أن املتهم األول )نزيل السجن املركزي( 
يقوم بجلب م���واد مخدرة من إيران عن 
طريق البحر بواسطة لنش خشبي بكميات 
كبيرة. وبناء على هذه املعلومات استصدر 
إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيش 
شخصه وزنزانته وكل من يتعاون معه. 
وقام بالتنس���يق مع اإلدارة العامة خلفر 

الس���واحل لضبط اللنش اخلشبي. وفي 
حوالي الساعة السادسة من صباح يوم 
الواقع���ة توجه على رأس قوة من رجال 
املباحث لضبط اللنش وضبط األشخاص 
الذين على متنه. وبتفتيش اللنش عثر 
على ثالثة أكياس ممتلئة باحلشيش وزنت 
سبعن كيلوغراما وثمامنائة وثالثة عشر 

غراما.
وبسؤال املتهم الثاني عن املخدر املوجود 
باللنش اعترف بحيازته له بقصد االجتار 
وأنه قام بجلبها لصالح املتهم األول وأن 
باقي األشخاص الذين معه )املتهمان الثالث 
والرابع( ليست لهم عالقة باملخدر. فانتقل 
الضابط إلى زنزانة املتهم األول بالسجن 
املركزي وقام بتفتيشه وتفتيش الزنزانة 

إال أنه لم يعثر على شيء.
وبتاري���خ 2009/10/28 قضت محكمة 
اجلنايات ببراءة املتهم األول وبإعدام املتهم 
الثاني كما قضت بحبس املتهمن الثالث 
والرابع خمس سنوات مع الشغل والنفاذ 
وتغ���رمي كل منهما مبل���غ ألف دينار مع 
إبعادهما عن البالد عقب تنفيذ العقوبة 

بتهمة تعاطي املواد املخدرة.

اجلهات التابعن لها.
وكان���ت إدارة اخلبراء 
بوزارة العدل خلصت في 
إلى اس���تحقاق  تقريرها 
أحد العسكرين ثالثن ألفا 
وثمامنائة وأربعن دينارا 

كويتيا.
الوزراء  كان مجل���س 
في وقت س���ابق قرر على 
العس���كرين ممن  أحقية 
جتاوزت خدمتهم 25 عاما 
في احلصول على راتب ملدة 
سنتن ومن خدموا ملدة 20 
عاما مكافأة راتب 18 شهرا 
»سنة ونصف السنة« في 
حن مت صرف راتب لستة 
أش���هر للفئة األولى راتب 
لثالثة أشهر للفئة الثانية 

أكدت احملكمة التجارية 
املدنية احلكومية برئاسة 
املستش���ار عم���رو عبيد، 
ف���ي أول دع���وى مطالبة 
االس���تحقاق  مبكاف���أة 
العس���كري للعاملن في 
السلك العسكري للجيش 
والشرطة واحلرس الوطني 
واملرفوعة من احملامي بدر 
املطيري نيابة عن املواطنن 
العاملن في وزارة الداخلية 
بإل���زام األخيرة ومجلس 
الوزراء، على أحقية احد 
املواطنن باحلصول على 
مبلغ واح���د وثالثن ألفا 
وثمامنائة وأربعن دينارا 
كويتيا قيمة رواتب سنتن 
ألن خدمت���ه جتاوزت 29 

عاما.
وكان مجل���س الوزراء 
ق���د قرر في وقت س���ابق 
العس���كرين ممن  أحقية 
جتاوزت خدمتهم 25 عاما 
احلصول على راتب ملدة 
سنتن ومن خدموا ملدة 20 
عاما مكافأة راتب 18 شهرا 
»سنة ونصف السنة« في 
حن مت صرف راتب لستة 
أشهر للفئة األولى والفئة 
الثانية راتب لثالثة أشهر 
مما حداه���م على مقاضاة 

قضت محكمة اجلنايات امس برئاسة املستشار حمود 
املطوع وأمانة سر سيد مهدي بحبس عسكرين 5 سنوات 
مع الشغل والنفاذ بعد إدانتهما بتلقي رشوة مقابل إخراج 
ممنوعن من الس���فر ومطلوبن أمنيا خارج البالد مقابل 

مبالغ نقدية.
وتخلص الواقعة فيما قرره ضاب���ط الواقعة بأنه قام 
بعمل كمن للمتهم األول وضبطه متلبسا باجلرمية وقبض 
على املتهم الثاني الذي ي���زوده باملعلومات عن املطلوبن 
املراد إخراجهم من البالد مقابل املبالغ النقدية، حيث أنكر 
املتهمان االتهام أم���ام النيابة العامة وقررا عدم صحة من 
أثبته ضابط الواقعة وان املتهم الثاني كان متواجدا بشكل 
عرضي وتلقائي ومت ضبطه دون سند من الواقع وال دليل 

على صحة اتهامه.

مما حداه���م على مقاضاة 
اجلهات التابعن لها.

ورأت احملكم���ة »طبقا 
لقرار مجلس الوزراء رقم 
495/ 2008 بشأن مكافآت 
العس���كرين  اس���تحقاق 
وما ج���اء في تقرير إدارة 
اخلبراء ب���ان املدعي لديه 
خدمة فعلية 25 سنة و29 
يوما ومن ثم تتوافر فيه 
شروط استحقاقه املكافأة 
املنص���وص عليها بواقع 
أن راتبه 1327 دينار ×24 

=31.848 ألف دينار«.
وألزمت احملكمة املدعى 
وزارة  وكي���ل  عليهم���ا 
الداخلي���ة واألم���ن العام 
ملجلس الوزراء بصفتيهما 
بأن يؤدي���ا للمدعي مبلغ 

31.848 ألف دينار.
 وق���ال احملام���ي بدر 
املطي���ري ف���ي تصريح 
صحافي »نش���كر القضاء 
الكويت���ي العادل والنزيه 
على هذا احلكم الذي أعاد 
احلق ألصحابه وهو بداية 
الس���تمرارنا في مطالبة 
حقوق أبناء الوطن الذين 
خدم���وا الكويت ودافعوا 
عنها وسنواصل بإذن اهلل 

رفع الدعاوى األخرى.

احملامي بدر املطيري

املستشار حمود املطوع

هاني الظفيري
تق���دم مواطن الى مخفر اجلهراء الش���مالي مبلغا ضد لصوص 
مجهولن استهدفوا موجودات مخيمه، والغريب ان املواطن وهو على 
مشارف العقد السادس ابلغ عن سرقة نحو 12 حبة فياغرا باالضافة 
الى غرفة نوم واجهزة الكترونية مقدرا قيمة املسروقات بنحو 2000 
دينار. وقال املواطن ان اللصوص تسوروا املخيم الكائن في منطقة 

العبدلي وسرقوا املوجودات من داخله وسجلت قضية.

لصوص الفياغرا.. في الجهراء
محمد الجالهمة

ذكر مصدر أمني ان وكي����ل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب اصدر قرارا 
بحج����ز كلي ملعظم قطاعات وزارة الداخلية اعتب����ارا من اليوم حتى 28 اجلاري. 
وقال املصدر ان احلجز سيشمل قطاعات االمن العام واملرور وأمن الدولة واملباحث 
اجلنائية والعمليات، مشيرا إلى أن احلجز يتزامن مع االحتفاالت باالعياد الوطنية. 
واشار املصدر إلى أن الداخلية لن تقوم باستدعاء املجازين وستكتفي بحجز من 

هم على رأس عملهم على ان متنحهم البدالت املالية الى جانب يوم رخصة.

»الداخلية« تبدأ حجزًا كليًا اعتبارًا من اليوم

»الدفاع«: وفاة »عسكري السور« حدثت 
أثناء نومه وال شبهة لخطأ طبي وراء وفاته

وردنا من مدير مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة 
العقيد عدنان اخلشتي توضيح حول وفاة عسكري في لواء 
السور اآللي في الدفاع والتي نشرت خبرها »األنباء« اجلمعة 
املاضية حتت عنوان »شبهة خطأ طبي وراء وفاة عسكري في 
الدفاع« وجاء في توضيح العقيد اخلش���تي: باإلشارة إلى ما 
نشر في جريدتكم الغراء بالعدد رقم 12182 بتاريخ 2010/2/19 
الصفحة األخيرة للكاتب محمد اجلالهمة حتت عنوان »شبهة 

خطأ طبي وراء وفاة عسكري في الدفاع«.
تود مديري���ة التوجيه املعنوي والعالقات العامة إفادتكم 
بأن اجليش الكويتي يضع ضمن أولوياته صحة وس���المة 
منتس���بي اجليش، حيث إنه ال يدخر جهدًا في توفير جميع 
متطلبات سالمة وراحة منتسبيه، ومتابعة احلالة الصحية 
لهم بش���كل مس���تمر ويتضح ذلك جليا من خالل العيادات 
الصحية املتوافرة واملجهزة بأحدث الوسائل واألجهزة واألطقم 
الطبية العاملة في عموم وحدات ومعسكرات اجليش القريبة 

منها والبعيدة.
أما بش���أن حالة الوفاة فقد حدثت للعسكري اثناء نومه 
وفي الصباح الحظ زمالؤه عند ايقاظه توقف تنفس���ه، ومت 
استدعاء سيارة االسعاف التي وصلت فورا وقامت بنقله الى 
املركز الطبي العسكري باجلهراء وقام الطبيب داخل سيارة 
االسعاف اثناء نقله مبحاولة انعاشه واجراء جميع االجراءات 
الطبي���ة الالزمة ملثل هذه احلاالت ومحاولة اعادة احلياة من 
تنفس اصطناعي بواس���طة االكسجن وتدليك للقلب، وعند 
الوصول الى املركز الطبي العس���كري باجله���راء قام اطباء 
التخدير مبتابعة ومحاولة اعادة احلياة له حس���ب االصول 
الطبية املعتمدة من صدمات كهربائية للقلب ومحاولة إلعادة 
التنفس، ولكن لم تكن هناك اي اس���تجابة وكان واضحا ان 

الوفاة قد حدثت خالل الليل واثناء النوم.

مواطن يعتدي على طليقته
ومواطنة تتهم طليقها بـ »الخطف«

مداهمة 4 أوكار لالتصاالت
محمد الجالهمة

متكن رجال االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
من ضبط 4 وافدين داخل وكر لالتصاالت الدولية 
في حولي وجرت مصادرة مضبوطات عبارة عن 

هواتف واجهزة حاسوب. من جهة اخرى القى 
رجال امن الفروانية القبض على آسيوي عثر معه 
على 18 زجاجة خمر محلي واحيلت واملضبوطات 

الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات.

إحالة 6 وافدين عرب إلى »الجنائية«
بعد ضبطهم في حالة »تشبه بالجنس اآلخر«

هاني الظفيري
تقدم����ت مواطنة الى مخفر صباح الس����الم 
متهمة طليقها باالعتداء عليها بالضرب واغالق 
شقتها عليها واالنصراف الى جهة غير معلومة، 
وسجلت قضية اعتداء بالضرب وحجز حرية 
كما تقدمت مواطنة وابلغت ضد طليقها بخطف 

طفلهما وسجلت قضية.
على صعيد آخر اتهمت سيدة متتلك صالونا 

في منطقة القيروان وافدا مصريا بتحريضها على 
الفسق مشيرة الى انها نشرت اعالنا للترويج 
عن صالونها النسائي وفوجئت بالوافد يتصل 
به����ا اكثر من مرة وتصدر من����ه عبارات وقحة 

وسجلت قضية مبخفر القيروان.
على صعيد آخر ابلغ هندي مخفر الواحة عن 
تعرضه للضرب من قبل صاحب مركبة تبن انها 

مسروقة وسجلت قضية اعتداء بالضرب.

محمد الدشيش
احيل 6 وافدين من جنسية عربية الى االدارة 
العامة للمباحث اجلنائية بتهمة التشبه باجلنس 
اآلخر وجاء ضبط الوافدين خارج مجمع جتاري 
في الساملية بعد بالغ عن جتمع عدد من الشباب 

حولهم والتحرش بهم. من جهة اخرى القى رجال 
امن االحمدي القبض على  60 بائعا متجوال في 
حملة شملت مناطق الفحيحيل واالحمدي وابو 
حليفة ومت احتجاز املوقوفن متهيدا البعادهم 

عن البالد ملخالفتهم قانون العمل.

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
اح���ال مدير ع���ام االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات العميد 
الش���يخ احمد اخلليفة يوم 
امس الى نيابة املخدرات وافدا 
س���يالنيا عثر بحوزته على 
نحو 100 غرام من الهيروين 
كما احال رجال املكافحة ايضا 
اربع وافدات اس���يويات الى 
االختصاص بعد ان ضبطن في 
شقة السيالني واعترف بأنه 
يستغل اآلسيويات في األعمال 
املنافي���ة لآلداب كما تبن ان 
املوقوف���ات االربع متغيبات 

عن كفالئهن.
ووفق مص���در امني فإن 
معلوم���ات وردت الى مدير 
ع���ام املكافح���ة ع���ن اجتار 
س���يالني عاطل ع���ن العمل 
املواد املخدرة وعليه مت  في 
تكليف ادارة العمليات برئاسة 
املقدم محمد الهزمي ومساعده 
الرائد محمد قبازرد واستدرج 
االسيوي إلى بيع 4 غرامات 
الهيروي���ن مبقابل 200  من 
دينار ليتم ضبطه في منطقة 
الرقعي، حيث مكان تسليم 

الهيروين وتسلم املبلغ املرقم 
وباالنتقال الى شقة يقيم بها 
لم يعثر بداخلها إال على اربع 
اسيويات اال ان الوافد اعترف 
بوجود املخدرات أعلى سطح 
البناية وارشد رجال العمليات 
عنها وعث���ر معه على مبلغ 
مالي ه���و حصيلة االجتار، 
من جهة أخ���رى القى رجال 
العمليات ايضا القبض على 
ش���اب من البدون في مقتبل 
العمر وعثر معه على 7 أصابع 
من مادة احلشيش وقد افسد 
رجال العمليات ومنهم الهزمي 
وقبازرد نزهة للشاب داخل 
منتزه ترفيهي، حيث تواعد 
مع احد مصادر املكافحة لبيع 
املخدرات وم���ن ثم الدخول 
لكي يلتقي صديقته وكانت 
معلومات عن اجتار شاب 19 
عاما في املخدرات واستدرج 
الى بيع 4 اصابع من احلشيش 
مقابل منتزه ترفيهي وقبض 
عليه بعد تسليمه احلشيش 
وتسلمه املبلغ املرقم وبتفتيش 
مالبسه وجد بداخله 3 اصابع 

اخرى.

سمسار آسيويات يسقط بـ 100 غرام هيروين

حريق يلتهم حوطة مهجورة في سكراب أمغرة

آثار احلريق بادية على اخلردوات في موقع احلريق النيران أتت على احلوطة بالكامل

فتح حتقيق ملعرفة حجم التجاوزات في احلوطة

السمسار السيالني وأمامه كمية الهيروين املضبوطة معه

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
متك���ن رجال 4 مراك���ز لإلطفاء من 
الس���يطرة على حري���ق ان��دلع داخل 
حوطة مبنطقة سك����راب أمغرة، فيما 
لم يسفر احلريق الذي امتد على مسافة 
500 متر عن أضرار بشرية وأسفر عن 
تلفيات جسيمة في محتويات احلوطة 
وهي عبارة عن مهمالت وأثاث وأدوات 

بناء.
وقال مدير ادارة العالقات العامة في 
اإلطفاء املقدم خليل األمير ان بالغا ورد 
الى عمليات اإلطفاء نحو التاسعة صباحا 
عن وقوع حريق داخل سكراب أمغرة ليتم 
توجيه مراكز إطفاء اجلهراء واجلهراء 
احلرفي والعارضية واإلسناد، مشيرا 
الى ان سرعة التعامل مع احلريق ادت 

الى احليلولة دون امتداد ألسنة اللهب 
الى أماكن قريبة من احلوطة.

واشار األمير الى ان أسباب احلريق 
ال ميكن الت���حدث بش������أنها إال ب���عد 
فت���ح حتقيق ع���ن احلري���ق، ك��ما ان 
احلوطة تستغل كمخ���زن وحت����وي 
م�واد سريعة االشتعال وهو ما يجعل 
النيران قابلة للتضخم في فترة زمنية 

بسيطة.
وأعرب األمير ع���ن أمله في توخي 
احليطة واحلذر داخل هذه املنشآت التي 
تستغل كمخازن وعدم استخدامها في 

إعداد األطعمة.
هذا وتواجد عدد من رجال الطوارئ 
الطبية حتس���با ألي إصابات ميكن ان 

حتدث وتستدعي النقل للعالج.


