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الصفحة

رجال »الجمارك« يحبطون محاولة تهريب أدوية
ُتقّدر قيمتها بآالف الدنانير كانت في طريقها إلى إيران

أمير زكي ـ هاني الظفيري
العامة  االدارة  متكن رج���ال 
للجمارك بتوجيهات مباشرة من 
مدير عام االدارة العامة للجمارك 
باالنابة امني املدرس من احباط 
تهريب ادوية ومستلزمات وأدوات 
طبية تقدر ب���آالف الدنانير في 
ش���احنة هاف لوري عن طريق 
منفذ الدوح���ة الى ايران ومتت 
احالة سائق الشاحنة الذي ال يعلم 
بنوع البضاعة التي يحملها على 
حد زعمه الى جهات االختصاص 
الس���تكمال التحقيقات ومعرفة 

حقيقة ادعائه.
وقال املنسق االعالمي باالدارة 
القطان  العامة للجمارك مبارك 
الدوحة  ان رجال جمارك ميناء 
اشتبهوا في شاحنة هاف لوري 
يقوده���ا ايراني حي���ث احضر 
البيان املتعلق بتصدير واستيراد 
البضائع وكان مكتوبا عليه ان 
الشاحنة محملة بادوات واجهزة 
كهربائي���ة وبع���د ان قام رجال 
اجلمارك بتفتيش الشاحنة عثروا 
بداخلها على ادوية ومستلزمات 
طبية وكراسي للمعاقني الى جانب 
ماسورة بندقية شوزن، مشيرا الى 
ان كمية االدوية كبيرة، موضحا 
ان االيراني قال ان مواطنا يقيم 
في منطقة الدسمة هو من طلب 
منه حتميل الشحنة ونقلها الى 
امليناء لينتقل بالتالي الى ايران 
عن طريق العبارة، وانه ال يعرف 

ما محتوياتها.
يذكر ان الضبطية كانت بقيادة 
خالد الفيلكاوي ومسؤول النوبة 

محمد شبيب.

كرسي معاقني وعشرات األدوية التابعة لوزارة الصحة ضبطت بحوزة السائق

حقن وأمبوالت أنسولني وضمادات ضمن الكمية املضبوطة

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»االستئناف« تؤيد إعدام عراقي اتهم بجلب الحشيش

..وتؤيد حبس موظف »شؤون« زوّر شهادات راتب

أيدت الدائرة اجلزائية الثالثة مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار فيصل 
خريبط وكيل احملكمة في حضور رئيس 
أمناء سر الدوائر اجلزائية سامي العنزي 
حكم محكمة أول درجة القاضي بإعدام وافد 
من اجلنسية العراقية جلب بقصد االجتار 

مادة مخدرة )حشيش(.
وتخل���ص الواقعة حس���بما حصلتها 
احملكمة فيما شهد به رئيس تفتيش منفذ 
العبدلي البري ب���االدارة العامة للجمارك 
بأنه واثناء أدائه لعمله بتاريخ 2009/10/30 
قدم املتهم مبركبته اخلاصة من جمهورية 

العراق، وبتفتيش املركبة وبتمريرها على 
اجلهاز شاهد اماكن داكنة اللون في مقدمة 

الرفرف األمامي للسيارة.
وبتفتيش���ها عثر على عدد 63 قطعة 
ملادة داكنة اللون يش���تبه فيها مخبأة في 
أماكن سرية وملفوفة بكيس نايلون شفاف. 
وبسؤاله للمتهم أقر بأن هذه املواد تخصه 
بقصد االجتار، وانه هو الذي قام بجلبها 

الى البالد.
أنكر  التحقيقات،  املتهم في  وبس���ؤال 
ما نس���ب اليه م���ن اتهام كم���ا أنكر امام 

احملكمة.

أيدت الدائرة اجلزائية الثانية مبحكمة 
االستئناف امس برئاسة املستشار نصر 
س���الم آل هي���د وعضوية املستش���ارين 
محم���د بيومي وأحمد أباظة وأمانة س���ر 
عادل العوضي حك���م محكمة أول درجة 
القاضي بحبس موظف بوزارة الش���ؤون 
االجتماعي���ة والعمل ملدة 7 س���نوات مع 
الشغل والنفاذ وبعزله من الوظيفة وبإلزامه 
 برد مبل���غ 102.960 دين���ارا جلهة عمله

وبغرامة تعادل ضعف املبلغ املس���تولى 
عليه.

بينما ألغت احملكمة حكم احلبس الصادر 

بح���ق املتهم الثاني وقض���ت ببراءته من 
التهمة املس���ندة اليه، وقضت بعدم جواز 
نظر استئناف املتهمتني الثالثة والرابعة 
لعدم الفصل في املعارضة في احلكم الغيابي 
الصادر بحقهما، حيث حكم عليهما بالسجن 

7 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وكانت النيابة قد اتهمت كال من املتهم 
االول والثاني بتزوير أوراق مس���تندات 
تثبت ان املتهمتني الثالثة والرابعة تعمالن 
في وزارة التربية وحصلتا بواسطتها على 
ق���روض من بنوك محلي���ة بأكثر من 100 

ألف دينار.

املستشار فيصل خريبط

املستشار نصر سالم آل هيد

محمد الجالهمة
أصيب مواطن أمس اثر تعرضه للدهس على شارع مكة بالفحيحيل فيما متكن اجلاني من 
الفرار وتبينت إصابة املواطن بكس���ور متفرقة، نقل على إثرها الى مستشفى العدان، وبحسب 
مصدر أمني فان املواطن كان يعبر الشارع عندما جاءت سيارة مسرعة وصدمته لتطيره عدة 
أمتار في الهواء قبل أن يسقط، وبداًل من أن يتوقف صاحب السيارة فر من موقع احلادث وقام 
رجال األمن بعد احلادثة بنقل املواطن الى املستش���فى وجار البحث عن اي شاهد عيان يحتمل 

أن يكون قد شاهد احلادثة أو التقط رقم اللوحة املعدنية للسيارة.

مجهول يدهس مواطنًا ويفر في الفحيحيل

»اإلعالم« حّذرت »سكوب« من استضافة الجويهل 
ألنه »مثير للفتنة« والقناة أصرّت على عرض المقابلة

وبدأ البرنامج نحو الساعة الرابعة عصر امس وحتدث 
فيه اجلويهل عن اصراره على كشف مزدوجي اجلنسية 
س���واء كانوا من ابناء القبائل أم ال، مشيرا الى ان ابناء 
اخيه لديهم جنسية اميركية وأنه سيتقدم ببالغ لوزير 

الداخلية بهذا الشأن.
وطالب خالل املقابلة بتعديل الدستور أو تنقيحه وذلك 
ملزيد من احلريات داعيا النائب علي الراشد لئال يعطي 
اي مهلة ملزدوجي اجلنسية وامنا عليه اعطاء هذه املهلة 
لوزير الداخلية حتى نقضي على مزدوجي اجلنس���ية 
ف���ي هذا البلد، وقال لو يقولون عني ما يقولون ما راح 
اوقف حتى اكش���فهم واحدا واحدا ألبناء الشعب خاصة 

ان ملفاتهم موجودة وجناسيهم األصلية عندي.
واما بالنسبة لقناته »السور« فأكد اجلويهل عودة بثها 
في األول من الشهر املقبل وستكون عونا للكويتيني ولن 
متس برامجها اي فئة من الشعب اال مزدوجي اجلنسية 
مؤكدا انه سيقاضي اشخاصا بوزارة االعالم يحاولون 

عدم عودة بث »السور« مرة اخرى.
ومتن���ى اجلويهل من نواب مجل���س األمة ان يقروا 
املرسوم رقم 2002/144 بتمعن شديد والذي ينص على عدم 
التجنيس ما لم يكن املطالبون فيه يحملون إقامة صاحلة 

وجواز سفر حتى ال يجنسوا كل من هب ودب.

مفرح الشمري
رغم حتذير وزارة اإلعالم لقناة سكوب من استضافة 
الناشط السياس���ي محمد اجلويهل حتت ذريعة انه 
»مثير للفتنة« و»يشق صف الوحدة الوطنية« اال ان 
اجلويهل ظهر أمس على »سكوب« وعلى مدى ساعتني 
في برنامج »مع الناس« الذي يقدمه الزميل اإلعالمي 

سعود الورع.
ووجه محمد اجلويهل خالل البرنامج نداء الى وزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد بضرورة ان يقوم بسحب 
جنس���يات أبناء ش���قيقه قائال: »أبناء شقيقي يحملون 
اجلنس���ية األميركية، وأطالب وزي���ر الداخلية بتفعيل 
القانون وسحب جناس���يهم عندما يكمل أي منهم عامه 

الثامن عشر تفعيال للمادة 11 من قانون اجلنسية«.
وكانت وزارة اإلعالم قد وجهت كتابا رسميا الى قناة 
س���كوب حتّذر فيه القائمني على القناة من اس���تضافة 
اجلويهل الذي ظهر أمس على برنامج »مع الناس« الذي 

يقدمه الزميل اإلعالمي سعود الورع.
وجاء في كتاب وزارة اإلعالم التحذيري الذي وقعه 
الوكيل املساعد للشؤون املالية واإلدارية ابراهيم النوح 
نطلب منكم عدم اس���تضافة محمد اجلويهل ألنه مثير 

للفتنة ويشق صف الوحدة الوطنية.

تعاون كويتي  - سعودي يحبط محاولة تهريب
4000 زجاجة خمر قيمتها 200 ألف دينار

بوحيمد: القوات الخاصة تدخلت إلنقاذ مسعفين
في مشاجرة شهدتها منطقة الجليب

مطلوب سقط بالحبوب في »صباح الناصر«

هاني الظفيري
قال فني أول الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد 
ان عددا من رجال الطوارئ الطبية تعرضوا لالعتداء 
أثناء قيامهم مبهام عملهم ونقل مصابني في مشاجرة 

وقعت في منطقة اجلليب.
وأفاد بوحيم���د بأن رجال الط���وارئ الطبية 
وحال تعرضهم لالعتداء م���ن قبل وافدين كانوا 

يتشاجرون فيما بينهم اضطروا الى اخطار غرفة 
عمليات الطوارئ ملا حدث لهم ليقوم املسؤولون 
على غرفة الطوارئ بإخطار وزارة الداخلية التي 
جتاوبت مشكورة مع هذا االخطار وأرسلت آليات 
من القوات اخلاصة. وأشار الى ان البالغ كان عبارة 
عن مش���اجرة بني وافدين من اجلنسية املصرية 

وان هذه املشاجرة خلفت مصابني.

محمد الجالهمة
الفروانية  أحال رجال جندة 
اللت���ني يتبع���ان  والعاصم���ة 
قطاع العمليات برئاس���ة اللواء 
د.مصطفى الزعابي يوم امس إلى 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
شخصني حليازتهما مواد مخدرة 

وتعاطيهما املواد املخدرة.
وقال مصدر ان رجال جندة 
الفروانية وح���ال تواجدهم في 
منطق���ة صباح الناص���ر لتفقد 

األوضاع األمنية انتبهوا ملركبة 
يقودها شاب بحالة غير طبيعية 
حيث ج���رى توقيفه وبتفتيش 
املركبة وجد فيها 45 حبة فالم 
و69 حبة روش و78 حبة زانيكس 
كما تبني انه مطلوب لعدة جهات 
أمنية. من جهة اخرى، ألقى رجال 
القبض على  العاصمة  دوريات 
مواطن على شارع اخلليج العربي 
وكان بحوزته نص اصبع بودرة 

وعشر حبات روش.

بالتنسيق مع رجال اجلمارك 
التح���ري  ادارة  وباألخ���ص 
اجلمركي والتي يرأسها راشد 

البركة.
وأضاف املصدر: ما ان حطت 
اخلمور في ميناء الشويخ حتى 
ق���ام رجال املكافح���ة ورجال 
التحري اجلمرك���ي بالتظاهر 
ان كل ش���يء على ما يرام، ان 
حمولة الشحنة ال غبار عليها، 
حتى تقدم احد التجار وهو من 
البدون لتسلم الشحنة ليفاجأ 
بأن امر الشحنة مكشوف، بل ان 
الشحنة مرصودة منذ شحنها 

من القطر اخلليجي.
وقال املصدر: مت إخضاع املتهم 
الى حتقيقات مكثفة في اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات ليقر بأنه 
ومواطن آخر، جار ضبطه، نسقا 
على تهريب الشحنة، وأعدا لذلك 
ان س���افرا الى القطر اخلليجي 
واتفقا على كل اإلجراءات املتعلقة 
بالشحن وكيفية اخفاء اخلمور، 
كما كش���ف البدون انهما دفعا 
مقابل شحن هذه اخلمور بهذه 
الطريقة املبتكرة ما يعادل 200 
ال���ف دينار هذا بخالف س���عر 

شحنة اخلمور.

وإخضاعها ملراقبة مشددة حتى 
وصولها الى ميناء الش���ويخ 

البحري اول من امس.
وقال مصدر امني ان التعاون 
والتنسيق بني قطاع املكافحة 
في اململكة العربية السعودية 
قاد الى معلومات تضمنت ان 
هناك مساعي لضخ كمية كبيرة 
من اخلمور عبر ش���حنها الى 
الكويت في 7 شاحنات حمولتها 
حديد، وعليه قام رجال املكافحة 
الدولية برئاسة املقدم اخلالدي 
ومساعده القحطاني وبتعليمات 
من الل���واء الش���يخ اخلليفة 

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
أحبط رجال اإلدارة العامة 
ملكافح���ة املخ���درات بقي���ادة 
اللواء الش���يخ احمد اخلليفة 
وبالتنسيق بني قطاع املكافحة 
في اململكة العربية السعودية 
ورجال اإلدارة العامة للجمارك 
محاولة ضخ نحو 4000 زجاجة 
خمر مس���تورد تقدر قيمتها 
الس���وقية بنح���و 200 أل���ف 
دينار الى السوق احمللي، ومت 
ضبط شخص من غير محددي 
اجلنسية وهناك مواطن جار 
ضبطه، فيما اكد مصدر امني 
ان اخلم���ور املضبوطة هربت 
بطريق���ة مبتك���رة ويصعب 
اكتش���اف تهريبها من ناحية 
ال���وزن، الس���يما ان اخلمور 
هربت في بايبات وضعت داخل 
ش���حنة من احلديد قادمة من 
دولة خليجية، مشيرا الى ان 
رج���ال اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات وحتديدا ادارة املكافحة 
املقدم يوسف  الدولية بقيادة 
اخلالدي ومساعده الرائد مشعل 
القحطاني والنقيب حمد احلمد 
واملالزم اول خالد خاجة قاموا 
الش���حنة  بتتبع خط س���ير 

جدد مطالبته لوزير الداخلية خالل لقاء بسحب جناسي أبناء أخيه ألنهم يحملون »األميركية«

املتهم وامامه احلشيش واألفيون

مواطن حاول تهريب 31 كيلو غرام 
حشيش وأفيون في صناديق حديدية

متكن رجال اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات من ضبط مواطن وبحوزته 
31 كيل��و غراما من مادة احلش��يش 
واألفيون مخبأة داخل أماكن س��رية 
في صناديق حديدي��ة باحد القوارب 
السريعة، حيث حاول أحد األشخاص 
إدخالها ع��ن طريق البحر في منطقة 

الساملية.
حي��ث وصل��ت معلوم��ات تفيد 
به��ذه احملاولة وعل��ى الفور مت جمع 
التح��ركات وتتبع  التحريات ورصد 

القارب حتى وصوله الى منطقة رأس 
األرض ومت اعتراض��ه والقبض على 

قائد الطراد.
ومت إحال��ة املواط��ن إل��ى نياب��ة 
املخدرات محمال بتهم��ة جلب املواد 
املخدرة واالجتار بها فيما قام رجال 
االدارة العام��ة للمخدرات باحلصول 
على معلوماته من املتهم بشأن هوية 
املهربني وكيفية ادخالهم لهذه الشحنة 
الكبيرة م��ن املواد املخدرة إلى داخل 

املياه االقليمية الكويتية.

محمد اجلويهل

اخلمور أثناء استخراجها من األنبوب احلديدي السري في شحنة احلديد 

اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

شحنة احلديد احململة باخلمور


