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أص���در نائب رئي���س جمعية 
احملامني احلميدي السبيعي بيانا 
ينفي فيه تصدير اجلمعية لبيان 
قبل أيام نشرته الصحف ونسب لها. 
وقال السبيعي: اذ تتبرأ اجلمعية 
من ذلك البيان فإنها تش���دد على 
اس���تقاللية القضاء وحرية الرأي، 
حيث ي���رى الس���بيعي ان البيان 
تكلم باسم القضاء وهو تعد على 
صالحيات مجلس القضاء األعلى. 
وفيما يلي نص التصريح: طالعتنا 
بعض الصحف قبل عدة أيام ببيان 
الكويتية،  نسب جلمعية احملامني 

وهو في حقيقته ليس كذلك فمجلس اإلدارة لم يجتمع بش���أن أي أمر مما 
اثير في ذلك البيان، حيث ان معظم اعضاء مجلس إدارة اجلمعية في اجازات 
خارج البالد. كما انهم لم يبلغوا بفحوى البيان قبل نشره بالصحف، مما 
يستغرب معه ان ينسب للجمعية وهو في حقيقته رأي خاص ملجريه ال 
يعبر عن رأي احملامني أو الهيئة التي تتولى متثيلهم مما يجعل نس���بته 
للجمعية ش���كال من أش���كال التضليل والعبث. كما اننا اذ نؤكد وجوب 
احترام األعمال املؤسسية في الدولة اال اننا نؤكد على اجلانب اآلخر وهو 
ما للحرية من قداسة مما ال يجوز معه التذرع مبا زعم انه مساس بالقضاء 
كذرائع للتضييق واملساس بحرية األفراد بالنقد واملراقبة اذ ان حرية الرأي 
والتعبير هي الركيزة األساسية للنظم الدميوقراطية . كما نشير من جانب 
آخر الى انه ال يحق ألي جهة كانت ان تتحدث باسم القضاء، فالدستور قد 
عني اجلهة التي تعبر عن رأي السلطة القضائية وتوجهاتها وهي مجلس 
القض���اء األعلى حيث انها اجلهة الوحيدة التي متلك صالحية إبداء الرأي 
في املسائل املتعلقة بالش���أن القضائي، وهو ما يجعل ذلك البيان اعتداء 

صريحا على صالحيات مجلس القضاء األعلى.

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
أحال مدير عام االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية باالنابة العميد 
الش���يخ مازن اجلراح الى نيابة 
املخدرات يوم امس مواطنني بتهمة 
حيازة مواد مسكرة بقصد االجتار 
الكمي���ة املضبوطة  فيما بلغت 
من اخلمور املس���توردة بحوزة 
املواطنني 10 كراتني خمر مستوردة 

نوع ريد ليبل.
وقال مص���در امني ان مدير 
ادارة بح���ث وحت���ري محافظة 
العدواني  العقيد سعد  اجلهراء 
ابلغ عن طريق مصدر سري عن 

اجتار شاب في املواد املسكرة وعليه مت استدراج 
الشاب لشراء عدد من زجاجات اخلمر املستوردة 

ومت حتديد مكان تسليم اخلمور 
وتس���لم املبلغ املرق���م مبنطقة 
اجلهراء ليتم ضبطه، وبالتحقيق 
معه ارشد عن آخر، حيث متت 
مداهمة س���كن املتهم الثاني في 
اجله���راء وعث���ر بحوزته على 
بقية اخلم���ور واعترف االخير 
بأنه يش���تري اخلمور من متهم 
ثالث يجلبها من العراق، وجار 

ضبطه.
من جه���ة اخرى متكن رجال 
جندة مب���ارك الكبير من ضبط 
اصبعي حشيش وأدوات تعاط مع 
مواطن في منطقة مبارك الكبير، 
وجاء ضبط املواطن بعد االشتباه به، واحيل الى 

مكافحة املخدرات.

الطراح: االنتشار األمني سيعمم على المحافظات
 ولن نسمح بتسكع الشباب وإزعاج العائالت

ب���دأ قطاع األمن الع���ام اعتبارا من يوم 
امس األول تنفيذ اخلطة الرامية الى وضع 
حد لقضايا السرقات واحلد من املعاكسات 
داخل األسواق التجارية املشهورة اذ قامت 
قوة من األمن العام بإشراف من وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن العام باإلنابة 
اللواء طارق حمادة وبتنفيذ ميداني من مدير 
أمن محافظ���ة مبارك الكبير باإلنابة رئيس 
الفريق األمني ملواجهة السرقات في املنازل 
واألسواق اللواء إبراهيم الطراح باالنتشار 
املنظم داخل عدد من األسواق واملناطق، حيث 
قام اللواء الطراح بتوزيع قوة من األمن العام 

داخل األسواق وحتديدا مجمع األڤنيوز. هذا 
وأكد اللواء الطراح ان الهدف من هذه اخلطة 
هو حفظ األمن وضبط املظاهر السلبية في 
بعض املجمعات واألسواق التجارية باإلضافة 
الى بعض األماكن الترفيهية وذلك منعا من 
ظاهرة تسكع الشباب وازعاج العائالت في هذه 
األماكن. وأشار اللواء الطراح الى ان االجتماع 
الذي عقد مؤخرا أكد للجميع ضرورة االلتزام 
باالنضباط والهندام العسكري والعمل على 
حل املش���اكل بشكل حضاري واالبتعاد عن 
اثارة اجلمهور وسرعة التدخل في حال طلب 
املساعدة من اي جهة أخرى. وعن آلية تنفيذ 

اخلطة أوضح اللواء الطراح انه مت اختيار 
مجمع األڤنيوز مبحافظ���ة الفروانية لبدء 
تنفي���ذ اجلولة األولى منها حيث مت جتزئة 
املجمع ل� 7 قطاعات حتى نستطيع حتقيق 
الس���يطرة األمنية عليه، كذلك مت وضع كل 
مديرية على قطاع أما القطاع السابع فأوكل 
إلدارة عمليات األمن العام يقوم خالله بتأمني 
املبنى اخلارجي للمجمع وبدأ التنفيذ الساعة 
السابعة مساء حتى منتصف الليل، شارك 
ف���ي هذه اخلطة نح���و 60 ضابطا وضابط 
صف وأفراد. وأوضح اللواء الطراح ان هذا 
العمل سيعمم على جميع محافظات الكويت 

وفي مجمع آخر بنفس الكيفية واالنتش���ار 
وسيستمر حتى عيد الفطر السعيد. وتأتي 
هذه اخلطوات بتوجهات من وزير الداخلية 
الفريق الركن الشيخ جابر اخلالد وبتعليمات 
من وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب 
من اجل حفظ األمن في ربوع البالد، أصدر 
وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن 
العام اللواء خليل الشمالي قرارا بتشكيل فريق 
عمل أمني في بداية موسم الصيف لتتمكن 
مديريات األمن باحملافظات من االس���تعداد 
الفعال ملواجهة السرقات في املنازل واألسواق 

واملركبات.

60 رجل أمن في مجمع األڤنيوز لفرض هيبة األمن والحد من السرقات

احد رجال األمن وتبدو عصا »الداخلية« اثناء جتوله في مجمع االڤنيوزاللواء ابراهيم الطراح متوسطا قوة وزارة الداخلية

العميد الشيخ مازن اجلراح

تابع وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن 
العام باإلنابة، مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة 
اللواء طارق حمادة مع اللواء إبراهيم الطراح مجريات 

اخلطة واالجراءات األمنية في موقع احلدث.
ترأس اللواء إبراهيم الطراح فريق العمل األمني 
في احلملة املكون��ة من مدي��ري ادارات العمليات 
والدوريات باحملافظات الست ومدير ادارة العمليات 

والدوريات بقطاع األمن العام.

أبدى مسؤولو مجمع األڤنيوز التعاون مع رجال 
األمن.

شعر املواطنون واملقيمون باألمن واالطمئنان 
حينما شاهدوا رجال األمن داخل املجمع.

قلة وجود املتسكعني.
شارك فريق من ادارة اإلعالم األمني بالتغطية 
اإلعالمي��ة للحملة األمنية بقيادة املالزم مش��اري 

السمحان.

مصرع مواطن غرقاً في الجليعة

السبيعي: عدم المساس بالقضاء
ال يعني التضييق على حرية األفراد

نفى ما نسب لجمعية المحامين من بيان في األيام الماضية

أمير زكي
لقي مواطن في العقد الرابع من عمره مصرعه غرقا على مقربة من أحد 
املنتجعات في منطقة اجلليعة، وقال املنسق االعالمي في ادارة الطوارئ 
الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان رجال الطوارئ ابلغوا مس���اء امس االول 
عن فقدان مواطن في البحر، ومت توجيه رجلي الطوارئ محمد العنزي 
وحامد أبوعنبر، حيث مت انقاذ املواطن وتقدمي االس���عافات الضرورية 
له، اال انه توفي داخل مستش���فى الع���دان جراء جترعه كمية كبيرة من 

املياه املاحلة وتوقف قلبه.

38 آسيوية و9 رجال في 6 أوكار متعة
و22 مخالفًا لقانون اإلقامة في األحمدي

»االستئناف« تبرئ مواطنًا تسبب في عاهات 
مستديمة لشاب تقدم لخطبة زوجته!

10 كراتين خمر تحيل مواطنين
ممثلة لزميلتها: إذا عندچ واحد فاضي طرشي لي علشان أحبه! إلى نيابة المخدرات

خدمة الـ »بالك بيري« تكشف المستور في حياتهما

مفرح الشمري
 أس���همت خدمة ال� »ب���الك بيري« أو ما يس���مى

 ب� »البي بي« في األوساط الشبابية في كشف املستور 
بحياة ممثلتني مشهورتني بعد ان انتشرت الرسائل 
املتبادلة بينهما على نطاق واسع في أجهزة ال� »بالك 

بيري«.
وكانت بداية »الفضيحة« بعدما ارسلت احداهما 
رسالة »برودكاست« جلميع صديقاتها تبشرهم بأنها 

عادت الى حبيبها بعد انقطاع دام أش���هرا األمر الذي 
ردت عليه األخرى »واحنا شكو« ليش ما حتافظني على 
اسرارچ، لتبدأ وصلة الرسائل الفاضحة والكشف عن 
املستور والتي بدأتها املمثلة »املبسوطة« بردة حبيبها 
حيث كتبت: على األقل أنا الكويت كلها تعرف حبيبي 
منو مو مثلچ انتي اللي خاشته وما تبني تقولني عنه 

علشان ال يعرف عددهم.
ف���ردت الثانية: انتي كل يوم عن���دچ حبيب هذا 

مو شي يديد عليچ وبعدين حفظي أسرارچ أحسن! 
وردت املمثل���ة األولى قائلة: ليش انتي مقصرة مثال 
يا حبيبتي »أنا صارلي 9 أش���هر ما عندي حبيب إذا 
عندچ واحد فاضي طرشي لي علشان أحبه وسلمي 

لي على »......«.
ولم ترد املمثلة الثانية على كالمها والتزمت الصمت 
ولكن بعدما انكشف املستور بينها وبني زميلتها املمثلة 

اللي »بايعتها« مثل ما قالت في احدى رسايلها.

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
شّن رجال مديرية أمن اجلهراء في ساعة متأخرة من يوم 
أمس األول حملة موس���عة على عدد من أوكار املتعة احلرام 
ومت ضبط 38 وافدة آسيوية و9 رجال كانوا داخل أوكار املتعة 
احلرام تلك. وقال مصدر أمني ان مدير أمن محافظة اجلهراء 
العميد محمد طنا أعد لهذه احلملة بش���كل جيد إذ اس���تبقت 
احلملة حتريات انتهت ال���ى حتديد األوكار وعددها 6 أوكار 
وعليه مت جتهي���ز قوة أمنية ملداهمة تلك األوكار في توقيت 
متقارب ليتم ضبط بائعات الهوى واملترددين عليها. ورجح 
املصدر األمني ان يتم إبعاد جميع املوقوفني في تلك احلمالت 
مع إدراج أسمائهم على قوائم غير املصرح لهم بالدخول الى 

البالد مرة اخرى.
من جهة اخرى، ش���ن رجال مديرية امن األحمدي بقيادة 
العميد معتوق العسالوي حملة ملالحقة مخالفي قانون اإلقامة 
ومت توقيف 22 وافدا ووافدة معظمهم من جنسيات آسيوية 

تبني انهم مخالفون لقانون اإلقامة.

مؤمن المصري
ألغت الدائرة اجلزائية مبحكمة االستئناف برئاسة 
املستشار محمد بوصليب وأمانة سر فارس القضاب 
حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن سبع 
سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت ببراءته من تهمة 
ضرب »بدون« وإحداث ثالث عاهات مستدمية بجسده 
باالشتراك مع متهمني آخرين. وخالل جلسة املرافعة 
ترافع عن املتهم الثالث احملامي حسن احلوتري الذي 
دفع مبخالفة احلكم للقانون ومخالفة الثابت باألوراق 
كما دفع بالقصور في التسبيب وطالب بإلغاء احلكم 
املس����تأنف وبراءة موكله من التهمة املسندة إليه. 
وتخلص وقائع الدعوى الى أن املجني عليه تعرف 
على زوجة املتهم الرئيسي في القضية وقد أفهمته 
أنها مطلقة فنشأت بينهما عالقة عاطفية قامت على 
اثرها بدعوته لزيارتها في مسكنها مبنطقة الساملية 
الذي تقيم فيه مع والدتها وابنتها وخادمتها، فقبل 
املجني عليه الدعوة وتوجه إلى منزلها بغرض االتفاق 
مع والدتها على الزواج منها، وأثناء جلوس املجني 

عليه في صالة الشقة قامت اخلادمة باالتصال بزوجها 
)املتهم الرئيسي في القضية( وأبلغته بأن زوجته قد 
استقبلت رجال غريبا في مسكنها، فقام املتهم األول 
بإبالغ املتهمني الثاني والثالث، وهم ش����قيقها وابن 
عمها، فتوجهوا إلى املنزل وأوس����عوا املجني عليه 
ضربا باأليدي والعصي والسكاكني حتى خارت قواه، 
ثم قام الزوج )املتهم األول( بحمله وإلقائه من نافذة 
الشقة بالدور األول إلى أرض العمارة حيث أسعفه 
صديق له إلى املستشفى. وقد ثبت من االطالع على 
تقرير الطب الشرعي اخلاص باملجني عليه إصابته 
بثالث عاهات مستدمية، األولى بنسبة )5%( والثانية 

بنسبة )8%( والثالثة بنسبة )%10(.
وبتاري����خ 2009/4/6 قضت محكم����ة اجلنايات 
بحبس املتهمني الثالثة س����بع س����نوات مع الشغل 
والنفاذ وبإحالة الدعوى املدنية إلى احملكمة املدنية 
املختصة. استأنف املتهمون احلكم فقضت احملكمة 
بتغرمي األول والثان����ي 150 دينارا لكل منهما بينما 

برأت املتهم الثالث.

لقطات

العميد محمد طنا

اللواء الطراح والنقيب نواف بوخشبة في حديث جانبي اثناء احلملة وفي االطار اللواء طارق حمادة

هاني الظفيري
اتهم مواطن خادمته االندونيسية بسرقة مصوغات 
تتجاوز قيمتها 1100 دينار بالس���عر القدمي للذهب الى 
جانب س���رقة 400 دينار وفرت الى جهة غير معلومة، 
مش���يرا الى انه فوجئ باختفاء خادمته بعد ان سرقت 
جواز س���فرها وانه قام مبعاينة املوجودات داخل غرفة 
نومه ليكتش���ف س���رقة قالدة ذهبية سبق أن اشتراها 

قبل 12 عاما بقيمة 1100 دينار، وس���جلت قضية سرقة 
ومت إدراج اسم اخلادمة الهاربة على سجالت املطلوبني 

واملمنوعني من السفر.
من جهة اخرى، تقدم مواطن ميتلك محل تصليح أجهزة 
حاسوب الى مخفر املنقف وأبلغ عن سرقة 4 أجهزة الب 
توب من محله، ورفض اتهام أحد بالسرقة وسجلت قضية 

وقام رجال االدلة اجلنائية برفع البصمات.

إندونيسية انحاشت بقالدة ذهبية ومجهول سرق 4 أجهزة الب توب

احلميدي السبيعي


