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أعادت الدائرة اجلزائية مبحكمة االستئناف برئاسة 
املستشار أنور العنزي وأمانة سر أحمد شردان قضية 
املواطن )ف.ق.( املتهم بقتل )ف.ع.( مبنطقة الرميثية 
أواخ����ر أبريل 2009 للمرافعة جللس����ة 10/17 إلعالن 
الش����هود. وتتلخص الواقعة فيما شهدت به شقيقة 
املجني عليه بأنه في تاريخ 2009/4/28 وحال تواجدها 
مبنزل شقيقها املجني عليه، وأثناء جلوسها ووالدتها 

في صالة املنزل نزل املجني عليه من الطابق العلوي 
وألقى عليهما التحية ثم خرج إلى فناء املنزل.

وأضافت أنه عقب خروجه بفترة قصيرة عاد إلى 
الداخل ممسكا ببطنه والدماء تسيل منه وأخبرها أن 
املتهم ضربه بسكني في بطنه وهرب، فقامت بنقله إلى 
مستوصف الرميثية واتصلت بشقيقها اآلخر وأبلغته 
مبا حدث، فسأل شقيقه املجني عليه عما قالته شقيقته 

فأومأ برأسه مؤكدا كالمها فقام باالتصال على اجلهات 
املختصة وأبلغ بالواقعة.

وقد دلت حتريات ضابط مباحث الرميثية على قيام 
املتهم بطعن املجني عليه لشكه في وجود عالقة آثمة 
بينه وبني زوجته. وق����د اعترف املتهم في حتقيقات 
النيابة العامة بارت����كاب الواقعة ومثل جرميته أمام 

وكيل النيابة.

االستئناف تعيد دعوى قاتل الرميثية المحكوم بإعدامه للمرافعة

عبداهلل قنيص
أحبط رجال االدارة العامة للمباحث اجلنائية بقيادة 
العميد الشيخ علي اليوس����ف ومساعد مدير املباحث 
اجلنائية لشؤون احملافظات العميد الشيخ مازن اجلراح 
محاول����ة ضخ 20 كيلو غراما من مادة احلش����يش الى 
الس����وق احمللي وذلك بعد توقي����ف مواطن خرج من 
السجن املركزي حديثا وارساله لصاحبه مببلغ كبير 
لتحفيزه على بيع شحنة احلشيش التي بحوزته. وكانت 
معلومات وردت الى العميد اليوس����ف حيث اوعز الى 
العميد اجلراح والذي بدوره كلف ادارة بحث وحتري 
محافظ����ة مبارك الكبير بقي����ادة العقيد وليد الدريعي 
ومساعده سالم اجلويسري بالتحقق من حيازة مواطن 
خرج من الس����جن املركزي كمية كبيرة من احلشيش 

ومحاولة بيعها.
وقال املصدر: قام العقيد الدريعي ومساعده اجلويسري 
بوضع خطة تعتمد على اسالة لعاب خريج السجون 
بعرضهم شراء كيلو غرام من احلشيش ب� 1600 دينار، 
مش����يرا الى ان املواطن ابدى استعداده لبيع 20 كيلو 
غراما من احلش����يش مقابل 32 ال����ف دينار في منطقة 
بيان، وبعد ان حضر وس����لم املخدرات وتس����لم املبلغ 
املرقم، القي القبض عليه، واعترف على ش����ريكه وهو 

نزيل آخر في املركزي.
عل����ى صعيد آخر، القى رجال مباحث مبارك الكبير 
ايضا القبض على آس����يوي بع����د ان باع كرتون خمر، 
وعثر في غرفة يقيم فيها على 3 كراتني خمر مستورد 

واحيل الى االختصاص.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
أحال مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء 
الشيخ أحمد اخلليفة الى نيابة املخدرات يوم امس وافدا 
ايرانيا بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد االجتار وأرفق في 
ملف القضية نحو 100 غرام من الترياق ومبلغ مالي ضبط 

بحوزة االيراني ويعمل في محل صاغة في الفحيحيل.
وق���ال مصدر أمني ان معلوم���ات وردت الى مدير عام 
املكافحة ع���ن قيام االيراني باالجتار ف���ي مخدر الترياق 

ليوعز الى ادارة املعلومات بقيادة العقيد محمد احلريص 
ومس���اعده الرائد عبداهلل الصقعبي والنقباء خالد غلوم 
وإبراهيم صنقور ومحمد خلف لضبط املتهم ومتكن فريق 
العمل من استدراج االيراني الى بيع كمية من الترياق ليتم 
القبض عليه وبتفتيش مس���كنه عث���ر معه على الترياق 
وأقر االيراني أمام رج���ال املعلومات باجتاره في الترياق 
للتغلب على غالء املعيش���ة وانه يقوم بجلب هذا املخدر 

من موطنه.

خريج سجون »طازج« يسقط بـ 20 كيلو حشيش

وصائغ ذهب إيراني يسقط بـ 100 غرام ترياق

الصائغ اإليراني وأمامه كمية الترياق املضبوطة بحوزته

جددت وزارة الداخلية في بيان لها امس 
نفيها القاطع من ان���ه لم يدخل البالد اي 
اسرائيليني ال في العام 2005 وال قبله، وجاء 
في بيان الداخلية امس: عطفا على بياننا 
السابق وايضاحا ملا نشر في بعض الصحف 
بشأن دخول اسرائيليني الى البالد عام 2005، 
فإن ال���وزارة تؤكد انه لم يدخل البالد اي 
من حملة جوازات اس���رائيلية ال في العام 
2005 وال قبله او بعده، وان ظهور ما يدل 
على ذلك في سجالت الوزارة في عام 2005 
كما نشر مرده الى ان جميع جنسيات دول 
العالم مسجلة في احلاسب اآللي بالوزارة، 
وكل جنس���ية لها رمز مع���ني )كود(، وما 
حصل في ذلك الوقت كان خطأ من موظف 
في جوازات املط���ار وانه في اثناء ادخاله 
لبيانات اثنني من اجلنسية االجنبية ادخل 
رمز اس���رائيل بدال من اجلنسية االجنبية 
املعنية لتشابه الرمزين )الكودين(، وعند 
اكتشاف ذلك اخلطأ مت التحقيق مع املوظف 
في حينه ومت الغاء رمز اسرائيل من احلاسب 

اآللي فورا.

»الداخلية«: لم يدخل البالد 
إسرائيليون وما حصل

 عام 2005 كان خطأ موظف 
في إدخال بيانات

بالتعاون مع جريدة
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عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

استدعاء المسلم للتحقيق معه  في شكوى تسريب شيك رئيس الوزراء 
..ومحاميه: قانونياً ال يجوز للبنك رفع دعوى ضد موكلي

علمت »األنباء« أن النيابة العامة قررت 
اس���تدعاء النائب د.فيصل املسلم على 
خلفية نشره شيكا صادرا من بنك برقان 
أمام مجلس األم���ة يتعلق مبصروفات 
سمو رئيس مجلس الوزراء والذي كان 

سببا في استجواب سموه.
وأفاد احملامي ناهس العنزي محامي 
املسلم بأنه من الناحية القانونية ال يجوز 
للبنك أن يرفع دعوى ضد النائب املسلم 
ألنه ليس موظفا بالبنك، بل إن استدعاء 
املس���لم من قبل النيابة العامة يتعلق 

بطلب معلومات وليس كمتهم.
وأض���اف العن���زي أن التحقيق في 
القضية يجب أن يكون مع موظف البنك 
الذي قام بتسريب الشيك وليس مع موكله 
النائب املسلم. وبسؤال العنزي عما إذا 
كان هذا األمر يتطلب رفع احلصانة عن 
املسلم قال: هذا االستدعاء يعتبر للشهادة 
أو االستئناس وليس للتحقيق مع املسلم 
وهو أمر ال يتطلب رفع احلصانة عنه.

وبسؤاله عما إذا كان املسلم مستعدا 
للتوجه للنيابة العامة لتقدمي املعلومات 
املطلوبة ق���ال العنزي إن موكله جاهز 
لتقدمي أي معلومات للنيابة العامة في 
أي وقت يتم فيه استدعاؤه، مستغربا هذا 
التوقيت الذي يتم فيه استدعاء موكله 

ونحن في شهر رمضان الفضيل.
من جانبه أوضح احملامي علي البغلي 
محامي بنك برقان أن هذه الشكوى مقدمة 
منه منذ شهور ولكن هذه هي املرة األولى 
التي يتم فيها استدعاء املسلم، مؤكدا أنه 
لم يتم حتديد أسماء في الشكوى وإمنا 
النيابة العامة تقوم باس���تدعاء بعض 
األشخاص وصوال حلقيقة تسريب الشيك 

مؤكدا أن عملية تس���ريب شيك من أي 
بنك تعتبر جرمية يعاقب عليها قانون 
البنك املركزي وتسمى »جرمية إفشاء 

أسرار بنكية«.
فاألسرار البنكية تعتبر من األسرار 
الشخصية داخل البنوك ويجب حمايتها 
بنص الدس���تور. وإن ما حدث يعتبر 

انتهاكا لهذه احلماية. 

احملامي علي البغلياحملامي ناهس العنزي 

الفنان عبداهلل السلمان

مواطنان إلى »المكافحة« 
بـ 3 سجائر ملغومة

ضبط 26 متسواًل 
في األحمدي وحولي

أحال رج���ال جندة مبارك 
االدارة  الى  الكبير مواطن���ني 
العامة ملكافحة املخدرات بعد 
ان ضبطا خالل حملة تفتيشية 
وعثر بحوزتهما على 3 لفافات 
سجائر فيها مادة احلشيش و12 
حبة كابت���ي. كما أحال رجال 
أمن األحمدي الى االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات 3 آسيويني 
عثر معهم على 13 زجاجة خمر 
محلي وذلك التخاذ ما يلزم من 

اجراءات بحقهم.

محمد الجالهمة
متكن رجال االدارة العامة 
للمباح���ث اجلنائية وحتديدا 
ادارتي بح���ث وحتري حولي 
بقي���ادة العقي���د عبدالرحمن 
الصهيل ومباح���ث االحمدي 
بقي���ادة العقيد عادل احلمدان 
من ضبط 26 متسوال ومتسولة 
بواق���ع 11 في حول���ي و15 في 

االحمدي.
وقال مصدر امني ان جميع 
املتسولني من الوافدين سيتم 
ابعاده���م اداري���ا م���ع ادراج 
اسمائهم في قوائم غير املصرح 
لهم بالدخول مع ارسال بيانات 
حول كفالئهم الى االدارة العامة 

للهجرة التخاذ ما يلزم.
وحول املتسولني من البدون، 
قال املصدر ان هؤالء س���يتم 
الوقت مع  احتجازهم لبعض 
الزامهم بعم���ل تعهدات بعدم 

التسول مرة اخرى.

السلمان لـ »األنباء«: رئيس قسم في برج التحرير
ضربني بالعقال أمام زوجتي ألنني طالبت بحقي

الصبر يوجه رسالة إلى أولياء األمور:
ال تتركوا أوالدكم وحدهم في »القرقيعان«

خشية تعرضهم للدهس

متواجد هن���ا ومعني خلدمتي 
وخدمة املواطنني واملراجعني 
واذا به يرفع العقال علي ويقوم 

باالعتداء علي بالضرب.
»األنباء«: هل بادلته الضرب؟

السلمان: لم افعل ذلك ألنني 
س���أكون متورطا ف���ي قضية 
االعتداء على موظف عام ولذا 
آثرت الصم���ت وقلت له بيني 

وبينك القانون.
»األنب��اء«: وهل أجنز رئيس 

القسم املعاملة؟
الس���لمان: لألس���ف رفض 
وحاول���ت زوجت���ي أن تنهي 
املعاملة ولكنه رفض بإصرار.

»األنباء«: وماذا ستفعل؟
السلمان: كما سبق ان قلت 
بين���ي وبني املوظف أو رئيس 
القسم القانون وذهبت إلى مخفر 
الصاحلية ألسجل قضية اعتداء 
بالضرب والتعسف في استخدام 

السلطة.

أمير زكي
تقدم املخرج عبداهلل السلمان 
ببالغ إلى مخفر الصاحلية يتهم 
فيه موظفا ف���ي برج التحرير 

بضربه.
»األنب���اء« حرص���ت على 
االتص���ال باملخ���رج عبداهلل 
السلمان ملعرفة كامل تفاصيل 

ما حصل.
ابوسلمان  »األنباء«: سالمات 

ما تشوف شر شنوصار.
السلمان: ما حدث  عبداهلل 
يوم أمس يدخل حتت باب صدق 
أو ال تصدق إذ تعرضت للضرب 
على مرأى من املراجعني في برج 
التحرير حيث قام رئيس قسم 
برفع العقال علي وضربني على 
مرأى من املراجعني وزوجتي 

التي كانت بصحبتي.
»األنباء«: حدثنا عن األسباب 
الت��ي دع��ت الى ذلك واس��باب 

تواجدك في برج التحرير.
الس���لمان: ذهبت  عبداهلل 
صباح امس ال���ى مجمع برج 
التحرير إلنهاء إجراءات تصدير 
مركبة وكانت ترافقني زوجتي 
وكنت انتظ���ر وآخرين خارج 
القسم وما ان فتح رئيس القسم 
حتى طلب منا ان نصطف طابورا 
فقلت له ما يجوز نحن في القرن 
احلادي والعشرين ويفترض 
في مجمع حكومي متقدم، وذلك 
ابسط شيء، وجود رقم يحدد 
أولوية انهاء املعامالت فما كان 
منه إال أن ق���ال لي انت ما في 

معاملة ستنجز لك.
»األنباء«: وماذا حدث؟

السلمان: قلت له انا مواطن 
ومن حقي اجناز املعاملة وانت 

دعا مدي���ر إدارة اإلعالم 
األمني الناطق الرسمي باسم 
وزارة الداخلية العميد محمد 
الصب���ر أولي���اء األمور الى 
االنتباه الى أبنائهم الصغار 
خاصة خالل االحتفال بيوم 
القرقيعان، محذرا من مخاطر 
ت���رك مجموع���ات األطفال 
وحدهم أو حتى برفقة اخلدم 

خشية تعرضهم للدهس.
وقال الصبر ان القرقيعان 
من أبرز العادات التراثية في 
الكويت خالل شهر رمضان 

املبارك.
وأضاف انه من املشاهد احملببة للنفس ان نرى األطفال وهم 
يجوبون الشوارع مبتهجني بهذه املناسبة الرمضانية التي توارثتها 
األجيال، وهم يرتدون الثياب اجلديدة، ويحملون معهم أكياسا 
جلمع احللوى، مرددين األهازيج واألناش���يد الشعبية القدمية 

مبناسبة ليلة النصف من رمضان.
وأكد على انه يتعني على أولياء األمور تخصيص مرافق من 
األس���رة لتوجيه األطفال ولضمان سالمتهم حتى ال يعكر صفو 
هذه املناس���بة أي ش���يء ال قدر اهلل، ولكي ال يتعرض األطفال 

ملضايقات أو متاعب من جانب قلة من ضعاف النفوس.
وأه���اب العميد الصبر بقائدي املركب���ات الى التزام احليطة 
واحلذر وعدم القيادة بسرعة جتاوز السرعات املقررة خاصة في 
الشوارع والطرقات الداخلية، حرصا على سالمة األطفال الذين 

يحتفلون مبناسبة القرقيعان.
وتوجه العميد الصبر بالتهنئة جلموع املواطنني بهذه االحتفالية 
الرمضانية، متمنيا لهم ان يعيدها املولى عز وجل عليهم باخلير 

والفرحة واليمن والبركات.

العميد محمد الصبر


