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الصفحة
مؤمن المصري

نظرت الدائرة اجلزائية مبحكمة االستئناف 
أمس برئاسة املستشار محمد بوصليب وأمانة 
سر فارس القضاب استئناف السوري )حمد أ.( 
املتهم بقتل وافد مصري مبنطقة جليب الشيوخ 

وفصل رأسه عن جسده في أواخر 2008.
وقد أجلت احملكمة نظر الدعوى جللسة 10 

أكتوب���ر املقبل لتقدمي الدفاع. وحضر احملامي 
مبارك الش���مري الذي طلب أجال لالس���تعداد 

والدفاع.
كانت جثة املجني عليه قد وجدت مساء يوم 
28 سبتمبر 2008 مفصولة الرأس عن اجلسد أعلى 
س���طح إحدى البنايات بعد أن قام القاتل بفصل 
الرأس عن اجلس���د وإلقائهما أسفل أحد خزانات 

املياه وتغطيتهما بأكياس بالستيكية.
وقد أس���فرت التحقيق���ات األولية عن وجود 
عالقة بني القتيل واملتهم البالغ من العمر خمسة 
وعشرين عاما، وبالبحث عن املتهم تبني أنه غادر 
البالد بعد ثالث ساعات من ارتكابه اجلرمية مما 
أكد للس���لطات األمنية أنه قد يكون هو اجلاني 

احلقيقي.

تأجيل نظر استئناف قاتل المصري بالجليب للدفاع

هندي يسقط بكيلو غرام من الهيروين الفاسد

أمير زكي - هاني الظفيري
متكن رجال االدارة العام���ة ملكافحة املخدرات 
بقيادة اللواء الش���يخ احم���د اخلليفة من القبض 
على وافد هندي يقوم باالجتار في املواد املخدرة 
وعثر بحوزته على كيلو غرام من الهيروين النقي 

وأحيل واملضبوطات الى نيابة املخدرات. 
ووف���ق رواية مصدر امني ان معلومات وردت 
الى اخلليفة حول نش���اط مقيم هندي يبيع املواد 
املخدرة ويتاجر بها، وعليه قام اخلليفة بتكليف 

رجال االدارة الدولية بقيادة مديرهم املقدم يوسف 
اخلالدي وفريق عمل مكون من النقيبني حمد احلمد 
ونواف بشير واملالزم اول خالد خاجة وبعد البحث 
والتحري عن املتهم متكن رجال املكافحة من عقد 
صفقة لشراء عدد من كبسوالت الهيروين في منطقة 
ابوحليفة وبعد القبض عليه توجه رجال املكافحة 
الى س���كنه في املنطقة ذاتها وعثر بحوزته على 
كيلوغرام هيروين ومعظمه فاسد اذ كان يقوم بخلط 

الهيروين مبواد تالفة من أجل زيادة الكمية.

املتهم وامامه املضبوطات

رجال المكافحة يسقطون مواطنًا
حاول التسلل بحراً إلى البالد

أمير زكي
أحال رجال إدارة املكافحة الدولية باإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات مواطنا حاول التسلل 
إلى البالد بحرا قادما من إيران حيث س���جلت 
بحقه قضية وجار التحقيق فيها، خاصة بعد 
أن ثب���ت أنه مطلوب على ذمة قضية مخدرات 

في إيران.
وف���ي التفاصيل التي رواه���ا مصدر امني ان 
معلومات وردت إلى رجال ادارة املكافحة الدولية 
عن محاولة دخول مواطن إلى البالد بعد ان هرب 
م���ن ايران اثر تورطه في احدى قضايا املخدرات 

هناك.
واضاف املصدر ان الوقعة التي حدثت للمواطن 
ه���ي انه في عام 2007 غ���ادر البالد متوجها الى 
ايران وبعد مكوثه 10 ايام هناك مت القاء القبض 
عليه وبحوزت���ه 165 غراما من الهيروين وصدر 

بحقه حكم ملدة 10 سنوات، وانه أمضى 3 سنوات 
بالس���جن ومن ثم مت االفراج عنه والتحفظ على 
جوازه بعد صدور حكم مبنعه من السفر مبوجب 

قرار صادر من السلطات االيرانية.
وبعد مضي فترة بعد االفراج عنه تعرف على 
احد االشخاص هناك وطلب منه اخراجه من البالد، 
حيث دبر اآلخر طريقة للهروب عن طريق البحر 
مقابل مبلغ من املال على ان يتسلمها بعد وصول 
املواطن الى الكويت وحتويل املبلغ املطلوب حلساب 
الشخص، وبالفعل  استقل »لنج« ايرانيا خشبيا 
تسلل عبره للمياه االقليمية وسرعان ما وصلت 
معلومات سرية من مصادر خاصة بإدارة املكافحة 
الدولية التي ش���كلت قوة قامت برصد وانتظار 
املواطن والق���ي القبض عليه واحالته إلى مخفر 
شرق وهو حاليا يخضع لتحقيق موسع بعد ان 

سجلت بحقه قضية.

مطلوب على ذمة قضية مخدرات في إيران

طيران الشرطة يشارك في تنظيم حركة السير
مع بداية العام الدراسي وأجرى تجربة ميدانية أمس

يشارك طيران الشرطة هذا العام قطاع 
املرور من أجل تنظيم حركة السير مع بدء 
العام الدراس���ي، وكان قد رافق فريق من 
ادارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية طائرة 
عمودية تابعة جلناح طيران الشرطة في 
طلعتها األولى للمساندة في تنظيم حركة 
السير من خالل اجلو، ونقل ما يحدث في 
الش���ارع من ازدحامات واختناقات أو أي 
حوادث مرورية إلى غرفة العمليات للتعامل 
الفوري معها في بداية العام الدراس���ي ملا 
يشهده من حركة مرورية غير عادية.. وحتى 
يكون الطريق آمنا للحفاظ على س���المة 

طالب وطالبات املدارس.
وقد شملت اجلولة الصباحية التي متت 
امس الدائري السادس وغرب مشرف )أرض 
املع���ارض( وكان هناك ازدحام غير عادي 
من املس���يلة إلى أرض املع���ارض، كما ان 
مداخل منطقة سلوى شهدت اختناقا مروريا 
بينما شهد شارع اخلليج العربي انسياب 

حركة املرور.
وتبني لرجال االمن ان ازدحاما ش���هده 
الدائري الراب���ع، وكان هناك ازدحام عند 
بداية منطقة الش���ويخ في اجتاه اجلهراء، 
وفي الدائري اخلام���س وطريق امللك فهد 
كانت احلركة عادية ولم تشهد اي اختناقات، 
ولكن مخرج اجلابرية ش���هد اختناقا على 

الدائري الرابع.
ويقوم الطيران العمودي برحلتني في 
س���اعات الذروة والتي تب���دأ صباحا من 
السابعة حتى التاس���عة وبعد الظهر في 
مت���ام الواحدة ظهرا حت���ى الثالثة، وذلك 
خالل العام الدراس���ي للعمل على تسهيل 

احلركة املرورية.
كم���ا ان قائد الطائرة يقوم فور عودته 
إلى القاعدة بإعداد  تقرير مفصل عن جميع 
مشاهداته خالل الرحلة لوقوف مسؤولي 
املرور على احلركة املرورية واتخاذ االجراءات 
الالزمة حيالها. وأوضح مدير إدارة جناح 

طيران الشرطة العقيد طالل طالب القناعي ان 
ادارة جناح طيران الشرطة تضم 4 طائرات 
ولديها 35 طيارا، كما ان هناك خفارات يومية 
لتقدمي الدعم واالسناد الى االجهزة االمنية 

واملعنية إذا ما دعت الضرورة.
كما ان هناك خطة تدريبية اثناء اخلدمة 
للطيارين من خالل دورات االنعاش والتي 
س���تقام احداه���ا اعتبارا م���ن 9/26 حتى 

.2010/11/11
وكانت الطائرة بقيادة املالزم أول عبداهلل 
النجدي، واملالزم أول عبدالعزيز احلسن، 
وقد رافقهم من ادارة االعالم االمني املالزم 

عبداللطيف عبداحلكيم الفالح.
من جهة اخرى أعلنت ادارة االعالم االمني 
انها ستقوم بتوزيع بروشورات مبناسبة 
بدء العام الدراسي، وجاء في بيان لها امس 
أنه وملواكبة العام الدراسي اجلديد وملزيد 
م���ن الوعي والثقافة املروري���ة قام فريق 
من ادارة االع���الم االمني بوزارة الداخلية 

باشراف الرائد عبداالله العبدالسالم رئيس 
قسم التوعية املرورية بجولة شملت عدة 
تقاطعات وشوارع رئيسية لتوزيع العديد 
من البروشورات التوعوية على مستخدمي 
الطريق من قائدي املركبات باالضافة الى 
اولياء االم���ور والطلبة داخل املدارس مع 
بداية اول يوم مع التهنئة بالعام الدراسي 
اجلديد داعني اجلميع الى ان يكون عاما بال 
ح���وادث، ومؤكدين لهم ان »عيالنا امانة« 
ويج���ب علينا جميع���ا ان نصون االمانة 
وان يكون الطريق دائما طريق الس���المة 
من خ���الل القيادة اآلمنة وااللتزام بقواعد 

وآداب املرور.
وقد جتاوب قائدو املركبات مع فريق ادارة 
االعالم االمني مؤكدين دعمهم ومساندتهم 
جلهود االجهزة االمنية مشيرين بذلك الى ان 
امن الطريق مسؤولية مشتركة والى ما تقوم 
به ادارة االعالم االمني بوزارة الداخلية من 

دور توعوي وتثقيفي للمواطن واملقيم.

املواطنون جتاوبوا مع االعالم األمني أحد ضباط االعالم األمني يوزع بروشور توعوي

رجال مباحث العاصمة يوقعون
بلّص »مناهيل« المستشفى األميري

فتاتان تسرقان 80 دينارًا
بطريقة »إلهاء صاحب المحل«

ضبط شبكة مشبوهة في الفروانية

أمير زكي
ألق���ى رجال أمن محافظة العاصم���ة القبض على وافد بنغالي 
اجلنسية يقوم بس���رقة املناهيل من املستشفى األميري ويبيعها 
مببالغ رمزية لتجار احلديد والنحاس في أمغرة حيث عثر بحوزته 

بعد ضبطه على 40 منهوال.
وف���ي التفاصيل الت���ي رواها مصدر أمني ف���ان بالغا ورد من 
مواطن يفيد بقيام وافد آس���يوي اجلنسية بس���رقة املناهيل من 
مرافق مستشفى األميري وعلى الفور مت توجيه قوة أمنية قامت 
بالترصد لآلسيوي ومت ضبطه متلبسا أثناء محاولته نقل املنهول 
حيث متت احالته الى مخفر املنطقة وبعد االستماع ألقوال املواطن 
أفاد بأنه وأثناء مراجعته للمستش���فى شاهد وافدا آسيويا يقوم 
بس���رقة املناهيل من خالل احلفر والتكسير، ومن ثم حقق رجال 
األمن مع اآلس���يوي واتضح انه مخالف لقانون اإلقامة وان كفيله 
وضع له اإلقامة وتركه بالش���ارع مقابل مبلغ مالي وأقر بأنه قام 
بس���رقة 40 منهوال وانه معتاد عل���ى تلك العمليات وبعد مداهمة 
مسكنه في منطقة شرق عثر بداخله على مناهيل عدة حاول بيعها 
الى جتار احلديد والنح���اس، كما عثر على مالبس خاصة بعمال 
اخلدمة في املستشفيات وأفاد بأنه يقوم بالتمويه في ارتداء تلك 
املالبس الكتمال عمليات الس���رقة، وبناء عليه مت تسجيل قضية 

سرقة أمالك الدولة وأحيل الى التحقيق.

أمير زكي - محمد الجالهمة
في طريقة مبتكرة قامت فتاتان بس���رقة 80 دينارا عن طريق 
احليلة من محل للمالبس اجلاهزة في أس���واق املباركية حيث مت 

تعميم أوصافهما وسجلت قضية بالواقعة وجار البحث عنهما.
تفاصيل الواقعة حسب ما رواها العامل باحملل لرجال املباحث 
انه أثناء دخول فتاتني محله في أواخر أوقات العمل بالسوق قامت 
احدى الفتاتني بإلهائه من خالل طرح بعض األسئلة عليه عن آخر 
ما وصلت اليه املوضة احمللي���ة وآخر الصرعات وأنواع القماش 
لديه بينما كانت األخرى بالقرب من ماكينة النقود اخلاصة باحملل 
ول���م متض دقائق معدودة حتى طلبت الفتاة القريبة من املاكينة 
الذهاب الى محل آخر وبالفعل توجهتا مسرعتني الى خارج احملل 
وبعد جرد احلساب اليومي اتضح انه مت االستيالء على احلصيلة 
اليومية وعلم ان الفتاتني لم تكونا سوى لصتني محترفتني وسرعان 
ما ابلغ صاحب احملل الذي أمره بالتوجه الى مخفر منطقة ش���رق 
حيث س���جل قضية بالواقعة ومت استدعاء رجال األدلة اجلنائية 
ملعاينة احملل ورفع البصمات وأدلى العامل بأوصاف الفتاتني وجار 

البحث عنهما وضبطهما من قبل رجال مباحث املنطقة.

متكن رجال الفرقة األمنية مبحافظة الفروانية من ضبط شبكة 
آسيوية متخصصة مبمارسة الدعارة وفي التفاصيل كما اعلنتها 
وزارة الداخلي���ة في بيان لها ان معلومات وردت الى مديرية امن 
محافظة الفروانية � قيادة الفروانية تفيد بوجود شبكة متخصصة 
مبمارسة الدعارة مبنطقة الفروانية ويديرها اشخاص من احدى 
اجلنسيات اآلسيوية وعلى الفور مت تشكيل فرقة أمنية بالتنسيق 
مع اجله���ات األمنية املختصة بإجراء البحث والتحري للتأكد من 
صحة املعلومات.. وبعد التأكد قامت الفرقة األمنية بضبط عدد 7 
اشخاص من اجلنس���ية اآلسيوية وهم عدد 4 من النساء وعدد 3 
من الرجال هذا ومتت احالتهم الى جهات االختصاص التخاذ كافة 

االجراءات القانونية بحقهم.

كيبل يصعق عامالً مصرياً قرب البنك المركزي

سكرتير هندي يطير بـ 30 ألف دينار

أحداث يرشقون دورية شرطة في الصليبية

آسيوية انتحرت من الطابق الثاني في الظهر

أمير زكي
أصيب وافد مصري بح����روق من الدرجة األولى 
والثانية والسابعة اثر قطعه لكيبل كهربائي مركزي 
كان يغطي عددا من املنشآت في العاصمة ومن بينها 
البنك املركزي حيث مت نقل الوافد الى مستشفى االميري 
متهيدا إلحالته الى مستشفى البابطني للحروق. مصدر 
امني اكد ان بالغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية يفيد 
بحروق حلقت بوافد مصري كان يقوم بعمليات احلفر 
لوضع مظالت ألحد احملالت بالقرب من مبنى البنك 
املركزي وعلى الفور توجه رجال األمن واإلطفاء حيث 

اتضح انه اصيب بحروق من الدرجة األولى والثانية 
والسابعة، وبعد البحث عن السبب اتضح انه اثناء 
حفره لوضع اساس املظالت جتاوز العمق املطلوب 
مما ادى الى قطعه لكيبل كهربائي مركزي كان يغذي 
عددا من احملالت باالضافة الى البنك املركزي والتي 
تضررت م����ن انقطاع جزئي في التي����ار الكهربائي، 
بينما قام رجال الطوارئ الطبية بتقدمي االسعافات 
األولية للمصاب ونقله الى العناية املركزة مبستشفى 
االميري لتلقي العالج متهيدا إلحالته الى مستشفى 

البابطني للحروق.

أمير زكي
لم يتوق����ع مواطن كويتي ان الوافد الهندي الذي 
يعمل لديه سكرتيرا منذ اكثر من 3 سنوات سيخون 
االمانة ويس����تولي على 30 ألف دينار ويغادر البالد 
األمر الذي دعا الى تس����جيل قضية بالواقعة ومتت 

احالتها الى االدارة العامة للمباحث اجلنائية.
مصدر امني اكد ان مواطنا تقدم إلى مخفر شرق 
ليبلغ عن تعرضه خليانة االمانة على يد سكرتيره 
الهندي الذي استولى على مبلغ 30 الف دينار وغادر 
البالد، حيث س����رد املواطن العملية التي تعرض لها 
لضاب����ط املخفر قائال: انه اثن����اء جتميعه محصول 
احدى التجارات التي يقوم بها وبعد ان صفى االرباح 
التي بلغت 30 الف دينار طلب من سكرتيره الهندي 
ان يذهب به����ذا املبلغ ويضعه في»اخلزنة« اخلاصة 

بالشركة مبنطقة ش����رق، كونه معتادا على اعطائه 
النقود لوضعها باخلزن����ة، وبعد انتظاره ما يقارب 
الساعتني لسكرتيره الهندي للعودة إليه فوجئ املواطن 
بعد اتصاله عليه بأن هاتفه قد اغلق،  فدارت بذهن 
املواطن أفكار عدة، وبعد توجهه الى الشركة وبسؤاله 
ع����ن الوافد افاد بعض العاملني بأنهم لم يش����اهدوه 
بالشركة وبعد محاوالت عدة والتدقيق على السكرتير 
من قبل احد اصدقاء املواطن في مكاتب الس����فريات 
اتضح انه غادر البالد بعد س����اعة من تسلمه املبلغ، 
وبناء عليه وبعد االستماع ألقوال املواطن مت تسجيل 
قضية بالواقعة واحالتها إلى االدارة العامة للمباحث 
اجلنائية التي بدورها ستعمم اوصاف الهندي على 
جهاز االنتربول لضبطه واعادته إلى البالد حملاكمته 

بالقضية املتهم بها.

هاني الظفيري
فوجئ رجال دوري���ة تابعة ملديرية امن املهام 
اخلاصة يوم امس األول برشق مركبتهم في منطقة 
الصليبي���ة باحلجارة ليتم مط���اردة املتجمهرين 
وإلقاء القبض على أحد األحداث املشتبه بهم بكسر 
زجاج املركبة والتي على إثرها مت تسجيل قضية 
حملت مسمى اتالف امالك الدولة. وفي التفاصيل 
التي يرويها املصدر ان دورية تابعة لسرية املهام 

اخلاصة واثناء جولة اعتيادية تفاجأ قائدها ومرافقه 
مبجموعة من الشبان يقومون برميهم باحلجارة 
ليصيب احدها الزجاج اجلانبي للمركبة والتي حتت 
اثرها مت مالحقة املتجمهرين وطلب اإلس���ناد من 
الدوريات التي حضرت الى املوقع وحتديدا قطعة 5 
حيث فر املتجمهرون بينما استطاع رجال األمن ضبط 
احدهم وهو حدث من فئة غير محددي اجلنسية 

مت احتجازه في نظارة مخفر الصليبية.

أمير زكي - هاني الظفيري
أقدمت وافدة من اجلنسية اآلسيوية على االنتحار 
أول من أمس حينما قامت بإلقاء نفس����ها من الطابق 
الثاني مبنطقة الظهر حيث مت نقل اجلثة الى الطب 
الشرعي. وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان بالغا 
ورد الى غرفة عمليات الداخلية في الساعة ال� 10 من 
مساء أول من أمس عن اقدام وافدة تعمل خادمة على 
إلقاء نفسها من الطابق الثاني لبناية في منطقة الظهر 
ليهرع على الفور مدير أمن محافظة األحمدي ورجال 
األمن والطوارئ الطبية الذين اكتشفوا فور وصولهم 
ان اآلسيوية والتي ال حتمل اي اثبات فارقت احلياة 
فور ارتطامها باألرض ليتم تس����جيل قضية حملت 
مس����مى انتحار. من جهة اخرى نق����ل وافد مصري 

اجلنسية الى العناية املركزة مبستشفى األميري اثر 
اصابات خطرة حلقت به بعد سقوطه من بناية قيد 
االنش����اء في منطقة الصاحلية. و روى مصدر أمني 
ل�»األنباء« ان بالغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية 
يفيد بسقوط عامل من علو في مبنى قيد االنشاء في 
منطقة الصاحلية، وعلى الف����ور توجه رجال األمن 
والطوارئ الطبية الذين قاموا مبعاينة االصابات مما 
دعا الى تقدمي االسعافات األولية كون ان اصابته خطرة 
ومن ثم نقله الى مستش����فى األميري لتلقي العالج، 
وبعد ان فتح رجال األمن باب التحقيق ملعرفة ان كان 
سقوطه بفعل فاعل اتضح انه كان أعلى البناية وزلقت 
قدمه اليمنى مما ادى الى سقوطه حيث سجلت قضية 

بالواقعة وأحيلت الى جهات االختصاص. 

الخليفة: مافيا المخدرات العالمية سعت 
لجعل الكويت محطة ترانزيت لتجارة السموم

الكيميائية  االموال والس����الئف 
والتسليم املراقب.

4 � االتفاقية العربية الوحيدة 
للمخدرات عام 1994 حتضر الكويت 
اجتماعات وزراء الداخلية العرب، 
كما حتضر الكوي����ت اجتماعات 
املكتب العربي في عمان وتشارك 

في اعداد القائمة السوداء.
اللواء الشيخ  من جهته، قال 
احمد اخلليفة ان الكويت قطعت 
شوطا مهما في مكافحة املخدرات 
خاصة بعد سنوات محدودة من 
العامة ملكافحة  االدارة  تش����كيل 
الى ان كمية  املخدرات، مش����يرا 
املخدرات املتواج����دة حاليا تكاد 
ال تذك����ر خاصة في ظ����ل العمل 
الدؤوب لرج����ال املكافحة وبقية 
اجه����زة وزارة الداخلي����ة، الفتا 
الى ان ال����دور التوعوي كان له 
اثر مهم ف����ي التغلب على قضية 
املخدرات والتي اس����تفحلت في 
فترات معينة قبل تشكيل االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات، اذ كانت 
تش����كل خطورة وكانت الكميات 
التي تضخ الى البالد تكفي لشعب 
قوامه 10 ماليني، وبالتالي كانت 
املؤشرات التي مت االنتباه لها ان 
جتار املخدرات يسعون الى جعل 

الكويت محطة ترانزيت.

بضرورة محاربة املخدرات قامت 
بانشاء اللجنة الوطنية ملكافحة 
املخدرات ع����ام 1989، كما رفعت 
الدولة اهتمامها بقضية املخدرات 

حيث شكلت ادارة عامة.
واشار الى ان الكويت وقعت 
اتفاقي����ات للحد من  على ع����دة 

املخدرات منها:
1 � اتفاقي����ة االمم املتحدة عام 

1961 اخلاصة بجرائم املخدرات.
2 � اتفاقية االمم املتحدة عام 
1972 اخلاص����ة بجرائم املؤثرات 

العقلية.
3 � اتفاقية االمم املتحدة عام 
1988 اخلاص����ة بجرائم غس����يل 

أمير زكي
حتت رعاية اللواء الشيخ احمد 
اخلليفة مدير عام االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات وبحضور العميد 
صالح غنام العن����زي مت افتتاح 
الدورة املتوسطة للمخدرات لدول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وتط����رق مس����اعد مدير عام 
العامة ملكافحة املخدرات  االدارة 
العميد صالح غنام العنزي، في 
كلمة افتتح بها الدورة، إلى وضع 
املخدرات بالكوي����ت من اجلانب 
التش����ريعي والدولي كما حتدث 
عن مجال املكافحة في مجال خفض 
الطلب واالرتباط الوثيق بني جتارة 
املخدرات وجرائم االرهاب واملال 
وجرائم السالح واجلرمية املنظمة 
وغسيل االموال، ووصف العميد 
الغنام جتارة املخدرات بأنها آفة ال 
تعرف مجتمعا كبيرا او صغيرا، 
وال غنيا أو فقي����را، وانها تغزو 
املجتمعات من خ����الل عصابات 
ال����ى ان مدمن  منظمة، واش����ار 
اليوم مختلف عن مدمن االمس، 
فمدمن االمس كان يبحث عن قطعة 
احلشيش اما مدمن اليوم فأنواع 
امامه كثيرة ومتنوعة  املخدرات 
من حيث السعر وكمية املعروض، 
مشيرا الى ان الكويت والدراكها 

اللواء الشيخ أحمد اخلليفة


