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إعداد: مؤمن المصري

هاني الظفيري
اقدم مواطن في العقد الرابع من العمر على جتسيد دور 
بطولة احد املمثلني اخلليجيني في مسلسل رمضاني بعدما 
تقدم بش����كواه ضد ابن اجليران احلدث الذي قام بسرقة 

حمامته ليتم تسجيل قضية في مخفر تيماء.
وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان املواطن الثالثيني 
توجه من منزله الكائن مبنطقة جنوب اجلهراء الى مخفر 

تيماء متهما جاره وهو حدث بسرقة حمامته وعدم ارجاعها 
اليه بعدما طل����ب الثالثيني منه ان يعيدها اال انه رفض 
ليتجه الى مخفر تيماء، وس����جلت قضية وجار استدعاء 
احلدث ومواجهته مبا نسب اليه، يذكر ان مشهدا شهيرا في 
احد املسلسالت الرمضانية قام فيه الشخصية الرئيسية 
بتقدمي ش����كوى ضد جاره بتهمة س����رقة احدى حماماته 

الثمينة.

مواطن يشكو جاره بسبب حمامة

املتهمون االربعة وأمامهم كمية الهرويني املضبوطة
أمير زكي ـ هاني الظفيري

رغم ضآلة كمية املخ���درات املضبوطة والتي 
بلغ���ت 120 غراما من الهيروي���ن و200 غرام من 
احلشيش مع اربعة متهمني منهم عسكري في احدى 
املؤسسات العس���كرية وفتاة ال توجد معلومات 
عنها في أجه���زة وزارة الداخلية، اال ان املتهمني 
األربعة متت إحالتهم الى النيابة العامة بتهم تتعلق 
باالجتار في املواد املخدرة الى جانب تهم التعاطي 
لكون رجال مكافحة املخدرات اشتروا من املتهمني 
تباعا مواد مخدرة بكميات صغيرة وهو ما يجعل 

إحالتهم تكون بتهم االجتار والتعاطي.
وقال مصدر امني ان معلومات وردت الى مدير 
عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ 
احمد اخلليفة عن ان عسكريا في احدى املؤسسات 
العسكرية يتاجر في مادة الهيروين حيث اوعز الى 
مساعده العميد صالح الغنام باختيار فريق عمل 
لإلش���راف على القضية مع ضبط كل من يتعامل 
مع التاجر وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة ليتم 
االس���تقرار على ان توكل مهمة هذه القضية الى 

ادارة العمليات والتي يرأسها املقدم محمد الهزمي 
ومساعده الرائد محمد قبازرد. واضاف املصدر: قام 
املقدم الهزمي ومساعده الرائد قبازرد باإليعاز الى 
الضابطني عبدالعزيز اظبيه وعبداهلل الربيعة بالعمل 
في القضية ومت إقناع العسكري ببيع غرامني من 
الهيروين وبعد ان حضر املتهم االول وكان برفقته 
صديقه والذي دخل في القضية كمتهم ثان وبعد 
ان سلم املتهم األول وشريكه الهيروين وتسلم 55 
دينارا قيمة الهيروين القي القبض عليه واعترف 
على فتاة بأن���ه يتحصل منها على الهيروين كما 
عث���ر في مركبة املتهم���ني االول والثاني على 50 
غراما من الهيروين وأرشدا عن فتاة تبني ان امها 
كويتية ومع ذلك ال توجد لديها أي معلومات في 
وزارة الداخلية بل ال توجد لها بصمة ومبداهمة 
منزل الفتاة كانت برفقة زوج امها وامها وجميعهم 
في حالة تع���اط واعترفت الفتاة بأنها تتاجر في 
املخدرات حلساب زوج امها وبتفتيش الشقة التي 
يقيمون فيها عث���ر رجال املكافحة على 70 غراما 

من الهيروين و200 غرام حشيش.

فتاة »بال بيانات« وعسكري ومدمنان يسقطون
بـ 120 غرامًا من الهيروين وكمية من الحشيش

اإلعالم األمني في مدارس العاصمة ضمن حملة »عيالنا أمانة«
واصل���ت إدارة االعالم االمن���ي بوزارة الداخلي���ة حملتها التوعوية 
اخلاصة واملواكبة لبدء العام الدراسي اجلديد )2011/2010( حتت شعار 
»عيالنا امانة« ملزيد من الثقافة املرورية لطالب وطالبات وزارة التربية 

بجميع املراحل الدراسية.
وقام فريق ادارة االعالم االمني بجولة على العديد من مدارس منطقة 

العاصمة التعليمية لتوزيع البروشورات التوعوية.
وفي مدرس���ة املأمون االبتدائية بنني ف���ي منطقة كيفان القى كل من 
رئيس قسم اخلدمات املس���اندة النقيب فيصل الديحاني وضابط قسم 
االعالم امل���الزم أول عثمان محمد غريب من ادارة االعالم االمني بوزارة 
الداخلية محاضرة توعوية مرورية تناس���ب اعمار الطلبة لتؤكد على 
أهمية الثقافة املرورية وضرورة التوعية بها منذ الصغر بالتعرف على 
ابس���ط قواعد املرور اآلمن وعبور الشارع والصعود والنزول من والى 
املركبة، كذلك ضرورة العمل بنصائح رجال املرور أمام املدارس حفاظا 

على سالمتهم.
كما اكدا ان ادارة االعالم االمني تعمل على تأمني سالمة طلبة املدارس 
م���ن خالل العديد من املطبوعات التوعوية وزيارات املدارس التي يقوم 

بها ضباط متخصصون في مجال التوعية املرورية.
واشارا الى ان االلتزام بنصائح وارشادات رجال املرور يعني السالمة 

على الطريق متمنيا للجميع عاما دراسيا جديدا بال حوادث.

سوري حاول تهريب  16 بدلة عسكرية من السالمي
هاني الظفيري

متكن رجال أمن منفذ الساملي من اإليقاع بوافد 
من اجلنسية السورية )58 عاما( كان بصدد تهريب 
16 بدلة عسكرية تخص وزارة الداخلية الكويتية 
ومتت احالته إلى مديرية امن اجلهراء متهيدا الحالته 
إلى أمن الدولة. وفي التفاصيل التي يرويها املصدر 
أن رجال منفذ الساملي اشتبهوا بوافد سوري فجر 

امس اثناء تخليصه اجراءات س���فره متوجها الى 
سورية، وبتفتيش حقائبه بدت عليه عالمات االرتباك 
ليعثر رجال اجلمارك على 16 بدلة عسكرية متنوعة 
اخفاها في احدى حقائبه حيث اعترف بنقلها الى 
موطنه دون ان تعرف أسباب نقله لتتم احالته إلى 
مديرية امن اجلهراء ليخضع للتحقيقات االولية 

لتتم احالته إلى اجلهة املختصة.

إصابة إطفائي وإخالء بناية
 في حريق مطبخ في الرابع

أمير زكي
متكن رجال اإلدارة العامة لإلطفاء من السيطرة على حريق اندلع في 
شقة مبنطقة خيطان واضطر رجال االطفاء الى إخالء البناية. وقال مدير 
إدارة العالقات العامة في االطفاء املقدم خليل االمير ان بالغا ورد الى غرفة 
العمليات عن حريق في عمارة بالدور الرابع مشيرا الى انه مت توجيه كل 
من مركز اطفاء الفروانية ومرك���ز اطفاء العارضية ومركز االنقاذ الفني 
باالضافة الى مركز االسناد، واضاف املقدم االمير: عند ووصل فرق االطفاء 
تبني ان احلريق في مطبخ ش���قة بالدور الرابع، حيث انتشر الدخان الى 
بعض ارجاء املبنى مما اضطر رجال االطفاء الى اخالء البناية من جميع 
قاطنيها، وتشكيل فرقتني فرقة ملكافحة احلريق وفرقة لالنقاذ والتفتيش، 
وعم���ل فريق املكافحة على إخماد احلريق في أقصر وقت ممكن للحد من 
انتشار احلريق، واش���ار إلى ان احلريق نتج عنه إصابة اطفائي بإجهاد 
حراري وعولج بنفس املوقع، هذا وتواجد باحلادث كل من النقيب محمد 
املانع والنقيب بدر اخلالوي والنقيب امين املفرح واملالزمان أوالن محمد 
املطرود ومحارب الفهيد واملالزم���ون احمد العمر ومحمد البغلي وخالد 
االنص���اري ومحمد الهاج���ري والرقباء عبداهلل العب���داهلل وعبدالعزيز 

العبيدلي وفواز الفرحان والعريف علي حسني.

3 اسطوانات غاز كما بدت بعد احلريق

على هامش أعمال دورة الضباط العاملين في مكافحة المخدرات الخليجيين

الغنام: نهدف إلى تبادل وتعزيز الخبرات 
في مجال المكافحة

أمير زكي
برعاية مدير عام االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات اللواء الش���يخ 
احمد اخلليفة تواصلت يوم امس 
اعمال الدورة املتوسطة للضباط 
العاملني في مجال مكافحة املخدرات 
بدول مجلس التعاون وذلك بحضور 
عدد من الضباط املتخصصني في 
مكافح���ة املخدرات ف���ي الكويت 
وضباط يعملون في نفس املجال 

الشقيقة ومتتد  البحرين  مبملكة 
اعمال الدورة حتى ال� 30 من الشهر 
اجلاري. وفي تصريح صحافي قال 
مس���اعد مدير عام االدارة العامة 
ملكافحة املخ���درات العميد صالح 
الغنام، ان الدورة تهدف الى تبادل 
املعلومات بني الضباط العاملني في 
مج���ال املكافحة وجتنب الثغرات 
القانونية التي ميكن ان تس���تغل 
الفالت متورطني في قضايا مخدرات 

من االحكام التي تتناسب وجرمهم، 
واشار الغنام الى ان الدورة سيشرف 
عليها اختصاصي���ون في مجال 
مكافحة املخدرات، كما ستتطرق 
الدورة الى كيفية عمل التحريات، 
هذا وش���ارك في اعم���ال الدورة 
يوم امس مدي���ر ادارة املعلومات 
العميد محمد احلريص ومساعده 
الرائد عبداهلل الصقعبي والنقيب 

عبدالعزيز صنقور.

المحكمة تحيل قضية لبنانية وزوجها إلى »الخبراء«
بعد اتهامها باالستيالء على أكثر من 800 ألف دينار

تأجيل قضية »قاتل ُمدرسة المهبولة« إلىجلسة 17 أكتوبر
قررت محكمة االستئناف أمس برئاسة 
املستشار محمد بوصليب وأمانة سر فارس 
القضاب تأجيل دعوى جرمية قتل منطقة 
املهبولة التي راحت ضحيتها مدرسة كويتية 
جللسة 17 أكتوبر حلضور ضابط املباحث 

وصديقة وشقيق املجني عليها لسؤاله.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم 
انه في 20 يوليو 2009 قتل املجني عليها 
عمدا مع سبق اإلصرار بأن عقد العزم، وبيت 
النية على ذلك بأن قام بخنقها بكلتا يديه 
والضغط على عنقها قاصدا إزهاق روحها، 
ولم يتركها إال بعد تأكده من وفاتها فأحدث 
إصابتها املوصوفة بالتقرير الطبي الشرعي 

التي أودت بحياتها.

كما أسندت له تهمة حيازة أسلحة نارية 
»مدفع رشاش كالشينكوف وبندقية صيد 
و3 مسدسات« وذخيرة تستخدم في األسلحة 
س���الفة الذكر بغير ترخيص من اجلهات 
املختصة. كما قاوم ضابطا برتبة نقيب أثناء 
تأدي���ة وظيفته بتنفيذ إذن النيابة العامة 
الصادر بضبطه بأن قاومه بالقوة والعنف 

على النحو املبني بالتحقيقات.
وقد قضت محكم���ة أول درجة بإعدام 
املتهم، كما قضت بحبس���ه 3 سنوات مع 
الش���غل والنفاذ عن تهمة حيازة س���الح 
وذخيرة بدون ترخيص وحبسه 6 أشهر 
مع الشغل والنفاذ عن تهمة مقاومة رجال 

األمن.

تب���ني أن املتهمة قامت خالل 
الفترة من أغس���طس 2007 
حتى يونيو 2008 بتزوير عدد 
مائة شيك بأن قامت بتحريرها 
ألمرها عل���ى خالف احلقيقة 
وذيلتها بتوقيعات نسبتها زورا 
للمخولني بالتوقيع عليها رغم 
أنها حررت الصور الكربونية 
اخلاصة بتلك الشيكات بأسماء 
مس���تفيدين آخرين، وأثبتت 

باحلاسب اآللي للشركة.

قررت محكمة االستئناف 
أمس برئاسة املستشار أنور 
العنزي تأجي���ل نظر قضية 
غسيل أموال وتزوير محررات 
رس���مية املتهم فيها لبنانية 
وزوجه���ا باالس���تيالء على 
أكثر م���ن 847 ألف دينار من 
أموال الشركة التي تعمل بها 
الزوجة جللسة 4 أكتوبر املقبل 
لتقرير اخلبير. وتخلص واقعة 
الدعوى فيما أبلغ به املدير املالي 
بالشركة التي تعمل بها املتهمة 
األولى كسكرتيرة للمدير املالي 
واملنوط بها حترير الشيكات 
اخلاصة بالشركة وعرضها على 
املخولني بالتوقيع العتمادها 
ثم حفظ صور كربونية لها. 
ونظرا لورود كشف حساب من 
البنك الذي تتعامل معه الشركة 
متضمنا خمس عمليات في يوم 
واحد طلبت الشركة من البنك 
صورا للشيكات للوقوف على 
حقيقة األمر. فتبني أن الشيكات 
اخلمسة سحبت باسم املتهمة 
كمستفيدة. وبإجراء الفحص 

ث���م قدم���ت املتهمة أصل 
الش���يكات الس���الفة الذك���ر 
للبنك وصرفت ج���زءا منها 
نقدا وأودع���ت اجلزء الباقي 
في حسابها لدى نفس البنك. 
ومتكنت بذلك من االستيالء 
على مبلغ 847.281.500 دينار 
خصما من حس���اب الشركة 

وأثبتت ذلك بكشوف البنك.
وأضاف الشاهد أن املتهمة 
قامت بإج���راء عدد 13 عملية 
حتويل مالية إلى خارج الكويت 
من حسابها بالبنك احمللي إلى 
حسابها ببنك سوشال جنرال 
بلبنان. وعدة عمليات حتويل 
باسم زوجها وأشخاص آخرين 
بلبنان. وبتاريخ 2009/5/14 
قضت محكمة اجلنايات بحبس 
املتهمة األولى ثالث س���نوات 
مع الشغل والنفاذ وتغرميها 
مبلغ 425.000 دينار ومصادرة 
األموال املتحف���ظ عليها في 
حسابها بالبنك احمللي. وأمرت 
بإبعادها عن البالد عقب تنفيذ 

العقوبة.

املستشار أنور العنزي

آسيوي يسطو على محل مجوهرات بـ »موس أوراق«
ويخرج بـ 3000 دينار بعد أن هدد العاملة بقطع رقبتها

أمير زكي ـ محمد الدشيش
شهد احد املجمعات املتخصصة 
في بيع املجوه���رات في محافظة 
العاصم���ة عملية س���طو مس���لح 
باس���تخدام »موس قط���ع اوراق« 
في ساعة متقدمة من صباح امس، 
ومتكن اجلاني والذي كان يتحدث 
بلهجة آسيوية بعد احداث فوضى 
في محل املجوهرات من سرقة 3000 
دينار وذلك بع���د ان ابدى نواياه 
الشريرة باحداث شرخ باملوس في 

رقبة عاملة احملل.
ان املجمع  امن���ي  وقال مصدر 
ورغم اهميته تنعدم فيه كاميرات 
املراقبة باستثناء كاميرا واحدة قام 
احد اصحاب احملالت بوضعها قبالة 
محله، الفتا الى ان هذه الكاميرا رمبا 
تكون قد التقطت صورا للجاني وان 
هذه الكاميرا سيتم تفريغ اشرطتها 

من قبل رجال مباحث العاصمة.
واعرب املصدر االمني عن دهشته 
من افتقار املجمع ملنظومة كاميرات 
متقدمة رغم حساسية املجمع وتعامل 
معظم العاملني في���ه باملجوهرات 

واملعادن الثمينة.
وحول تفاصي���ل الواقعة، قال 
مصدر امن���ي ان عملي���ات وزارة 

الداخلية وفيما تشير الساعة الى 
الثامنة صباحا ابلغت عن ارتكاب 
جرمية س���طو مسلح، وفور تلقي 
البالغ س���ارع ال���ى موقع احلادث 
مدير امن محافظة العاصمة اللواء 
طارق حمادة ومدير مباحث العاصمة 
العقيد منصور العتيبي ومدير جندة 

الهمالن  املقدم يوس���ف  العاصمة 
ورئيس دوري���ات جندة العاصمة 

الرائد مشعل اخلميس.
وباالس���تماع الى افادة املجني 
عليها وهي لبنانية، قالت انها فوجئت 
بعد ان فتحت احملل بدقائق بشخص 
يدخل الى احمل���ل ويتحدث بلهجة 

آسيوية، وكان في يده موس تقطيع 
اوراق، حيث طل���ب منها ان تفتح 
اخلزينة للسرقة، وحينما رفضت 
قام بتهديدها بالقتل واحداث شرخا 
في رقبتها ومتكن من االستيالء على 

نحو 3000 دينار وهرب.
واشار املصدر الى ان عددا من 

حراس امن املجمع مت التحقيق معهم، 
خاصة انهم لم يكونوا متواجدين 
وقت وقوع جرمية السطو، مرجحا 
ان يكون اجلاني على علم بالسوق 
وافتقاره الى كاميرات، كما انه في 
الغالب يعرف ان املجني عليها تفتح 
محل املجوهرات مبكرا الى حد ما.

رجال األمن واملباحث انتشروا في املجمع بعد البالغ عن حادثة السطو

»كبد« شهدت تكرارًا ألسطورة شكسبير الخالدة
ماتت اآلسيوية »جولييت« فنقل »روميو« إلى »العدان«

أمير زكي ـ هاني الظفيري
في رواية شكس����بير الشهيرة انتحر روميو وجوليت 
معا، أما على أرض الواقع وحتديدا في منطقة كبد فماتت 
اآلسيوية )جولييت( بينما نقل حبيبها اآلسيوي )روميو( 
إلى املستشفى في حالة حرجة للغاية بعد أن تناوال مبيدا 
حشريا معا ليضعا حدا حلياتهما وجنحت األولى وفشل 
الثاني الذي نقل إلى مستشفى العدان. وبحسب مصدر أمني 
ف����ان عمليات الداخلية تلقت صباح امس بالغا عن وجود 

آسيوية وآسيوي يصارعان املوت حيث سارع رجال األمن 
الى منطقة كبد وتبني لدى وصولهم ان اآلس����يوية لفظت 
أنفاسها األخيرة ليتم حتويل جثتها الى الطب الشرعي اما 
اآلس����يوي فتبني انه اليزال على قيد احلياة حيث أسعف 
الى املستش����فى وتبني من الفحوصات األولية ان إصابته 
اخلطيرة والتي استدعت دخوله اإلنعاش ناجتة عن تناول 
مبيد حشري. وأشار املصدر الى ان رجال االمن قرروا إحالة 
جثة اآلس����يوية املتوفاة الى الطب الشرعي ملعرفة ما اذا 

كانت وفاتها جراء جرعة من مبيد حشري من نفس النوع 
الذي تناوله اآلسيوي، وقال املصدر ان التحقيقات األولية 
أش����ارت الى وجود عالقة بني اآلسيوي واآلسيوية اال ان 
دوافع هذا االنتحار اجلماعي التزال غير معلومة السيما ان 
حالة اآلسيوي املصاب حرجة للغاية وسوق ينتظر رجال 
االمن حتسن صحته ملعرفة كيفية تنفيذ الواقعة وفي حال 
ثبوت إجبار اآلسيوي على ان يدفع صديقته اآلسيوية إلى 

تناول املبيد فإن تهمة القتل العمد ستوجه اليه.


