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عامل توصيل املكاملات  الدولية املسروقة في مبنى إدارة أمن الفروانية

اآلسيوي وأمامه كمية الهيروين املضبوطة معه

احملامي خالد املهان

املستشار إبراهيم العبيد

املستشار فيصل خريبط

أحدث خدمة توصيل في الكويت.. 
سائق يوصل المكالمات المسروقة إلى المنازل

حملة أمنية في جون الكويت استهدفت
الصيادين المخالفين لقوانين هيئة الزراعة

قاد وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون أمن احلدود اللواء الشيخ 
محمد اليوس���ف حملة أمنية بحرية في ج���ون الكويت لردع الصيادين 
املخالفني الذين يقومون بالصيد اجلائر بواسطة معدات صيد غير مرخصة 
مخالفني بذلك قوانني الهيئة العامة لش���ؤون الزراعة والثروة السمكية 

وأيضا قوانني الهيئة العامة للبيئة.
وقد ش���ارك في احلملة مديرو اإلدارات ومساعدوهم ورؤساء األقسام 

وضباط وأفراد اإلدارة العامة خلفر السواحل.
كما قامت 3 حوامات برمائية و8 طراريد اعتراضية و4 دوريات برية 
مبسح منطقة جون الكويت »احليش��ان والدوح���ة« ومتكن�ت حوامات 
االدارة العام���ة خلف���ر السواح��ل باالقتراب من الشواطئ واالبحار في 
املي���اه الضحلة والت���ي تعج���ز الطراري��د وال��زوارق ع���ن الوص���ول 

اليه��ا.
ويؤكد قطاع أمن احلدود أن االدارة العامة خلفر الس���واحل لديها من 
القوة البش���رية املؤهلة واالمكانيات امليدانية من معدات وآليات بحرية 
ما ميكنها من الوصول الى جميع املمرات املائية والس���واحل والشواطئ 
في أس���رع وقت ممكن لردع املتجاوزين واملخالف���ني حفاظا على البيئة 

البحرية.
كما أش���ار قطاع أمن احلدود )اإلدارة العامة خلفر الس���واحل( الى ان 
هناك العديد من احلمالت املفاجئة للقضاء على جميع الظواهر السلبية 
في املياه اإلقليمية، موضحا انه ميكن االتصال على غرفة العمليات هاتف 

1880888 لإلبالغ عن أي متجاوز أو مخالف للقانون.
وتهي���ب ادارة اإلعالم األمني ف���ي وزارة الداخلية مبرتادي البحر من 
الصيادين واملواطنني واملقيمني هواة الصيد واحلداقة الى ضرورة االلتزام 
بالقانون واحلفاظ على البيئة البحرية، مؤكدة استمرارية دورها التوعوي 

في هذا الشأن.

لصوص يسرقون 400 
دينار من »زائر«

هاني الظفيري
تقدم سائق شاحنة »زائر« ببالغ 
إل���ى مخفر تيماء متهما ش���خصني 
مجهولني بسلبه 412 دينارا كويتيا 
و400 ريال سعودي. وقال السائق 
انه كان متوقفا بشاحنته على مقربة 
منفذ الساملي حيث أوقفه شخصان 
وأبلغاه انهما مباح���ث، كما أبالغه 
بأنهما يتفقدان وجود مخدرات معه 
ومن ثم قاما بتفتيش الشاحنة لاليحاء 
للمجني عليه بأنهم رجال أمن، ثم طلبا 
حافظة نقوده لتفتيشها وما ان تسلما 
حافظ���ة النقود حتى هربا إلى جهة 
غير معلومة وسجلت قضية سلب 

بالقوة وانتحال صفة مباحث.

محمد الجالهمة
املتع���ارف عليه ان خدمة توصيل الطلبات تتم من خالل مطاعم 
أو معارض أو حتى بقاالت وجمعيات تعاونية، أما ان تكون خدمة 
التوصي���ل عبارة عن توصيل خدمة االتصاالت الدولية املس���روقة 
للراغب���ني في االتصال عل���ى أي دولة في العال���م، فتلك هي خدمة 
التوصيل األحدث في الكويت. فق���د متكن رجال أمن الفروانية من 
ضبط سائق آس���يوي متخصص في توصيل املكاملات الدولية الى 
الراغبني في اجراء أي اتصال دولي بتعرفة أرخص وبكثير من تعرفة 
وزارة املواصالت، وضبط بحوزته هاتفان نقاالن موصوالن الكترونيا 

بكمبيوتر متخصص لسرقة االتصاالت الدولية وحتويلها.
وكانت معلومات قد وردت الى مدير أمن الفروانية حبيب غلوم 
عن نشاط لسائق آس���يوي يقوم ببيع املكاملات الدولية على شقق 
اآلسيويني في منطقة اجلليب وخيطان والفروانية، بحيث يعرض 
خدمته للراغبني ويعلن عن خدمته الفريدة من نوعها عبر امللصقات 
االعالنية في عدد من االسواق، وعليه مت االيعاز لرجال األمن مبتابعة 
اآلس���يوي وضبطه، وقال مصدر أمني ان رج���ال األمن متكنوا من 
رصد الس���ائق اآلس���يوي أثناء عرضه خدمات االتصال الدولي في 
احدى بنايات منطقة الفروانية، ومت القبض عليه وبحوزته هاتفان 
نقاالن هما أداتا سرقة االتصاالت الدولية، واعترف في مديرية أمن 
الفروانية، بانه ميارس خدمة توصيل املكاملات الدولية املسروقة منذ 
6 أشهر، وان الهاتفني اللذين يحملهما مبرمجان على جهاز كمبيوتر 
لس���رقة االتصاالت الدولية، وانه يتلقى في اليوم الواحد بني 6 الى 
10 طلبات مكاملات دولية من آس���يويني ووافدين عرب، وان تعرفة 
االتصال أرخص بكثير من التعرفة التي حددتها وزارة املواصالت، 
كما اعترف بان حصيلته اليومية ال تقل عن 60 دينارا، أما املفاجأة 
فتمثلت في أن اآلسيوي يحمل اقامة سائق مادة 20، وجار استدعاء 
كفيله، كما أرس���لت اعترافاته الى رج���ال مباحث الفروانية لضبط 
صاحب الكمبيوتر الذي يقوم بتحويل املكاملات الدولية على الهاتفني 

النقالني اللذين يحملهما اآلسيوي.

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
أحال مدير عام اإلدارة العام���ة ملكافحة املخدرات 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة إلى نيابة املخدرات يوم 
أمس وافدا آس���يويا بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد 
االجت���ار، وارفق في ملف اإلحال���ة 18 لفافة هيروين 
تزن نح���و 36 غراما من الهيروين و100 حبة مخدرة 
فيما كش���فت التحقيقات مع املتهم ان املواد املخدرة 
التي ضبطت معه اعطيت لآلسيوي من خالل سجني 
في املركزي ملعرفة مدى إمكانية دخوله عالم االجتار 

في السموم.
وقال مصدر امني ان اللواء اخلليفة طلب من مساعده 
العميد صالح الغنام تكلي���ف احدى إدارات املكافحة 
مبعرفة مدى صحة املعلوم���ات التي تضمنت اجتار 
اآلسيوي في املخدرات في الشارع العام وعليه اختار 
العميد الغنام إدارة املكافحة الدولية والتي يرأس���ها 
املقدم يوس���ف اخلالدي والذي بدوره كلف النقيبني 
نواف بش���ير وحمد احلمد، وبعد املراقبة والتأكد من 
املعلومات مت احلصول عل���ى اإلذن النيابي والقبض 

على اآلسيوي وضبط املواد املخدرة.

.. وآسيوي يبيع الهيروين في الشارع العام

»الداخلية«: نجاح تجربة تشغيل 
صافرات اإلنذار الحديثة

اعلن���ت وزارة الداخلية في بي���ان لها امس 
جناح جتربة تشغيل صافرات االنذار احلديثة 
والتي اطلقت امس، وثب���ت من خالل التجربة 
ان جميعالصاف���رات البالغ عددها 237 صافرة 
الكترونية اثبتت كفاءة وسمع مداها على مدار 1.5 
كيلومتر عند بدء تشغيلها في الساعة العاشرة 
من صباح امس، وجاء في بي���ان الداخلية انه 
وبحضور وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشيخ مشعل 
جابر العبداهلل الصباح ووكيل وزارة الداخلية 
املس���اعد لش���ؤون العمليات اللواء د.مصطفى 
الزعابي، مت بنجاح اجراء التش���غيل التجريبي 
لصاف���رات االنذار والبال���غ عددها 237 صافرة 
الكترونية موزعة على جميع انحاء البالد وذلك 

في متام العاشرة صباحا.
وقد تأكد نقاء ووضوح الصوت ومداه الى 1.5 
كليو متر على خط مستقيم من موقع الصافرة، 
كما ان هناك العديد من املميزات حيث ميكن بث 
الرسائل الصوتية املس���جلة او احلية، وكذلك 
النصي���ة على الهواتف احملمولة فضال عن ذلك 
يصاحب اطالق كل نغمة رسالة صوتية تعرف 
املواطنني واملقيمني مبدلولها واالرشادات الواجب 
اتباعها فور سماعها حيث ان هناك ثالث نغمات 
مختلفة )قرب وقوع اخلط���ر – اثناء اخلطر – 

زوال اخلطر(.

رجال خفر السواحل يمشطون محيط جزيرة فيلكا
بحثًا عن 7 بحارة إيرانيين ُفقدوا إثر غرق زورقهم

أمير زكي
متكن رجال خفر الس���واحل أمس من العثور على 7 بح���ارة إيرانيني بعد غرق زورقهم، وقام 
رجال خفر الس���واحل برحلة بحث واسعة شملت محيط منطقة فيلكا وبدائرة شملت أكثر من 10 

كيلومترات في محيط اجلزيرة قبل العثور على الزورق على بعد 7 كيلومترات منها.
وقال مصدر أمني ان طائرة هيليكوبتر ش���اركت في عمليات البحث عن الصيادين املفقودين، 
موضحا ان بالغ استغاثة ورد من قائد الزورق مبلغا عن تعرض الزورق الذي يقوده ويقل 6 بحارة 
آخرين معه خللل سيؤدي الى غرقه. وقال املصدر ان االتصال فقد مع الزورق بعد ورود البالغ بنحو 
ربع ساعة، وبعدها انطلقت زوارق خفر السواحل يساندها الطيران العمودي في رحلة بحث عن 
الزورق، موضحا ان رجال خفر الس���واحل متكنوا من العثور على الزورق على بعد 7 كيلومترات 
شمال جزيرة فيلكا إال انه لم يعثر على أي من البحارة الذين كانوا يستقلونه، وكشف املصدر ان 
الزورق كان منقلبا حلظة العثور عليه ما يعني ان البحارة غادروه خالل انقالبه، وعليه بدأ رجال 
اخلفر رحلة بحث أخرى عن البحارة حتى متكنوا من العثور عليهم على بعد 100 متر من الزورق 

ومت انتشالهم جميعا ونقلوا للعالج.

»االستئناف« تقضي بإثبات زواج مواطن من فتاة أميركية
بعد رفض »أول درجة«  إثبات عقد زواجهما الصادر من فلوريدا

.. وتحجز دعوى مواطن أربعيني
اتهم بالسفر إلى أفغانستان لـ »الجهاد«

وتأجيل دعوى زارع الحشيش في مسكنه بالقصور

حجز دعوى متهم فيها مواطن وزوجته و4 وافدين
بتهمة شراء طفل من آسيوية بمبلغ 1500 دينار

حجزت الدائرة اجلزائية اخلامسة مبحكمة االستئناف أمس 
برئاسة املستشار إبراهيم العبيد وعضوية املستشارين لطفي 
س���املان وأحمد عبدالوهاب وأمانة سر محمد السبع الدعوى 

املتهم فيها مواطن وزوجته و4 وافدين باالجتار بالبشر.
وتخل���ص وقائع الدعوى في أن املتهم���ني األول والثانية 
نش���أت بينهما عالقة آثمة نتج عنها حمل س���فاح، فوضعت 
املتهمة الثانية طفلها على يد وافدة آسيوية )املتهمة السادسة( 
س���اعدتها في عملية الوالدة. ولم يتم تسجيل الطفل املولود 

لعدم وجود عقد زواج بني املتهمني.

ونظ���را ألن املتهمة الرابع���ة )املواطنة( عاقر فقد أخبرت 
زوجها )املتهم اخلامس( برغبتها في شراء الطفل املذكور عن 
طريق وساطة املتهم الثالث )وافد عربي( والذي تقاضى مقابل 
ذل���ك مبلغ 1500 دينار أعطى منها مبلغ 700 دينار للمتهمني 

األول والثانية واحتفظ بالباقي لنفسه.
وبتاريخ 2010/4/27 قضت الدائرة اجلزائية باحملكمة الكلية 
بحبس املتهمني األول والثانية ملدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ 
وأمرت بإبعادهما عن البالد عقب تنفيذ العقوبة. بينما قضت 

باالمتناع عن النطق بعقاب بقية املتهمني.

قضت دائرة األحوال الشخصية الثانية 
مبحكمة االس���تئناف بإثبات زواج دكتور 
جامعي من فتاة أميركية وإلغاء حكم محكمة 

أول درجة القاضي برفض الدعوى.
وتخلص الواقع���ة فيما تقدم به املدعي 
املستأنف أنه عقد قرانه على فتاة أميركية 
في والية فلوريدا أثناء دراسته هناك وقد 
تزوجها بتاري���خ 2005/6/28 مبوجب عقد 
زواج صادر من الواليات املتحدة األميركية 

وعلى صداق معلوم وحال.
وملا كان يهم املدع���ي إثبات هذا الزواج 
رسميا أمام اجلهات الرسمية الكويتية فقد 
أقام دعواه أمام احملكمة حيث نظرت الدعوى 
على النحو املبني مبحضر جلساتها وبحضور 

أطراف الدعوى وتقض���ي احملكمة برفض الزواج وذلك على 
سند أن الزوج كويتي اجلنسية ومن ثم يجب تطبيق قانون 
األحوال الش���خصية رقم )1984/51( في شأن واقعة التداعي 
والتي تتضمن موافقة ولي الزوجة. وملا كانت األوراق قد خلت 

من موافقة ولي الزوجة لذا يتعني رفض الدعوى.
إال أن املدعي لم يرتض احلكم فقام باالستئناف عبر احملامي 
خالد املهان ال���ذي تقدم بصحيفة اس���تئنافية أورد فيها أن 
الدعوى املستأنفة على وجهها الصحيح هي دعوى مصادقة 

على عقد زواج خارجي وفق شروط معينة 
متوافرة وجميعها في الدعوى منها أن يكون 
عقد ال���زواج اخلارجي مصدقا من اجلهات 
الرس���مية وصادرا من جهة إسالمية وإذا 
كانت الزوجة كويتية اجلنسية وكان زواجها 
من غير ولي يلزم حضور الولي عند إجراء 
املصادقة على الزواج أما إذا كانت الزوجة 
غير كويتية ف���ال يتطلب هذا اإلجراء وفقا 

لقانون األحوال الشخصية 84/51.
وأضاف امله���ان ان الزوجة األجنبية ال 
يتطلب القانون موافقة وليها، مطالبا عدالة 
احملكمة بإلغاء احلكم املستأنف فيما قضى 
به من رفض الدعوى والقضاء بإثبات زواج 
املستأنف من املستأنف عليها احلاصل في 
2005/6/28 وذلك على أس���باب حاصله���ا اخلطأ في تطبيق 
القانون والفساد في االستدالل والقصور في التسبيب حيث 
ان الثابت من املستندات املقدمة في الدعوى أن املستأنف تزوج 
املس���تأنف عليها كونه مسلما وهي مسيحية من أهل الكتاب 
في أميركا أثناء دراس���ته هناك وكان ذلك منذ 5 سنوات على 
يد أحد أئمة املساجد هناك وبحضور شهود مسلمني وصداق 
مس���مى بينهما كله حال ليصبح زواجا ش���رعيا األمر الذي 

يستوجب إثباته واملصادقة عليه.

حج���زت الدائرة اجلزائية اخلامس���ة 
مبحكمة االستئناف أمس برئاسة املستشار 
إبراهيم العبيد وعضوية املستش���ارين 
لطفي ساملان وأحمد عبدالوهاب وأمانة سر 
محمد السبع االستئناف املقدم من مواطن 
أربعيني في قضية أمن الدولة رقم 2009/16 
املتهم فيها باالشتراك مع آخرين في القيام 
بعمل عدائي ضد دولة أجنبية )أفغانستان( 
مبحاربة ق���وات التحالف املوجودة على 
أراضيها جللس���ة 28 اجلاري للحكم بعد 

أن استمعت لدفاع املتهم.
وقد ترافع احملاميان منصور الفضلي 
وعبدالوهاب املنصوري، اللذان مثال املتهم، 
وقررا أن حكم أول درجة قد أصابه القصور 

في التسبيب ومخالفة الثابت باألوراق والفساد في االستدالل. 
ودفع احملامي الفضلي أيضا باخلطأ في اإلسناد والقصور 
املبطل، وطلب أصليا براءة املتهم مما أسند إليه من اتهام 

واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة.
وتخلص واقعة الدعوى فيما شهد به ضابط مباحث أمن 

الدولة بأن حترياته السرية دلت على أن 
املتهم )خ.غ( قد سافر إلى إيران بالتنسيق 
مع أشخاص مجهولني متهيدا لدخوله إلى 
دولة أفغانستان حملاربة قوات التحالف 
بها، حيث التقى وهؤالء األشخاص الذين 
طلبوا منه دعما ماليا للمقاتلني ضد قوات 
التحالف في أفغانستان، فاتفق معهم على 
ذلك وأمدهم مببلغ ستة آالف دوالر سلمها 
ألحدهم ثم عاد إلى الكويت، وأضاف ان 
املتهم واصل إمداداته لهم مببالغ وصلت 
في مجملها إلى 27 ألف دينار على فترات 
زمنية، ثم س���افر إلى الس���عودية ألداء 

العمرة.
وهناك الق���ي القبض علي���ه بتاريخ 
2008/2/28 بتهمة متويل جه���ات إرهابية محظورة، ومت 
حجزه بالسعودية قرابة سنة و4 أشهر، إال أنه لم يحاكم 
هناك ومت تسليمه للسلطات الكويتية بتاريخ 2009/6/21. 
كانت محكمة اجلنايات قد قضت بحبس املتهم 3 سنوات 

وأمرت بكفالة ألف دينار لوقف النفاذ.

أجلت الدائرة اجلزائية الثالثة مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار فيصل 
خريبط وعضوية املستشارين جنيب املال 
وصالح الدين يونس ومحمد فريد الزارع في 
حضور رئيس أمناء سر الدوائر اجلزائية 
سامي العنزي نظر استئناف املواطن )ط.ح( 
املتهم بزرع نبات القنب الهندي )احلشيش( 
في منزله مبنطقة القصور جللسة 23 نوفمبر 
املقبل مع احالة املتهم الى مستشفى الطب 

النفسي. 
كانت معلومات سرية قد وصلت إلى ضابط 
الواقعة تفيد بأن املتهم يحوز مواد مخدرة 
بقصد التعاطي واالجتار ويقوم بزراعتها في 
حديقة منزله مبنطقة القصور، فتم تكليف 

أحد املصادر الس���رية بالتأكد من املعلومات فثبتت صحتها، 
وبناء عليه مت جمع املزيد من املعلومات واالستدالالت وتكثيف 
التحريات واتخاذ جميع اإلجراءات األمنية والقانونية لضبط 

املتهم بعد احلصول على إذن النيابة العامة بضبطه.
 وانتقل ضابط الواقعة إلى مسكن املتهم مبنطقة القصور 

وضبطه بداخله. 
وقام املتهم بإرش���اد ضابط الواقعة عن النباتات املخدرة 
والبذور املستخدمة في زراعتها والزهور املستخلصة منها. 
وحيث انه بس���ؤال جنلي املته���م بالتحقيقات قررا انهما 
يقيمان مع والدهما بذات املسكن وأنهما على علم بقيام والدهما 
بزراعة النباتات املخدرة بحديقة املسكن وأنهما على خالف 

معه بس���بب هذا الفعل مم���ا أدى إلى قطع 
صلتهما بوالدهما.

واستندت احملكمة في إصدار حكمها للمادة 
31ج من القانون رقم 74 لس���نة 1983 التي 
تن���ص على أنه يعاقب باإلعدام أو احلبس 
املؤبد كل من زرع نباتا من النباتات الواردة 
في اجلدول رقم 5 املرفق بهذا القانون أو صدر 
أو جلب أو استورد نباتا من هذه النباتات 
في أي طور من أطوار منوها هي وبذورها، 
وكان ذلك بقصد االجتار، أو تاجر فيها بأي 
صورة وذلك في غير األحوال املرخص بها 

في هذا القانون.
وقالت احملكمة في حيثيات حكمها: وملا 
كان املته���م قد أقر في التحقيقات بحيازته 
للبذور املضبوطة وقيامه بزراعة املخدرات داخل حديقة منزله 
وتكفل���ه مبفرده بجميع أعمال الزراعة بدءا من حرث األرض 
وتسوية التربة ووضع البذور فيها والعناية بالزرع باتخاذ 
كل األعمال الالزمة مثل ري التربة والتخلص من الطفيليات 
وتقلي���م النباتات إلى حني نضجه والوص���ول إلى النتيجة 
املبتغاة، وهي حصاد الزرع وجتفيفه وتنقيته واس���تخراج 
املادة املخدرة منه، ومن ثم يكون املتهم قد ارتكب جميع األفعال 
املكونة للركن املادي جلرمية زراعة النباتات املخدرة. وحيث 
انه عن الركن املعنوي، وملا كانت تلك اجلرمية عمدية تقوم 
على وجود قصد جنائي عام وآخر خاص والبد من توافرهما 

لقيام اجلرمية بحق املتهم.

بعد نحو أسبوعني من تطبيق تنقل مواطني الكويت والسعودية بني البلدين باستخدام 
البطاقات املدنية الذي جرى خالل الفترة املاضية اعلن رس����ميا ان التنقل سيدخل حيز 
التنفيذ الرسمي على جميع املنافذ بني البلدين 22 اجلاري، ونقلت وكالة األنباء السعودية 
)واس( امس ان ذلك يأتي بعد توقيع كل من وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر 
اخلالد ووزير الداخلية السعودي صاحب السمو امللكي االمير نايف بن عبدالعزيز البيان 
املشترك آللية تنفيذ التنقل بالهوية الوطنية بني الكويت واململكة العربية السعودية على 
هامش االجتماع الس����ابع لوزراء داخلية دول جوار العراق باملنامة 22 سبتمبر املاضي. 

جاء ذلك في رسالة بعث بها النائب الثاني الى االمني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية عبدالرحمن بن حمد العطية تضمنت نسخة من البيان املشترك آللية تنفيذ التنقل 
بالبطاقة الش����خصية »الهوية الوطنية« بني اململكة العربية السعودية ودولة الكويت، 
الذي يخول مواطني الدولتني الشقيقتني مبوجب بطاقاتهم الشخصية التنقل عبر املنافذ 
الرسمية للبلدين. وأكد االمني العام ملجلس التعاون اهمية هذه اخلطوة املباركة، مشيرا 
الى انها تشكل نقلة نوعية مهمة على صعيد تنقل مواطني الدولتني بالبطاقة الشخصية 

»الهوية الوطنية« دون احلاجة الى استخدام جوازات السفر.

رسميًا: تنقل مواطني الكويت والسعودية بـ »البطاقة« 22 الجاري


