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عدل
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 إعداد: مؤمن المصري 

 قررت الدائرة اجلزائية الرابعة مبحكمة االستئناف أمس برئاسة املستشار أنور 
العنزي وأمانة سر أحمد شـــردان استدعاء ضابط الواقعة لالستماع إلفادته في 
القضية املتهم فيها كاتب ومحام ببلدية الكويت باالعتداء على عسكري بالداخلية 
وإصابته بعاهة مستدمية، كانت محكمة أول درجة قد قضت في ٢٥ ابريل بحبس 
املتهم أربع سنوات مع الشـــغل والنفاذ. وقد حضر اجللسة دفاع املتهم احملامي 
خالد العوضي الذي متســـك باستدعاء الشاهد واستجابت احملكمة لطلبه قبل أن 
تؤجل نظر الدعوى الى جلسة ١٢/٦. وتخلص الواقعة فيما قرره املجني عليه بأنه 

وأثناء تأدية عمله مبخالفة السيارات التي كانت متوقفة بشكل غير قانوني أمام 
سوق الكويت لألوراق املالية (البورصة) في يوم الواقعة فوجئ باملتهم يتوجه 
إليه ويعاقبه على حترير مخالفة لسيارته املتوقفة في املمنوع. وتطور النقاش 
بني الطرفني إلى اعتداء من احملامي على الشرطي الذي أصيب بإصابته املوصوفة 
بتقرير الطب الشرعي والذي ولد لديه عاهة مستدمية بساعده األمين. وقد تقدم 
الشرطي بشكوى ضد احملامي ومت التحقيق في الواقعة وتقدمي املتهم للمحاكمة 

بتهمة إحداث عاهة مستدمية والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته. 

 استدعاء ضابط الواقعة في قضية اعتداء محام على عسكري

 ذئب الوفرة «المسعور» يضرب ثانية ويقتل ٧ أغنام و٤٠ دجاجة 
 العلي أمر بوضع خطة أمنية لقتله 

 الشمالي: خطة أمنية لمواجهة المظاهر السلبية
  في مناطق المخيمات وخالل عطلة «األضحى»

 الديحاني: الدراسة في كلية األمن الوطني
  بدءًا من العام الدراسي المقبل ٢٠١١ / ٢٠١٢

 محمد الجالهمة
  لليوم الثاني على التوالي شن ذئب 
هجماته ضد مزارع الوفرة، حيث متكن من 
التسلل الى مزرعتني وقام بقتل ٧ اغنام 
واصابة ٣ اخرى، وكان الذئب ـ بحسب 
ما رواه مصدر امنيـ  هو ذات الذئب الذي 
هاجم مزرعة مواطن مساء اول من امس 

وقتل ٤ خراف واصاب ٤ أخرى.
  هجمات الذئب

  هذا وعلمت «األنباء» من مصادر امنية 
ان مدير امن االحمدي اللواء عبدالفتاح 
العلي بصدد وضع خطة امنية تتضمن 

االنتشار االمني في محيط املزارع التي 
كانت هدفا للذئب القاتل خالل اليومني 
املاضيني وذلـــك من اجل رصده وقتله، 
واشـــارت املصادر الى ان هناك مخاوف 
امنيـــة من ان متتد هجمـــات الذئب الى 
االطفال خاصة ان الفترة القادمة تتزامن 

مع موسم املخيمات.
  وبحسب رواية مزارعني لـ «األنباء» 
قاموا بتسجيل بالغات ضد الذئب الذي 
وصفوه بـ «املسعور» انه هاجم فجر امس 
مزرعتني تعود ملكيتهما ملواطنني ومتكن 
من قتل ٧ رؤوس من االغنام والفتك بـ 
٤٠ دجاجة، واشـــار احد الشهود الى ان 

الذئب يبدو مسعورا ومتعطشا للدماء 
حيث يفتك بفرائسه من االغنام والدجاج 

دون ان يأكلها، مكتفيا بقتلها فقط.
  وقال احد اصحاب املزارع لـ «األنباء»: 
سبق ان حذرنا وطالبنا اجلهات املعنية 
بالتدخل خاصة ان املنطقة مهملة ومنسية 
وتنتشر فيها عشرات الكالب املسعورة 
والتي عادة ما تشن هجمات على مزارع 

املواطنني.
املزارعون اجلهـــات االمنية    وطالب 
بســـرعة التحرك لقتل الذئب الذي بدأ 
منذ يوم امس االول بشن هجمات وحشية 

ضد االغنام والدجاج. 

الداخلية   ذكر وكيـــل وزارة 
املساعد لشؤون األمن العام اللواء 
خليل الشمالي ان اخلطة التي يتم 
االعداد لها حاليا ملواجهة املظاهر 
األمنية ملناطق مخيمات موسم 
الربيع والتعامل مع االختناقات 
املصاحبة ملوسم االمطار  والسيول 
ومع اقتراب اجازة عيد األضحى 
املبارك، اضافة الى التعامل اليومي 
للحد من املعاكسات أمام املدارس 
وفي األسواق واملجمعات التجارية 
وذلك بالتنسيق والتعاون التام 
بني مديريات امن احملافظات الست 
وادارة عمليات األمن العام تتولى 
بدورها تســـيير دوريات األمن 
الثابتة واملتحركة لتقدمي الدعم 
واالسناد واألمن والتوجه الماكن 
البالغات التي تصل اليها مباشرة 
من اجلمهور او مخافر الشرطة أو 
غرفة العمليات املركزية بوزارة 
الداخلية والتي يتم التعامل معها 

ومع غيرها من املواقف االمنية 
بسرعة وكفاءة عالية.

  واضاف اللواء الشـــمالي ان 
املهمـــات االمنية وفقـــا للخطة 
املوضوعة التي ستتم مناقشتها 
من خالل اجتماع موسع سيعقد 
مع املدراء العامني ملديريات امن 
احملافظات الست وقادة املناطق 
الـــى جانب  ورؤســـاء املخافر 
االجهزة االمنية واملدنية االخرى 
تهدف بالدرجة األولى الى بسط 
السيطرة واحكام املراقبة االمنية 
للحد من الظواهر والسلوكيات 
املنحرفة الى جانب تقدمي العون 
واملساعدة االنسانية على الطريق 
سواء التي تتم من خالل البالغات 
او التي تصـــادف وقوعها اثناء 
التي تقوم  امليدانيـــة  اجلوالت 
بها دوريـــات األمن في مختلف 
املناطق والتجمعات وفي املناطق 
اخلارجيـــة واحلدودية مبا في 

 الرياضـ  كونا: اجتمع مدير عام كلية 
األمن الوطني بـــوزارة الداخلية اللواء 
الركـــن محمد الديحاني امس مع رئيس 
جامعة نايف العربيـــة للعلوم األمنية 
د.عبدالعزيز الغامدي في إطار التعاون 
العلمي واألكادميي املشـــترك في مجال 

العلوم األمنية.
  وقـــال الديحاني عقـــب االجتماع ان 
الزيارة تأتـــي في اطار توجيهات وزير 
الداخلية الفريق الركن متقاعد الشـــيخ 
جابر اخلالد ووكيل الوزارة الفريق أحمد 
الرجيب وحرصهما على تأهيل ضباط 

العليا  الدراسات  الداخلية وفتح  وزارة 
لهم.

  واضاف ان كلية األمن الوطني التابعة 
لوزارة الداخلية بصدد إعداد منهج أكادميي 
لتدريس الدبلوم األمني لضباط ورجال 
األمن في الوزارة الراغبني في استكمال 

دراساتهم العليا.
  وذكر ان الدراسة ستبدأ في كلية األمن 
الوطني بالكويت بدءا من العام الدراسي 

املقبل ٢٠١٢/٢٠١١.
  وبني انه متت مناقشة املقررات واملواد 
اخلاصة بتدريس الدبلوم واعتمادها من 

جامعة نايف، وبحث االجتماع كذلك طرق 
االستفادة من اخلبرات املوجودة بجامعة 

نايف.
  وأوضح ان الكويت هي ثاني املساهمني 
في جامعة نايف العربيـــة بعد اململكة 
العربية السعودية، مبينا ان جامعة نايف 

تتبع جامعة الدول العربية.
  وتعتبر جامعة نايف العربية للعلوم 
األمنية هي اجلهاز العلمي ملجلس وزراء 
الداخلية العرب، وجاءت فكرة انشائها في 
أول مؤمتر لقادة الشرطة واألمن العرب 

عام ١٩٧٢ في إمارة العني اإلماراتية. 

االختصاص.
الى  الشمالي  اللواء    واشـــار 
اخلطة االمنية املشتركة للتعامل 
مع موسم مخيمات الربيع ملناطق 
البر ومواجهة موســـم االمطار 
والســـيول وتصـــادف ذلك مع 
قرب اجازة عيد األضحى املبارك 
حيث يتولى تنفيذها عدد كبير 
مـــن اجهـــزة االمن الـــى جانب 
التعاون والتنسيق مع العديد من 
الوزارات والهيئات واملؤسسات 
املعنية لضمـــان أقصى درجات 
الكفـــاءة وســـرعة التعامل مع 
الظروف االستثنائية من خالل 
املهـــام والواجبات املنوطة بكل 
جهة بحكم اختصاصها وطبيعة 

عملها.
  وفي هذا الصدد طالب اللواء 
الشمالي اجلميع افرادا ومؤسسات 
بالتعاون والتواصل مع اجهزة 
األمـــن في جميع احملافظات الى 

جانب االجهزة املعنية االخرى من 
اجل تقدمي خدمات امنية افضل 
بسرعة وكفاءة وحضور فعال 
وان اي اخالل او خرق للقوانني 
والتعليمات الصادرة واالجراءات 
املتخذة سيواجه بكل حزم وشدة 
في تطبيق القانون على اجلميع، 
واكد ان اجهزة االمن تعمل من اجل 
استتباب األمن والطمأنينة في 
جميع املناطق قبل اي شيء آخر، 
ولذلك فالكل مدعو للمشاركة في 
حتقيق اهداف اخلطة والوصول 
بها الى بر األمان، وذكر ان على 
اجهزة االعالم املرئي واملسموع 
واملقروء دورا ايجابيا مســـاندا 
لدور اجهزة الشرطة في توعية 
وارشـــاد اجلمهور الـــى اهمية 
التعاون واحترام القوانني واتباع 
التعليمات لضمان سالمة وامن 
اجلميع في مثل هذه املناسبات 

واملواقف االمنية. 

ذلك مناطق الشاليهات واملزارع 
التي تخضع لنظام مراقبة أمنية 
مكثفة للتعامل الفوري مع املواقف 
االمنية والتدخل بالسرعة املمكنة، 
مع رفع كفاءة مخافر الشرطة في 
التعامل مع البالغات والشكاوى 
وســـرعة االحالـــة الـــى جهات 

 اللواء عبدالفتاح العلي 

 اللواء خليل الشمالي 

 اللواء محمد الديحاني 

 د.عايد احلميدان والنقيب ثامر الهاجري خالل الندوة 

 الهاجري: تجار المخدرات يروجون «الكبتي» في موسم االمتحانات

 الحميدان: التعاطي يمكن أن يتسبب في اإلصابة بمرض اإليدز
 اكد خبيـــران متخصصان 
في مجال مكافحـــة املخدرات 
ضـــرورة اســـتمرار التوعية 
في املجتمـــع الكويتي من آفة 
املخدرات املتشـــعبة حلمايته 

من مخاطرها واضرارها.
  جـــاء ذلك فـــي تصريحني 
متفرقني لكل من ضابط قسم 
التوعيـــة فـــي االدارة العامة 
بـــوزارة  ملكافحـــة املخدرات 
الداخلية النقيب ثامر الهاجري 
الدولي  الكويتـــي  واخلبيـــر 
في مجال مكافحـــة املخدرات 
د.عايـــد احلميـــدان لوكالـــة 
االنباء الكويتية (كونا) امس 
على هامـــش امللتقى الطالبي 
الثامن ملكافحة املخدرات الذي 
تنظمه ادارة مكافحة املخدرات 

بالتعاون مع وزارة التربية.
الهاجري ان  النقيب    وقال 
مشـــكلة املخدرات تتشـــعب 
وحتتاج الى وعي أكبر، مؤكدا 
أن جتـــار ومروجي املخدرات 
يسعون الى بث سمومهم بني 
الشـــباب، خصوصا في فترة 
االختبارات من خالل الترويج 
ملادة الكبتاغون املخدرة او ما 

يطلق عليها اسم «كبتي».
الى اآلثار السلبية    واشار 
الكبيرة  والعضوية واملضار 
لهذه املادة اخلطرة واحملظورة 
التي تنتج عن مزيج من ثالثة 

مأخوذ من اسم الشارع الذي مت 
فيه تـــداول وبيع هذا النوع من 
النشوة»،  املنشطات و«حبوب 
علما انـــه يتم تداول هذا العقار 
في الغرب وبعض الدول العربية 

باالسم ذاته.
  واضاف ان عقار «االكستاسي» 
محرم في جميـــع انحاء العالم 
طبقا التفاقية تابعة لالمم املتحدة 
وهو خطير جدا يجعل متعاطيه 
يتناول كميات هائلة من املاء قد 
تصل بني ٢٣ و٢٥ ليترا من املاء 
دون متييز بني ذلك النقي أو غير 
الصالح للشرب بل ان كثيرا من 
متعاطيه فارقوا احلياة نتيجة 

«غرق األمعاء».
  وبني ان «اكستاسي» يسمى 
بني أوساط املروجني في مصر على 
سبيل املثال بـ «اكسسة»، بينما 
يسمى من يتعاطاه بـ «املأكسس» 
والذي يعتقد انه يجلب له الفرحة 
واملتعة علمـــا انها فرحة زائفة 

ليس اال.
  يذكر ان اقامة امللتقى الطالبي 
تأتـــي ضمـــن اطار التنســـيق 
والتعاون بـــني وزارتي التربية 
والداخلية بهـــدف توعية طلبة 
املدارس املتوسطة والثانوية في 
املناطـــق التعليمية وبناء على 
تعليمات وتوجيهات مدير عام 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 

اللواء الشيخ أحمد العبداهللا. 

عقاقير وهي االسم التجاري ملادة 
«الفينثيلني» وهو مركب من احد 
التي  مشتقات «األمڤيتامينات» 
تعتبر مواد منشـــطة، علما أن 
املنشـــطات هـــي العقاقير التي 
تسبب نشاطا زائدا زائفا وزيادة 
مفرطة في احلركة الوهمية وعدم 
الشـــعور بالتعب واجلوع كما 

تسبب األرق املزمن.
  واضـــاف ان «الكبتـــي» هي 
احدى املواد املخدرة التصنيعية 
احملظورة ويتـــم تهريبها حتت 

مســـميات عديدة بينها ماركات 
لسيارات أو حقائب أو ساعات 
أو بأسماء مشاهير وغيرها من 
مسميات، محذرا الشباب والطلبة 
من خطورة هـــذه اآلفات ومدى 
تأثيرها الضار والســـلبي على 

الصحة العامة.
  من جانبه، ركز د.احلميدان 
علـــى األمـــراض املزمنـــة التي 
تســـببها املواد املخدرة وبينها 
االصابة بڤيروس نقص املناعة 
املكتسبة (االيدز) والتهاب الكبد 

الڤيروسي وتلف في خاليا الدماغ 
وما يستشري في الدم من امراض 

من الصعب عالجها.
  وقال احلميدان ان االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات مســـتمرة في 
التحذير من هذه اآلفة، مشددا على 
وجه اخلصوص من محاذير تناول 
وتعاطي عقار «االكستاسي»، وهو 
أحد أنواع املنشطات ذات التأثير 
النفســـي وكذلك من مشـــتقات 

«األمڤيتامينات».
  وبني ان اســـم «اكستاسي» 

 «االستئناف» تلغي الحكم بإلزام 
  مواطن بدفع ١٢ ألف دينار والفوائد

 ضابط المباحث يؤكد شهادته أمام المحكمة:
  قاتل زوجته في الجابرية ..  رآها مع أجنبي قبل الجريمة

مـــن رؤيتهـــم. وقـــرر أنه 
اطلع على هاتـــف املجني 
عليهـــا والرجـــل األجنبي 
حني ضبطه وشاهد رسائل 
متبادلة واتصاالت بينهما، 
أنه لم يســـتخرج  مضيفا 
برنت علـــى هاتف املجني 

نفسه وبصفته وكيل ورثة 
املورث للمحامي خالد طاهر 
اخلطيب من مجموعة طاهر 
القانونية. وعليه أكد احملامي 
اخلطيب للمحكمة أن الدعوى 

 قرر ضابط املباحث أمام 
احملكمة أن الوافدة الفلبينية 
املجنـــي عليهـــا (زوجـــة 
املصـــري) كانـــت تربطها 
عالقـــة عاطفية بشـــخص 
أجنبي وكانت تتبادل معه 
االتصاالت واملقابالت. وأكد 
خالل شهادته أمام احملكمة 
أن ســـبب قتله لها أنه كان 
يشك في سلوكها ومبجرد 
أن شـــاهدها مع الشخص 
العمارة  األجنبـــي مبمـــر 
تشاجر معه وهربت املجني 
عليها فصعد وراءها وقام 
بقتلها، ما يعني انه لم يكن 
قد خطط مسبقا جلرميته. 
وأضاف الضابط أن املجني 
أبناء  عليها قامت بتسفير 
املتهم إلى الفلبني ورفضت 
إرجاعهـــم أو حتى متكينه 

 قضت محكمة االستئناف 
بإلغاء حكم محكمة أول درجة 
وقضت بانعدام اخلصومة 
مع إلزام البنك املســـتأنف 
ضـــده املصروفات وأتعاب 

احملاماة الفعلية.
  وفـــي التفاصيـــل، أقام 
القانونـــي للبنك  املمثـــل 
دعوى بإلزام مواطن مببلغ 
١٢٫١٣٠٫٣٥٤ والفوائد بواقع 
٩٫٧٥٪ ســـنويا حتى متام 
السداد النهائي وذلك نظير 
رصيد قرض األفضل املمنوح 
له، وعليـــه قضت احملكمة 
املواطن  بإلـــزام  االبتدائية 
بدفع املبلغ املذكور والفوائد 

واملصروفات واألتعاب.
  وعليه جلـــأ املدعي عن 

عليها والرجـــل األجنبي، 
ألن األمر كان واضحا. جاءت 
الواقعة حني  أقوال ضابط 
استدعته احملكمة وناقشته 
من خالل محامي املتهم بشار 
النصار من مجموعة اخلشاب 
الدائرة  أمـــام  القانونيـــة 
اجلزائية احلادية عشـــرة 
برئاســـة املستشـــار وائل 
العتيقي وعضوية القاضيني 
أمين صبري وأمين رمضان 
وأمانة سر علي العبدالهادي. 
وقـــد أجلـــت احملكمة نظر 
الدعوى جللسة ٢٠١٠/١٢/١٢ 
كطلب احلاضـــر مع املتهم 
وصرحت له بكل الشهادات 
ووافقت على استدعاء الشاهد 
ولكنها رفضت طلب اإلحالة 
إلى الطب النفسي وإحضار 

الشاهدة الفلبينية. 

العدم  املرفوعة قائمة على 
لصدورها على املورث إذ أنه 
توفي قبل رفع الدعوى املاثلة 
وال تقوم اخلصومة إال بني 
أشخاص على قيد احلياة، 
وعن اختصام البنك للورثة 
فإن إجراءات التقاضي على 

درجتني من النظام العام.
  وحيث ان اخلصومة في 
محكمة أول درجة منعدمة 
فتكون الدعوى قائمة على 
غير ذي أساس وعليه التمس 
اخلطيب القضاء بانعدامها 
القانوني  املمثـــل  وإلـــزام 
للبنك املصروفات وأتعاب 
احملامـــاة، وعليـــه حكمت 
محكمة االستئناف بحكمها 

املتقدم. 

 احملامي بشار النصار

 احملامي خالد طاهر اخلطيب 

 «الداخلية» تحّذر من اتصاالت نّصابين أفارقة

 وافدة عربية تتهم مدربها «الصحي» باالعتداء عليها 

 مجهولون يحرقون «مسروقة» في أم الهيمان

 حذرت وزارة الداخلية من االتصاالت الهاتفية 
التي يجريها محتالون أفارقة يستهدفون املواطنني 
ــحر  واملقيمني بخداعهم بقدرتهم على فك الس
ــم بطلب أموال لقاء  عنهم والعالج منه وقيامه

خدمات وهمية يعرضونها عليهم.
  وجاء في بيان الداخلية: تهيب ادارة اإلعالم 
ــة باملواطنني واملقيمني  ــي بوزارة الداخلي األمن
التخاذ احليطة والتزام احلذر عند تلقي اتصاالت 
هاتفية او رسائل تلفونية تزعم للمتلقي انه يعاني 
من السحر وانه بحاجة الى العالج لفك السحر، 

وتؤكد ان مصدر هذه االتصاالت من خارج البالد، 
وخاصة من دول أفريقية، وهي تهدف للنصب 
واالحتيال على املواطنني واملقيمني واالستيالء 
على أموالهم بدعوى عالجهم من أعمال السحر، 
وحتذر ادارة االعالم األمني املواطنني واملقيمني 
من االنسياق وراء مثل هذه االتصاالت واالدالء 
ــاباتهم املصرفية او  ــات عن أرقام حس مبعلوم
ــخصية لهذه النوعية من ضعاف  معلومات ش
ــن احملتالني حماية لهم وحفاظا على  النفوس م

أموالهم وممتلكاتهم. 

 محمد الجالهمة
  احتجز وافـــد مصري يعمل 
فـــي ناد صحـــي خاص  مدربا 
متهيدا للتحقيق معه في قضية 
تضمنـــت هتك عـــرض متدربة 
لديه، وقال مصدر أمني إن وافدة 

عربية تقدمـــت أمس الى مخفر 
الفروانيـــة وقالت إنها فوجئت 
باملدرب يلمس جزءا حساسا من 
جسدها، مشيرة الى أنها نهرت 
املدرب بشدة، فسارع الى االعتذار 

لها جراء ما صدر عنه.

أبلغت  إنها  الوافـــدة    وقالت 
املدرب بأن ما صدر عنه لن مير 
مرور الكرام وسجلت قضية، ومت 
استدعاء املدرب الذي أكد أن ما 
صدر عنـــه كان عن غير قصد، 

وسجلت قضية. 

 محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
  سجلت قضية ســـرقة وحريق عمد في مخفر 
الفحيحيـــل ضد مجهولـــني أول من امس، وكانت 
عمليات الداخلية أبلغت عن وجود مركبة محروقة 
في منطقة أم الهيمان، وباالســـتعالم عن املركبة 
تبني ان صاحبها أبلغ عن سرقتها قبل أسبوع في 

مخفر أم الهيمان. من جهة أخرى أبلغ مواطن مخفر 
اجلهراء عن سرقة ١٥٠ دينارا و٣ هواتف نقالة كان 
قد تركها داخل سيارته التي تعرضت للكسر، كما 
تقدم عامل توصيل طلبات ببالغ عن سرقة دراجته 
النارية والتي كان قد تركها داخل أحد األســـواق 

لتوصيل وجبة، وسجلت قضية سرقة. 

 محشش يطلب  من رجال األمن أن يتركوا له «الحشيش»
 محمد الجالهمة

  متكن رجال دوريات جندة األحمدي من ضبط مواطن 
بحالة غير طبيعية وبحوزته سيجارة حشيش معدة 
للتعاطي وبقايا سيجارة اخرى كان لتوه قد انتهى من 

تدخينها وهو ما فسر لرجال األمن طريقة سير سيارته 
املترنحة، ووفق مصدر أمني فإن املواطن عند استيقافه 
والعثور على املخدرات معه قال لرجال األمن: «سووا 

فيني أي شيء بس ال تأخذون احلشيش». 


