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 االمنية  االمنية  االمنية  االمنية 

 الصفحة 

 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 هاني الظفيري
  تقدم مواطن أول من أمس ببالغ الى مخفر تيماء عن تعرض مخيمه للسرقة والسلب بالقوة في منطقة بر الساملي 

على يد ٣ أشخاص يرتدون الزي الرياضي.
  وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان ٣ أشـــخاص قاموا بتكبيل وافد من اجلنســـية البنغالية (حارس املخيم) 
بعد االعتداء عليه بالضرب وســـرقة األجهزة اإللكترونية ومولد الكهرباء اخلاص باملخيم الذي حضر صاحبه وأبلغ 
العمليات التي حضر رجالها الى املخيم وعلى رأسهم الرائد مطر سبيل ورجال األدلة اجلنائية ومت تسجيل قضية، 

واجلدير بالذكر انه قبل يومني من هذه القضية شهد احد املخيمات سرقة بالطريقة ذاتها. 

 ٣ مجهولين سلبوا بنغاليًا أجهزة المخيم في بر السالمي

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 «التمييز» تحجز دعوى حامد العلي
   ضد قناة العربية للحكم

 

 االستئناف تؤجل دعوى زارع الحشيش
   في مسكنه بالقصور

طعن النيابة العامة وتأييد 
حكم محكمتـــي أول درجة 
واالستئناف. كانت محكمة 
االستئناف قد أيدت براءة 
العجمي من تهمة سب وقذف 
العلي خالل برنامج «صناعة 

القصور وضبطه بداخله. 
وقام املتهم بإرشاد ضابط 
النباتات  الواقعــــة عــــن 
املخدرة والبذور املستخدمة 
فــــي زراعتهــــا والزهور 
املستخلصة منها. وبسؤال 
املتهم بالتحقيقات  جنلي 
قــــررا أنهمــــا يقيمان مع 
والدهما بذات املسكن وأنهما 
على علم بقيــــام والدهما 
النباتات املخدرة  بزراعة 
بحديقة املســــكن وأنهما 
على خالف معه بسبب هذا 
الفعل ممــــا أدى إلى قطع 

صلتهما بوالدهما.
  واستندت احملكمة في 
إصدار حكمها للمادة ٣١ج 
من القانون رقم ٧٤ لسنة 
١٩٨٣ التي تنص على أنه 
يعاقب باإلعدام أو احلبس 
املؤبد لكل من زرع نباتا 
من النباتــــات الواردة في 

 حجزت الدائرة اجلزائية 
الثانية مبحكمة التمييز أمس 
برئاسة املستشـــار محمد 
بوصليب الطعن املقدم من 
النيابـــة العامـــة ضد حكم 
محكمة االستئناف القاضي 
ببراءة مراسل قناة العربية 
بالكويت «ســـعد العجمي» 
من تهمة ســـب وقذف أمني 
عام احلركة السلفية األسبق 
الداعية حامد العلي جللسة 

٢١ ديسمبر املقبل للحكم.
  وقد حضر عن العجمي 
دفاع قناة العربية احملامي 
محمـــد محســـن املطيري 
منابـــا عن احملامـــي نواف 
ساري والذي متسك بدفاعه 
أمام محكمتـــي أول درجة 
واالستئناف وطالب برفض 

 أجلت الدائرة اجلزائية 
الثالثة مبحكمة االستئناف 
أمس برئاســــة املستشار 
فيصل خريبط وعضوية 
املستشــــارين جنيب املال 
وصــــالح الديــــن يونس 
ومحمد فريــــد الزارع في 
أمناء سر  حضور رئيس 
الدوائر اجلزائية ســــامي 
العنزي نظر اســــتئناف 
املواطــــن (ط.ح.) املتهم 
بزرع نبات القنب الهندي 
(احلشــــيش) في منزله 
القصور جللسة  مبنطقة 
٢٨ ديسمبر املقبل لورود 

تقرير الطب النفسي.
معلومــــات    وكانــــت 
إلى  ســــرية قد وصلــــت 
الواقعة تفيد بأن  ضابط 
املتهم يحوز مواد مخدرة 
التعاطي واالجتار  بقصد 
ويقــــوم بزراعتهــــا فــــي 
حديقــــة منزلــــه مبنطقة 
القصور، فتم تكليف أحد 
املصادر السرية بالتأكد من 
املعلومات فثبت صحتها، 
وبناء عليه مت جمع املزيد 
من املعلومات واالستدالالت 
وتكثيف التحريات واتخاذ 
جميع اإلجراءات األمنية 
املتهم  والقانونية لضبط 
إذن  بعد احلصــــول على 

النيابة العامة بضبطه.
  وانتقل ضابط الواقعة 
إلى مسكن املتهم مبنطقة 

الذي بثتـــه قناة  املـــوت» 
العربية بتاريخ ٢٠٠٨/٢/١ 
الثالثة  الذكرى  مبناســـبة 
الندالع املواجهات املسلحة 
بني رجال األمن في الكويت 
وأفراد ما يســـمى «سرايا 
أسود اجلزيرة». كان العجمي 
قد نفى اتهمة املسندة إليه 
أمام النيابـــة العامة وأمام 
احملكمة مؤكدا أنه لم يقصد 
اإلساءة وإمنا كان الهدف من 
احللقة هو إعداد مادة مبهنية 
وموضوعية عن قضية مهمة 
هي قضية اإلرهاب والتطرف 
الديني دون أن يتعمد اإلساءة 
ألي مـــن كان. وقـــد قضت 
محكمـــة أول درجة ببراءة 
العجمي وأيدتها االستئناف 

في ذلك.

اجلدول رقم ٥ 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.
  وقالــــت احملكمــــة في 
حيثيات حكمها: وملا كان 
املتهم قد أقر بالتحقيقات 
بحيازته للبذور املضبوطة 
وقيامه بزراعة املخدرات 
داخــــل حديقــــة منزلــــه 
وتكفله مبفــــرده بجميع 
الزراعــــة بدءا من  أعمال 
حرث األرض وتســــوية 
التربة ووضع البذور فيها 
والعنايــــة بالزرع باتخاذ 
جميع األعمال الالزمة مثل 
ري التربة والتخلص من 
الطفيليات وتقليم النباتات 
إلى حني نضجه والوصول 
إلى النتيجة املبتغاة، وهي 
الــــزرع وجتفيفه  حصاد 
وتنقيته واستخراج املادة 

املخدرة منه.
  ومن ثم يكون املتهم قد 
ارتكب جميع األفعال املكونة 
للركن املادي جلرمية زراعة 
النباتات املخدرة. وكانت 
تلك اجلرمية عمدية تقوم 
على وجود قصد جنائي 

عام وآخر خاص. 

 املستشار محمد بوصليب 

 املستشار فيصل خريبط 

 وقعا على بعد ٥ أمتار من بعضهما

 معاكسة بعد منتصف الليل تكشف عن مراهق ستيني
  ورجال المباحث خدعوه بقصة «حادث مروري»

 عبداهللا قنيص
  لم تتصور مواطنة عشرينية حال تقدمها بشكوى إساءة 
استخدام هاتف ان الذي يقوم مبعاكستها وعلى مدار اكثر 

من شهر ليس سوى مواطن ستيني.
  وقال مصدر أمني نقل لـ «األنباء» ان املواطنة اجلامعية 
والبالغة من العمر (٢٢ عاما) تقدمت الى احد مخافر العاصمة 
ببالغ عن تعرضها الزعاج مستمر من متصل يعرض عليها 
صداقته وميطرها بجمل الغزل، وأوضحت ان املتصل دأب 
على االتصال بها منذ شهر وكانت في كل مرة تصده يقوم 
بارسال رسائل غرام على هاتفها النقال، وقالت في بالغها ان 

املتصل املزعج ال تبدأ اتصاالته اال بعد الساعة الثانية عشر 
ليال، وعندما ضاقت ذرعا به قررت التقدم بالبالغ.

  وأشار املصدر الى ان املواطنة قدمت رقم هاتف املتصل 
املزعج ومناذج من رسائله ومت تسجيل قضية وأحيلت الى 
رجال املباحث الذين بدأوا مبتابعة القضية واالتصال على 
صاحب الرقم وطلبوا منه احلضور الى مقر املخفر للتحقيق 
معه بقضية حادث مروري، وذلك خشية منهم اال يحضر اذا 
ما علم ان القضية املسجلة ضده هي اساءة استخدام هاتف، 
وقــــال املصدر ان جميع من كانوا في املخفر يومها صدموا 
وهم يشاهدون رجال ستينيا يدخل املخفر ويسأل عن مقر 

املباحث وانه مت استدعاؤه من اجل قضية حادث مروري، 
وعليه مت التحقيق معه ومواجهته بقضية اساءة استخدام 
الهاتف التي تقدمت بها املواطنة العشرينية، والغريب كما 
يروي املصدر ان الستيني اعترف باتصاله على رقم الفتاة 
ولم ينف األمر بل انه حتى لــــم يرتبك قائال: «وهل يجّرم 
القانون ان يقوم شخص باالتصال على فتاة؟»، وأشار املصدر 
الى انه مت استدعاء الفتاة الشاكية التي صدمت عندما عرفت 
ان الذي يقوم مبعاكستها يبلغ من العمر (٦٢ عاما) وحال 
حضورهــــا قررت ان تتنازل عن قضيتها ضده بعد ان أخذ 

عليه رجال األمن تعهدا بعدم تكرار فعلته. 

 طريق الجهراء يشهد حادثين مروريين تفصل بينهما دقيقة 
وازدحام السير يمتد ألكثر من كيلومترين

 هاني الظفيري
  ال أحد يعرف على وجه الدقة ماذا حصل 
خالل الدقيقة التي شهدت حادثني مروريني، 
األول ادى إلى انحراف شاحنة وانقالبها على 
طريق اجلهراء باجتــــاه العاصمة، والثاني 
أدى إلى تعلق ســــيارة رباعية الدفع كانت 
قادمة على ذات الطريق باالجتاه املعاكس 
ومعانقتها للحاجز االسمنتي، ووفق مصدر 

امني فإن بالغا ورد إلى غرفة العمليات عن 
حادثني مروريني متزامنني ومتقاربني على 
مقربة من وصلة الدوحة، وأضاف املصدر ان 
احلادثني رغم ان املسافة الفاصلة بينهما ال 
تزيد عن ٥ امتار اال ان كل حادث كان له سبب 
مختلف عن اآلخر فبحسب التخطيط األولي 
فإن احلــــادث االول كان عبارة عن انحراف 
شاحنة (قاطرة ومقطورة) وميالنها ما أدى 

إلى انقالب كابينتهــــا واصابة قائدها وهو 
األمر الذي ادى الى اغالق ٣ حارات وتسبب 
في ازدحام السير ألكثر من ساعتني وامتدت 
طوابير السيارات الكثر من كيلومترين كاملني 
نظرا الختناق السير، وقال املصدر ان احلادث 
لم ينتج عنه اال إصابة طفيفة وعوجلت في 
موقع احلادث. وحول احلادث الثاني الذي 
ال يبعد إال ٥ امتار عن احلادث األول وحدث 

عن اجلانب املقابل من الطريق قال املصدر ان 
سيارة رباعية الدفع يقودها مواطن اصطدمت 
باحلاجز االسمنتي لتستقر فوقه ما ادى الى 
اصابة قائدها برضوض ونقل الى املستشفى، 
وأوضح املصدر انه لوال احلاجز االسمنتي 
الذي حال دون دخول السيارة الرباعية الدفع 
من جانبها الى اجلانب املقابل حلدثت كارثة 

ال حتمد عقباها. 

 الشاحنه بعد تعديلها اثر انحرافها   السيارة رباعية الدفع فوق احلاجز االسمنتي الفاصل بني االجتاهني 

 (كرم دياب) مسعف يجري االسعافات االولية للمصاب السوري وتبدو عربة االيس الكرمي وقد حتطمت بعد احلادث 

 دهس «راعي برد» 
  على الدائري الثالث

  هاني الظفيري
  نقل وافد سوري الى مستشفى مبارك مساء امس بعد تعرضه 
للدهس من مركبة اميركية تقودها مواطنة على طريق الدائري 

الثالث.
  ووفق مصدر أمني فإن الوافد السوري كان يعبر بعربة اآليس 
كرمي التي يعمل عليها في الطريق الفاصل بني حولي والقادسية 
عندما اصطدمت به املركبة االميركية التي تقودها املواطنة والتي 
قالـــت لرجال األمن انها لم تره، هـــذا وحضر وكيل عريف علي 
ابواحلســـن الى موقع احلادث واشـــرف عليه وســـجلت قضية 
حـــادث دهس، ووصفت حالة الســـوري باملطمئنة حيث أصيب 
سوى برضوض بينما ادى احلادث الى اتالف عربة اآليس كرمي 

بالكامل. 

 ٣ بالمالبس الوطنية 
  سلبوا ٢٢٠ من باكستاني

 افتتاح دورة المنهجية المتكاملة إلعداد وتأهيل الخالف في أمستردام والتجمهر في الصليبية 
   قادة المستقبل في المؤسسات اإلصالحية

 برنامج حافل لـ «نادي ضباط الشرطة» بمناسبة عيد األضحى

 عبداهللا قنيص
ادارة بحث    يجري رجـــال 
وحتـــري محافظـــة االحمدي 
حتقيقـــا مع وافد باكســـتاني 
للتأكـــد من حقيقـــة تعرضه 
للســـلب باالكراه مـــن قبل ٣ 

اشـــخاص يرتـــدون املالس 
الوطنية على حد زعمه وسلبه 
٢٢٠ دينارا، وتأتي التحقيقات 
مع  الباكستاني نظرا ألن املجني 
عليه تعرض للسلب في وقت 
الظهيـــرة وفي منطقة مكتظة 

باملارة. وكان الوافد الباكستاني 
تقدم الى مخفر االحمدي مبلغا 
عن تعرضه للسلب بعد تهديده 
بالسكني واجباره على تسليم 
٢٢ دينارا كانـــت في حافظة 

نقوده. 

 هاني الظفيري 
  استجاب رجال أمن اجلهراء 
مســـاء اول من امـــس لبالغ 
تقدم به مواطنون عن نشوب 
مشاجرة في أحد أحياء منطقة 
الصليبيـــة وقال املبلغون ان 
املشاجرة التي حصلت بني أكثر 
من ٧ أشخاص ميكن أن تنتهي 
بجرمية، خاصـــة أن بعضهم 
يحمل أسلحة بيضاء، ووفق 
مصدر أمنـــي فإن دورية أمن 
توجهت إلى موقع البالغ ورصد 
رجال األمن جتمهرا ملجموعة 
من األشـــخاص ومت التفريق 
بينهم وابتعـــد بعضهم حال 

رؤيتهم لرجـــال األمن، وذكر 
أنـــه لم تكـــن هناك  املصدر 
مشـــاجرة وان األمر ال يعدو 
كونه مجرد مشـــادة كالمية 
بني أشقاء من فئة غير محددي 
اجلنسية كادت أن تتطور إلى 
مشاجرة، أما الطريف في األمر 
فهو أن املتشاجرين جميعهم 
أبناء عائلة واحدة أشقاء وأبناء 
عمومة وخالفهم نشب بسبب 
الذي حصل  أبنائهم  وعد أحد 
الهولندية قبل  على اجلنسية 
٥ أعــــوام وكان قد وعد مبنح 
أبناء عمومتــــه بطاقات زيارة 
إلى أمســــتردام ولكنه لم ينفذ 

أثــــار غضبهم  وعــــده، ومــــا 
بحســــب ما عرفه رجال األمن 
البدون» قبض  أن «الهولندي 
منهم مبالــــغ تتراوح بني ٢٠٠ 
و٣٠٠ دينار في سبيل تخليص 
إجراءات جلبهم على كفالته إلى 
هولندا حسب وعده لهم ومن 
بينهم أشــــقاؤه إال أنه لم يف 
بوعده متعلال بأن أوراق القبول 
اخلاصة بهم التزال لدى سلطات 
الهجرة الهولندية في أمستردام، 
هذا ومت االكتفاء بإثبات حالة، 
خاصة أن أحدا من املتشاجرين 
لم يصب بأذى ولم يتقدم أحد 

بشكوى رسمية ضد اآلخر. 

 حتت رعايــــة وكيــــل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون التعليم 
والتدريب الفريق الشــــيخ احمد 
النواف وبحضور مســــاعد مدير 
عام االدارة العامة للتدريب العميد 
عادل حســــن الســــعدون ومدير 
العقيد  التنسيق واملتابعة  ادارة 
عبدالرزاق حسني محمد، افتتحت 
بنــــادي ضباط الشــــرطة دورة 
«املنهجية املتكاملة العداد وتأهيل 
قادة املســــتقبل في املؤسســــات 
االصالحية» والتي ينظمها مركز 
اكسفورد لالستشارات والتدريب 
العامة للتدريب  االدارة  باشراف 
والتي تستغرق ٨ أسابيع تدريبية 

ويشارك فيها ٢٠ ضابطا من قطاع 
شؤون املؤسســــات االصالحية 
وتنفيذ االحكام وقطاع شــــؤون 

األمن العام.
  وتهدف هذه الدورة الى اكتساب 
العديد من  املشاركني من خاللها 
املهارات التي تؤهلهم الى التطوير 
والتفكيــــر االبداعي فــــي العالم 
املعاصر واالدارة االستراتيجية 
من خالل التخطيط وحل املشكالت 
بإدارة  املتعلقة  القرارات  واتخاذ 
املؤسسات االصالحية والتعامل 

مع النزالء.
الــــدورة على    وحتتوي هذه 
املفاهيــــم االداريــــة والقيــــادة 

االســــتراتيجية وادارة السجون 
ونظريات اجلرميــــة والتحقيق 

اجلنائي ومكافحة املخدرات.
  وجتدر االشارة الى انه قد مت 
االعداد والتنســــيق املسبق بني 
الداخلية املســــاعد  وكيل وزارة 
لشؤون التعليم والتدريب ووكيل 
الداخلية املساعد لشؤون  وزارة 
املؤسســــات االصالحية وتنفيذ 
الدورة بناء  االحكام لتنفيذ تلك 
علــــى االحتيــــاج الفعلــــي لذلك 
البرنامج ولرغبة قطاع املؤسسات 
االصالحية وتنفيذ االحكام لالرتقاء 
مبستوى األداء الوظيفي لضباط 

القطاع. 

 أقــــام نادي ضباط الشــــرطة 
احتفاال في ثاني ورابع أيام عيد 
االضحــــى املبارك مبقــــر النادي 
في شاطئ أبو احلصانية. وذلك 
حرصا مــــن مجلس ادارة النادي 
البهجة والســــعادة  على اضفاء 
على قلوب منتســــبيه. وتضمن 
برنامــــج االحتفال فــــي اليومني 
العديد من الفقرات واملســــابقات 

الشيقة، باالضافة الى العديد من 
الفقــــرات املتنوعــــة.. من عرض 
ألعاب للساحر ودي جي أغاني، 
وشخصيات كارتونية، وجتميل 
االطفال من رسم الوجوه ونقش 
احلنة وجتديل الشــــعر وتلوين 
بالرمــــال، ومت توزيع العديد من 
الهدايا على االطفال والكبار. وقد 
شــــهد االحتفال جمهور كبير من 

االعضاء وأسرهم والذين تفاعلوا 
مع البرنامج، معربني عن سعادتهم 
مبثل هذه اللقــــاءات، خاصة في 
االعياد واملناسبات والتي متكنهم 
من التالقي في النادي لقضاء أوقات 
طيبة. وذلك بحضور مدير ادارة 
نادي ضباط الشرطة املقدم خالد 
يوسف احلقان، ومساعده الرائد 

سليمان عبداللطيف شنيبر. 

 سائق وخادم 
  سرقا جوازيهما واختفيا

  عبداهللا قنيص
  أدرج وافدان من اجلنسية اآلسيوية على قوائم غير املصرح لهم 
مبغادرة البالد، وذلك في أعقاب تقدم مواطن مبلغا عن ان آسيويني 
يعمالن لديه أحدهما ســـائق واآلخر حارس جاخور سرقا جوازي 
سفرهما من خزينة خاصة واســـتوليا على مبلغ ١٦٠٠ دينار وفرا 
الـــى جهة غير معلومة. وقال مصدر امني ان رجال مخفر الفنطاس 
أخطروا وكيل النيابة بالقضية، حيث أمر بإدراج اســـمي الوافدين 

على قائمة املمنوعني من السفر واملطلوب القبض عليهم. 

 سكران ومحشش ومفلس ونائم
  هاني الظفيري

  «أي سكران ومحشش ومفلس» بهذه اجلملة املختصرة بادر مواطن 
اربعيني رجال االمن بعد ان ضبطوه بســــيارته في حالة غير طبيعية 
بالقرب من ميناء الزور مساء اول من امس، وقال مصدر امني ان رجال 
جندة االحمدي اشــــتبهوا بســــيارة متوقفة على جانب الطريق القريب 
من ميناء الزور وانوارها مضاءة وبداخلها شخص يبدو نائما فتوقف 
رجال أمن الدورية بالقرب من الســــيارة وترجل احدهم ليستطلع امر 
الســــائق والذي كان يغط في نوم عميق، وقام بإيقاظه وحاملا استيقظ 
تبني انه بحالة غير طبيعية بــــل وخارج نطاق التغطية، وقال لرجال 
االمن عندما سألوه عن سبب تواجده في املنطقة قال: «سكران ومحشش 
ومفلس»، موضحا انه وبسبب تأثير السكر الشديد  لم يستطع قيادة 
السيارة فقرر النوم حتى يصحو، مضيفا: «لو كان بجيبي دينار واحد 
الستأجرت تاكسي وذهبت الى البيت» وقام رجال األمن بتفتيش سيارته 
ولم يعثروا بداخلها علــــى اي ممنوعات وعليه متت احالته الى جهات 

االختصاص وسجلت قضية سكر في مكان عام. 


