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 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 هاني الظفيري
  تقدم مواطن إلى مخفر اجلهراء طالبا إلغاء قضية تغيب كان قد سجلها بحق 

ابنه مبلغا عن انه عثر على ابنه الذي اعتقد متغيب أعلى سطح املنزل.
  وكان املواطن دخل في مشـــادة كالمية مع ابنه لتعثره الدراســـي وهو ما 
دعا االبن الى اخلروج من املنزل ودون ان يشـــعر األب عاد االبن ومكث أعلى 
ســـطح املنزل واعتقد االب ان ابنه خرج ولم يعد ولكنه اكتشف احلقيقة بعد 

ان سجل قضية تغيب. 

 طالب تغيب أعلى سطح المنزل

 املتهمان وأمامهما املضبوطات  عمال يفرغون اخلمور من شحنة الفحم 

 جثة اآلسيوية مغطاة بعد العثور عليها 

 وافدون يشترون احتياجاته من سوق الثالث ساعات 

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 جمعية المحامين تتقدم بشكوى للنائب العام
ٍ أمام زوجته   ضد شرطيين اعتديا بالضرب على محام

 براءة ثالثة متهمين من تزوير ٢٦ إذن عمل
  وسرقة أختام «الشؤون» والتوسط في رشوة

سألوه عمن معه بالسيارة 
فأجاب بأنها زوجته فطلبوا 
منه هويتها فرفض ذلك، 
فقــاموا باالعتـــداء عليه 
بالســـب والضـــرب. وقد 
تعرف احملامي املعتدى عليه 
على اثنني من املعتدين ومت 

تسجيل قضية ضدهما.
  وكانت جمعية احملامني 
الكويتية قد أصدرت بيانا 
حول احلادثـــة أمس جاء 

فيه:
  ظهرت في اآلونة األخيرة 
ظاهرة اصبحت واضحة 
للجميـــع، وهي تصرفات 
البعض من منتسبي وزارة 
الداخلية ممن يســـيئون 
الى انفســـهم وإلى سمعة 

واستعملوها استعماال ضارا 
باملصلحة العامة، والتوسط 

في جرمية الرشوة.
  وقد حضر أمام احملكمة 
عن املتهم اخلامس احملامي 
مشـــعل صباح الظفيري، 
الـــذي طلب احلكم ببراءة 

 قدم نائب رئيس جمعية 
احملامني الكويتية احملامي 
احلميدي السبيعي أمس 
شكوى للنائب العام ضد 
اثنني من رجال النجدة قاما 
باالعتداء على أحد احملامني 
أمام  الســـاملية  مبنطقـــة 
زوجته عندما كان متوجها 
بصحبتها إلى أحد املطاعم 

هناك لتناول الغداء.
الســـبيعي    وقد صرح 
للصحافيني عقب تسجيل 
بأنـــه تعرض  الشـــكوى 
واحملامي املعتـــدى عليه 
لضغوط كثيرة إلثنائهما 
عن تســـجيل قضية ضد 
رجال النجدة الذين اعتدوا 
على الزميـــل احملامي، إال 
أنه صمم على تســـجيل 
القضيـــة وقـــال: لن مير 
الكرام  هذا االعتداء مرور 
فاحملامون ليسوا «طوفة 

هبيطة».
  يذكر أن سبب اخلالف 
الذي نشـــب بني احملامي 
ورجال النجدة كان «زجاج» 
الذي كان  سيارة احملامي 
مظلال، وعندما رآه رجال 
النجدة، وكانـــوا حوالي 
ســـتة أفراد، طلبـــوا منه 
هويته فأبرزهـــا لهم. ثم 

 قضت محكمة اجلنايات 
برئاســـة املستشار هاني 
احلمـــدان ببـــراءة ثالثة 
متهمني مـــن تهمة تزوير 
محررات رسمية وسرقة 
الشـــؤون  أختـــام وزارة 
والتوسط في رشوة بينما 
قضت احملكمة بإدانة اثنني 

آخرين.
  فقـــد أســـندت النيابة 
العامة إلى خمسة متهمني 
أنهم اشتركوا في ارتكاب 
جرائم تزويـــر في أوراق 
رســـمية عبـــارة عن عدد 
إذن عمـــل وبيانـــات   ٢٦
حتويل اقامات األشخاص 
الـ ٢٦ الصادرة لهم أذون 
العمـــل املـــزورة، وبأنهم 
حصلوا على أختام وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 

البالد باختراقهم للقوانني 
وجتاوزاتهـــم للعـــادات 
واألعـــراف االجتماعيـــة 
بتعديهـــم الصـــارخ على 
املواطنـــني والوافديـــن، 
وكثرت هـــذه احلاالت في 
اآلونة األخيرة وأصبحت 
ظاهرة ال ميكن الســـكوت 
عنهـــا، وكان آخرها يوم 
امس حيث اعتدى عدد من 
الداخلية  منتسبي وزارة 
على احد األساتذة احملامني 
مما يشكل خرقا للدستور 
وتعديا على القانون ونحن 
جمعية احملامني الكويتية 
في الوقت الذي نستنكر فيه 
هذا العمل الشنيع واملشني 
وباألخص جتاوزهم األخير 
على القضاء الواقف اذ انه 
ميثل إهانة لشريحة مهمة 
في املجتمع أال وهي شريحة 

احملامني.
  وأهابـــت اجلمعية في 
ختام بيانها بوزير الداخلية 
التدخل الشخصي مبتابعة 
التحقيقات حلســـن سير 
العدالة وضمان احليادية 
القضيـــة إلنهاء  في هذه 
التي تسيء  الظاهرة  هذه 
في املقام األول للمؤسسة 

األمنية. 

موكله النتفـــاء اجلرمية 
بأركانهـــا، وكذلك النتفاء 
انتفاء  املادي مـــع  الركن 
القصد اجلنائـــي وانتفاء 

القصد اخلاص.
  ودفــــع احملامــــي بعدم 
صحة االتهام املســــند إلى 
موكله، وبانعــــدام وجود 
دليل على صحــــة االتهام 
املسند له، كما دفع بانتفاء 
أركان االشــــتراك اجلنائي 
املتهم  حيــــث أن موكلــــه 
اخلامس ال تربطه أي عالقة 
بباقي املتهمني، وقد قضت 
احملكمة ببراءة املتهمني األول 
والرابع واخلامس وبحبس 
املتهم الثالث أربع سنوات 
وبتغرميه ثالثة آالف دينار 
والتقرير باالمتناع عن عقاب 

املتهمة الثانية.

 احملامي احلميدي السبيعي 

 املستشار هاني احلمدان 

 هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
  أمر وكيل نيابة حولي بتسجيل قضية عثور 
على وافدة هنديـــة متوفاة الى جوار دوار الكرد 
باعتبارها قضية قتل عمد وأمر باحتجاز ٣ وافدين 
منهم أنثى اثيوبية لالشتباه في ارتكابهم اجلرمية 
بعد ضبطهم أثناء نقلهـــم جثة الوافدة الهندية، 
فيما كشـــف التقرير الصادر عن الطب الشرعي 
ان املجني عليها ماتت بفعل تناول مبيد حشري 
كما تبني انها أقامت عالقات غير شرعية متكررة 
رغـــم انها مقيمة في البالد كوافدة عزباء، وعليه 
قام وكيل النيابة بتحويل املسمى من «قضية قتل 

عمد» الى قضية «انتحار».
  وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت في الساعة 
السابعة من مساء أمس األول بالغا بوجود جثة 
وافدة ملقاة الى جوار احدى البنايات القريبة من 
دوار الكرد، وفور تلقي البالغ ســـارع الى موقع 
وجود اجلثة كل من مســـاعد مديـــر ادارة بحث 
وحتري محافظة حولي املقدم وليد الدريعي ورئيس 
مخفر النقرة الرائد بدر الناصر الى جانب رجال 

األدلة اجلنائية.

  وقال املصدر األمني: مت عمل التحريات السريعة 
عن املجني عليها وتبـــني انها متغيبة عن منزل 
كفيلها منذ شـــهر وانها طوال فترة تغيبها كانت 
تقيم برفقة وافدين من اجلنسية البنغالية ووافدة 
اثيوبية حيث مت القبض عليهم وادعوا انهم وجدوا 
الوافدة ملقاة في الشـــقة وخشـــوا من املساءلة 
القانونية فقرروا التخلـــص من جثتها بإلقاءها 

خارج املبنى.
  ومضى املصدر بقوله: متت احالة جثة املجني 
عليها الى الطب الشرعي والذي انتهى من تقريره 
امس وتضمن ان املجني عليها توفيت جراء تناولها 
مبيدا حشـــريا، الفتا الى ان رجال مباحث حولي 
أعادوا التحقيق مع املتهمني الثالثة ملعرفة ما اذا 
كانت الوافدة تناولت املبيد احلشري باختيارها ام 
أجبرت على تناوله، موضحا ان جزئيات عدة في 
التقرير الصادر عن الطب الشرعي استوجبت اعادة 
التحقيق، منها ان الطب الشـــرعي أكد ان املجني 
عليها كانت تقيم عالقات غير مشـــروعة وهو ما 
يدعو الى االعتقاد بان اآلسيوية رمبا أنهت حياتها 

هربا من هذا االعتداء املتكرر عليها. 

 أمير زكي
  كشف مصدر أمني لـ «األنباء» عن ان اإلدارة العامة 
للهجرة أوصت برفض مقترح تضمن إمكانية تقليص 
أعداد الوافدين في البالد من خالل إعادة التدقيق على 
أذونات العمل حال جتديد إقامات االلتحاق للوافدين، 
مشــــيرة في مبررات رفضها الــــى ان مثل هذا األمر 
سينعكس ســــلبا على الوضع األمني واالقتصادي 
من خالل تزايد أعداد الوافدين غير املتزوجني، الى 
جانب ان أبناء معظم أسر الوافدين لديهم ارتباطات 
دراسية ايضا، وان ذلك سيؤدي الى إخالء الوافدين 
لشــــقق يقيمون فيها وأسرهم وإقامتهم في مساكن 

مشتركة. وكانت دراسة لم يعرف مصدرها طرحت 
على اإلدارة وتضمنت استشفاف الرأي بشأن احلد 
من العمالة الهامشية من خالل التأكد من راتب الوافد 
حــــال جتديده إلقامة زوجته وأبنائه ومعرفة ما إذا 
كان شــــرط الراتب يتوافر خاصة ان هناك وافدين 
متكنوا من احلصول على إقامة التحاق بعائل ولكن 
رواتبهم انخفضت بفعــــل األزمة االقتصادية أو ان 
الشركات التي يعملون بها قامت باالستغناء عنهم 
ومن ثم حتصلوا على راتب يقل عن الشرط احملدد 
وهــــو ٢٥٠ دينارا، وأكد املصدر ان قرار اإلدارة جاء 

قاطعا في مسألة الرفض. 

 عبداهللا قنيص
  مواطن وبدون وسيالني وقعوا في شباك رجال 
اإلدارة العامة للمخـــدرات في ٣ قضايا منفصلة 
وبلغت كمية املضبوطات مع املتهمني الثالثة ٧٥٠ 

غراما من احلشيش و١٠ غرامات من الهيروين.
  وقال مصدر امني ان معلومات وردت عن اجتار 
مواطن من أرباب السوابق في املخدرات حيث مت 
اســـتدراجه الى بيع اصبع من احلشـــيش وبعد 

تسلمه ٥٠ دينارا مقابل األصبع مت ضبطه وعثر 
معه على ربع كيلو من احلشيش.

  والى منطقة الســـاملية مت اإليقاع بشـــاب من 
البدون عثر معه على نصف كيلو من احلشيش 

وجاء ضبطه بذات طريقة ضبط املواطن.
  وفي اجلهراء مت تتبع معلومات عن اجتار سائق 
تاكسي جوال في املخدرات حيث استدرج لبيع غرام 
من الهيروين وعثر معه على ١٠ غرامات أخرى. 

 عبداهللا قنيص
  ابلغ مصدر امني «األنباء» ان رجال ادارة بحث 
وحتري محافظة العاصمة استطاعوا حتديد هوية 
شخص ارتكب ٩ قضايا سلب باالكراه ضد آسيويني 

عقب انتهائهم من سحب مبالغ مالية.
  وقال مصدر امني، ان رجال مباحث العاصمة 
حددوا هوية اجلاني من خالل االستعانة بكاميرات 

مراقبة من البنك وتبني انه باكســـتاني، حيث مت 
االنتقـــال الى محل اقامتـــه، اال ان رجال املباحث 
لـــم يعثروا عليه ليتم تعميم اســـمه على قوائم 
املطلوبني. يشار الى ان اجلاني كان ينتظر آسيويني 
يقومون بســـحب مبالغ مالية ومن ثم يعترض 
طريقهم ويســـلبهم بعد اشهار سالح ابيض في 

وجههم مهددا إياهم بالقتل. 

 عبداهللا قنيص
  أوقف رجال مباحث مبارك الكبير وافدا بنغاليا 
تبني انه متكن من الوصـــول الى الكويت للمرة 
الرابعة بعد إبعاده عن البالد لثالث مرات، حيث 
ضبط من قبل في قضية إدارة وكر مشبوه وفي 
املرة الثانية كعمالة سائبة وفي املرة الثالثة بتهمة 
إدارة وكر مشـــبوه. واكد مصـــدر امني ان مدير 
مباحث مبارك الكبير قرر إحالة الوافد اآلسيوي 
الى النيابة بتهمة التزوير في وثيقة رسمية وهي 

جواز ســـفره. وكان رجال املباحث وخالل مهمة 
لهـــم في منطقة مبارك الكبير اوقفوا اآلســـيوي 
بعد محاولة فاشـــلة منه للهرب وكانت املفاجأة 
انه يحوز جوازا مزورا وبالتحقيق معه اعترف 
بأنه ابعد ٣ مرات وفي كل مرة يحضر بجواز سفر 
مزور حيث يشتري جواز سفر من وافد حضر الى 
الكويت وال يريد العودة ويكون في جوازه إقامة 
صاحلة ويشتري منه اجلواز ويستبدل صورته 

بصورة صاحب اجلواز األصلي. 

 «جريمة قتل عمد» تتحول إلى «انتحار»
  بعد ضبط ٣ وافدين يحملون جثة هندية في حولي

 «الهجرة» ترفض إعادة التدقيق
  على أذونات عمل الوافدين عند التجديد

 مواطن و«بدون» وسيالني بـ ٧٥٠ غرام حشيش وهيروين

 كاميرات مراقبة السحب اآللي
  تكشف هوية لص بـ ٩ قضايا سلب

 رجال مباحث مبارك الكبير يوقفون بنغاليًا
  دخل البالد بجواز مزور بعد إبعاده ٤ مرات

 أمير زكي ـ عبداهللا قنيص
العامة    أحبط رجال اإلدارة 
ملكافحة املخدرات بقيادة مدير 
العامــــة ملكافحة  اإلدارة  عــــام 
املخدرات اللواء الشــــيخ أحمد 
اخلليفة وبالتعاون مع مدير عام 
اإلدارة العامة للجمارك إبراهيم 
الغامن محاولة ضخ شحنة كبيرة 
من اخلمور بعد ضبط نحو ٢٠٠٠ 
زجاجة خمر مستورد نوع ريد 
ليبل تقــدر قيمــتها السوقية 
بـ ١٢٠ ألف دينــــار ولم يكتف 
رجال االدارة العامة للمخدرات 
بضبط الشحنة وإمنا مت توقيف 
وافدين لبنانــــي ومصري هما 

من جلبا الشحنة حيث تظاهر 
رجال اجلمارك وبإيعاز من مدير 
املقدم محمد  العمليــــات  إدارة 
الهزمي ومساعده النشط الرائد 
محمد قبازرد بأن الشــــحنة ال 
حتوي ممنوعات وعليه سمح 
لها رجال اجلمــــارك باخلروج 
من ميناء الشــــويخ وبدأ رجال 
املباحث رصد الشــــاحنة حتى 
توقفــــت الشــــاحنة التي تنقل 
الشحنة املشبوهة في منطقة كبد 
وتسلمها اللبناني والذي تبني انه 
دخل البالد بكارت زيارة جتارية 
منذ شهر مارس واملصري ليتم 
توقيفهما، ووفق مصدر امني فإن 

معلومات وصلت الى مدير عام 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة من 
ان شــــحنة جديدة من اخلمور 
الكويت قادمة  الى  في طريقها 
من دولــــة خليجية وعليه عقد 
اللــــواء اخلليفــــة اجتماعا مع 
الغنام  العميد صالح  مساعده 
والذي طلب منه حتديد احدى 
االدارات النشطة والتي متتلك 
خبرة فــــي التعامل مع قضايا 
االجتار في املواد املسكرة وجلبها 
من اخلارج ليختار الغنام مدير 
إدارة العمليــــات بقيادة املقدم 
الهزمي ومساعده الرائد قبازرد 

ليشــــكل فريقا ملتابعة شحنة 
اخلمور القادمة.

  واضـــاف املصدر قـــام مدير 
العمليات الهزمي ومساعده قبازرد 
بالتنســـيق مـــع ادارة التحري 
البركة  اجلمركي برئاسة راشد 
ومساعده محمد الرميح كما مت 
اختيار فريق عمل من ضباط ادارة 
العمليات ملهمة الضبط مكون من 
النقيب محمد القبندي واملالزمني 
ناصـــر الديحانـــي وعبـــداهللا 
الربيع وزيد صلبوخ واملالزمني 
عبداللطيف الراشد وعبدالعزيز 

اظبية.
  ومضى املصدر بالقول وصلت 

الشحنة إلى الكويت قبل أسبوعني 
ومت اخضاعها للمراقبة وااليعاز 
لرجال اجلمارك بأن يســـمحوا 
بخروج الشحنة من اجلمارك ومت 
تتبعها بعد خروجها امس حتى 
وصلت الى منطقة كبد وبحلول 
الثالثـــة فجرا وصـــل املتهمان 
وهمـــا مصري ويعمـــل مندوبا 
وآخر لبناني حيث مت ضبطهما 
واعترفا بجلـــب اخلمور بقصد 
االجتار كما اعترفا بأنهما سبق 
ان جلبا ٣ شحنات وان اللبناني 
يحضر الى البالد بكارت زيارة 
في كل مرة يتفق املتهمان فيها 

على جلب اخلمور. 

 مندوب مصري ولبناني بكارت زيارة سقطا بـ ٢٠٠٠ زجاجة خمر

 عبداهللا قنيص
  شـــن رجال مباحث اجلليب يوم امس حملة موسعة على سوق 
الليل في اجلليب والذي سبق ان اشارت اليه «األنباء» في حتقيق لها 

اجلمعة املاضي وهو السوق املعروف باسم سوق الثالث ساعات.
  واوضحت ان هذا السوق تباع فيها مواد منتهية الصالحية ومواد 
محظورة وايضا افالم اباحية، وقد واسفرت احلملة عن توقيف ٢٤ 
وافدا كانوا يبيعون ويتســـوقون داخل السوق وجار ابعادهم عن 

البالد.
  من جهة اخرى داهم رجــــال مباحث اجلليب ايضا امس االول 
وبتعليمات من مساعد مدير عام املباحث اجلنائية لشؤون احملافظات 
العميد الشيخ مازن اجلراح شقتني لالعمال املشبوهة واملمارسات 
غير الشرعية، ومت توقيف ٧ وافدات جميعهن من اجلنسية اآلسيوية 
و٧ رجال من بينهم ٤ اعترفوا بأن الشيطان زين لهم طريق الرذيلة، 
امــــا الثالثة الباقــــون فاعترفوا بأنهم يعملون فــــي جلب الزبائن 

لآلسيويات الساقطات وجار اتخاذ الالزم. 

 بعد أن كشفت «األنباء» حقيقته

 رجال مباحث الجليب يداهمون
  سوق الثالث ساعات

 ضبط حدث ارتكب ٣ قضايا سرقة

 بنغالي يتاجر بطوابع المرور

 عبداهللا قنيص
  متكن رجال مباحث مبـــارك الكبير بقيادة العقيد وليد الدريعي 
ومساعده املقدم سالم اجلويسري من إغالق ملفات ٣ قضايا سرقة 
مركبات كانت مســـجلة ضد مجهول بتوقيف حدث بجرم الســـرقة 

املشهود.
  وقـــال مصدر أمني ان دورية تابعة ملباحث مبارك الكبير وأثناء 
تواجدها في مهمة مبنطقـــة املنقف رصدت حدثا يقترب من مركبة 
ويقوم بكســـرها ليتم ضبطه، وبالتحقيق معه اعترف بأنه ارتكب 
٣ قضايا سرقة مركبات، حيث كان يسرق من داخل السيارة املبالغ 
املاليـــة أو أجهزة الهاتف ويعيد بيع الهواتف بأســـعار زهيدة، وقد 

أرشد رجال املباحث عن مواقع السيارات التي سرقها. 

 عبداهللا قنيص
  متكن رجال االدارة العامة للمباحث اجلنائية ادارة ـ جرائم املال 
مـــن ضبط وافد بنغالي يعمل في احـــدى ادارات املرور يقوم بنزع 
الطوابع مـــن املعامالت واعادة تأهيلها ثم بيعهـــا، وعثر في غرفة 
يقيم بها في اجلليب علـــى نحو ١٢٠٠ طابع من بينها طوابع انتهى 

من تأهيلها واخرى كان بصدد تأهيلها.
  وقال مصدر امني ان توقيف الوافد اآلسيوي جاء بعد معلومات عن 
سرقة الوافد لطوابع من معامالت ومن ثم اعادة بيعها مع مراجعني 
آخرين وعليه مت ضبط اآلسيوي. وبالتحقيق معه اعترف بانه ميارس 
عملية التزوير ويستغل عمله لدى مدير باجناز معامالت لضيوف 
املدير وبالتالي يضع الطوابع املؤهلة على معامالت ضيوف املدير. 


