
 االثنين
  ٢٩  نوفمبر ٢٠١٠ 

 12 
 االمنية  االمنية  االمنية  االمنية 
 الصفحة 

 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

عدل
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 إعداد: مؤمن المصري 

 صدر في جريـــدة «الكويت اليوم» اجلريدة الرســـمية للكويت، في 
عددها الصادر صباح امس، نص قرار للجنة العليا لتحقيق اجلنســـية 
الكويتية رقم ٩/٦١ لسنة ٢٠١٠ نص على سحب اجلنسية الكويتية من 
٦٣ شـــخصا، وجاء في نص القرار ما يلي: بعد االطالع على الدســـتور، 
وعلى املادة ١١ من املرسوم االميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون اجلنسية 
الكويتية، والقوانني املعدلة له، قرر: مادة اولى، تفقد اجلنسية الكويتية 

من ٦٣ شخصا. 

 سحب الجنسية الكويتية من ٦٣ شخصًا

 أحدهما خرج من السجن قبل ٣ أسابيع ونزيل أغراه بالمال للعودة إلى االتجار بواقع ٢٤٥ عقيدًا و٨٧ مقدمًا و٣١٤ رائدًا و٢٩٧ نقيبًا

 حذر من االستهتار وقيادته دون السن القانونية

 «المكافحة»: ضبط ٣٥ كيلو حشيش ماركة «جميلة وبن الدن»   «الداخلية» تتجه لترقية ٩٤٣ ضابطًا من مالزم أول حتى عقيد

  أمير زكي ـ عبداهللا قنيص
  وجـــه رجـــال اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات 
برئاســـة اللواء الشـــيخ 
احمد اخلليفة صفعة قوية 
لتجار املواد املخدرة والذين 
يستغلون أرباب السوابق 
في جتارتهم غير املشروعة، 
حيـــث متكنت اإلدارة من 
ضبط شـــحنة كبيرة من 
املـــواد املخدرة من ماركة 
«جميلة وبن الدن» كانت 
في طريقها إلى أوســـاط 
املدمنني، كما استطع رجال 
املكافحة توقيف مواطنني 
من أرباب السوابق أحدهما 
خرج من السجن املركزي 
قبل ٣ أسابيع فقط وبلغت 
كمية املخدرات املضبوطة 

بحوزتهما ٣٥ كيلو من مادة احلشيش تصل قيمتها 
السوقية إلى نحو ٢٠٠ ألف دوالر.

  وفي قضية أخرى متكـــن رجال اللواء اخلليفة 
وحتديدا إدارة املكافحة احمللية التي يرأسها العقيد 
احمد الشرقاوي ومساعده املقدم عبداحملسن العباسي 
من ضبط وافدة أميركيـــة وبنغالي بتهمة االجتار 
في مخدر املاريغوانا وعثـــر بحوزتهما على كمية 
من املاريغونا تزن أكثر من ٧٥٠ غراما، وأمر اللواء 
الشـــيخ احمد اخلليفة بإحالة املوقوفني يوم أمس 
األول إلـــى نيابة املخدرات محملـــني بتهم االجتار 
في املواد املخـــدرة، وأرفق في ملف إحالة املتهمني 
األربعة بـ ٣٥ كيلو من مادة احلشيش و٧٥٠ غراما 

من مادة املاريغوانا.
  وحول القضيتني قال مصدر امني ان معلومات 
وردت إلى مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة عن اجتار مواطن مدمن 
في املواد املخدرة وعليه عقد مع مســـاعده العميد 
صالح الغامن اجتماعا مغلقـــا وخالل االجتماع مت 
االستقرار على إدارة املكافحة احمللية خاصة ان هذه 
اإلدارة متتلك عناصر اخلبرة املمثلة في أقدم ضباط 
املكافحة في الكويت وهو العقيد احمد الشـــرقاوي 
ومســـاعده املقدم عبداحملســـن العباسي وعناصر 
الشباب املدعومة باخلبرة وميثلها املالزمان أوالن 

ناصر العجيمان وعلي حبيب.
  وأضاف املصدر اســـتطاع رجال إدارة املكافحة 
احمللية ان يســـتدرجوا املتهم األول إلى بيع إصبع 
من مادة احلشيش مقابل ٥٠ دينارا وعثر معه على 
٣ أصابع اخرى، مشـــيرا إلى ان ما اكتســـبه رجال 
املكافحة من خبرة دعاهم الى تتبع األصابع األربعة 
ففي أحيان عدة تقود الكميات الصغيرة إلى كميات 
اكبر، وعليه أعيد التحقيق مع املتهم األول الذي القي 

القرين  القبض عليه في 
ليعترف عن مصدره في 
إلى  املخـــدرات، مشـــيرا 
انه اشـــترى األصابع من 
مواطن حديـــث اخلروج 
اذ خرج قبل  من السجن 
٣ أسابيع فقط ليقوم رجال 
املكافحة احمللية باالنتقال 
إلـــى حيث يقيـــم املتهم 
الثاني وبتفتيش مسكنه 
في اجلليـــب عثر بداخله 
على ٣٥ كيلو من احلشيش 
واعترف بأنه خالل تواجده 
في الســـجن تعرف على 
كبار جتار املخدرات ومت 
إغراؤه بالعودة إلى طريق 
االجتار وحتـــت احلاجة 
عاد وكان السقوط. وعن 
القضية األخرى التي كلف 
بها أيضا رجال املكافحة احمللية قال املصدر األمني 
انـــه طلب منهم تتبع معلومـــة عن اجتار أميركية 
من أصول افريقية في املخدرات وتعمل كمدنية في 
اجليش األميركي واستدرجت لبيع كمية من مخدر 
املاريغوانا واعترفت على بنغالي تتعامل معه وقبض 

عليه وعثر معه على كمية أخرى.
  وفي تصريح للصحافيني اكد مدير عام اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ أحمد اخلليفة 
ان تشـــكيل إدارة متخصصة في التعامل مع املواد 
املخـــدرة كان قرارا صائبا، مبينـــا ان ضبط كمية 
كبيرة من املواد املخدرة من وراء أربعة أصابع من 
مادة احلشيش يحتاج الى خبرات في التعامل مع 
حائزي املواد املخدرة الصغيرة، مؤكدا ان ما تشهده 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات من اجنازات يؤكد 
ان هناك ضباطا أكفاء تلقوا اخلبرات التي متكنهم 
مـــن التعامل مع قضية املخـــدرات بكل ما فيها من 

مخاطر جمة.
  وأضاف اخلليفة ان الكويت تستحق أي تضحيات 
ميكن ان نقدمها لها وان اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
املكلفــــة مبهمة تطهير البالد مــــن مخاطر املخدرات 
والسموم قادرة على حتقيق هذه الغاية مدعومة من 
القيادة السياسية.  وأضاف ان تشرف ضباط اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات بلقاء صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد لهو وسام، ومهما قدمنا فإننا 
لن نستطيع ان نفي باملهمة املوكلة على عاتقنا وان 
نترجم تعليمات الوالد صاحب السمو األمير. وأكد 
اللــــواء اخلليفة انه من اخلطــــأ االعتقاد بأن أرباب 
السوابق بعيدون عنا، خاصة ان إستراتيجية عمل 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات تعتمد على االنتشار 
في جميع األماكن وشــــتى األوساط حلماية الكويت 

وأبنائها واملقيمني فيها من مخاطر اإلدمان. 

 الخليفة: الخبرات المتراكمة تقودنا  إلى ضبط كميات كبيرة من السموم  

 الصبر: السقوط من أعلى الباجي أثناء قيادته
  يعادل السقوط في حمام سباحة فارغ عمقه ٣ أمتار

 

 تأجيل دعوى قاتل المصري بالجليب لضم دفتر األحوال
 أجلت الدائرة اجلزائية السادسة مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار علي الدريع 
وعضوية املستشارين عبداهللا اجلاسم وعزت 
أبو اخلير وأمانة ســــر فارس القضاب نظر 

استئناف السوري (حمد أ.) املتهم بقتل وافد 
مصري مبنطقة جليب الشيوخ وفصل رأسه 
عن جسده أواخر عام ٢٠٠٨ جللسة ١٩ ديسمبر 

لضم دفتر األحوال. 

 ضبط ٣ لصوص تخصصوا في سرقة مواد اإلنشاء

 خليجي يحاول تهريب ابنه من طليقته الكويتية بين األمتعة 

 أشقاء فتاة «بدون» تعرضت لنوبة غضب هستيرية
  يرفضون دخول رجال الطوارئ إلى منزلهم إلسعافها

  هاني الظفيري
  ألقى رجال إدارة بحث وحتري 
محافظــــة حولــــي القبــــض على
٣ وافدين جلأوا مؤخرا الى سرقة 
املواد اإلنشائية من املساكن الواقعة 

حتت اإلنشاء، وقال مصدر امني ان 
دورية تابعة ملباحث الساملية شاهدت 
مركبة هاف لوري حتمل مواد بناء 
من داخل بناية قيد اإلنشاء ولدى 
إعالن رجال املباحث عن أنفسهم 

ترك اللصوص مركبتهم وحاولوا 
الفرار جريــــا على األقــــدام ليتم 
ضبطهم، واعترفوا بأنهم عاطلون 
عن العمل وجلأوا الى السرقة للوفاء 

مبستلزمات إقامتهم في البالد. 

  هاني الظفيري
  اعاد رجال منفذ الرقعي السعودي الى السلطات 
الكويتية خليجيــــا كان قد اصطحب ابنه وخرج من 
الكويت بصورة غير شرعية وحتديدا عبر منفذ الساملي 
بعد خالفه مع طليقته الكويتية التي متتلك احلضانة، 
وأحيل اخلليجي وابنه الى مخفر الرميثية حيث اختطف 
الطفل.وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان اخلليجي 

اصطحب ابنه كالعادة من بيت طليقته ليتجه به الى 
اململكة العربية السعودية حيث وضع الطفل باملقعد 
اخللفي وتركه حتى ينــــام ليقوم بتغطيته بأغطية 
والتي اكتشفها رجال املنفذ السعودي، وبسؤال والده 
عــــن الطفل قال انه ابنه وان جوازه عند والدته التي 
طلقها منذ سنوات ليتم ابالغ اجلهات املعنية التي مت 

التنسيق فيما بينها وإرجاع اخلليجي. 

  هاني الظفيري
  تقدمت سيدة خمسينية بدون 
ببالغ الى غرفة عمليات الداخلية 
امس االول تفيــــد بإصابة ابنتها 
بحالة هســــيتيرية عنيفة وبدأت 
حتطم اثاث املنزل وانها تخشى ان 
تؤذي ابنتها نفسها بعد ثورة العنف 
التي انتابتها، وقال مصدر امني انه 
حال ورود البالغ مت ارسال دورية 
امن تابعة ملخفر الصليبية وسيارة 
اســــعاف من اجل نقل الفتاة الى 

املستشفى في حال كانت تستدعي 
حالتها ذلك.وقال املصدر ان املفاجأة 
انه وحال وصول الدورية وسيارة 
االسعاف الى منزل املبلغة رفض 
اشقاء الفتاة دخول رجال االمن او 
الى  الطبية  الطوارئ  حتى رجال 
املنزل بحجة انه ال يجوز للفتاة 
ان تنكشــــف على رجال، غير ان 
رجال االمن والطوارئ استطاعوا 
اقناع اشقاء الفتاة بضرورة الدخول 
والســــيطرة على الفتاة التي كان 

يسمع صراخها في ارجاء الشارع، 
وبعد ١٠ دقائق ســــمح اشــــقاؤها 
لرجال االمن والطوارئ بالدخول 
والذين متكنوا من السيطرة على 
الفتاة ونقلت الى سيارة االسعاف 
متهيدا الحالتها الى املستشــــفى، 
وتبني انها كانت تعاني من نوبة 
غضب هستيرية وان والدتها ابلغت 
رجال االمــــن ان ابنتها تعاني من 
عارض نفسي، واكتفى رجال االمن 

بتسجيل اثبات حالة. 

 تأكيدا ملا نشرته «األنباء» قبل أسابيع بشأن ترقيات ضباط في 
وزارة الداخلية وان الترقية متوقعة نهاية الشهر اجلاري او مطلع 
الشهر املقبل عقدت اللجنة العامة لشؤون الشرطة اجتماعا لها يوم 
امس برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب وناقشت 
اللجنة ترقية ٢٤٥ ضابطا من مقدم الى عقيد وترقية ٨٧ ضابطا من 
رائد الى مقدم و٣١٤ من نقيب الى رائد و٢٩٧ من مالزم اول الى رتبة 
نقيب، هذا ومن املقرر ان يعتمد وزير الداخلية الترقيات في غضون 
اســـبوع وشـــدد الفريق احمد الرجيب على اهمية الضبط والربط 

وتكرمي املخلص ومعاقبة املسيء.
  هذا وكان اجتماع جلنة الشـــرطة قد مت فيه استعراض اخلطط 
االمنية وتضمن مناقشة بعض املالحظات حيث اكد الوكالء قدرتهم 
على حتمل االمانة وحماية االســـتقرار االمني من خالل التعاون بني 

مختلف القيادات االمنية. 

 حذر مدير إدارة اإلعالم األمني 
الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية 
العميــــد محمد الصبر من مخاطر 
قيادة املركبــــات اآللية الصغيرة 
«الباجيات والبانشيات» دون اتباع 

قواعد السالمة املقررة.
  وأوضح ان هناك شروطا لألمن 
واملتانة يجب أن تتوافر في تلك 
املركبــــات وهي اإلنــــارة األمامية 
واخللفية، ووجود مكان باجلهتني 
األمامية واخللفية مخصص للوحات 
املعدنية، وخزان وقود تتوافر فيه 
شروط األمن والسالمة، ووجود 
حــــزام األمان للمركبــــات املزودة 
مبقاعد ومساند للظهر، وان يوجد 
باملركبة نظام عادم وكامت للصوت، 
وتركيب عمود الراية بطول ال يقل 

عن ١٢٥ سم.
  وأشار الى انه من املمنوع تغيير 
الفنيــــة وامليكانيكية  املواصفات 
العادم  الفرامل ونظــــام  لنظــــام 
باستثناء تلك املعدة للسباقات من 
قبل اجلهات املختصة وفي احللبات 

واملضامير اخلاصة.
  وشــــدد العميــــر الصبر على 
ان هناك ضوابط الســــتخدام هذه 
املركبات تتحدد في عدم استعمالها 
في الطــــرق الرئيســــية والطرق 
السريعة واملعبدة واألحياء السكنية 
واملناطق الداخلية والساحلية، وعدم 
السماح بركوب شخص خلف قائد 

املركبة ما لم تكن مزودة بحسب 
تصميمهــــا األصلي مبقعد خاص 
للراكب ومسند للظهر، وضرورة 
ارتداء املالبس املناســــبة وخوذة 

للرأس عند قيادتها.
  وأضاف العميد الصبر انه يصرح 
باستعمال الباجيات والبانشيات 
في املناطق الصحراوية، والطرق 
غير املعبدة، ومضامير وحلقات 
السباق اخلاصة بهذه املركبات وذلك 
وفقا للشروط التي حتددها اإلدارة 

العامة للمرور.
  وذكر انه يشــــترط لترخيص 
تســــييرها تقدمي شــــهادة القرار 
اجلمركــــي باإلفراج عــــن املركبة 
القاعدة  (شهادة ميكانيكية برقم 
وســــنة الصنع)، وتقدمي وثيقة 

تأمني ســــارية املفعول، وأال تقل 
سعة احملرك عن ٩٠ سم مكعبا، وأال 
يزيد طولها على ٣ أمتار وعرضها 
عن ١٫٧٥ متــــر، وأن تتوافر فيها 
شروط األمن واملتانة، وأال يقل سن 
املرخص له عن ١٧ سنة ميالدية.

  وأملح إلــــى ان ظاهــــرة قيادة 
الباجيات والبانشيات في شوارع 
الكويت أصبحت تشكل قلقا وتهدد 
سالمة وأمن قائدي السيارات، وان 
عدد حوادث الباجيات يقارب عدد 
حوادث السيارات وان املستشفيات 
تستقبل إصابات بصورة مستمرة 
بسبب القيادة املتهورة للباجيات 
وان مستشفى العدان استقبل ٢٩ 
حالة إصابة خطــــرة من ٩/١ الى 
٢٠١٠/١١/٢٤ مت عالجهــــا بغرفــــة 
العناية املركزة، وان ٢١ حالة من 
هذه احلاالت تتراوح أعمارهم بني 

١٢ و٢٥ عاما.
  واســــتطرد بان ســــقوط قائد 
الباجي من علــــى مركبته يعادل 
في خطورته الســــقوط في حمام 
سباحة فارغ عمقه ٣ أمتار، ولكم 

ان تتخيلوا شدة الصدمة.
أولياء  العميــــد الصبر    وحث 
األمور علــــى فرض رقابة لصيقة 
علــــى أبنائهم وتوجيــــه النصح 
واإلرشاد لهم بعدم جتاوز السرعة 
املقررة وااللتزام بتعليمات السالمة 

واشتراطات األمن واملتانة. 

 «التمييز» ترفض عقاب وافد  اتهم بالبالغ الكاذب 
 قضت محكمــــة التمييز بعدم جواز نظر 
الدعوى املرفوعة من االدعاء العام ضد وافد 
لســــابقة الفصل فيها وذلك التهامه بتزوير 

سند صرف وتقدمي بالغ كاذب.
  وقد أسند االدعاء العام للمتهم تهمة البالغ 

الــــكاذب وأنه قّدم إلى موظــــف عام باتخاذ 
اإلجراءات الناشئة عن ارتكاب اجلرائم بالغا 
يتضمن إسناد واقعة تستوجب عقاب املجني 
عليه بأنه استخدم سندا فاقدا لقوته القانونية 

والتزوير في سند صرف. 

 العميد محمد الصبر

 املواطنان وأمامهما ٣٥ كيلو من مخدر احلشيش ماركة «جميلة وبن الدن»

 األميركية والبنغالي وأمامهما املاريغوانا

 شاب دخل في غيبوبة بعد مشاجرة بين ٩ أشخاص 
 هاني الظفيري

  اندلعت مشـــاجرة بني ٩ أحداث مبنطقة سعد 
العبداهللا مساء أمس األول لتنتهي بسقوط مواطن 
مصاب بطعنة في الرأس أدخلته في غيبوبة داخل 
غرفة العناية املركزة في مستشفى اجلهراء، ليتم 
تسجيل قضية وجار ضبط اجلناة والتحقيق معهم.
وفي التفاصيل التـــي يرويها املصدر ان األحداث 

تشاجروا فيما بينهم ليتدخل املواطن لفك االشتباك 
مع املتشاجرين الذين كان أحد أطرافها ابنه والذي 
أذهله ما تعرض له ولده على يد من تشابك معهم 
ليتم تسجيل قضية، وأشار املصدر األمني الى ان 
والد املواطـــن زّود رجال األمن بقيادة الرائد مطر 
السبيل الذي أشرف على عملية ضبط املتشاجرين 

بأوصاف اجلناة. 

 الفريق احمد الرجيب 

 «التجارية» تقضي بعدم أحقية بنك 
في تعديل الفائدة

التجارية  الدائـــرة   قضـــت 
باحملكمة الكلية بعدم أحقية أحد 
البنوك احمللية في تعديل السعر 
والفائدة في الدعوى املقامة من 

أحد املواطنني ضد البنك.
  ودفع احملامـــي فيصل عيال 
العنـــزي أمام احملكمـــة وإدارة 
اخلبـــراء مبخالفة البنك املدعى 
عليه للقانون وألحكام محكمة 
التمييز وسايره في ذلك تقرير 
اخلبير املودع بالدعوى في حسابه 
للفوائد الواقعة على القرض عما 
هو منصوص عليه في املادتني 
١١١و ١١٥ من قانون التجارة وحكم 
التمييز رقم ٢٠٠٦/١٢٠٨ جتاري/٢ 

بتاريخ ٢٠٠٨/١/٦.
  وعلل العنـــزي ذلك بأنه من 
املقرر في نص املادة ١١٥ من ذات 
القانون أنه ال يجوز تقاضي فوائد 
على متجمد الفوائد وال يجوز في 
أية حال أن يكون مجموع الفوائد 
أكثر من  الدائن  التي يتقاضاها 
رأس املال وذلك كله إال في األحوال 
املنصوص عليها في هذا القانون 
ودون إخالل بالقواعد والعادات 
التجارية ومبا يوضع من قواعد 

للقروض طويلة األجل.
  وقـــرر ان البنك املدعى عليه 
القانون وأحكام محكمة  خالف 
التمييز وسايره في ذلك تقرير 
اخلبير مبا تضمنه البند رقم ٦ 
بالعقد في احتساب الفائدة على 
العدد الفعلـــي لأليام والرصيد 
الفعلي للقرض وليس بصورة 
شـــهرية. وفـــي النهاية أشـــاد 
العنزي بنزاهة القضاء الكويتي 

الشامخ.

  وتتلخص وقائع الدعوى في 
أنه في غضون عام ٢٠٠٣ اقترض 
الطالب من البنك املعلن إليه قرضا 
بقيمة ٥٠٠٠٠ د.ك يســـدده علي 
أقساط شهرية متساوية أو غير 
متساوية بعدد ٢٤٠ قسطا بواقع 
مبلغ وقدره ٣٩٥ د.ك للقســـط 
الواحـــد ورغـــم أن الطالب كان 
منتظما في سداده ألقساط هذا 
القرض إال أنه فوجئ بان البنك 
لم يسقط أي مبالغ من إجمالي 

قيمة القرض.
  وملا كان البنك يطالب الطالب 
بأداء أقساط القرض رغم براءة 
ذمـــة الطالب وهو ما يحق معه 
لألخير إقامة هذه الدعوى بطلب 
إلزام البنـــك املعلن إليه بتقدمي 
ما حتت يده من مستندات تفيد 
تســـلمه قيمة إجمالي أقســـاط 
القرض التي سددها الطالب ابتداء 
من تاريخ سداده حتى تاريخه 
ومت تعديل عقد الفائدة من قبل 
البنك واحتساب املبلغ بعد تعديل 

الفائدة من قبل البنك.

 احملامي فيصل عيال العنزي 

 اللواء الشيخ أحمد اخلليفة 

 المحامي المناور يقاضي سعد الحريري
   ووزير الداخلية اللبناني العتقاله في لبنان

 الكويــــت ـ أ.ف.پ: قال 
املناور  احملامــــي أســــامة 
معروف انه رفع دعوى ضد 
رئيس الوزراء اللبناني سعد 
احلريري ووزير الداخلية 
زياد بارود بسبب اعتقاله 
في لبنــــان وتعرضه على 
حد قوله لســــوء املعاملة.
وأضاف املناور انه يطالب 
فــــي الدعوى التــــي تقدم 
املدني،  القضــــاء  امام  بها 
بتعويضات جراء تعرضه 
لالعتقال غير املشروع في 

لبنان العام املاضي، مشــــيرا الى ان احملكمة 
ستبدأ النظر في القضية في ٢٠ يناير املقبل.
واكد احملامي انه اعتقل واستجوب من قبل 
عدة اجهزة امنية ملدة يومني في يوليو املاضي 

بعيد وصوله الى لبنان.
وقال ان «احملققني طلبوا 
منــــي معلومــــات حول 
موكلي السابقني، وقالوا 
ان الســــلطات الكويتية 
طلبت منهم ذلك».واشار 
الى انه اعتقل في زنزانة 
صغيرة مع عدة سجناء 

آخرين.
انه  املنــــاور    وذكــــر 
ينوي مقاضاة املسؤولني 
امام القضاء  اللبنانيني 
االوروبــــي لعدم وجود 
صالحيــــة لدى القضــــاء الكويتي مبقاضاة 
مسؤولني لبنانيني. يذكر أن احملامي أسامة 
املناور ســــبق ودافع عن عدد من الناشطني 
اإلسالميني في قضايا أمام القضاء الكويتي. 

 احملامي أسامة املناور 


