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 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 املتهمون وأمامهم كوكتيل املخدرات واخلمور

 تأكيدا ملا انفردت بنشـــره «األنباء» قبل أيام أصدر وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد القرار الوزاري ٥٢٨٢ 
لســـنة ٢٠١٠ بتعديل بعض احكام القرار الوزاري ٢٠٠٨/٢٤١١ بشـــأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية 

نصت مادته األولى على:
  ـ يعدل البند رقم ٨ من اختصاصات االدارة العامة للدوريات ليصبح «املساهمة في ضبط املخالفات املرورية 

واسناد اجلهة املختصة لتسهيل حركة املرور وتأمني املواكب الرسمية».
  ـ يعدل مسمى االدارة العامة للدوريات ليصبح «اإلدارة العامة لشرطة النجدة».

  ـ يعدل مسمى إدارة الدوريات باحملافظات ليصبح «إدارات شرطة النجدة باحملافظات». 

 كما ذكرت «األنباء»: تغيير  مسمى الدوريات إلى «شرطة النجدة»

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 النائب العام يعيد تشكيل 
  المناصب اإلدارية في النيابة العامة

 «الجنح» تحجز استئناف الجاسم 
  في دعوى رئيس الوزراءللحكم ١٢ الجاري

 تبرئة موظف اتهم و٩ آخرون باختالس 
بطاقات مسبقة الدفع بـ ١٤٠ ألف دينار

 برأت محكمة اجلنح يوم امس موظفا من أصل ١٠ موظفني 
أحيلـــوا للقضاء بتهمة اختالس وســـرقة بطاقات هواتف 

مسبقة الدفع بقيمة ١٤٠ ألف دينار.
  وكانت النيابة العامـــة أحالت املتهمني الـ ١٠ وجميعهم 
مواطنون حيث تبني في التحقيقات انهم سرقوا من مخازن 

الشركة البطاقات.
  هذا ودفع محمد كمال محامي املتهم العاشر ببراءته، مؤكدا 
ان التحريات اعتمدت على الشك ال اليقني كما لم يعثر بحوزة 
موكله ايضا على املسروقات. وفي تصريح صحافي اعتبر 
احملامي محمد كمال احلكم بأن ذلك إظهار للحقيقة، مؤكدا 
ان القضاء الكويتي الشـــامخ اعتاد على تبرئة أي شخص 

يحال اليه دون أدلة يقينية يثبت تورطه فيها. 

رئيس النيابة محمد الدعيج 
مديرا لنيابة التنفيذ اجلنائي 
والتعـــاون الدولي، ووكيل 
النيابـــة محمد العويرضي 

نائبا له.
  رئيـــس النيابـــة أحمد 

الشكل فأجبتهم: ألن أفكاري 
حــــرة طليقــــة، فاحلرية 
احلقيقية هي حرية األفكار، 
نحن في مرحلة سياسية 
غير مســــبوقة في تاريخ 
الكويت فما يجري بحقي 
وما يجــــري بحق النائب 
فيصــــل املســــلم ليس له 
إال عنــــوان واحد: «تقييد 

املجتمع والفكر».
  وأضــــاف: هنــــاك من 
يســــعى جلر القضاء إلى 
هذه الساحة، وإن أخطر 
األمور أن ينتقل الصراع 
من األروقة السياسية إلى 

ساحات احملاكم.
  وزاد: إن محكمــــة أول 
درجة قــــد جتاهلت حكم 
محكمة التمييز في قضية 
حتمل نفس الوقائع ونفس 
االتهامات، فقد استند احلكم 
الى ستة أحكام من محكمة 
النقض املصرية ولم يستند 
إلى حكم واحد من محكمة 
التمييــــز الكويتية، وقدم 
اجلاســــم نسخة من حكم 
الكويتية  التمييز  محكمة 

الصادر في ٢٠١٠/١٠/٢٥.
  وأضاف اجلاسم أن حكم 
أول درجة قد اســــتند إلى 
مادة فــــي القانون (١٠٧) 
ملغاة منذ عام ١٩٦١، مؤكدا 
أنه من أخطر ما تتعرض 
له احملاكم هو التمرد على 

أحكام محكمة التمييز.
  وترافع احملامي عبداهللا 
األحمــــد مفنــــدا الثغرات 
القانونية في حكم محكمة 
أول درجة ومقررا أن احلكم 
استند إلى املادة ١٠٧ التي 

إلغاؤها منــــذ حوالي  مت 
قــــرن. وتســــاءل  نصف 
األحمد: إذا أردنا أن ندفع 
بعدم دستورية النص الذي 
على أساسه صدر احلكم 
فلن جند نصا نلجأ به إلى 
احملكمة الدستورية للدفع 
بعدم دستوريته، ولذلك 
فســــوف نترك هذا األمر 
لعدالة احملكمة لتتصدى 
له بنفسها، وطالب األحمد 
بعدم قبــــول الدعوى كما 
طلب إخالء سبيل اجلاسم 

حلني صدور احلكم.
  وحضر احملامي وسمي 
الوسمي ممثال ملجلس إدارة 
جمعيــــة احملامني اجلديد 
وانضم إلى زميليه وطالب 
بإخالء سبيل اجلاسم بأي 
ضمان تراه احملكمة، وترافع 
احملامي احلميدي السبيعي 
إلى زمالئه  أيضا منضما 
ومطالبا بإخالء ســــبيل 
اجلاسم بأي ضمان بسبب 
ظروفه الصحية والنتفاء 

مبررات احلبس.
  وقد طلب وكيل النيابة 
من احملكمــــة تعديل حكم 
أول درجة مبعاقبة اجلاسم 
على جنحة الســــب حيث 
أن محكمــــة أول درجــــة 
عاقبته فقط على جنحة 
القذف، فرد اجلاسم على 
عضو النيابة العامة بأنه 
ال يجوز للنيابة التعقيب 
على دفاع املتهم، وشكر في 
نفس الوقت النيابة العامة 
على تأكيد ما ذكره الدفاع 
في مرافعته بأن املادة ١٠٧ 

قد مت تعديلها. 

 مؤمن المصري
العام  النائـــب    أصـــدر 
بالنيابة املستشـــار ضرار 
العسعوســـي أمـــس قرارا 
بإعـــادة توزيع وتشـــكيل 
املناصب اإلدارية بالنيابة 

العامة على النحو اآلتي:
النيابة رجيب    رئيـــس 
الرجيـــب مديـــرا لنيابـــة 
العاصمـــة وســـوق املـــال 
ووكيل النيابة فهد العتيقي 
نائبا له. رئيس النيابة بدر 
الركيبي مديرا لنيابة األموال 
والشؤون التجارية ووكيل 
النيابـــة ســـعود الصانع 
نائبـــا له. رئيـــس النيابة 
مشعل املطوع مديرا لنيابة 
األحـــداث ووكيـــل النيابة 
مشاري العسعوسي نائبا له. 

 حجــــزت دائرة اجلنح 
املستأنفة برئاسة املستشار 
عادل الصقر وأمانة سر سعد 
األنصاري االستئناف املقدم 
من احملامي والكاتب محمد 
عبد القادر اجلاســــم ضد 
النيابة العامة واالستئناف 
املقدم مــــن النيابة العامة 
ضده جللسة ١٢ ديسمبر 
للحكم على خلفية احلكم 
الصادر بحبس اجلاسم ملدة 
سنة مع الشغل والنفاذ عن 
مقال نشــــره على موقعه 
علــــى اإلنترنــــت اعتبره 
رئيس الوزراء سبا وقذفا 

في حقه.
  وقد أحضر اجلاســــم 
مبالبس السجن املركزي 
في حراسة أمنية مشددة 
من رجال السجن املركزي 
بقيــــادة مــــالزم أول عمر 
الدريعي ووكيل عريف عبود 
العازمي وشرطي فيصل 
الرحيلي وشرطي عبداهللا 
ناصر، وكانت معنويات 
اجلاسم مرتفعة للغاية. 
وحضر مع اجلاسم احملامي 
عبداهللا األحمد وانضم إليه 
احملامون منصور الفضلي 
ومبارك الشمري واحلميدي 
السبيعي وسليمان الهدية 
الوسمي ممثال  ووســــمي 
إدارة جمعيــــة  ملجلــــس 

احملامني الكويتية.
  وقد أمر القاضي رجال 
األمن بإخراج اجلاسم من 
القفص حيث مثل بني يدي 
احملكمة، وشــــكر اجلاسم 
احملكمــــة على هذه اللفتة 
الكرميــــة، وبــــدأ احملامي 
منصور الفضلي مرافعته 
بطلب إخالء سبيل اجلاسم 
بأي ضمان تراه احملكمة في 
حالة حجز الدعوى للحكم، 
انه مواطن كويتي  حيث 
ومعروف محل إقامته وال 
يخشــــى مــــن هروبه كما 
أنه سلم نفسه للسلطات 

طواعية.
  وترافع اجلاســــم عن 
نفســــه قائــــال: ســــألني 
الكثيرون ملاذا نالحظ أن 
معنوياتــــك مرتفعة بهذا 

احلبيـــب مديـــرا لنيابـــة 
املخدرات واخلمور ووكيل 
النيابـــة عبدالعزيز الغيث 
نائبا له. رئيس النيابة حامد 
العنزي مديرا لنيابة األحوال 
الشخصية. ورئيس النيابة 
الشايع مديرا لنيابة  طالل 
حولي، ووكيل النيابة نواف 

الشريعان نائبا له.
  رئيس النيابة يوســـف 
البحيـــري مديـــرا لنيابة 
الديولي  الفروانيـــة ورائد 
نائبا له. وعبد اللطيف الفهد 
مديرا لنيابة األحمدي ووكيل 
النيابـــة محمد الرشـــيدي 
نائبـــا له. ووكيـــل النيابة 
عمر املسعود مديرا لنيابة 
اجلهراء ووكيل النيابة فراس 

الكندري نائبا له. 

 املستشار ضرار العسعوسي 

 احملامي عبداهللا االحمد  محمد عبد القادر اجلاسم 

 احملامي محمد كمال 

 ضبط هيروين مع نزيل في «االنفرادي»
  عبداهللا قنيص

  أسفرت حملة مفاجئة أقامها رجال أمن السجن املركزي وشملت 
عنابـــر ١ و٢ الى جانب العنابر االنفرادية عن ضبط ١٥ هاتفا نقاال 
و٤ لفافات هيروين فيما كشفت احلملة عن اختراق أمني متثل في 

وجود ٢ غرام من الهيروين مع نزيل في السجن االنفرادي.
  وقال مصدر أمني ان حملة العنابر أشرف عليها النقيب سليمان 
الســـعيدي وخاللها مت تفريغ جميع العنابـــر من النزالء ومن ثم 
اخضاع جميع االمتعة الى التفتيش. هذا ورفع النقيب السعيدي 
تقريرا باملضبوطات وايضا تقريرا مستقال بالعثور على هيروين 

مع نزيل في «االنفرادي» مدان بالسجن ٨ سنوات. 

 موكلة سبت محاميًا على الهاتف
  هاني الظفيري

  تقدم محام إلى مخفر اجلهراء أمس األول ببالغ عن تعرضه للسب 
والقذف من قبل موكلته وزوجها ليتم تسجيل قضية وجار استدعاء 
املواطنة وزوجها ومواجهتهم مبا نســــب اليهم. وفي التفاصيل التي 
يرويها املصدر ان املوكلة قامت باالتصال على مكتب احملامي للتحدث 
عن مجريات القضية التي وكلتــــه ليترافع فيها وابلغها احملامي بأن 
القضية مازالت في طور العمل وانتظار اجللسة، األمر الذي جعل املوكلة 
تشتاط غضبا وتوجه سيال من الشتائم والسب الى احملامي مما جعل 

احملامي يلجأ إلى مخفر اجلهراء مسجال قضية ضد ملوكلة. 

 اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

الداخلية   قلد وكيـــل وزارة 
املساعد لشؤون امن احلدود اللواء 
الشـــيخ محمد اليوسف ضباط 
االدارة العامة خلفر السواحل في 
قطاع امن احلدود الذين شملتهم 

الترقيات رتبهم اجلديدة.
  وفي كلمة بهذه املناسبة هنأ 
اللواء الشيخ اليوسف الضباط 
على رتبهم اجلديدة، مؤكدا لهم 
ان هذه الترقيات يجب ان تكون 
حافزا ملزيد من العمل والعطاء 
املتواصل من اجـــل امن الوطن 
وأمان مواطنيه، مشيدا بجهود 
كل رجال خفر السواحل وعملهم 

في كل املواقع.
  ومن جانبهم اعرب الضباط 
الذيـــن تقلدوا رتبهـــم اجلديدة 
عن شكرهم وتقديرهم للقيادات 
الغالية في  االمنيـــة وثقتهـــم 

ترقيتهم.
 

 ضبط مواطن اعتاد إتالف 
مركبة مواطنة

  هاني الظفيري
  خّلص مدير مباحث اجلهراء العقيد سعد العدواني 
مواطنة من ازعاج مواطن دأب على اتالف مركبتها 
وتهديدها باحلاق االذى عدة مرات، حيث اقام العقيد 
العدواني للمواطن كمينا استطاع رجال املباحث من 
خالله القاء القبض عليه اول من امس مبنطقة سعد 
العبداهللا ومت احالة املواطن الى جهة االختصاص. 
وفي التفاصيل التي يرويها املصدر أن املواطنة تقدمت 
قبل اســــبوع الى رجال االمن وسجلت قضية ضد 
املواطن الذي زودت رجال املباحث برقم هاتفه حيث 
قام املواطن باتالف مركبة املواطنة، األمر الذي جعل 
مدير مباحث اجلهراء يقوم بتشكيل فرقة لضبط 
الشــــخص املتهم الذي رفــــض احلضور الى رجال 
املباحث بعد االتصال به حلل املسألة وديا ليطلب 
رجال املباحث من املواطنة االتصال على الشخص 
املطلوب الذي حضر الى املكان املتفق عليه ليتبني 
انه مطلوب على ذمة العديــــد من القضايا املدنية 
واجلنائية ليتم تسجيل اربع قضايا جديدة بحقه 

من قبل املواطنة. 

 اليوسف قلد ضباط خفر السواحل رتبهم الجديدة

 اللواء الشيخ محمد اليوسف متوسطا الضباط املرقني

 حدث يعتدي على فني أشعة في مستشفى الجهراء

 لص المولدات على طبق من ذهب لمباحث الجهراء

 هاني الظفيري
  تعرض فني اشاعة لالعتداء 
بالضرب على يد حدث مساء أمس 
األول في مستشفى اجلهراء ليتم 
احتجاز احلدث على ذمة قضية 
اهانة موظف عـــام أثناء تأدية 
العمل. وفي التفاصيل التي يرويها 
مصدر أمني فإن احلدث حضر الى 
املستشفى بعد شعوره بألم في 
كتفه ليطلب طبيب العظام عمل 
أشعة، وأثناء عمل احلدث لألشعة 

حترك مما جعـــل صورتها غير 
صاحلة ليطلب فني األشعة من 
احلدث وهو مواطن إجراءها مرة 
أخرى، فما كان من املواطن إال أن 
اعتدى بالضرب على فني األشعة 
ما استدعى تدخل رجال النقطة 
األمنية في املستشفى ومت ضبط 
اجلاني وإحالته الى مخفر اجلهراء 
وسجلت في حقه قضية حملت 

مسمى اهانة موظف عام.
  من جانب آخر، سجل مالزم 

في دوريات األمن العام مبحافظة 
اجلهـــراء قضيـــة اهانة موظف 
عام ضد شاب في العقد الثاني 
من فئة غير محددي اجلنسية، 
وفي التفاصيل ان املالزم أوقف 
الشاب مبنطقة الواحة ليطلب منه 
رخصة القيادة لتحرير مخالفة، 
فما كان مـــن البدون إال أن أقدم 
على سب املالزم الذي طلب إسنادا 
ومتـــت إحالة البدون الى مخفر 

الواحة.

 هاني الظفيري
  استطاع مواطن ان يقدم لصا 
من غير محددي اجلنســــية على 
طبق من ذهب الى رجال مباحث 
اجلهراء وخلصت التحقيقات مع 
انه اعتاد على اســــتهداف  اللص 
املخيمات سنويا، وقال مصدر أمني 

ان مواطنا أبلغ عمليات الداخلية 
انه أوقف أحــــد اللصوص ولدى 
وصول رجال األمن الى موقع البالغ 
في منطقة كبد شوهد بدون مكبل، 
وباالستماع الى إفادة املواطن املبلغ 
واملمســــك باللص، قال انه رصد 
صوتا غريبا خارج مخيمه ولدى 

اخلروج شاهد اللص يحاول حمل 
املوتور الكهربائي، والبالغ قيمته 
٥٠٠ دينار، على سيارته، فأمسك به. 
هذا وقال اللص انه اعتاد على سرقة 
املولدات الكهربائية في موسم البر 
ويعيد بيعها ايضا على املخيمات 

الربيعية. 

 أمير زكي ـ محمد الجالهمة
  أوقف رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات بقيادة اللواء الشيخ 
أحمد اخلليفة مواطنا وهنديا وعسكريا في اجليش األميركي بتهم 
تتعلــــق باالجتار في املواد املخدرة ومتــــت إحالة املتهمني الـ ٣ الى 
نيابــــة املخدرات بتهم حيازة مواد مخدرة بقصد االجتار والتعاطي 
وحيازة مشروبات مســــكرة وأرفقت في ملف اإلحالة املضبوطات 
والتي متثلت في حشيش وكوكايني وماريغوانا وخمور مستوردة 
متنوعــــة وايضا كمية مــــن احلبوب، فيما كشــــفت التحقيقات مع 
املتهمني ان بينهم مصالح مشــــتركة وانهم يتبادلون املواد املخدرة 

ويتاجرون فيها ايضا.
  ووفــــق مصدر امني فإن معلومــــات وردت الى مدير عام اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ احمد اخلليفة عن طريق مصدر 
ســــري بأن مواطنا يتاجر في مادة احلشيش وان اسمه بدأ يتداول 
بني أوساط املتعاطني وعليه طلب من مساعده العميد صالح الغنام 
تكليف إدارة العمليات التي يرأســــها املقدم محمد الهزمي ومساعده 

الرائد محمد قبازرد بالعملية.
  وأضاف املصدر ان املقدم الهزمي ومساعده قبازرد شكلوا فريق 
عمل من الضباط مؤلفا من املالزمني أولني عبداهللا الربيعة وناصر 
الديحاني واملالزم عبداللطيف الراشد وعبدالعزيز اظبية وبعد ٤٨ 
ساعة من املشاورات مت إقناع املواطن ببيع اصبعني من مادة احلشيش 
مقابل ١٠٠ دينار، وما ان سلم املواد املخدرة وتسلم املبلغ املرقم مقابل 
منزله في الرميثية حتى ألقي القبض عليه وبتفتيش مسكنه عثر 

بداخله على ٤ أصابع من مادة احلشيش وزجاجتي خمر. 
  ومضى املصدر بالقــــول: بعد التحقيق مع املواطن خلصت تلك 
التحقيقات الى ان مصدره في املواد املخدرة وافد هندي يقيم في ڤيال 
مبنطقة سلوى، وعليه انتقل رجال املكافحة مدعومني بإذن نيابي 
مبداهمة مسكن الهندي الذي يقيم برفقة زوجته وأبنائه وعثر في 
املنــــزل على ٢٣ زجاجة خمر و٢٠ غراما مــــن الكوكايني وكمية من 
احلبوب واعترف الهندي بأن املخدرات لالستخدام الشخصي وانه 
يبيع كميات من مادة املاريغوانا التي اشتراها من وافد أميركي أبلغ 
عن مقر ســــكنه لينطلق رجال املكافحة برفقة الهندي الى مســــكن 
األميركي في الفنطاس وعثر بحوزته على ٧٠ غراما من املاريغوانا 
واعترف األميركي بأنه يجلب هذه املواد املخدرة من موطنه ويزود 
بها الهندي ونفى معرفته باملواطن، هذا ودونت أقوال املتهمني الـ ٣ 

في محضر رسمي وأحيل الى نيابة املخدرات. 

 عسكري أميركي وثري هندي ومواطن 
سقطوا في شباك المكافحة بماريغوانا 

وكوكايين وخمور

 أمير زكي
  أحال مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة 
الشـــيخ أحمد اخلليفة  اللواء  املخدرات 
مواطنة تعمل في مستشفى خاص بوظيفة 
ممرضة، وشقيقها اخلريج حديثا الى نيابة 
املخدرات بتهمة إدارة مســـكن للتعاطي 
وحيازة مواد مخدرة، كما أحيل في القضية 
ذاتها وافد لبنانـــي يعمل مديرا تنفيذيا 
بتهمة تعاطي املواد املخدرة داخل الوكر 
وأرفق في ملف القضية ٤ أصابع من مادة 

احلشيش عثر عليها داخل وكر التعاطي. 
وكانت معلومات وردت الى مدير عام اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات اللواء الشـــيخ 
احمد اخلليفة عن تردد عدد من املدمنني 
على منزل في منطقة قرطبة، حيث طلب 
عمل التحريات حول املنزل، وكلف جهة 

املراقبة بإدارة العمليات.
  وأضاف املصدر ان التحريات خلصت 
الى ان املنزل يستغل كوكر للتعاطي، حيث 
مت اخطار النيابـــة العامة والتي منحت 

اذنا بالتفتيش ليقـــوم رجال العمليات 
مبداهمـــة املنزل، وضبطوا بداخله وافدا 
لبنانيا اعترف بأنه اعتـــاد التردد على 
املنزل للتعاطي باعتباره ســـكنا خاصا 
وآمنا من املداهمة، الى جانب توافر املواد 
املخدرة بداخلـــه. وبتفتيش املنزل عثر 
رجال العمليات على كمية من احلشيش 
وابر هيرويني واعترف املواطن اخلريج 
وشـــقيقته بأنهما يديـــران املنزل كوكر 

للتعاطي. 

 ..وضبط مدير تنفيذي في وكر للتعاطي بإدارة «مالك رحمة»


