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 الصفحة 

 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 أكــــد مدير ادارة االعالم األمني والناطق الرســــمي باســــم وزارة الداخلية 
العميد محمد هاشــــم الصبر ان رجال األمن يقومون بدور بالغ االهمية ليس 
فقط في دعم األمن في املجتمع، وامنا ايضا في دفع عجلة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية. وأضاف العميد الصبر: مبناســــبة يوم الشــــرطة العربية الذي 
يوافق يوم الســــبت املقبــــل، ان ذلك يتطلب رؤية جديــــدة ومنظورا مختلفا 
نطل من خالله على الدور االجتماعي للمؤسسة األمنية وعلى دعم الثقة بني 
االجهــــزة االمنية وأبناء الوطن. وذكر ان ذلك يشــــكل التحدي احلقيقي الذي 

يواجه العالم خالل الســــنوات املقبلة، موضحا ان عدم االســــتقرار يؤدي الى 
معاناة املجتمعات اقتصاديا واجتماعيا. وشدد العميد الصبر على أن االحتفال 
بيوم الشرطة العربية يجسد وحدة األمن العربي، ويعمل على تفعيل التعاون 
والتواصل بني االقطار الشقيقة مبا يحقق ما تسعى اليه من طموحات. وأملح 
الى ان التقنيات احلديثة التي يتوصل اليها العقل البشري يستخدمها بعض 
ضعاف النفوس في تخريب وتنفيذ أهدافهم غير املشــــروعة، مما يلقي مزيدا 

من االعباء على املؤسسة األمنية.

 الصبر: يوم الشرطة العربية يجسد وحدة األمن العربي

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 «الجنح المستأنفة» تخفف حبس الجاسم إلى ٣ أشهر  

 استمرار حجز الوسمي للعرض على النيابة العامة اليوم

 ..واستمرار حجز المتهمين باالعتداء على الجويهل

 في أول قضية ينظرها القضاء لـ «مزدوج جنسية»

  «االستئناف» ُتعّدل حبس مواطن حاصل على جنسية خليجية
  وتقضي بسجنه سنتين و٤ أشهر بدال من ٥ سنوات 

 ..وتبرئ إيرانيًا من اتجار وتعاطي المخدرات
  بعد الحكم بسجنه ١٥ عاماً في أول درجة 

 عدلت الدائرة اجلزائية السابعة مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار سالم اخلضير 
وعضوية املستشارين مفرح اجلداوي وجمال 
عبد الوهاب حكم محكمة أول درجة القاضي 
بحبس مواطن (م.س.) حاصل على جنسية 
دولة خليجية بجانب جنســـيته الكويتية ٥ 
سنوات مع الشـــغل والنفاذ وقضت بحبسه 
سنتني وأربعة أشـــهر. وتخلص الواقعة في 
أنه بتاريخ ٢٠٠٩/٨/٧ أحيل املتهم إلى اإلدارة 
العامة لألدلة اجلنائية للكشـــف عن تعاطيه 
الكحول أو أي مواد أخرى مبناسبة ضبطه في 
جناية تعاطي مخدرات. ومت أخذ بصمة املتهم 
كإجراء احتياطي من قبـــل اإلدارة املذكورة. 
وبإدخـــال البصمة في جهاز احلاســـب اآللي 

للتأكد من هويته انطبقت متام االنطباق على صحيفة بصمات 
تعود ملواطن كويتي اجلنسية.

  باشرت النيابة العامة التحقيق مع املتهم فاعترف تفصيليا 

باستخراجه اجلنسية اخلليجية وجواز السفر 
التابع لهذه الدولة اخلليجية مع أنه كويتي 
اجلنسية ويتنقل بني الكويت والدولة اخلليجية 
بهذا اجلواز لوجود منع سفر عليه منذ عام 
١٩٩٩. كما أقر بأن قصده من ذلك هو التهرب 
من منع السفر واملديونيات وأي أحكام قضائية 
تصدر ضده. ودلت حتريات ضابط الواقعة 
على أن املتهم حصل على اجلنسية اخلليجية 
إبان الغزو العراقي لدولة الكويت بواســـطة 
اسم ألحد أقاربه ومغايرا السمه احلقيقي كما 
أنه اســـتخرج اجلواز اخلليجي بذلك االسم 
واســـتخدمه عدة مرات للسفر واالنتقال بني 
الدولتني دون إلقاء القبض عليه رغم أن هناك 
منع سفر بحقه. وبتاريخ ٢٠١٠/٦/٢٧ قضت 
محكمة اجلنايات بحبس املتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ 
ومصادرة احملررات املزورة. استأنف املتهم احلكم طلبا للبراءة 

فقضت احملكمة بحجز الدعوى للحكم. 

 لغت الدائرة اجلزائية اخلامسة مبحكمة 
إبراهيم  االستئناف أمس برئاسة املستشار 
العبيــــد بحضور رئيس أمناء ســــر الدوائر 
اجلزائية ســــامي العنزي احلكم الصادر من 
محكمة أول درجة بحبس إيراني خمس عشرة 
سنة مع الشــــغل والنفاذ عن تهمتي إحراز 
مواد مخدرة بقصد االجتار والتعاطي وقضت 

ببراءته من التهمتني.
  كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم األول 
(اإليراني) أنه أحرز مادة مخدرة (حشيش) 
وكان ذلك بقصد االجتار والتعاطي، وأحيلت 
الواقعة للقضاء ونظرتها محكمة أول درجة 
وحضرت احملامية دالل املال عن املتهم األول 
وطلبت التصريح باستخراج كشف بحركة 

املكاملات الصادرة والــــواردة على هاتف املتهم األول ومكانها، 
وكذلك استدعاء ضابط الواقعة ملناقشته فيها.

  وقــــد قضت محكمة أول درجة بحبــــس املتهم األول خمس 
عشرة سنة مع الشغل والنفاذ مما أسند إليه من اتهام. وهو ما 
لم يرتضه املتهم األول فطعنت احملامية املال على هذا القضاء 
باالستئناف لقصوره وإخالله بحق املتهم في إجابته إلى طلباته 

اجلوهرية ومخالفته للقانون.
  ومتسكت املال أمام محكمة االستئناف بطلباتها اجلوهرية 

التــــي التفت عنها محكمــــة أول درجة، وقد 
أجابتها محكمة االســــتئناف لتلك الطلبات، 
ومكنتهــــا من احلصول على كشــــف بحركة 
هاتف املتهم األول ســــواء املكاملات الصادرة 
أو الواردة ومكانها وناقشت ضابط الواقعة 
فيما ورد من تناقضات وتضارب بشأن ساعة 

ضبط املتهم األول.
  وترافعت احملامية دالل املال شارحة الواقعة، 
وأثبتت من كشــــف املكاملات أن القبض على 
املتهم األول مت قبل دقائق معدودة من صدور 
إذن النيابــــة العامة وفي غير حالة التلبس، 
وقدمت مذكــــرة بدفاعها دفعت فيها بقصور 
احلكم االبتدائي في التسبيب وإخالله بالدفاع 
اجلوهــــري وذلك لعــــدم إجابتهــــا لطلباتها 
اجلوهرية كما دفعت ببطالن القبض والتفتيش النتفاء حالة 
التلبس ولوقوعها قبل صدور إذن من النيابة العامة، وكذا بطالن 
اإلذن الصادر من النيابة العامة النعدام التحريات وعدم جديتها، 
وانتفاء حيازة املتهم األول للمواد املخدرة سواء بقصد االجتار 
أو التعاطي، وفساد احلكم املستأنف في االستدالل وتعسفه في 
االستنتاج ومخالفته الواقع الثابت باألوراق، واختتمت احملامية 
دالل املال دفاعها بطلب إلغاء احلكم املســــتأنف فيما قضي به 

والقضاء ببراءة املتهم األول مما اسند إليه من اتهام. 

 واصلت النيابـــة العامة صباح أمس 
االستماع ألقوال د.عبيد الوسمي وقررت 
استمرار حجزه لليوم (اخلميس) الستكمال 
التحقيق على خلفية األحداث التي وقعت 

خالل ندوة فـــي ديوانية النائب جمعان 
احلربش.

  كان الوسمي قد أنكر جميع االتهامات 
التي وجهتها إليـــه النيابة العامة وهي 

تتعلق بأمن الدولة ومنها التطاول على 
مسند اإلمارة، كما أنه بسبب اإلرهاق كان 
قد مت نقله إلى املستشـــفى ثم أعيد مرة 

أخرى إلى محبسه. 

 أمر وكيل النائب العام أمس باستمرار 
حجز املتهمني الرئيســـيني في قضية 
االعتداء على محمد اجلويهل في ديوانية 

النائب أحمد السعدون.

  وقد صرح دفاع عدد من املتهمني في 
القضية احملامي محمد منور املطيري 
بأن التقرير الطبي اخلاص باجلويهل 
أثبـــت عدم صحة مـــا ادعاه من طعنه 

بآلة حادة وصاعـــق كهربائي، مضيفا 
أن التقرير أثبـــت أن اإلصابات مجرد 
سحجات وخدوش ال تخرج عن وصف 

اجلنحة البسيطة. 

الشيخ ناصر احملمد.
  وذلك علـــى خلفية مقال 
«ناصر السابع عشر» حيث 
اتهمت النيابة العامة اجلاسم 
بأنه بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٩ نشر 
على موقع ميزان اإللكتروني 
واململوك له ويدار بواسطته 
مقاال بعنوان «ناصر السابع 
عشـــر» تعرض فيه بشكل 
الى املدعي باحلق  مباشـــر 
املدني ونســـب له عبارات 
ســـب وقذف مست سمعته 
وكرامته وتسيء الى اعتباره 
وحتط من قدره بني بني وطنه 
تستوجب عقابه إذا ثبتت في 
حقه، ما حدا املدعي باحلق 
املدني على التقدم بالشكوى 

ضد املتهم.

بحبس اجلاســـم ملدة سنة 
مع الشغل والنفاذ في دعوى 
السب والقذف املرفوعة ضده 
من سمو رئيس مجلس الوزراء 

التمييز بتبرئة اجلاسم من 
التهمة املسندة إليه.

  كانت الدائـــرة التجارية 
مبحكمة اجلنـــح قد قضت 

 عدلـــت دائـــرة اجلنـــح 
املســـتأنفة أمس برئاســـة 
املستشار عادل الصقر حكم 
محكمـــة أول درجة القاضي 
بحبس احملامي والكاتب محمد 
عبدالقادر اجلاسم سنة مع 
إلى احلبس  الشغل والنفاذ 
الشـــغل  ملدة ٣ أشـــهر مع 
والنفاذ عن مقال نشره على 
موقعه على اإلنترنت بعنوان 
«ناصر السابع عشر» اعتبره 
رئيس الوزراء ســـبا وقذفا 

في حقه.
  وعقب صدور احلكم صرح 
دفاع اجلاسم احملامي عبداهللا 
األحمد لـ «األنباء» بأنه قد أعد 
مذكرة الطعن بالتمييز في 
هذا احلكم وسيطالب محكمة 

 في دعوى رئيس الوزراء ضد محمد الجاسم

 احملامي محمد عبدالقادر اجلاسم  احملامي عبداهللا األحمد

 الفريق أحمد الرجيب متوسطا الفريق غازي العمر والوكالء املساعدون خالل استقباله لهم في مكتبه 

 الدرع  التذكارية املقدمة إلى الفريق الرجيب وحتمل بصمته 

 املستشار سالم اخلضير 

 احملامية دالل املال
 

 النيابة توجه ٤ تهم لضابط وعسكريين من مباحث حولي
  من بينها حجز حرية حدث واالعتداء عليه بالضرب

 الرجيب يكّرم قياديي وزارة الداخلية
  والعمر يقدم له درعًا بـ «بصمة الرجيب»

اجلنائي بتقـــدمي درع تذكارية 
حتتوي علـــى البصمة اخلاصة 
بالفريق الرجيب نيابة عن جميع 

منتسبي قطاع األمن اجلنائي. 

الرجيب شهادات تقدير للوكالء 
املساعدين بهذه املناسبة.

  وبدوره قام الفريق غازي العمر 
وكيل وزارة الداخلية لشؤون االمن 

السياسية العليا، واحترام قوانني 
البالد وحماية امنها وأمن الشعب 

الكويتي.
  وفي ختام اللقاء قدم الفريق 

 قـــام وكيـــل وزارة الداخلية 
الرجيب بتكرمي  الفريق احمـــد 
وكيل جهـــاز أمن الدولة ووكالء 
وزارة الداخلية املساعدين ومدير 
عام التحقيقات، وذلك في مكتبه 

في وزارة الداخلية امس.
  واكد الرجيب خالل استقباله 
للمكرمـــني ان توجيهـــات وزير 
الداخلية الفريق الركن .م الشيخ 
جابر اخلالد كانت دائمة املنار الذي 
يوجه املسيرة االمنية لترسيخ 

االمن واالستقرار في البالد.
وزارة  وكالء  ان    واوضـــح 
الداخلية املساعدين مناذج حتتذى 
في االخالص فـــي العمل، وحب 
الوطن، وقمـــة في االنتماء لهذه 

االرض الطيبة.
  من جانبه القى وكيل الوزارة 
املساعد لشـــؤون األمن اجلنائي 
العمر كلمة نيابة  الفريق غازي 
عن احلضور، موضحا ان الفريق 
الرجيب نعم املعلم، ونعم املوجه 
الخوانه وابنائه قيادات ومنتسبي 

وزارة الداخلية.
  مشـــيرا الى ان الرجيب مثال 
في الوالء والوفاء للوطن، يضع 
نصب عينيـــه دائما مخافة اهللا 
وحب الوطن واالخالص للقيادة 

 الطفلة المختفية تظهر
  نائمة في غرفتها

  
  هاني الظفيري

  بعد متشـــيط في منطقة الواحـــة دام الكثر 
من ســـاعة عادت سيدة مســـنة لتبلغ عمليات 
الداخلية عن انها عثرت على طفلتها التي ابلغت 
عن اختفائها، مشيرة الى ان الطفلة كانت تنام 
في احدى الغرف. وقال مصدر أمني ان عمليات 
الداخلية تلقت اتصاالت عن اختفاء حفيدتها في 
ظروف غامضة وفور تلقي البالغ قام رجال األمن 
بجوالت تفتيشية اال ان هذه اجلوالت توقفت بعد 
ان اكدت املدة ان الطفلة حية ترزق وكانت تنام 

في احدى الغرف. 

 ضبط مواطن وباكستانيين
  في جلسة تعاط بالشارع

  
  هاني الظفيري

  ألقى رجال جندة حولـــي يوم امس القبض 
على مواطن وباكســـتانيني اثناء تناولهم املواد 
املخدرة ومتت احالتهم الى االدارة العامة ملكافحة 

املخدرات الستكمال التحقيقات.
  وقال مصدر امني ان دورية وفيما تقوم بجولة 
اعتيادية رصدت ٣ أشخاص يتوقفون في ساحة 
ترابية ومبجرد تشـــغيل الفالشر حاول الثالثة 
الهروب ليتم طلب اسناد ومن ثم توقيفهم وتبني 
انهم مواطن وباكستانيان وقد اعترف املواطن انه 
حضر لشراء مواد مخدرة من الوافدين وبتفتيش 
سيارة املواطن وسيارة الباكستانيني عثر معهم 

على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية. 

 عبداهللا قنيص
  امر وكيل نيابة حولي ياســــر عبدالرحمن 
بتسجيل ٤ قضايا جنائية بحق ضابط برتبة 
مــــالزم اول من ادارة بحــــث وحتري محافظة 
حولي وعسكريني حملت عناوين هتك عرض 
حدثني وحجز حرية واعتداء بالضرب عليهما 
والســــب الى جانب التهديد باحلاق اذى بالغ. 
وجاء تدخل النيابة العامة في هذه القضية بعد 
فشل املساعي التي قام بها خليجي في الوصول 
الى قيادات الداخلية وشرح ما تعرض له ابنه 
احلــــدث، كما جاء تدخل النيابة العامة بعد ان 
رفض مخفرا سلوى واجلابرية تسجيل قضية 

بحق ضابط املباحث.

  وبحسب اخلليجي الذي تقدم بالقضايا االربع 
ضد رجال املباحث ان اتصاال ورد اليه من رجال 
مباحــــث حولي طلبوا منه خالله احضار ابنه 
احلدث للتحقيق معه حول قضية، وقال اخلليجي 
انه استجاب لطلب املباحث وذهب برفقة ابنه 
باعتبار ان هناك قضية اعتداء بالضرب مسجلة 
بحق ابنه احلدث، وقــــال اخلليجي في افادته 
امام النيابة العامة بعد تسجيل القضية إن ابنه 
احتجز في مقر املباحث ملدة ١٢ يوما دون وجه 
حق، وفوجئ بأن ابنه ســــجل بحقه ٣٣ قضية 
سلب باالكراه. ومضى اخلليجي بالقول: قمت 
بزيارة ابني داخل املخفر حيث يحتجز، حيث 
كان رجال املباحث اجلنائية ينقلونه من مخفر 

الى مخفر جتنبا بقاء املتهم قيد االحتجاز ملدة 
٤ ايام، مشيرا الى انه فوجئ بابنه يبلغه بأن 
ضابطا وعســــكريني قاموا بهتك عرضه خالل 
التحقيق معه، مدعيا ان احدهما قام بوضع عصا 
في مكان حساس من جسده كما ادعى انه اجبر 
على نزع مالبسه بالكامل هو وزميله بالنظارة 

الى جانب تعرضه للضرب املبرح.
  يذكر ان النائب العام وبعد االســــتماع الى 
شــــكوى اخلليجي تدخل فــــي القضية واحال 
القضية الــــى النيابة للتحقيــــق في الدعوى 
وتسجيل ٤ قضايا ضد الضابط والعسكريني 
الذين يعملون في مباحث حولي وحملت القضية 

رقم ٢٠١٠/١٣٦٥ جنايات. 

 حدث يتصل من بقالة إيراني
  ويبلغ عن وجود قنبلة في المدرسة

 كويتية تتهم زوجها الخليجي
  بإحداث عاهة مستديمة بأذنها

 هاني الظفيري
  يجري رجال ادارة بحث وحتري محافظة 
اجلهراء البحث عن حدث يتراوح عمره بني 
١٦ و١٧ عاما ابلـــغ عن وجود قنبلة داخل 
مدرســـة باجلهراء، وقال مصدر امني ان 
رجال مباحث اجلهراء وبالتنسيق مع وزارة 
املواصالت متكنوا من حتديد مصدر االتصال 
وتبني انه بقالة يعمـــل فيها وافد ايراني 

وبالتحقيق مع االيراني قال ان حدثا اجرى 
مكاملة هاتفية من داخل البقالة. وكانت ادارة 
املدرسة ابلغت عمليات الداخلية عن البالغ 
والذي تضمن وجود قنبلة وانتقل رجال 
األمن ولكن لم يعثروا على شيء. واشار 
املصدر الى ان رجال املباحث ســـيحددون 
عددا من املشتبه بهم ويستعينون بعامل 

البقالة لتحديد املبلّغ. 

 هاني الظفيري
  تراجعت مواطنة عن تنازلها في قضية 
اعتـــداء بالضرب وإحلـــاق أذى بليغ ضد 
زوجها، وعادت أمس لتسجيل قضية ضده 

بتهمة بإحداث عاهة مستدمية بها.
  وقال مصدر أمنـــي إن عمليات وزارة 
الداخلية تلقت مطلع االســـبوع اجلاري 
بالغا عن اعتداء زوج خليجي على زوجته 
الكويتية في منطقة تيماء، مشيرا الى ان 
رجال األمن توجهوا الى موقع البالغ ومت 
الطلب من السيدة الذهاب الى املستشفى 
لتسجيل قضية، ولكن الزوجة رفضت أن 
تستكمل إجراءات مالحقة زوجها قضائيا، 

مؤكدة أن زوجها هو من لها في هذه الدنيا، 
خاصة بعد مشكالت مع أسرتها.

  وأضاف املصدر: مت إنهاء ملف القضية 
بتسجيل إثبات حالة، الفتا الى ان الزوجة 
عادت مجددا الى املخفر طالبة تســـجيل 
القضيـــة مرة أخرى، ألن زوجها حســـب 
تأكيدها «ما يستاهل الطيب»، كما طلبت 
الزوجة أن يشهد رجال األمن الذين شاهدوا 
اإلصابات التي حلقت بهـــا عقب االعتداء 
مباشرة، وأرفقت الزوجة تقريرا طبيا يفيد 
بتعرضها لتلف فـــي طلبة األذن اليمنى، 
وهو ما ميكن تصنيفه بعاهة مســـتدمية 

تؤثر على السمع مستقبال. 


