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 الصفحة 

 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 هاني الظفيري
  تقدمت وافدة ايرانية ببالغ الى مخفر الرميثية ضد شقيقها وزوجها متهمة اياهما 
باالعتداء عليها بالضرب وقد اصطحبت الوافدة معها تقريرا طبيا وسجلت على أثره 

قضية وجار استدعاء املدعى عليهما والتحقيق معهما فيما نسب اليهما.
  وقال مصدر أمني ان وافدة ايرانية (٢٥ عاما) تقدمت بشكوى ضد زوجها املواطن 
وشقيقها االيراني متهمة إياهما باالعتداء عليها، وقالت الوافدة انها حتتفظ بأسباب 

ضربها من قبل زوجها وشقيقها.

 إيرانية تقاضي زوجها وشقيقها ألسباب خاصة

 الفريق الركن حسني املجالي يقدم درعا تذكارية للعميد محمد الصبر 

 هدية تذكارية إلى اللواء أنور الياسني  

 اآلسيوي املضبوط في األحمدي وأمامه اخلمور احمللية 

 المجالي استقبل الصبر وثّمن ورقة العمل الكويتية 

 الياسين يكّرم الموظفين المتميزين بإدارة مكتبه
 حتت رعاية وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املؤسسات اإلصالحية 
الياسني  أنور  اللواء  وتنفيذ األحكام 
وبحضور رؤساء أقسام إدارة مكتب 
أقيم حفــــل تكرمي املوظفني  الوكيل. 
املتميزين بإدارة مكتب الوكيل وذلك 
تقديرا جلهودهم وتفانيهم في العمل. 
وقد أكد اللواء أنور الياسني في كلمة له 
أن الفترة التي قضاها في هذا القطاع 
والتي تقارب الســــنة ونصف السنة 

ومواصلة مشوار من هم كانوا قبله 
من القيادات التي تولت هذا القطاع، 
وتركــــوا فيه بصمــــات تذكر وهو ما 
يســــعى له دائما نحو إكمال ما وقف 
عنده اآلخرون حيــــث نحقق اإلبداع 

في مجال العمل.
  وأعرب اللواء الياسني عن شكره 
وتقديره للمكرمني ملا بذلوه من جهد 
في مجال العمل آمال أن تتسع جهودهم 
وتكبر دائرة إجنازاتهم في هذا القطاع 

احليوي واملهــــم واملؤثر، متمنيا لهم 
مستقبال عمليا زاهرا مليئا بالعطاء.  
وكان احلفل قد بدأ بكلمة ملدير إدارة 
مكتب وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ 
األحكام املقدم أحمد احلمادي رحب فيها 
براعي احلفل ووجود النخبة املتميزة 
من املوظفني األكفــــاء الذين كان لهم 
الفضل فــــي االرتقاء والتميز في أداء 

العمل باإلدارة.

 استقبل مدير األمن العام في اململكة األردنية الهاشمية 
الفريق الركن حســـني هزاع املجالي مديـــر إدارة اإلعالم 
األمني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد محمد 

هاشم الصبر.
  وفـــي بداية اللقاء رحب الفريق الركن املجالي بالعميد 
الصبر، وأعرب عن شكره وتقديره لهذه الزيارة مثمنا ما 
طرحته الكويت في ورقة العمل والدور الذي قام به العميد 
الصبر خالل انعقاد املؤمتر والذي ســـيؤتي ثماره قريبا 
مبا يعود على عمل األجهـــزة األمنية في البلدان العربية 

الشقيقة من ارتقاء في العمل الشرطي.
  ومن جانبه أعرب العميد الصبر عن شـــكره وتقديره 
لكرم الضيافة وحسن الوفادة، ومؤكدا على عمق التعاون 
وتبادل اخلبرات بني البلدين الشقيقني في املجاالت األمنية 

املختلفة.
  وتأتي هذه الزيارة على هامش أعمال امللتقى العلمي األول 
للشرطة العربية الذي عقد في اململكة األردنية الهاشمية 

الشقيقة خالل الفترة من ٣ـ٢٠١١/١/٥. 

 «الوسادة الخالية» تورط عسكريًا في قضية إتالف دوريتين
  و١٠ دوريات طاردت «اليوكن» من القيروان حتى الرابية 

 بعد بالغ مواطنة عن اختفاء ابنتها القاصر

 توقيف مواطن وخليجيين ومصري
   يزاولون الرقية بعقاقير وأعشاب

 ٢١ خادمة مخالفات لقانون  اإلقامة يعملن 
  في مدارس حكومية بنظام «القطعية»

 مواطنان وسوري وهندي إلى النيابة بسرقة 
مركبات وإعادة بيعها كقطع للغيار

 عبداهللا قنيص
  أحال مســــاعد مدير عام اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية لشؤون 
احملافظات العميد الشــــيخ مــــازن اجلراح إلى النيابــــة العامة مواطنا 
وخليجيني ومصريا بتهمة مزاولة الطب دون ســــند من القانون أو مبا 
يعرف بالرقية الشرعية وذلك بعد قيام رجال جرائم املال بالقبض عليهم 
اثر شــــكاوى وردت إلى املباحث اجلنائية. وقال مصدر امني ان ادارة 
جرائم املال تلقت تعليمات من العميد الشــــيخ مازن اجلراح بضرورة 
تكثيف التحريات بشأن اشخاص ميتهنون الرقية الشرعية ويتقاضون 
مبالغ مالية جراء هذه املمارسات وايضا يقومون بعالج حاالت مرضية 
من خالل منح املرضى عقاقير وأعشابا، استنادا لشكاوى سجلت بحقهم. 
ومضى املصدر االمني بالقول ان ادارة جرائم املال قامت باستدعاء عدد 
من املواطنات واملواطنني الذين ابلغوا عن بعض من هؤالء الرقاة ليتم 
االستدالل عليهم وحتى يتم توقيف املتهمني من الرقاة مت ارسال مصادر 
سرية الى هؤالء، والذين ابدوا جتاوبا لتقدمي العالج بالرقية مقابل مال 
ومبجرد ان تسلموا مبالغ مرقمة من مصادر (جرائم املال) القى القبض 

عليهم، وقد عثر معهم على عقاقير دوائية يستخدمونها. 

 أمير زكي
  قادت الصدفة رجال جندة مبارك الكبير الى توقيف ٢١ وافدة آسيوية 
جميعهن مخالفات لقانون االقامة ومسجل بحقهن قضايا تغيب،، وذلك 
في ساحة ترابية مبنطقة صباح السالم، فيما كشفت التحقيقات مع 
اآلســــيويات انهن يعملن في مدارس حكومية رغم مخالفتهن لقانون 
االقامة فيما يعرف بـ «القطعية». وقال مصدر أمني ان احدى دوريات 
جندة مبارك الكبير ضبطت نحو ٣٠ آسيوية ينتظرن باصا في ساحة 
ترابية في صباح الســــالم، حيث طلب منهــــن االطالع على هوياتهن 
ليكتشــــف رجال األمن ان ٢١ منهن متغيبــــات ومخالفات، وقلن انهن 
يعملن في مدارس حكومية ويتقاضني الرواتب من مدرســــات يقمن 
بالتجميع فيما بينهن وجار احالة اآلسيويات الى االختصاص ورفع 
كتاب الى وزارة التربية بشأن عدم تشغيل مخالفات لقانون االقامة. 

 محمد الجالهمة ـ عبداهللا قنيص
  متكـــن رجال إدارتي بحث وحتري محافظتي األحمدي وحولي من 
إغـــالق عدد من ســـرقات املركبات وإعادة بيعها في الســـكراب كقطع 
غيار وذلك بتوقيف مواطنني وآخر من اجلنسية الهندية وأيضا وافد 
سوري.  وقال مصدر امني ان رجال مباحث األحمدي أوقفوا مواطنني 
بعد معلومات عن سرقة خمس مركبات وبيعها في السكراب واعترف 
املتهمان بسرقاتهما بعد القبض عليهما والتحقيق معهما وجار ضبط 
وافد إيراني يشتري املركبات املسروقة. وإلى مباحث حولي فقد متكنوا 
مـــن خالل قضيتني منفصلتني من إلقاء القبض على هندي وســـوري 
حيث اعترفا بسرقة املركبات باستخدام مفاتيح مصطنعة وإعادة بيعها 
في سكراب أمغرة ومتت إحالة املتهمني إلى االختصاص وإغالق ملف 

القضايا املسجلة ضد مجهول. 

 «الجنائية» تغلق قضية  طاعن الضابط والرقيب  
بمداهمة جاخور وضبط الجاني و٣ جنوس

 تاجر «كيف» يتاجر في أجساد أربع إندونيسيات.. 
  و ٩ مقامرين في وكر بالمرقاب

 ٨٠ بطل خمر في الفنطاس  والفحيحيل بحوزة آسيويين

 أمير زكي ـ عبداهللا قنيص
  أغلق رجال ادارة بحث وحتري محافظة حولي 
(إحدى ادارات املباحث اجلنائية) قضية االعتداء 
علـــى ضابط وضابط صف وذلك بتوقيف املتهم 
الرئيســـي واربعة اشـــخاص كانوا برفقته وهم 
بحالة سكر داخل احد اجلواخير في منطقة كبد. 
وقال مصدر امني انه فور االعتداء على الضابط 
وضابط الصف قام مدير مباحث حولي بفرز قوة 
بهدف سرعة ضبط اجلاني ومتت االستعانة بتقنية 
االقمار الصناعية بالتنسيق مع شركة االتصاالت 

املتنقلة ليتم حتديد تواجد املتهم بالشـــروع في 
قتل الضابط وضابط الصف وذلك في منطقة كبد. 
واضاف املصدر ان قوة من مباحث حولي انتقلت 
الى موقع اجلاني حيث اعطيت اليهم التعليمات 
باستخدام االســـلحة ان استدعى االمر ذلك لتتم 
مداهمة اجلاخور الـــذي كان بداخله املتهم وكان 
برفقته ثالثة شباب متشبهني باجلنس اآلخر الى 
جانب آخر كان برفقة املتهم الرئيسي، وضبط رجال 
املباحث اداة اجلرمية وهي ســـكني كانت بحوزة 

املتهم الذي تبني انه مطلوب على ذمة قضايا. 

 محمد الجالهمة
  داهم رجال االدارة العامة للمباحث اجلنائية وكرا 
لالعمال املنافية لآلداب في منطقة الفروانية مساء 
امس االول ومت إلقاء القبض على وافد مصري وأربع 
اندونيسيات، وتفجرت مفاجأة من العيار الثقيل حينما 
عثر مع املصري على ١٠ أصابع من مادة احلشيش، 
وقد اعترف بأن بعــــض املترددين على وكر املتعة 

يتعاطون الكيف قبل االختالء بالساقطات لديه هذا 
ومتــــت احالته الى النيابة العامة بتهمة ادارة منزل 
لالعمال املنافية لآلداب وحيازة مواد مخدرة بقصد 
التجارة. من جانب آخــــر ألقي رجال أمن العاصمة 
القبض على تســــعة آسيويني في وكر للقمار حيث 
عثر معهم على ادوات لعب القمار، وأحيلوا على إلى 

جهة االختصاص. 

 هاني الظفيري ـ عبداهللا قنيص
  متكن رجال امن الفنطاس من 
ضبط وافد آسيوي وبحوزته 
٦٠ بطل خمر محلية كان بصدد 
بيعها البناء جلدته ليتم ضبطه 
واحالته من قبل رجال االمن الى 

مخفر الفنطاس.
  من جانب آخر متكن رجال 
جندة االحمدي من ضبط وافد 
من اجلنسية البنغالية مبنطقة 
الفحيحيل ومبركبته ٢٠ بطل 
خمر محليــــة احيل على اثرها 

الى جهة االختصاص.
  والى طريــــق امللك فهد فقد 
متكن رجال جندة االحمدي من 
ضبط مواطنني بعد االشــــتباه 
مبركبتهما من قبل رجال النجدة، 
وعثر بحوزتهما على ابر جاهزة 
للتعاطي واحيل الشــــابان الى 
الطب الشرعي بعد ان شوهدا 

 هاني الظفيري
  وّرطت سيدة كويتية عسكريا في أمن 
حولي في قضية خطيرة قد تنتهي بتسريحه 
من اخلدمة على أقل تقدير الى جانب قضايا 
جنائية بانتظاره تضمنت الهروب من رجال 
األمن واتالف دوريتني الى جانب اختطاف 
قاصر. وأكد مصدر أمنــــي ان رجال األمن 
قاموا مبطاردة الشــــاب ملسافة زادت على

الـ ٢٠ كيلومترا، حيث انطلق الشاب بسرعة 

جنونية في منطقة القيروان ومت اجباره على 
التوقف فــــي منطقة الرابية بعد اصطدامه 

بدوريتني.
  وقــــال مصدر أمني ان ســــيدة اتصلت 
بعمليــــات الداخلية في الثانية فجرا حيث 
أبلغــــت عن ان ابنتهــــا القاصر اختفت من 
املنزل في ظروف غامضة، مشيرة الى انها 
قامت بفتح باب غرفة نوم ابنتها لتجد ان 
ابنتها غير موجودة، وقد وضعت الفتاة او 

من اختطفها وســــادة مكان نومها لاليحاء 
بأنها مستغرقة بالنوم.

  وقــــال املصــــدر: فور تلقــــي مدير أمن 
اجلهــــراء العميد محمد طنــــا بالغ األم أمر 
بعمل حمالت تفتيشية بقيادة العقيد صالح 
الدعاس والرائد مطر سبيل والتدقيق على 
بيانات اي مركبة بها شاب وفتاة، ومضى 
املصدر األمني بالقول: رصدت احدى احلمالت 
سيارة نوع يوكن بها شاب وفتاة حيث طلب 

منهما تقدمي اثبات شخصية اال ان الشاب 
انطلق بسرعة جنونية محاوال الهرب لتتم 
مطاردتــــه بعدد من الدوريــــات التي فاقت

الـ ١٠ مركبات لتنتهــــي املطاردة بتوقيف 
الشــــاب اضطراريا لتكون أولى املفاجآت 
متمثلة في ان الفتاة التي كانت برفقته ليست 
هي املعنية بالضبط، اما ثاني املفاجآت فإن 
قائد اليوكن عســــكري في أمن حولي لتتم 

احالتهما الى جهة االختصاص. 

بحالة غير طبيعية نتيجة تعاطيهما 
املمنوعات.

  ومن جهة اخرى متكن رجال امن 
حولي بقيادة الوكيلني احمد العازمي 
وفايز الغثام مــــن ضبط مواطن

(٢٠ عاما) كان يقود دراجة نارية 
بدون لوحــــات معدنية وبحوزته 
زجاجــــة خمر، حيــــث تبني بعد 
االستعالم عنه انه مطلوب للسجن 

خمس سنوات. 

 لص كابالت
  في الصليبية..

  وسوريان نفذا ٦ سرقات 
 محمد الجالهمة

  أحــــال رجــــال أمــــن الطرق 
النيابة  الى  الشــــمالية مواطنا 
العامــــة بتهمــــة ســــرقة أمالك 
الدولة، وجــــاء توقيف املواطن 
خالل حملة تفتيشية على مقربة 
من بر الصليبية، حيث ضبط 
املواطن وكان يستغل«وانيت» 
محمال بالكيبالت املسروقة. من 
جهة اخرى، ألقى رجال مباحث 
األحمــــدي القبض على وافدين 
سوريني قاما بارتكاب ٦ قضايا 
سرقة اســــتهدفت محالت لبيع 

الهواتف النقالة. 

 إعداد: مؤمن المصري 

 رفض طلب رد المستشار «المطيرات» في دعوى الجاسم

 «االستئناف» تؤجل دعوى زارع الحشيش في مسكنه بالقصور

 تأجيل دعوى «برقان» ضد المسلم لجلسة ٢٦ الجاري للدفاع

 الطعن في المادة ١٥٤ المتعلقة بغرفة المشورة

 قررت محكمة االســـتئناف أمس برئاســـة املستشار سالم 
اخلضير رفض طلب رد مستشار محكمة التمييز نايف املطيرات 
املقدم من قبل وكيل سمو رئيس مجلس الوزراء احملامي عماد 

السيف.
  كان احملامي الســـيف قد اعترض على املستشار املطيرات 
وقدم طلبا لرد القاضي وهو األمر الذي رفضه دفاع اجلاســـم 
املتمثل في احملامي عبداهللا األحمد خالل نظر الدعوى األسبوع 

املاضي.
  وتعليقا على احلكم، قال احملامي عماد السيف: أحترم احلكم، 
وال أتفق معه، وسأطعن باحلكم عبر محكمة التمييز خالل املدة 

القانونية، حيث ان احلكم صادر من دائرة استئنافية.
 

 أّجلت دائرة اجلنح باحملكمة الكلية أمس الدعوى املرفوعة من 
بنك برقان ضد النائب فيصل املسلم، وأحد موظفي البنك في قضية 
تســــريب صورة ألحد الشيكات من حساب رئيس مجلس الوزراء 
جللسة ٢٦ اجلاري للتصوير والدفاع. وخالل جلسة األمس ادعى 
محامي البنك علي البغلي مدنيا ضد املســــلم وموظف البنك مببلغ 
٥٠٠١ دينار على سبيل التعويض املدني املؤقت. وحضر دفاع املسلم 
احملامي ناهس العنزي، بينما حضر عن موظف البنك احملاميان خالد 
العوضي ومحمد ناصــــر اجلميع وطلبوا أجال للتصوير واالطالع 
واالستعداد للدفاع. يذكر أن االدعاء العام أسند للمسلم وأحد مديري 
البنك تهمة إفشاء األسرار املصرفية وخيانة األمانة في قضية شيك 
سمو رئيس مجلس الوزراء الذي كان املسلم قد أثارها مبجلس األمة 

خالل دور االنعقاد املاضي. 

 تقدم احملامي مبارك املطوع لدى الدائرة املدنية مبحكمة التمييز 
بطعن بعدم دستورية املادة ١٥٤ مكرر من قانون املرافعات املدنية 

والتي مبوجبها مت تأسيس غرفة املشورة في دوائر التمييز.
  وأشــــار املطوع إلى أن الصالحيات التي منحت لغرفة املشورة 
تعتبر معيبة دستوريا، مؤكدا أن هذه الغرف التي تنظر في قبول 
الطعن وعدم قبوله هو مبثابة صالحيات واســــعة، وهذا أمر غير 
مرغوب خاصة وأنها فرع من احملكمة األصلية ولكنها غير مكتملة، 
حيث ال يســــمح فيها باحلضور وال تتحقق العلنية من خاللها وال 
يسمح فيها بالدفاع وال يعلم مدى االطالع على رأي النيابة العامة 
واخلصــــوم فيها. وهذا يترتب عليه انعدام أركان احملاكمة العادلة 
املشروطة واملطلوبة في الدساتير كافة، وأحكامها تصدر بقرارات 
رغــــم أنها فاصلة في الطعون، وعليها فقد يكون حكما قاطعا رغم 

أنه يصدر بقرار فاقد لعناصر احلكم.

 احملامي عبداهللا األحمد 

 املستشار فيصل خريبط 

 احملامي ناهس العنزي 

 احملامي مبارك املطوع

 أجلت الدائرة اجلزائية الثالثة مبحكمة االستئناف أمس برئاسة 
املستشار فيصل خريبط وعضوية املستشارين جنيب املال وصالح 
الدين يونس ومحمد فريد الزارع في حضور رئيس أمناء سر الدوائر 
اجلزائية سامي العنزي نظر استئناف املواطن (ط.ح.) املتهم بزرع 
نبات القنب الهندي (احلشيش) في منزله مبنطقة القصور جللسة 
١٢ اجلاري ملناقشة تقرير اخلبير الكيميائي. وكانت معلومات سرية 
قــــد وصلت إلى ضابط الواقعة تفيد بأن املتهم يحوز مواد مخدرة 
بقصد التعاطي واالجتار ويقوم بزراعتها في حديقة منزله مبنطقة 
القصور، فتم تكليف أحد املصادر الســــرية بالتأكد من املعلومات 
فثبتت صحتها، وبناء عليه مت جمع املزيد من املعلومات واالستدالالت 
وتكثيف التحريات واتخاذ جميع اإلجــــراءات األمنية والقانونية 

لضبط املتهم بعد احلصول على إذن النيابة العامة بضبطه.


