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عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 «االستئناف» تؤيد إعدام وافد قتل مواطنه بمبيد حشري

إلى أحد أصدقائه  بسيارته 
وانتظره حتى فرغ من لقائه 
ثم صحبه مرة أخرى بسيارته 

الدائرة اجلزائية   قضت 
السابعة مبحكمة االستئناف 
أمس برئاسة املستشار سالم 
اخلضير في حضور رئيس 
الدوائر اجلزائية  أمناء سر 
مشعل الشمري بتأييد حكم 
أول درجة القاضي بإعدام وافد 
من جنسية عربية قام بقتل 
صديقه مببيد حشري بغرض 

االستيالء على أمواله.
  وتتلخص واقعة الدعوى 
في أنـــه بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٢٢ 
توجـــه املتهم إلـــى املجني 
عليـــه وحتدث معه بشـــأن 
ضائقة مالية مير بها وطلب 
منه مساعدته. ثم اصطحبه 

ودعاه لتناول الشـــاي معه 
وتوجه به إلى مسكنه. 

  وحـــال وجـــوده معـــه 
مبسكنه شـــاهد معه مبلغا 
كبيرا من املال تبني الحقا انه 
٢٨٤٠ دينارا فأراد االستيالء 
عليه. فقام املتهم بوضع كمية 
من مبيد حشـــري في كوب 
الذي كان املجني عليه  املاء 
قـــد طلبه منـــه بقصد قتله 
والتخلص منه حتى يتمكن 
من االســـتيالء علـــى املبلغ 

النقدي الذي بحوزته. 
  يذكر أن محكمة اجلنايات 
قضت بحبس املتهم في تاريخ 

.٢٠١٠/٩/٢٧

 البراءة بدًال من المؤبد إليراني اتهم باالتجار في المخدرات
 قضت الدائرة اجلزائية اخلامسة مبحكمة االستئناف 
امس برئاسة املستشار ابراهيم العبيد وعضوية املستشارين 
لطفي ساملان وعلي حسني نصر بحضور رئيس أمناء سر 
الدوائر اجلزائية مشعل الشمري بالغاء حكم أول درجة 
القاضي بحبس وافد ايراني حبسا مؤبدا وقضت ببراءته 
من تهمة جلب مادة مخدرة (حشيش) بقصد االجتار، كما 
قضت احملكمة برفض استئناف النيابة العامة ضد املتهم 

الثاني وأيدت حكم أول درجة القاضي ببراءته.
  وكان املتهــــم قبض عليه اثنــــاء محاولته ادخال ٤٩ 
قطعة من مخدر احلشيش وفي تاريخ ٢٠١٠/٨/١٧ قضت 
محكمة اول درجة بحبســــه مؤبــــدا اال ان دفاع املتهم اكد 
باألدلة على ان دور املتهم هو مساعدة املتهم األول بالقاء 

 املستشار ابراهيم العبيد  املخدرات في املاء. 

 املستشار سالم اخلضير 

 استعرض مهاراته في برنامج تلفزيوني فتم ضبطه و٨ من معاونيه

 دالل إيراني امتهن «الرقية الشرعية» منذ وقت قريب

 المنصوري: إغالق ١٩ أنبوباً على عمق ٨٠ متراً تحت األرض 

  أمير زكي
العامة للمباحث    متكن رجال اإلدارة 
اجلنائية يوم أمس من ضبط واحد من 
أشهر العاملني في مجال الرقية الشرعية 
في البالد، وكشـــفت مفاجأة من العيار 
الثقيل لعدد من مريـــده أنه كان يعمل 
حتى وقت قريب جدا في وكالة السيارات، 
قبل ان يتحول إلى مجال الرقية الشرعية 
بعد أن  وجد ان هذه املهنة تدر عليه دخال 

كبيرا للغاية.
  وأكد مصدر امني لـ «األنباء» ان رجال  
املباحث ضبطوا بحوزة الراقي وحتديدا 
داخل بيت اســـتأجر فيه سردابا وطابقا 
على كميات كبيرة من األعشاب واعترف 
الراقي لدى توقيفه و٨ من معاونيه بأنه 
عالج العديد من احلاالت املرضية وعالج 
سيدات كن يعانني من العقم، وان توقيفه 

سيضر بسيدات كثيرات 
كن يلتمسن على يده 

العالج.
  واضـــاف املصـــدر 
ان جلنـــة «حســـبنا» 
ملكافحة الرقية الشرعية 
والتي تترأسها حصة 
القحطانـــي شـــاهدت 
مبحض الصدفة حلقة 
تلفزيونية للراقي وقد 
اطلق على نفسه اسما 
آخـــر ينتمي ألســـرة 

كويتية عريقة.
  واضاف ان رئيسة 

جلنة «حسبنا» تابعت احللقة باهتمام 
بالغ حيـــث بثت قبل أيـــام على إحدى 
القنوات وانها صدمت بأن الراقي يروج 

لنفسه بطريقة مبالغ 
فيهـــا، مدعيـــا قيامه 
بعالج عدد من األمراض 
اخلطرة منها السرطان 

والعقم.
  ومضى املصدر قائال: 
مت نقل هذه املعلومات 
بشأن الراقي الى وكيل 
وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون االمن اجلنائي 
اللـــواء عبداحلميـــد 
أمر  العوضـــي والذي 
التحريات حول  بعمل 
الراقي وكانـــت أولى 
املفاجآت أن الراقـــي إيراني وليس كما 
يدعي ويروج لنفســـه بأنه كويتي، كما 
تبني أيضا انه يستأجر طابقا أول وسردابا 

في قسيمة مبنطقة أبوحليفة خلف إحدى 
اجلامعات اخلاصة..

  وقال املصدر متت مداهمة وكر الراقي 
وكانـــت املفاجأة األخرى تبني ان الراقي 
لديه ٨ من املساعدين أغلبهم من اجلنسية 
اإليرانية، وضبط في منزله كميات كبيرة 
من االعشاب والعسل واملاء وغيرها من 
االدوات التي تســـاعده على املضي قدما 

في نصبه.
  وكشفت معاينة الوكر الذي يستخدمه 
الراقي انه وضع سريرا طبيا كان يطلب 
من بعض مراجعاته ان يســـتلقني على 
السرير وتوجد بجواره ستارة، ومن ثم 
يبدأ القراءة وممارسة الرقية على املريضة.

واشار املصدر األمني الى ان الراقي قال انه 
عالج حاالت صعبة منها السرطان مقابل 

١٢٠٠ دينار وجار عمل الالزم. 

 ادعى أنه كويتي من أسـرة عريقة وحذّر رجال المباحث لدى ضبطه بأن توقيفه سيضر كثيرات 
 وضع سـريرًا طبيًا خلف ستارة يطلب من المريضة االسـتلقاء عليه ثم يبدأ في ممارسة عمله

 اللواء عبداحلميد العوضي 

 د. غامن النجار مكرما إحدى عضوات الشرطة النسائية   اللواء حميد السماك وإميان عريقات والنائب د.وليد الطبطبائي ود.غامن النجار والضباط املشاركون

 في حفل اختتام الدورة التدريبية حول حقوق اإلنسان والعمالة المتعاقدة التي تنظمها المنظمة الدولية للهجرة

 السماك: مشاركة وزارة الداخلية في ٤٥٠ دورة خالل عام واحد 

 كونا: قال مدير عام االدارة العامة لالطفاء 
اللواء جاسم المنصوري ان شركة نفط الكويت 
قامت باغـــالق ١٩ انبوبا من انابيب الحماية 
الكاثودية على عمـــق ٨٠ مترا تحت االرض 
والمستخدمة لحماية خزانات النفط من التآكل 
وذلك بهدف منع تسرب الغاز من تحت االرض 

الى الطبقة الترابية العليا.
  واضاف اللواء المنصوري في تصريح لـ 
«كونا» عقب اجتماع مع لجنة البيئة البرلمانية 
ان شركة النفط تقوم حاليا باجراء مسوحات 
اوسع للخزانات الشمالية والجنوبية، موضحا 

ان هناك خطة متكاملة لمسح ٢٤ كيلو مترا 
مربعا للقضاء على هذه المشكلة على مدى 

ستة اشهر.
  وذكر انه في حال اكتشـــاف تصدعات او 
تسربات بعد المسوحات سيتم اغالقها نهائيا 
بمادة االسمنت المعالج من اجل القضاء على 
هذا التسرب مؤكدا ان الفريق المشترك بين 
اللجنة العليا للدفاع المدني وشـــركة نفط 
الكويت يعملون بشكل مستمر لمراقبة الوضع 

بدقة متناهية.
التعاون  الى  المنصوري االهالي    ودعا 

مع فريق العمل وتسهيل مهامه في الكشف 
واتخاذ االجراءات المناسبة والتي قد تأخذ 
بعض الوقت وذلك من اجل تأمين سالمتهم 
مبينا ان هناك٤٦ منـــزال معرضة للخطر 
في االحمدي ويرفض اصحابها مغادرتها.
يذكر ان لجنة البيئـــة البرلمانية وجهت 
نداء اليوم الى اصحاب المنازل الـ ٤٦ الى 
سرعة اخالء منازلهم حتى ال يحدث ما ال 
يحمد عقباه وتتعرض حياة المواطنين الى 
الخطر السيما مع توافر المساكن البديلة 

وبدل االيجار. 

  بشرى الزين
  اختتمت أمس في بيت األمم املتحدة 
الدورة التدريبية لضباط الشرطة والتي 
نظمتها املنظمة الدولية للهجرة بالتعاون 
مع وزارة الداخلية حول «حقوق اإلنسان 

والعمالة املتعاقدة».
  وأكد مدير عام اإلدارة العامة للتدريب 
اللواء حميد السماك على دور هذه الدورة 
في خلق االثر االيجابي واملعرفي لدى 
املتدربني امال ان يســــتفيد املشاركون 
في مثل هذه الدورات خاصة ان وزارة 
الداخليــــة تطمح الى حتقيق املزيد من 
التطوير لدى منتسبيها، مشيرا الى ان 
الوزارة شاركت فيما يقارب ٤٥٠ دورة 
تدريبية خالل عام واحد ومبشــــاركة 
٧٠٠٠ مشــــترك، الفتا إلى أن ذلك يعد 
اجنازا كبيرا مقارنة بالعام املاضي والذي 
يشمل ٤٥٠٠ مشترك، منوها باستفادة 
كافة رجال الشــــرطة من هذه الدورات 
ليساهموا في تسيير العمل في جميع 

االدارات بوزارة الداخلية.

  من جهتــــه أوضح اســــتاذ العلوم 
السياســــية في جامعة الكويت د.غامن 
النجار ان الــــدورات التدريبية لرجال 
الشــــرطة تعد خطوة مهمة في تعزيز 
اجلانب املعرفي واملعلوماتي لديهم، مشيرا 
الى دورها الفعال في بناء املســــتقبل، 
مشيرا الى ان املتدربني بحاجة مستمرة 
إلى دعم موقفهم وحقل معلوماتهم في 

مجال حقوق اإلنسان.
  وذكــــر النجار ان مثل هذه الدورات 
يجب أال يزيد عدد املشاركني فيها على 
٢٥ فردا حتى تكون عملية االستيعاب 

واالستفادة صائبة.
  بدورها اشادت رئيسة مكتب املنظمة 
الدولية للهجرة إميان عريقات بجهود 
وزارة الداخليــــة في دعم منتســــبيها 
وتشجيعهم للمشاركة في هذه الدورة 
لالســــتفادة من اخلبــــرات الدولية في 
مجال حقوق اإلنسان مؤكدة على حرص 
احلكومة الكويتية على الرقي باملستوى 

املعرفي للشرطة الوطنية. 

 «دعسة بنزين» نقلت شرطيين إلى «الرازي»
 

 سلب ١٠٠ دينار من آسيوي في خيطان
  محمد الدشيش

  تقدم وافد آسيوي الى مخفر اجلليب وابلغ عن 
تعرضه للســـلب بالقوة على يد شخصني يجهل 

هويتهما وسجلت قضية في مخفر خيطان.
  وقال مصـــدر امني ان الوافـــد كان متجها الى 

مســـكنه في منطقة خيطان وفوجئ بشـــخصني 
يعترضان طريقه بأحد الساحات الترابية ليخرج 
احدى الشخصني اللذين كانا يرتديان الزي الرياضي 
سكينا ووضعها على رقبة الوافد ليستوليا على 

١٠٠ دينار ويلوذان بالفرار. 

 مطلوب دعم دورية ونزل لرجال األمن «بعجرة»
 

 .. ومدين بـ ٢٥ ألف دينار أطلق النار في المزارع 

 مواطن و«رفيجته» اعتديا على عسكري
  في صباح السالم وآخر حطم مركبة صديقته

 

  هاني الظفيري
  أحيل مواطن الى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بعد اصطدامه بدورية في منطقة جابر العلي والهروب 
من نقطة تفتيش وسجلت قضية.وقال مصدر امني ان 
رجال االمن كانوا يقيمون نقطة تفتيش مبنطقة جابر 
العلي مساء امس االول، حيث تفاجأ رجال االمن مبركبة 
اميركية تتجاوز التفتيش عن طريق الصعود من على 

الرصيف والهرب حيث قام رجال االمن مبالحقة قائد 
السيارة ومتت مطاردته اال ان قائد السيارة الهارب 
اصطدم بدورية االمن ليقوم رجال األمن بعمل طوق 
امني واستطاعوا من خالله ايقاف الهارب الذي ترجل 
من مركبته وبيده «عجرة» محاوال مقاومة رجال االمن 
واالعتداء عليهم، حيث مت ضبطه وتبني انه مطلوب 

إلدارة املكافحة التي احيل إليها. 

  هاني الظفيري
  فاجأ مواطن خمسيني رجال 
األمن بعد ان ألقوا القبض عليه 
في مـــزارع الصليبية قائال لهم 
«هل من مبارز» اثر السكر الذي 

كان حتت تأثيره.

  وقال مصدر أمني لـ «األنباء» 
ان رجال النجدة كانوا في جولة 
اعتياديـــة في منطقـــة مزارع 
الصليبية وسمعوا اطالق نار، 
وباالجتاه الى مصدر اطالق النار 
وجدوا مواطنا، وبضبطه تبني انه 

مدين بـ ٢٥ ألف دينار وعثروا على 
سالح ناري وذخيرة بحوزته لتتم 
احالته الى مخفر الصليبية حيث 
ســـجلت قضية ٢٠١١/١٣ حملت 
مسمى «حيازة سالح وذخيرة 

دون ترخيص». 

  محمد الجالهمة
  تشـــاجر مواطن مع صديقته فقام بتحطيم 
مركبتها واالعتداء عليهـــا بالضرب في منطقة 
الفحيحيـــل مســـاء امس األول ليتم تســـجيل 

قضية.
  وقال مصدر امني ان مواطنة تقدمت الى مخفر 
الفحيحيل مصطحبة تقريرا طبيا يفيد بالكدمات 
التي حلقت بها بعد ان تعرفت على شاب أوهمها 
بالزواج اال انه بدأ باالعتداء عليها بالضرب إثر 
رفضها االنصياع لرغباته ولم يكتف بذلك بل قام 
بتكسير أجزاء كبيرة من مركبتها ليتم تسجيل 

قضية وزودت رجال األمن ببياناته.
  ومن جانب آخر، أقدم مواطن وصديقته على 
االعتداء بالضرب على عسكري في منطقة صباح 

السالم ليتم تسجيل قضية بحقهما.
  وقال مصدر امنـــي ان دورية تابعة ملديرية 
امن مبارك الكبير اشتبه رجالها مبركبة بالقرب 
من احدى البنايات وبالتوجه اليها تبني وجود 
شاب وصديقته حتت تأثير الكحول وعند الطلب 
منهما إثباتاتهما قام الشاب ورفيقته باالعتداء 
على رجلي األمن اللذين سجال قضية ضد الشاب 

وصديقته في مخفر صباح السالم. 

  هاني الظفيري
  ادخل عسكريان في االمن العام 
مستشــــفى الرازي اثر تعرضهما 
لكســــور وكدمات متفرقة نتيجة 
دهسهما من قبل وافد مصري في 

منطقة اشبيلية.
  وقــــال مصدر امنــــي ان رجال 
االمن كانوا يقيمون نقطة تفتيش 
وفوجئوا بشخص يتجه نحوهم 

مبركبته نوع باص ليدهســــهم، 
مما ادى الــــى اصابتهم باصابات 
متفرقــــة. ومت ضبط قائد الباص 
حيث تبني انــــه وافد مصري برر 
انه كان يريد ايقاف املركبة اال انه 

«داس عالبنزين».
  من جهة اخرى، علقت مركبة 
اميركية باحلاجز احلديدي بالقرب 
من مطار الكويت، مما اســــتدعى 

اســــتعانة قائدها وهــــو وافد من 
اجلنسية العربية بونش الداخلية 
الشــــبك  لتخليــــص مركبته من 
احلديدي الذي علقت به مركبته.

  وقال مصدر امني ان الوافد سقط 
هاتفه بني قدميــــه ليترك املركبة 
وينظر الى ارضية السيارة ليفاجأ 
بتعلقها باحلاجز احلديدي، وسجلت 

قضية اتالف اموال دولة. 

 ٣ مسلحين بـ «خناجر» شرعوا في خطف حدث

 سرقة ١٣ جوازًا في مركبة بالشويخ

 مواطن يتهم مندوبه بسرقة ١١٠٠ دينار

  محمد الدشيش
  احتجز ثالثة احداث فـــي مخفر تيماء اثر تهجمهم على احد 
املنازل واعتدائهم بالضرب عندما امر العقيد فالح محسن بالتحفظ 

على «خناجر» كانت بحوزتهم.
  وقـــال مصدر امني ان مواطنا ابلغ عمليات الداخلية مســـاء 
امس عن ثالثة شـــبان اقتحموا منزله الكائن في منطقة تيماء 
مســـتخدمني االسلحة البيضاء والشروع في خطف ابنه ليتجه 
رجال االمن بقيادة العقيد فالح محسن الذي لعب دورا محوريا 
في عملية السيطرة على االحداث وضبطهم، واشار املصدر الى 
ان اسباب االعتداء هي خالفات سابقة بني املتهمني واملجني عليه 

وجميعهم احداث وسجلت قضية دخول مسكن وخطف. 

  هاني الظفيري
  تعرضت مركبة مواطن الى السرقة عن طريق حتطيم حرز في 
منطقة الشــــويخ وسرقة ١٣ جواز سفر تخص وافدين يعلمون في 
احدى الشــــركات.وقال مصدر امني ان مسؤول الشركة تقدم ببالغ 
الى مخفر الشويخ وأبلغ العقيد عبدالرحمن الشراح بأنه خرج من 
منزله متجها الى الشركة ليفاجأ بأن زجاج مركبته األمامي قد حطم 
ومت االســــتيالء على جوازات موظفيه وجرى تسجيل قضية ومن 
ثم قام رجال األدلة اجلنائية برفع البصمات للوصول الى اجلاني. 

  محمد الجالهمة
  تقدم مواطن الى مخفر الفحيحيل مبلغا عن تعرضه للسرقة 
على يد مندوبه الذي يعمل لديه ليتم تسجيل قضية خيانة امانة 

في مخفر الفحيحيل.
  تفاصيل الواقعة التي نشـــرها مصدر امني ان مواطنا لديه 
محل للتمور طلب من مندوبه إيصال كمية من التمور واحلصول 
على مبلغ ١١٠٠ دينار وبعدها فوجئ املواطن بالوافد وهو بنغالي 
اجلنسية يتوارى عن االنظار ويغلق هاتفه النقال ليقوم املواطن 

بتسجيل قضية حيث ارشد عن مكان الوافد ليتم ضبطه. 

 اللواء جاسم املنصوري 


