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 املتهم وأمامه كمية من املخدرات املضبوطة 

 نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد احلمود مترئسا االجتماع التنسيقي مع قياديي «الداخلية» بحضور العمر والفهد 

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 السجن المؤبد لمدير مدرسة
  اتهم بهتك عرض طالب

 .. والبراءة لمواطن بدًال من سجنه سنتين
  بعد اتهامه باالستيالء على أموال بالحيلة

خشــــي ابالغــــه خوفا من 
تهديدات املتهم.

  وقالــــت احملكمــــة في 
حيثيات حكمها: ان احملكمة 
التهمة في  تطمئن لثبوت 
أقوال  املتهم اخذا من  حق 
املجني عليه صغير السن 
الذي ال ميكن له خلق مثل 
هــــذه الروايــــة، فضال عن 
اللذين  شهادة املشــــرفني 
كان املتهم يستخدم غرفتهما 
في االختالء باملجني عليه 

بتاريخ سابق استوليا على 
املبلغ النقدي املبني القدر 
باحملضر واململوك للمجني 
عليها بأن دلـــس عليها 
بقـــصد ايقاعها في الغلط 
حلـــملها على تسليم مال 

 قضت الدائرة اجلزائية 
الثانية مبحكمة االستئناف 
أمس برئاســــة املستشار 
نصر سالم آل هيد وعضوية 
املستشارين محمد بيومي 
وأحمد باظة وأمانة ســــر 
عادل العوضي بتأييد حكم 
محكمة أول درجة القاضي 
بحبس مدير مدرسة حبسا 
مؤبدا إلدانته بهتك عرض 

أحد طالب املدرسة.
  وتخلص وقائع الدعوى 
فيما شهد به والد املجني 
عليه بأن جنله البالغ من 
العمر اثني عشر عاما أبلغه 
بقيام املتهم باستدراجه الى 
غرفة االشـــراف باملدرسة 
وهدده بالفصل من املدرسة 
والرسوب في الدراسة ثم 
قام باالعتـــداء عليه بعد 
الغرفـــة وأغلق  ان أخلى 

الباب.
  وأضاف والــــد املجني 
عليه ان املتهم قام بفعلته 
هذه عدة مرات وان جنله 

 قضت محكمة اجلنح 
املستأنفة بتعديل احلكم 
القاضـــي بحبس مواطن 
سنتني مع الشغل والنفاذ 

الى البراءة.
  كان احملامـــي فيصل 
عيـــال العنزي الذي مثل 
املتهم فـــي الدعوى أثناء 
مرافعته قد دفع بفســاد 
احلكـــم املســـتأنف في 
االســـتدالل مما جره الى 
القانون واخلطأ  مخالفة 
في تطبيقه وتأويله ودفع 
العنـــزي بكيدية االتهام 
املبلغة  وتلفيقه من قبل 
واســـتحالة التصويـــر 

اجلنائي للواقعة.
  كان االدعـــاء العام قد 
اسند للمتهم وآخر انهما 

وغيره من الطلبة، وكذلك 
التي  املباحــــث  حتريــــات 
أكدت صحة ارتكاب املتهم 

للواقعة.
  واحملكمــــة تشــــير الى 
انها تطمئن لصدق رواية 
املجني عليه رغم تراخيه 
في االبالغ عنها طوال هذه 
املدة القتناعها مببرراته التي 
ذكرها بالتحقيقات من خوفه 
من تهديــــدات املتهم الذي 

يعمل مديرا للمدرسة.
  وأمام كل ما تقدم من أدلة 
ثبوت اطمأن اليها وجدان 
احملكمة تكون التهمة ثابتة 
في حق املتهم حسبما جاء 
بالقيد والوصف عمال باملادة 
١٧٢ مــــن قانون اإلجراءات 
واحملاكمــــات اجلزائية مبا 
أحاط الواقعــــة من ظرف 
مشدد أال وهو كون املتهم من 
املتولني تربية املجني عليه 
لكونه مدير مدرسته ومن 
ثم يكون املتهم مســــتحقا 

للعقاب الوارد باملنطوق.

في حيازتها باســـتعمال 
طـــرق احتيالية باتهامها 
بوجود مشـــروع كاذب 
واحـــداث االمل بحصول 
ربح وهمي واالســـتعانة 
باملتهـــم الثاني لتصديق 

مزاعمه.
  فتمكـــن املتهـــم بذلك 
من االستيالء على املبلغ 
املذكور وذلك على النحو 
املبني بالتحقيقات واضاف 
انه اشـــترك في جرمية 
النصـــب قبـــل وقوعها 
بطريق املساعدة بأن أيده 
الكاذبة سالفة  بادعاءاته 
البيـــان فوقعت اجلرمية 
بناء على هذه املســـاعدة 
وذلك علـــى النحو املبني 

بالتحقيقات.

 املستشار نصر سالم آل هيد 

 احملامي فيصل عيال العنزي 

 في أول اجتماع تنسيقي له مع قياديي الوزارة منذ توليه مهامها

 الحمود: سنطبق القانون
  على الجميع وال أحد فوقه

 اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشـــيخ احمد احلمود اهميـــة العمل اجلماعي 
املؤسسي كمنهج عمل، مشددا على ضرورة تطبيق 

القانون على اجلميع وال احد فوقه.
  جاء ذلك خالل ترؤس احلمود اول من امس 
اجتماعا تنسيقيا منذ توليه مهام منصبه بحضور 
وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر ومشاركة 
وكيل جهاز امن الدولة الشيخ عذبي الفهد والوكالء 

املساعدين بالوزارة.
  في بداية االجتماع، اعرب الشيخ احمد احلمود 
عـــن تقديره للجهود التـــي يبذلها رجال االمن 
ودورهم البارز في حتقيق امن واستقرار الوطن 

وسالمة املواطنني واملقيمني.
  واســـتمع من وكالء الوزارة املساعدين الى 
ايجــــاز عن استراتيجيتهم في املرحلة املقبلة 
وخطواتهـــا، مؤكدا دعمه لـــكل اجلهود الرامية 
لالرتقاء مبســـتوى االداء في جميع القطاعات 
وحثهم على ضرورة التعاون والتنســـيق فيما 
بينهم لتحقيق االهداف املرجوة. واســـتعرض 
الشيخ احمد احلمود آخر التقارير االمنية واخلطط 
املوضوعة واالستعدادات لالحتفاالت الوطنية، 
مشـــيرا الى ان القيادة السياسية العليا تساند 
املؤسســـة االمنية بكل قوة حتى يتحقق االمن 

واالمان جلميع من يعيش على ارض الكويت. 

 تأكيدا ملا نشرته «األنباء» 
حول متكن رجال املكافحة 
من ضبط آسيوي وبحوزته 
٣١ كيلوغراما من املخدرات 
الداخلية  اصــدرت وزارة 
بيانا امـــس حول تفاصيل 
واقعة الضـــبط جاء فيه 
االدارة  انه وضمن جهود 
العامة ملكافحة املخدرات 
للحد من دخول املخدرات 
الى البــــالد واالجتار فيها 

وتعاطيها.
  وبنــــاء على توجيهات 
وتعليـــمــــات مدير عام 
العامــــة ملكافــحة  االدارة 

املخدرات اللواء الشــــيخ احمد اخلليفة ومتابعة مساعد مدير 
عام االدارة العــامــــة ملكـــافحة املخـــــــدرات العمــــيد صالح 
الغــنام متكن رجال االدارة العامة ملكافــحة املخدرات من احباط 
محاولة ترويج ٣٠ كيلوغراما من مادة احلشــــيش، وكيلو من 

مادة االفيون.
  فقد وردت معلومات تفيد بقيام احد املقيمني من جنســــية 
آسيوية باالجتار في املخدرات وبعد جمع املعلومات واالستدالالت 
والقيام بالتحريــات الكامــلة ووضــع املــقيم حتــت املراقــبة 
اللصيقة مت القبــض عليــه فــي احدى الســــاحات الترابية في 
منطقة بنيد القار داخل مركبته، وعند تفتيشها مت العثور على 
ثالثة صناديق حديد مملوءة باملخدرات، وقد اعترف بأنه كان 

ينوي االجتار فيها. 

 «الداخلية»: اآلسيوي صاحب الـ ٣١ كيلو مخدرات
  كان يخفي الممنوعات في صناديق حديدية

 «الهجرة» تجدد إقامة شاب مسجون في سورية
  والمباحث يجمعون التحريات لكشف هوية «أبوعلي»

 أمير زكي
  «كل شـــيء بالواسطة ميشي» بهذه 
اجلملة بدأ مصدر أمني حديثه لـ «األنباء» 
بعد ان متكن رجال مباحث الهجرة من 
ضبط وافد سوري متكن من جتديد اقامة 
شقيقه الذي يقضي عقوبة بالسجن في 
احد السجون السورية، وقال املصدر ان 
هذه احلادثة التي كشف كامل خيوطها 
رجال مباحث الهجرة تعتبر رمبا واحدة 
من اغرب القضايا التي تضبط في تاريخ 
بحث وحتري الهجرة، موضحا انه مت 
ضبط شقيق الســـجني السوري بينما 
اليزال البحث جاريا عن الشخص الذي 
اقامة  قام بتخليص اجـــراءات جتديد 
السجني الذي اليزالـ  حتى هذه اللحظة 
ـ مســـجونا في احد السجون السورية 

على ذمة قضية جنائية.
  وذكر املصدر ان تفاصيل احلكاية بدأت 
عندما وردت معلومات الى مباحث الهجرة 
عن اكتشـــاف حالة جتديد اقامة لوافد 
ســـوري خارج البالد، ومنها بدأ رجال 
التحريات  الهجرة جمع  بحث وحتري 
الالزمـــة خاصة ان قيام جتديد او عمل 
اقامة لشخص خارج البالد يعتبر خرقا 
للقانون، وتوصـــل رجال املباحث الى 
ان من ســـعى باملعاملة وقـــام بها هو 
شقيق صاحب اجلواز املتواجد خارج 
البالد وعليه مت اســـتدعائه واخضاعه 

للتحقيق.
  وكشـــف املصدر ان الوافد السوري 
والبالغ من العمر (٣٠ عاما) فاجأ رجال 
البحث والتحري بحقيقة قيامه بتجديده 

القامة شقيقه املتواجد خارج البالد قائال: 
«ان شقيقي في احلقيقة لم يتمكن من 
احلضور الى الكويت وعليه ارسل لي 
جواز سفره من سورية من اجل ان اقوم 
بتجديد اقامته خوفا من ان تســـقط او 
تلغى بحكم انه سيضطر للمكوث في 
سورية اكثر من ٦ اشهر»، وعندما سأله 
رجال املباحث عن عدم استطاعة شقيقه 
صاحب اجلواز من احلضور الى البالد 
كانت املفاجأة الثانية اذ قال: «ان شقيقي 
مسجون في احد السجون السورية على 
ذمة قضيـــة جنائية بعد ان حكم عليه 

هناك بالسجن ألكثر من عام».
  ومضى املصدر بالقول ان السوري قال 
ان شقيقه اتصل به من سورية وارسل 
له جواز سفره مع احد االشخاص وطلب 

منه االتصال بشخص يدعى «أبوعلي» 
وأعطاه رقم هاتفه، واوضح الســـوري 
خالل التحقيق انه اتصل بالشـــخص 
املدعو «أبوعلي» وقدم له جواز ســـفر 
شقيقه السجني ومنحه مبلغا من املال، 
وبعد يومني قابله ابوعلي ومنحه جواز 
سفر شـــقيقه السجني وقد جدد اقامته 

ملدة عامني.
  هذا ولم يقدم السوري الذي يخضع 
للتحقيـــق اي معلومـــات عـــن املدعو 
انه يرتدي املالبس  «ابوعلي» ســـوى 
الوطنية ويتحدث اللهجة الكويتية وال 
ميلك سوى رقم هاتفه، وذكر املصدر ان 
رجال مباحث الهجرة شرعوا في جمع 
التحريات الالزمة لكشف هوية الشخص 

املدعو «ابوعلي». 

 اللواء الشيخ احمد اخلليفة 

 شارك معهد الهيئة املساندة التابع ألكادميية سعد 
العبداهللا للعلوم االمنية في كرنڤال هال فبراير ٢٠١١، 

وقد شهد اجلناح اخلاص به جتاوب احلضور.
  صرح بذلك مدير معهد الهيئة املساندة منى عيسى 
الشطي، مؤكدة أن املشاركة القت استحسان احلضور 
الذي طرح العديد من االسئلة واالستفسارات عن كيفية 
االلتحاق باملعهد والشروط الواجب توافرها، كذلك 

املميزات أثناء الدراسة والترقي في السلك الشرطي، 
ومت توزيع الكثير من املطبوعات. وقالت ان املعهد 
سيشارك في احتفاالت النادي العلمي والتي ستقام 
يوم السبت املوافق ٢٠١١/٢/١٢ برعاية وحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان 

الشيخ احمد الفهد. 

 يستمر قطاع شؤون التعليم والتدريب (االدارة 
العامة لتأهيل ضباط الصف واالفراد) في قبول 
تسجيل املتقدمني لاللتحاق مبعهد ضباط الصف 
بـــدورة «وكيل عريف، شـــرطيـ  تخصص خفر 
السواحل» حتى يوم اخلميس املوافق ٢٠١١/٢/٢٤، 

وذلك التاحة الفرصة امام املزيد من الراغبني في 
االلتحاق بالدورة، علما بأن الشـــروط اخلاصة 
والعامة للقبول باالمكان االطالع عليها من خالل 
املوقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة االنترنت 
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 حتـــت رعاية وبحضـــور مدير عـــام االدارة 
العامة للمؤسســـات االصالحية باإلنابة العقيد 
عادل اإلبراهيم وبحضور عدد من مديري االدارات 
ومساعديهم باملؤسسات االصالحية افتتح املخيم 
الربيعي لنزيالت ســـجن النســـاء في مقر ادارة 

سجن النساء. وقد ألقى مدير ادارة سجن النساء 
العقيد أدغيم الرشيدي كلمة رحب فيها باملشاركني، 
مشيرا الى ان افتتاح املخيم هذا العام يأتي نتيجة 
طبيعية للنجاح الذي حظي به املخيم على مدى 

األعوام السابقة. 

 معهد الهيئة المساندة يشارك النادي العلمي احتفاالته

 تمديد التسجيل بمعهد ضباط الصف واألفراد لدورة خفر السواحل

 افتتاح المخيم الربيعي لنزيالت سجن النساء

 برعاية مدير عام االدارة العامـــة لتأهيل ضباط الصف واالفراد 
العميد خالد عبدالعزيز اجلناحي وبحضور مساعد مدير عام االدارة 
العامة لتأهيل ضباط الصـــف واالفراد العميد محمد عامر العجمي 
ومدير مدرسة الشرطة املقدم محمد الرومي وعدد من ضباط االدارة مت 
تكرمي الطلبة الضباط املتميزين (عرفاء الفصائل) مبدرسة الشرطة 
للموسم الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠ وذلك لنشاطهم املتميز في قيادة طلبة 
مدرسة الشرطة الدفعة ٢٢ وكيل عريف والدفعة ٧٥ شرطي من قبل 
مدير عام االدارة العامة لتأهيل ضباط الصف واالفراد العميد خالد 

عبدالعزيز اجلناحي.
  وقد مت شكرهم والثناء على جهودهم والتزامهم بالضبط والربط 
العسكري وحرصهم على تطبيق النظام والتعليمات داخل مدرسة 

الشرطة. 

 حتت رعاية مدير عام االدارة العامة ألمن املنشآت اللواء عايض 
العتيبي وبحضور مدير عام االدارة العامة لقوات االمن اخلاصة العميد 
علي ماضي ومدير عام االدارة العامة للتدريب اللواء حميد السماك 
ومدير مركز التدريب التخصصي لقطاع االمن اخلاص العقيد ركن 
علي عبدالعزيز املسعود، اقيم صباح امس حفل اختتام دورة التفاوض 
للمســـتوى األول بالتعاون مع الفريق الفرنسي GiGN وشارك فيها 
١٢ ضابطـــا من مختلف الرتب بقطاع االمن اخلاص وعقدت باإلدارة 

العامة لقوات االمن اخلاصة خالل الفترة من ١/٣٠-٢٠١١/٢/١٠.
  وتعتبر هذه الدورة من باكورة الدورات التي تساعد في تطوير 
مهـــارات القائد امليداني فـــي اعمال مكافحة االرهـــاب ورفع املهارة 
األساســـية التي يجب ان يكتسبها القائد ملواجهة اي حدث ميكن ان 

يطرأ بسبب اعمال االرهاب. 

 مدرسة الشرطة تكرم عرفاء الفصائل

 اختتام دورة التفاوض بالتعاون مع الفريق الفرنسي

 إخالء سبيل ٤ من المتهمين بتعذيب الميموني

  وكان من ضمن املفرج 
عنهم املالزم سليمان املطر 
الذي حضر معه احملامي 
منصور الفضلي وترافع 
شــفاهة امـــام احملكمة وفند 
أدلة االتهــام حيــث ذكر ان 
موكــــلـــه ليس ضـــابطا 
لهذه القضـــية وان دوره 
انه ضابط  اقتصر علـــى 
اسناد من مخفر الظهر وانه 

 أمر قاضي جتديد احلبس 
امس باخالء سبيل اربعة 
من املتهمني السبعة عشر 
في قضية تعذيب املواطن 
محمد امليموني بكفالة مالية 
قدرها الف دينار لكل منهم 
بعد مرافعـــة مطولة من 
املتهمني  الدفاع عن  فريق 

امام قاضي التجديد.
  يذكر ان املتهمني جميعا 
عرضوا امـــس على قـــاضي 
التجديد وقـــام احملامون 
املوكلـــون للدفـــاع عنهم 
ومنهـــم جنـــيب الوقيان 
وفهــــــاد العجمـــي وفهد 
احلبيني وغيرهم بالدفاع 
املتهمـــني وطالبوا  عـــن 
قاضـــي التجديد باخــالء 
سبيلهم بأي ضمان، اال ان 
القاضي أمر باخالء سبــيل 
اربعة فقـــط وقرر جتديد 
حبس بقيـــة املتهمني ملدة 

اسبوعني.

لم يقم باستجواب املتهم او 
سؤاله كما ان جميع شهود 
انكروا معرفتهم  الدعوى 

به.
  وفـــي اخلتـــام: تقدم 
الفضلي  احملامي منصور 
بجزيل الشكر لسعة صدر 
احملكمة وتفهمها لظروف 
موكله وعدم ارتباطه بهذه 

القضية. 

 جنيب الوقيان  منصور الفضلي 


