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عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 براءة وافد من تهمة خيانة األمانة بمحل ألعاب أطفال

 البراءة لمواطن اتهم بحيازة مخدرات
  وسالح وذخيرة من دون ترخيص 

 وبراءة مواطن من تهمة االتجار بالمخدرات
  لعدم جدية تحريات رجال المباحث

 أخفى الحشيش في جيب دشداشته 

 بعد إدانته بالسجن عامين 

 أرسلت كتابا باستدعاء أول قائمة من قيادات الوزارة 

 النيابة تستدعي قيادات من «الصحة»
  للتحقيق في تجاوزات «اللياقة الصحية» 

 علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن النيابة 
العامة أرسلت إلى وزارة الصحة كتابا رسميا 
باســــتدعاء أول قائمة من قيادات إدارة الصحة 
العامة التابعة للوكيل املساعد د. يوسف النصف 
للتحقيق في املعامالت غير القانونية واملتعلقة 
باللياقــــة الطبية لبعض الوافديــــن واألختام 

املوجودة على تلك املعامالت.
  وأضافــــت املصادر أنه تبــــني وجود إهمال 
وتسيب في احملافظة على هذه األختام الرسمية 
والتي حتمل شــــعار دولة الكويت وتختم بها 
معامــــالت اللياقة الصحية قبــــل اعتمادها من 
قبل إدارة الهجرة بوزارة الداخلية. وقد سجلت 
هذه القضية بالنيابة العامة حتت رقم ٢٠١١/٧٥ 

العاصمة.
  وفي السياق نفسه، أضافت املصادر أن هناك 
أكثر من قضية وواقعة مماثلة قيد التحقيق اآلن 
بالنيابة العامة وهي تتعلق بوقائع حدثت مبراكز 

فحص العمالة إلى جانب واقعة اقتحام مكاتب 
بتلك املراكز. كما تقوم إدارة الشؤون القانونية 
بوزارة الصحة باســــتكمال عدة حتقيقات على 
نفس النمط، باإلضافة إلى شــــكاوى وتظلمات 

متبادلة من بني قياديي اإلدارة نفسها.
  وتوقعــــت مصــــادر قانونية انتهــــاء تلك 
التحقيقات عقب عرضها على الوزير الســــاير 
بناء على ما تصل إليه التحقيقات التي يشهدها 
هذا القطاع بــــاإلدارة بصفة نهائية من اإلدارة 
القانونية بالــــوزارة. وزادت املصادر أن هناك 
حتقيقات كبرى جتريها الوزارة وتتعلق بإدارة 
العالج باخلارج ورشــــاوى التمريض وتزوير 
التقارير الطبية للمعاقني على خلفية التقارير 
النهائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون االجتماعية 
وهيئة املعاقني بخصوص جتاوزات تقارير اإلعاقة 
الطبية التي أصدرها بعض األطباء والقياديني 

بوزارة الصحة. 

 قضت الدائـــرة اجلزائية 
األولـــى باحملكمـــة الكليـــة 
أمس برئاسة املستشار عبد 
الناصر خريبط وأمانة سر 
هشام سماحة بإلغاء احلكم 
املعارض فيه والقاضي بحبس 
مواطن ســـنتني مع الشغل 
والنفاذ وقضت ببراءته من 
تهمة حيازة املؤثرات العقلية 
بقصد التعاطي وحيازة سالح 
وذخيرة من دون ترخيص.

  كان دفـــاع املتهم احملامى 
فيصل عيـــال العنزي خالل 

جلسة سابقة قد دفع ببطالن القبض والتفتيش 
الواقـــع علـــى املتهم النتفاء حالـــة التلبس 
وحلصوله في غير احلـــاالت التي يجيزها 

القانون.
  وأوضح أنه طبقا لنص املادة ٥٤ من قانون 
اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية بأنه «لرجال 
الشرطة حق القبض بدون أمر على املتهمني 
اآلتي ذكرهم: أوال: من اتهم في جناية وقامت 
علـــى اتهامه أدلة قوية. ثانيـــا: من اتهم في 
جنحة من اجلنح اآلتية... ثالثا: كل شخص 

مشتبه فيه اشتباها جديا ثم هرب».

  وجاء بعجز نص املادة ٥٦ 
من ذات القانون أن «لرجال 
الشـــرطة حق القبض بدون 
أمر على املتهمني في اجلنح 
املشـــهودة وتعتبر اجلرمية 

مشهودة إذن».
العنزي    كما دفع احملامي 
ببطـــالن محضـــر الضبط 
ملخالفته قانـــون اإلجراءات 
اجلنائية واحملاكمات وعدم 
معقولية تصور الواقعة على 
النحو الوارد باألوراق وخلو 
األوراق من أي دليل وتلفيق 

االتهام وكيديته.
  وقد أسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز 
وأحرز مؤثرا عقليـــا (إمڤيتامني) وكان ذلك 
بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص 
له بذلك قانونا وحاز سالحا ناريا (مسدس 
طارق) من دون ترخيص من اجلهة اإلدارية 
املختصة على النحو املبني بالتحقيقات دون 
أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه وحاز 
الذخائر املضبوطة (٨ طلقات) مما تستعمل 
في السالح الناري موضوع التهمة األولى دون 

أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه. 

الدائرة اجلزائية   قضت 
العاشـــرة باحملكمة الكلية 
برئاســـة املستشار عدنان 
اجلاســـر وأمانة سر محمد 
عبداللطيف ببراءة مواطن 
من تهمة حيازة مواد مخدرة 
ومؤثـــرات عقليـــة بقصد 

االجتار والتعاطي.
  وخالل جلسة احملاكمة 
ترافعـــت احملاميـــة تهاني 
الظفيري التي تولت الدفاع 
املتهم ودفعت ببطالن  عن 
القبض والتفتيش احلادث 

علـــى موكلها لعدم جديـــة التحريات كما 
دفعت ببطالن اإلقرار املنســـوب صدوره

إرادته وملمارســـة اإلكراه  للمتهم النعدام 
بحقه.

  ودفعت احملامية الظفيري أيضا ببطالن 
إذن النيابة العامة وذلك لعدم جدية حتريات 
املباحث، وطلبت أصليا بالبراءة واحتياطيا 
باستعمال منتهى الرأفة مع موكلها والسيما 
أنه ليس له أية ســـوابق في مجال االجتار 

أو التعاطي.
  وتخلص وقائع الدعوى 
فيما أبـــداه ضابط املباحث 
من خالل حترياته السرية 
من أن املتهم يحوز ويحرز 
مـــواد مخدرة (حشـــيش) 
بقصد االجتـــار والتعاطي 
التحريات  وبناء على هذه 
مت استصدار إذن من النيابة 
العامة بضبطه وتفتيشـــه 
وتفتيش مسكنه وسيارته 
ومن يتعامـــل معه، وعند 
انتقال رجال املباحث ملسكن 

املتهم مت ضبطه على الفور.
  وبتفتيش املتهم عثروا في جيب دشداشته 
األمين على علبة معدنية بنية اللون خاصة 
بحفظ السجائر وبداخلها كمية من احلبوب 
املؤثرة عقليا كما عثروا في جيب دشداشته 
العلوي على عدد ٢ دفتر ورق لف سجائر 
وعليه مت إحالـــة املتهم إلى جهة التحقيق 
املختصة والتي أسندت إليه تهمتي تعاطي 

املخدرات واالجتار بها. 

 أيدت محكمة اجلنح املستأنفة حكم أول درجة القاضي ببراءة 
وافد من تهمة خيانة األمانة. وتتلخص الواقعة فيما قرره صاحب 
محل ألعاب لالطفال بتعرضه خليانة األمانة على يد املتهم حال 
كونه يعمل مندوب تسويق في احملل، حيث قام بتسليمه بضاعة 
على ســــبيل االمانة، وانه اســــتولى عليها لنفسه وتصرف فيها 
حلسابه الشخصي، ولم يودع االموال في حسابات الشركة والتي 

تقدر مببلغ ٥ آالف دينار.
  وحضــــر دفاع املتهم احملامي خالد صالح الســــلطان، وترافع 
شارحا ظروف الدعوى ودفع ببطالن االتهام استنادا الى انتفاء 
أركان اجلرمية وكيدية االتهام وتلفيقه، وكذلك التراخي في االبالغ 
عن الواقعة وعدم كفاية االدلة التي تثبت تورط موكله في ارتكاب 
جرمية خيانة األمانة. وطلب احملامي السلطان رفض استئناف 

 احملامي خالد صالح السلطان االدعاء العام وتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءته.

 احملامي فيصل عيال العنزي 

 احملامية تهاني الظفيري 

 بدون بريطاني تاجر في الزواحف فسقط
  مع ٣ آخرين بـ ٥ كيلو حشيش 

 اآلسيوي وأمامه الهيروين  املتهمون وأمامهم ٥ كيلو حشيش 

 اللواء الشيخ أحمد اخلليفة 

املصدر: ان ادارة املكافحة احمللية 
تلقت أوامر بتتبع معلومة عن 
اجتار وافد آســـيوي في املواد 
املخدرة، حيث مت استدراج املتهم 
الى بيع ١٥ غراما من الهيروين 
بقيمة ١٠٠ دينار، وحدد املتهم 
مكان بيع املخدرات خلف أحد 
مطاعـــم الوجبات الســـريعة 
في منطقـــة الصليبخات ليتم 
ضبطه بعد تسلمه املبلغ املرقم 
الى مســـكنه عثر  وباالنتقال 
رجال املكافحة على ١٥٠ غراما 
من الهيروين واعترف باالجتار 
في املخدرات لصالح نزيل في 

«املركزي».
  هذا،، وأشـــرف على ضبط 
املتهم اآلسيوي كل من النقيب 
عبدالعزيز العقيلي واملالزمني 
العجيمـــان  ناصـــر  أولـــني 
وعلي عبـــداهللا واملالزم حمد 

العيسى. 

وقـــد امر مدير عـــام املكافحة 
بإحالة املتهمني واملضبوطات 

الى نيابة املخدرات.
  ووفـــق مصدر أمنـــي فإن 
معلومـــات وردت الـــى اللواء 
الشيخ احمد اخلليفة عن اجتار 
شاب من غير محددي اجلنسية 
ويحوز جنسية بريطانية في 
املواد املخدرة حيث كلف اللواء 
الشيخ احمد اخلليفة مساعده 
الغنام باختيار  العميد صالح 
إدارة تقوم مبتابعة ملف القضية 
العامة،  النيابة  والتنسيق مع 
ومضى املصـــدر بالقول: عقد 
اجتماع مع مدير إدارة العمليات 
العقيد محمد الهزمي ومساعده 
الرائـــد محمد قبازرد، ومن ثم 
انطلق فريق العمليات بحضور 
املالزم أول عبداللطيف الراشد 
إلجراء مزيد من التحريات ومن 
ثم مت استدراج البدون البريطاني 

لصفقة متثلت في بيع نصف 
كيلو من مادة احلشيش مقابل 

٧٠٠ دينار.
  وأضـــاف املصـــدر: وحدد 
املتهم مكان الصفقة في منطقة 
الفروانية خلف نادي التضامن 
وما ان ســـلم املـــواد املخدرة 
وتسلم املبلغ املرقم حتى أعلن 

رجال العمليات عن انهم مباحث 
وأرشـــد املتهم األول عن كيلو 
من احلشيش احتفظ بها داخل 
شقة يقيم بها في الفروانية الى 
جانب نصف الكيلو الذي باعه 

لرجال املباحث.
اعادة    وقال املصـــدر: متت 
التحقيـــق مـــع املتهـــم األول 
ليعترف بأنه يشتري املخدرات 
من خليجـــي ومت االنتقال الى 
مســـكنه في الفردوس، وعثر 
بحوزته على كمية أخرى من 
مادة احلشيش وأرشد اخلليجي 
عن بدون فـــي اجلهراء حيث 
العمليات مسكنه  داهم رجال 
وعثر بحوزته على كمية أخرى 
واعتـــرف املتهـــم الثالث على 
مواطن في اجلهراء متت مداهمة 
مسكنه وعثر معه على نحو ٣ 

كيلو من مادة احلشيش.
  وحول الضبطية الثانية قال 

 أمير زكي ـ محمد الدشيش
  واصل رجال اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات بقيادة اللواء 
الشيخ أحمد اخلليفة مالحقتهم 
لتجـــار املواد املخـــدرة ويوم 
أمس جرى ضبـــط ٥ متهمني 
منهم آسيوي وأربعة أشخاص 
(كويتي وخليجي و٢ من غير 
محددي اجلنسية) أحدهما يحمل 
اجلنسية البريطانية وذلك في 

قضيتني منفصلتني.
  وقد عثر بحـــوزة املتهمني 
في القضيتني والذين ضبطوا 
على أيدي إدارة العمليات التي 
يرأســـها العقيد محمد الهزمي 
ومساعده الرائد محمد قبازرد 
وإدارة املكافحة احمللية والتي 
يرأسها العقيد احمد الشرقاوي 
ومســـاعده املقدم عبداحملسن 
العباسي على ٥ كيلو من مادة 
احلشيش نوع زواحف و١٥٠ 
غراما من مادة الهيروين اخلام، 

 مستهتر تسبب في اصطدام دورية بشجرة

 «الوطني»: تخريج منتسبي دورة «السلوك القيادي لإلدارة العليا»

 هاني الظفيري
  حلقت تلفيات فـــي دورية 
تابعة للنجدة حيث اصطدمت 
الدورية بشجرة. وقال مصدر 

أمني ان بالغا ورد الى عمليات 
الداخليـــة تضمـــن اصطـــدام 
دورية بشـــجرة. ولدى انتقال 
رجال األمن أفاد الشـــرطي بأن 

مركبة مستهتر انحرفت عليه 
ما ادى الى االصطدام بالشجرة، 
البحث  وسجلت قضية، وجار 

عن املستهتر. 

واساليب تنمية القدرات االبتكارية 
للمتدربني، اساليب حتويل االفكار 
الى برامج عمل، املهارات السلوكية 
في حتفيز العاملـــني وقيادة فرق 

العمل. 

 برعاية الوكيل املساعد لشؤون 
الفريق الشيخ  التعليم والتدريب 
احمد النواف وبحضور مدير عام 
كلية األمن الوطني باإلنابة العميد 
فوزي يوسف السويلم ومدير مركز 
اعداد القادة العقيد ناصر احلوطي 
ومســــاعد مدير مركز اعداد القادة 
املقدم تركي خليفة املطيري، احتفل 
مركز اعــــداد القــــادة بكلية االمن 
الوطني بتخريج منتســــبي دورة 
القيادي لالدارة  برنامج «السلوك 
العليا» للقياديني العاملني بالقطاعات 
االمنية في وزارة الداخلية ووزارة 
الوطني واالدارة  الدفاع واحلرس 
العامة لالطفاء ووزارة االشــــغال 
العامة وضباط من اململكة االردنية 

الهاشمية الشقيقة.
  ويهـــدف البرنامـــج الى تنمية 
مهارات القادة االمنيني وغيرهم من 

وحتقيق فاعليتها في مختلف نواحي 
العمل، بناء فـــرق العمل وحتديد 
االدوار، استراتيجيات حل الصراعات، 
عملية االبتكار االداري في املنظمات 
الشرطية وغيرها، معوقات االبتكار 

تشخيص وحل املشكالت واتخاذ 
القرارات، التعرض للمواقف االمنية 
املختلفة وخلق املناخ االبتكاري في 
بيئة العمل. كما اشتمل البرنامج على 
احملاور اآلتية: ابعاد العمليةاالدارية 

القيادات لبناء فرق العمل، وتكوين 
الواحـــد والتعامل  الفريـــق  روح 
واالتصال باآلخرين والتعرف على 
مشاكل العمل وكيفية التعامل معها، 
اســـتخدام التفكيـــر االبتكاري في 

 رجال املرور يعاينون موقع احلادث 

 صورة جماعية خلريجي الدورة مع عدد من القيادات 

 ١٥٠ علمًا في حاوية قمامة ومنشورات 
في الشعب وجنوب السرة 

 إطالق نار في مشاجرة 

 محمد الجالهمة
  امر مدير امن حولي العميد عبداللطيف الوهيب بإحالة وافدين 
عربيني يعمالن في ســـوق مركزي الى ادارة امن الدولة بتهمة اهانة 
علم الدولة. وقال مصدر ان عمليات الداخلية تلقت بالغا من مواطن 
ابلغ فيه مبشاهدته الوافدين يلقيان بنحو ١٥٠ علم في حاوية القمامة، 

وقام رجال االمن بإعادة رفع االعالم في اجلابرية.
  على صعيد آخر شرع رجال امن الدولة في فتح حتقيق لتحديد 
هوية اشخاص وزعوا منشورات في مناطق الشعب وجنوب السرة 
تتم الدعوة فيها الى تنظيم مســـيرات مؤيدة للثورة املصرية ولم 

يعرف حتى اآلن من وراء توزيع هذه املنشورات. 

 محمد الجالهمة
  فتح رجال مباحث العاصمة حتقيقا للوصول الى حقيقة حيازة 
شخص بدون سالحا ناريا، وأفاد شهود عيان بأن البدون كان يحمله 

في مشاجرة جمعت بينه وبني وافد عراقي.
  وقال مصدر أمني ان بالغا ورد عن وقوع مشـــاجرة في ســـوق 
املباركية، وان احد اطراف املشاجرة كان يحمل سالحا، وقام رجال األمن 
بتتبع القصة، وتبني ان طرفي املشاجرة نقال للعالج في مستشفى 
الصباح، ومت إخضاع طرفي القضية للتحقيق، اال ان رجال املباحث 

لم يعثروا على مسدس ادعى شهود عيان مشاهدته. 

 ١٠٠ دينار تسلمها آسيوي خلف مطعم للوجبات قادت إلى ١٥٠ غرام هيروين 


