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عدل ومحاكم

إعداد: مؤمن المصري

وقدره 8462 دينارا(، وبإلزام 
شركة التأمني بسداد ما تبقى من 
رصيد القرض منذ وفاة مورث 
املدعي )مبل����غ 18214 دينارا( 

وألزمتها املصروفات.

البنك املذكور مبلغا مقداره 19000 
دينار كويتي بتاريخ 2003/1/29 
إق����رار بخلوه من  ووقع على 
األمراض على أن تتحمل شركة 
التأمني قيمة القرض حال وفاته 
باعتباره مؤمنا عليه لدى إحدى 
ش����ركات التأمني. وتوفي والد 
املدعي بتاريخ 2004/1/6 وظل 
البنك املدعى عليه مستمرا في 
استقطاع القسط الشهري من 
املدعي باعتباره كفيال لوالده 
املدين. ورفض البنك اإلفصاح 
عن شركة التأمني املؤمن لديها 
عن قيمة القرض كما رفض البنك 
اطالع املدعي على ملف والده 
حتى يتمك����ن من إقامة دعوى 
بإلزام شركة التأمني لسداد قيمة 
القرض، األمر الذي حدا به الى 
إقامة الدعوى املاثلة للقضاء له 
بسالف طلباته. وكانت محكمة 
أول درجة قضت بإلزام البنك 
برد ما تسلمه من املدعي )مبلغ 

التهمة كما دفعت بتلفيق االتهام، 
وطلبت أصليا البراءة واحتياطيا 
االمتناع عن النطق بعقاب املتهم. 
وتخلص واقعات الدعوى فيما 
شهد به وكيل عريف مبديرية 
أم����ن محافظة األحم����دي بأنه 
ي����وم 2010/11/12 وأثناء  ف����ي 
قيامه بجولة أمنية في منطقة 
الفحيحيل برفقة زميل له شاهد 
املتهم وآخر واقفني في ساحة 
ترابية، ومبجرد االقتراب منهما 
بالفرار فتمت مالحقتهما.  الذا 
مضيف����ا ان املتهم عرض عليه 
مبل����غ 500 دين����ار مقابل عدم 
احالت����ه للجهات املختصة، إال 
أنه رف����ض عرضه وأحاله إلى 

جهات االختصاص.

قضت الدائرة املدنية مبحكمة 
التميي����ز برفض الطعن املقدم 
من إحدى شركات التأمني وأحد 
البنوك احمللية ض����د مواطن 
قض����ت محكم����ة أول درج����ة 
واالستئناف بحقه في استرداد 
ما مت استقطاعه منه من البنك 
حلساب شركة التأمني بعد أن 
توفي والده ال����ذي كان مؤمنا 
على حياته لدى الش����ركة من 

خالل البنك.
كان املواطن قد أقام دعواه 
عن طريق محاميه غامن الصهيل 
الذي قدم صحيفة دعوى طلب 
في ختامها احلكم بإلزام شركة 
تأمني وبنك محل����ي بأن يردا 
املبالغ التي مت استقطاعها من 
حساب موكله بالبنك حلساب 
الشركة املذكورة وبإلزام البنك 
باملصروف����ات ومقابل أتعاب 
احملاماة الفعلية. على سند من 
القول ان والد موكله اقترض من 

قض����ت الدائ����رة اجلزائية 
العاش����رة باحملكم����ة الكلي����ة 
برئاسة املستشار عدنان اجلسار 
وعضوية املستشارين وحيد 
رفعت ووليد سيد محمد وأمانة 
سر محمد عبداللطيف ببراءة 
وافد سريالنكي من تهمة االجتار 
الوافد  باملخدرات. كان دف����اع 
احملامية سلوى الطراروة خالل 
جلس����ات احملاكمة قد ترافعت 
شفاهة ودفعت ببطالن القبض 
والتفتيش لعدم وجود دالئل 
كافية وانتفاء حالة التلبس كما 
دفعت بع����دم االعتداد باحلرز 
للعبث مبحتوياته وللتباين فيه، 
ودفعت احملامية الطراوة بعدم 
توافر أركان اجلرمية وشيوع 

»التمييز« تلزم شركة تأمني برد املبالغ 
التي استقطعتها من مواطن توفي والده

براءة سريالنكي من تهمة االجتار باملخدرات

مصري أنهى حياته شنقًا في خيطان
وإثيوبية حاولت مبسحوق غسيل

طليق يتهم مطلقته بسرقة منحة ابنه الطفل
بدالً من إيداعها في البنك

»موباقي إال احلرمي« عبارة أهانت شرطية
ومواطن ارتكب فعاًل فاضحًا داخل سيارة

مصرع مواطن ومواطنة في حادثني مروريني 
و5594 مخالفة في عطلة نهاية األسبوع

تناولت وافدة اثيوبية مسحوق غسيل في محاولة 
منها لالنتحار مبنزل كفيلها مبنطقة سعد العبداهلل 
فجر أمس ليتم ادخال الوافدة غرفة العناية الفائقة 

بعد اجراء غسيل املعدة.
وقال مصدر أمني ان اخلادمة جاءت الى كفيلها في 
الساعة اخلامسة فجرا مطالبة اياه بارجاعها الى املكتب 
اال انه قال انتظري حلني بدء الدوام حملال املكاتب ولم 

متتثل الوافدة لطلب كفيلها ليجدها ممددة على األرض 
حيث قام باسعافها الى مستشفى اجلهراء.

من جهة اخرى اقدم مصري )49 عاما( على االنتحار 
في غرفة يقيم بها في منطقة خيطان واكتشف وافدان 
يعمالن معه مصرعه ليبلغا عمليات الداخلية وسجلت 

قضية انتحار ووفاة.
هاني الظفيري  ٭

سجلت عسكرية في منفذ املطار قضية إهانة 
موظف عام وقالت العس����كرية في بالغ سجل في 
مخفر الش����ويخ انها طلبت م����ن زمالئها الرجال 
اخضاع مواطن كان في طريقه الى مغادرة الكويت 
بعد االش����تباه به وفوجئت بالرجل وهو مواطن 
يردد »مو باقي إال احلرمي« هذا وزودت الشرطية 
رجال االمن ببيانات املدعى عليه والذي غادر البالد 

الى دولة عربية.
من جه����ة اخ����رى، اتهمت مواطنة ش����خصا 
مجهوال كان يستقل مركبة رباعية الدفع بالفعل 
الفاضح مش����يرة الى انها كانت تسير مبركبتها 
في منطق����ة الرقعي وصدمت بفعل فاضح يصدر 

عن مواطن.
هاني الظفيري  ٭

لقي مواطن مصرعه اثر حادث تصادم وقع 
بني مركبتني على شارع اخلليج العربي، بينما 
مت حجز الط����رف اآلخر وهو مواطن في مخفر 

الفيحاء وسجلت قضية تصادم ووفاة.
وقال مصدر أمني ان بالغ����ا ورد الى غرفة 
عمليات الداخلية عن حادث تصادم ليهرع رجال 
األمن ورجال الطوارئ الطبية الى مكان احلادث 
ليتض����ح ان أحد الطرفني قد فارق احلياة وهو 
في العقد الرابع من العم����ر متأثرا باإلصابات 

التي حلقت به.
من جهة أخ����رى، توفيت مواطنة في حادث 

تصادم على طريق الفحيحيل وحتديدا باجتاه 
األحمدي. وقال مص����در أمني ان املواطنة التي 
لقيت مصرعها في احلادث في العقد الرابع من 

عمرها وانها توفيت عقب احلادث مباشرة.
من جهة أخرى، ذكرت إدارة اإلعالم األمني ان 
اإلدارة العامة للمرور قامت بسلسلة من احلمالت 
املفاجئة في احملافظات الست خالل عطلة نهاية 
األس����بوع أسفرت عن تس����جيل 5594 مخالفة 
مرورية وحجز 403 مركبات و2 دراجة نارية.

هاني الظفيري  ٭

بعد أش���هر من صرف منحة صاحب السمو 
األمي���ر للمواطنني والتي ق���درت ب� 1000 دينار 
تقدم مواطن متهما طليقته بس���حب منحة ابنه 
الطفل وأخذ قيمة املنحة لنفسها دون أن تقوم 

بإيداعها كوديعة في حساب االبن. 
وقال املواطن في بالغ تقدم به إلى مخفر تيماء 

انه سأل طليقته عن املنحة األميرية واخلاصة 
بابنه وماذا فعلت بها وصدم حينما أبلغته بأن 

املنحة أنفقتها.
وطلب املواطن تسجيل قضية استيالء على 
أموال ابنه الطفل وس���جلت قضي���ة وأحيلت 

لالختصاص.

احملامي غامن الصهيل

احملامية سلوى الطراروة

قضية ورأي
بقلم د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

لواء متقاعد

الطائفية.. 
والوحدة 

الوطنية
الشك في ان أمن الكويت واستقرارها أمانة ليس 
ملن يتحمل مسؤولية األمن فقط، بل مسؤولية كل 
من يتواجد على تراب الوطن الغالي من مواطنني 

ومقيمني على اختالف انتماءاتهم ودياناتهم. أقول 
ذلك نظرا ملا شهدته وتشهده الساحة احمللية من 
تصرفات طائفية تزيد من التوتر والتشنج والتي 

بدأت تأخذ مسارا ال يعلم مداه اال اهلل عز وجل ان 
تُركت على حالها، مما يتوجب علينا العمل على 

الوقوف أمامها إلطفاء نار الفتنة ودرء مخاطرها.
وال يخفى ان الكويت.. قوتها تعتمد على مبدأ 

سيادة القانون بدال من مصالح اجلماعات 
والتكتالت.. ان كلمة احلق موجعة.. ولكن قولها 
ضروري بل واجب وطني وشرعي في الوضع 

الراهن العصيب الذي يجب ان نقف أمامه موقفا 
واحدا ويدا متكاتفة ملا يحيط بنا من مخاطر مدمرة 

لهذا الطرح والفعل الطائفي اال وهو ان مفهوم 
الدولة احلديثة لألسف في تراجع مقابل منو 

وتزايد قوة التكتالت على اختالف مسمياتها في 
املجتمع الكويتي والتركيز على مصاحلها وكسب 
الوالءات او ما يسمى باحملاصصة السياسية وان 

دل ذلك على شيء فإمنا يدل على وجود خلل كبير 
في األداء سيدفع ثمنه اجلميع دون استثناء.

ان ما يحدث من قبل البعض من تصرفات يتطلب 
من اجلهات املعنية في الدولة كل حسب اختصاصه 

ممارسة مسؤولياتها في الوقوف بحزم وجدية 
ملا يطرح على الساحة احمللية كل حسب ميوله 

واجتاهاته دون مراعاة أمن واستقرار املجتمع.. 
دون اي تأخير ومعاقبة كل من سّولت وتسّول 

له نفسه جتاوز حقوق املواطنة احلّقة. وفي هذا 
اإلطار يجب االشارة الى املوقف احلازم وتوجيهات 
وزير الداخلية الشيخ احمد احلمود بسرعة ضبط 

اجلناة الذين خرجت تصرفاتهم عن نطاق حرية 
التعبير الى التجريح بآل البيت واالعتداء على دور 

العبادة والشكر هنا موصول الى مسؤولي قطاع 
األمن اجلنائي بترجمتها الى واقع بإلقاء القبض 

على من قام بتلك األفعال وتقدميهم للعدالة.
وفي هذا السياق، فإنني ال أعفي اعضاء مجلس 
األمة من املسؤولية فيما يحدث في املجتمع من 

نعرات طائفية وفئوية على الرغم من انهم النخبة 
ميثلون جميع أطياف املجتمع الكويتي وألنهم 

أيضا شركاء في حتمل أمانة الوطن وحتمل 
املسؤولية الوطنية في ادارة شؤونه التشريعية 

والرقابية في اطفاء نذر النعرات الطائفية والتي ان 
انتشرت فإنها لن تبقي شيئا وستطول اجلميع 

دون استثناء وإذا كنا نختلف سياسيا ككتل 
سياسية فليس معناه ان يكون سببا في تقسيم 

املجتمع الى طوائف وفئات، حيث ان التجاذب 
السياسي ممارسة دميوقراطية يجب ان تضع أمن 
البالد واستقرار املجتمع نصب عينيها والشك ان 

العمل السياسي والنيابي مير مبرحلة االختالف 
السياسي الذي يزول بزوال األسباب ولكن 

االصطفاف الطائفي والتعصب الفئوي من قبل 
ممثلي األمة فإسقاطاته السلبية على بنيان املجتمع 

خطيرة جدا.
وأمام هذه املواقف واألحداث فعلينا جميعا 

حكاما ومحكومني وأعضاء السلطتني التنفيذية 
والتشريعية تفويت الفرصة على مثيري هذه 

الفنت الطائفية التي بدأت تطل برأسها على املجتمع 
ويجب قطعها قبل ان تبث سمومها باملجتمع 

الكويتي وان يكون لكل منا دون استثناء موقف 
مناهض ملا حدث وما قد يحدث من شبيه له في 
املستقبل ال سمح اهلل ليستمر املجتمع الكويتي 

كما عهدناه ماضيا وحاضرا ومستقبال ساحة محبة 
وتالحم األمر الذي حدا مبجلس الوزراء اجلديد 
بأول اجتماع له الى وضع الوحدة الوطنية على 

رأس أولويات عمل احلكومة اجلديدة.
ان عملية غرس قيم الوحدة الوطنية ليست كالما 

انشائيا او مجرد عبارات وجمل رنانة تتكرر 
على مسامعنا لدرجة امللل بل هي عملية سياسية 

بالدرجة األولى تتطلب تطبيق مفهوم الدولة 
احلديثة واملتمثل بتحقيق العدالة االجتماعية 

واملواطنة احلّقة القائم على تطبيق القانون 
ولوائحه. فهل سنرى اجراءات قبل فوات األوان 

وان نتعظ مما يجري من حولنا.. آمال بذلك.

مشاجرة ودهس عمد بالدعية

لصوص بـ »اإلكراه« وصلوا املقابر

ضبط 15 متسولة بالري

شهدت منطقة الدعية مشاجرة عنيفة بني ابناء عمومة، 
وتطورت املشاجرة الى شروع في القتل بعد ان اقدم احد 
املتشاجرين على دهس قريبه عمدا عدة مرات، وهذا ما 
احدث باملجني عليه اصابات خطيرة. وقال مصدر امني 
ان بالغا ورد الى عمليات الداخلية عن وقوع مشاجرة 
في مواقف جمعية الدعية لينتقل فور البالغ مس���اعد 
مدير امن العاصمة العميد خليل الشبراوي وتبني من 

التحقيقات ان املتشاجرين اقارب.
هاني الظفيري  ٭

في بالغ غريب تقدم حارس مقبرة الصليبخات إلى 
مخفر القيروان متهما 3 اشخاص مجهولني باقتحام 
غرفته فجرا واالعتداء عليه بالضرب وسلبه هاتفا 
نقاال ومحفظة بها 60 دينارا مؤكدا ان اجلناة ضربوه 
بعنف وأبلغوه بأن ما في احد يستطيع انقاذه وعليه 
ان يس���لمهم ما بحوزته من مبالغ مالية ومقتنيات 

تخصه وسجلت قضية سرقة باإلكراه.
هاني الظفيري  ٭

ش���ن رجال امن الفروانية حملة على املتسولني 
داخل اس���واق الري ومت ضبط 15 متسولة منهم 5 
سيدات من غير محددي اجلنسية و10 سيدات عرب 
جار ابعادهن عن البالد. من جهة اخرى اسفرت حملة 
على املخالفني في سوق اجلمعة عن ضبط 64 مخالفا 
لقانون االقامة جار ابعاده���م، وفي االحمدي جرى 

ضبط 14 مخالفا لقانون االقامة.
محمد الدشيش  ٭

عزت تنامي الظاهرة إلى التغيرات املتالحقة ومواقع التواصل

»الداخلية« حتذر من التعدي على رجال األمن 
وتذكّر بالعقوبات التي تنتظر املتهمني

وتوقع العقوبات السابقة ولو 
كان املوظف الذي تلقى البالغ ال 
يختص باتخاذ االجراءات الناشئة 
عن الواقعة املبلغ عنها بالذات، أو 
كانت االجراءات لم تتخذ فعال بناء 
على البالغ. وأشار العميد أسعد 
الرويح الى ان لكل حالة ظروفها 
املتعلقة بها، حيث  ومالبساتها 
يتوقف أداء الرأي في حالة محددة 
على الظروف والوقائع املصاحبة 
لهذه احلالة، ومن ثم فقد يختلف 
الرأي من حالة الى أخرى باختالف 
الظروف واملالبسات املصاحبة 

لكل حالة على حدة.

جرم فادح

وأكد العميد الرويح تصريحه 
على أن املرس����وم بقانون رقم 
2008/12 قد أدرك فداحة اجلرم 
الواقع على رجال الشرطة فقد 
غلظ العقوبة حينما يكون املجني 
عليه عضو قوة شرطة، وذلك 
في املادتني )134، 135( واللتني 

سبق االشارة اليهما.
وأش����ار إل����ى ان أي إخالل 
أثناء تأديته مهام  لرجل األمن 
واجبات����ه ف����إن اإلدارة العامة 
للرقابة والتفتيش تتلقى كافة 
التي ترد  البالغات والشكاوى 
إليها وتتعامل معها وفقا للقانون 
واإلجراءات وإذا ما ثبت ارتكاب 
رجل األمن مهما كانت رتبته ألي 
من تلك التجاوزات يتم إخضاعه 
لإلجراءات انضباطيا وجنائيا 
حفاظا على حق����وق املواطنني 
واملقيمني ومن هنا يجب عليهم 
التمس����ك بهذه احلقوق وعدم 
التنازل عنها مادام لديه األدلة 

واإلثباتات املؤيدة لذلك.
من جانب����ه، قال مدير إدارة 
العام����ة والتوجيه  العالق����ات 
املعنوي ومدي����ر إدارة اإلعالم 
األمن����ي باإلناب����ة العقيد عادل 
احلشاش إن بروز هذه الظاهرة 
في اآلونة األخيرة ليس لضعف 
أو تهاون من قبل وزارة الداخلية 
في احلفاظ على هيبة وكرامة 
رجل األمن على الرغم من وجود 
الرادع����ة وما يرتبط  القوانني 
بها من عقوبات مش����ددة، كما 
أوضح العميد الرويح ذلك في 
مع����رض تناوله لتلك القوانني 
وما يتصل بها من عقوبات وإمنا 
الذي يش����هد  يرجع للمجتمع 
تغيرات متالحقة ومستجدات 
طارئة وأمناطا من السلوكيات 
واالس����تغالل السيئ لالنترنت 
ومواقع التواص����ل االجتماعي 
وغيرها من موجات أثير وافدة 
ساهمت بال ش����ك في اكتساب 
عادات وسلوكيات ولغات دخيلة 
على املجتمع الكويتي واخلليجي 
عموما، كما ان للمجتمع عموما 
واألسر واملدرسة واملسجد دورا 
مؤثرا وبالغ األهمية في تعديل 

السلوك والتربية.

على أن كل من تعدى على موظف 
عام، أو قاومه بالقوة أو العنف، 
أثناء تأدية أو بس���بب تأديتها، 
يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز 
سنة واحدة وبغرامة ال تتجاوز 
أل���ف روبية أو باح���دى هاتني 
العقوبتني، وذلك دون اخالل بأية 
عقوبة أخرى يرتبها القانون على 
عمل يقترن بالتعدي أو املقاومة. 
فاذا كان املجن���ي عليه من قوة 
الشرطة كانت العقوبة احلبس 
مدة ال تتجاوز سنتني والغرامة 
التي ال تتجاوز ثالثة آالف دينار 

أو احدى هاتني العقوبتني.

عقوبة التعدي

أم����ا اذا وقع االعت����داء على 
عضو قوة الشرطة أثناء قيامه 
بواجب����ات وظيفت����ه في فض 
جتمهر أو اجتماع أو مظاهرة أو 
موكب أو جتمع، بقصد مقاومته 
أو تعطيل مهام وظيفته تكون 
العقوبة احلبس ملدة ال تتجاوز 
خمس سنوات والغرامة التي ال 
تتجاوز خمسة آالف دينار أو 
العقوبتني، وذلك  احدى هاتني 
كله دون اخالل بأي عقوبة أخرى 
يرتبها القان����ون على أي عمل 
يقترن باالعتداء أو املقاومة، كما 
يسري حكم الفقرتني السابقتني 
اذ وقع التعدي أو املقاومة على 
أحد العس����كريني من منتسبي 

اجليش أو احلرس الوطني.

االدعاء الكاذب

وفيما يتعلق باالدعاء على 
رجل االمن مبا ليس هو صحيحا 
ذكر العمي����د الرويح أن قانون 
اجلزاء تناول جرم البالغ الكاذب، 
حيث تنص امل����ادة )145( منه 
على أن »كل من قدم الى موظف 
عام مختص باتخاذ االجراءات 
الناش����ئة عن ارتكاب اجلرائم، 
بالغا كاذبا أو شفويا متضمنا 
اسناد واقعة تستوجب العقاب 
الى شخص لم تصدر منه وهو 
عالم بعدم صح����ة هذا البالغ، 
يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز 
س����نتني وبغرام����ة ال تتجاوز 
الفي روبي����ة أو باحدى هاتني 

العقوبتني«. 

ح����ذرت وزارة الداخلية من 
تنامي ظاهرة االعتداء على رجال 
االمن مؤكدة على ان رجل االمن 
معني بحفظ االمن واالمان داخل 
الوطن ومكلف بتطبيق القانون 
ومن غير اجلائز االعتداء عليهم 
ادارة  واهانته وتط����رق مدير 
الش����ؤون القانونية في وزارة 
الداخلية العميد اسعد الرويح 
الى عددا من مواد قانون اجلزاء 
والتي جترم االعتداء على رجال 
االمن، مشيرا الى ان القانون رقم 
16 لس����نة 1960 وتعديالته في 
الباب الثاني منه بشأن اجلرائم 
املتعلقة بأعمال املوظفني العامني، 
ما تنص عليه املادتان )134، 135( 
واللت����ان عدلتا مبوجب أحكام 
املرسوم بقانون رقم 12 لسنة 
2008 تؤكد على أن كل من أهان 
بالقول أو باالشارة موظفا عاما 
أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب 
تأديته لها، يعاقب باحلبس مدة 
ال تتجاوز ثالثة أشهر وبغرامة ال 
تتجاوز ثالثمائة روبية أو باحدى 
هاتني العقوبت����ني، فاذا وقعت 
االهانة على محكمة قضائية أو 
على أحد أعضائها أثناء انعقاد 
اجللسة، كانت العقوبة احلبس 
م����دة ال تتجاوز س����نة واحدة 
والغرامة ال تتجاوز ألف روبية أو 
احدى هاتني العقوبتني، حيث مت 
استبدال الدينار بالروبية حيثما 
ورد الن����ص عليها في القوانني 
مبوجب القانون رقم )9( لسنة 
1985 والذي ين����ص في مادته 

االولى على ما يلي:
منوها الى انه في حال كان 
املجني عليه من قوة الشرطة، 
كان����ت العقوبة احلبس مدة ال 
تتجاوز ستة أشهر والغرامة التي 
ال تتجاوز ثالثة آالف دينار أو 
احدى هاتني العقوبتني، ويسري 
هذا احلكم اذا وقعت االهانة على 
أحد العس����كريني من منتسبي 

اجليش أو احلرس الوطني.
وأضاف العميد الرويح أن نص 
املادة )135( بعد تعديلها تنص 

العقيد عادل احلشاشالعميد اسعد الرويح

هرب األميركي وسقط معاوناه
بـ »كوكتيل« من اخلمور املستوردة

انهما يتقاضيان 15 دينارا عن كل 
زجاجة يقومان بتصريفها على 
مدمني املواد املسكرة ومت التحفظ 
عل���ى املضبوط���ات وإحالتهما 
ال���ى النيابة وج���ار البحث عن 

األميركي.
أمير زكي  ٭

يقوم بتشغيلهما في توزيع هذه 
اخلمور ليتم القبض عليهما ومن 
ثم شرع رجال »الدولية« بتنفيذ 
النيابي اخلاص بتفتيش  اإلذن 
مس���كن التاجر ليعث���ر بداخل 
منزل األميرك���ي على مجموعة 
التي عثر بداخلها  من احلقائب 

على 260 زجاجة خمر. 
وأشار املصدر الى ان معاوني 
األميركي نفي���ا علمهما بكيفية 
إدخال األميركي هذه اخلمور إال 

واصل رج���ال اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات بقيادة وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
األمن اجلنائي ومدير عام اإلدارة 
اللواء  العامة ملكافحة املخدرات 
الشيخ أحمد اخلليفة جهودهم 
في مالحقة جتار املواد املخدرة 
واملواد املس���كرة، اذ ضبط يوم 
أمس وافدان احدهما باكستاني 
واآلخ���ر مصري وعث���ر معهما 
على نحو 260 زجاجة خمر من 
أنواع مختلف���ة فيما أمر اللواء 
اخلليفة بتكثيف التحريات لضبط 
ال���رأس الكبير في هذه القضية 
وهو وافد أميركي يعمل حلسابه 

املوقوفان.
وقال مصدر أمني ان معلومات 
وردت الى الل���واء اخلليفة عن 
ان وافدا أميركيا اعتاد ان يدخل 
الى داخل  اخلمور املس���توردة 
البالد بصورة ملتوية ذاع صيته 
ف���ي االجتار باخلم���ور، وعليه 
كلف مس���اعده العمي���د صالح 
الغن���ام باختيار إحدى اإلدارات 
لتتبع الوافد األميركي وضبطه 
ومعاونيه ليتم االستقرار على ان 
تقوم بهذه املهمة إدارة املكافحة 
العقيد يوسف  الدولية برئاسة 
اخلالدي ومس���اعده املقدم حمد 
الصب���اح والنقيبني حمد احلمد 

ونواف بشير.
ومضى املصدر األمني: على 
مدار اس���بوع مت التش���اور مع 
أربع زجاجات  األميركي لبي���ع 
خمر وأبدى األميركي استعدادا 
لتس���ليم رج���ال املكافحة أربع 
زجاجات خمر ب���� 270 دينارا، 
التسليم والتسلم  وحدد موقع 
مبنطقة سلوى على مقربة من 
مسكنه، وكانت املفاجأة بانتظار 
رجل املكافحة حينما لم يحضر 
األميركي بنفسه لتسليم اخلمور 
املتهمان وأمامهما اخلموروإمنا أرسل باكستانيا ومصريا 

وقعا على طريقي الفحيحيل وشارع اخلليج


