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أبناء منتسبي »الداخلية« زاروا »زين«

وتأتي هذه الزيارة بإشراف مدير 
العامة والتوجيه  العالقات  ادارة 
املعنوي ومدير ادارة االعالم االمني 
العقيد  الداخلية  باالنابة بوزارة 
عادل احلشاش وقد رافق االبناء في 
هذه الزيارة رئيس قسم الرعاية 
االجتماعية بادارة العالقات العامة 
والتوجيه املعنوي بوزارة الداخلية 
النقيب يوسف مرشد واخصائي 
اجتماعي ايهاب ابراهيم ومنسق 

عالقات عامة سارة جاسم.

زين لالتصاالت بجميع اقسامها 
في خدمة العمالء.

جدير بالذكر ان هناك العديد 
من الرحالت البناء العاملني بوزارة 
الداخلية والتي قام قسم الرعاية 
االجتماعية باالعداد لها والتنسيق 
مع اجلهات املراد زيارتها وذلك من 
اجل املزي����د من املعرفة واالطالع 
واكتس����اب اخلب����رات والقضاء 
على وقت الف����راغ خالل االجازة 

الصيفية.

زارت مجموعة من ابناء منتسبي 
العاملني  الداخلي����ة م����ن  وزارة 
واملتقاعدين واالسرى والشهداء 
مقر ش����ركة »زي����ن« لالتصاالت 
ضمن األنش����طة الصيفية لعام 
2011، وكان في استقبالهم سارة 
نصراهلل من ادارة التسويق بشركة 
االتصاالت والتي رافقتهم في جولة 
داخل الش����ركة، حيث مت تقسيم 
الى مجاميع لالس����تماع  االطفال 
لش����رح عن طبيعة عمل ش����ركة 

ابناء منتسبي وزارة الداخلية في زيارة ل� »زين«

الصانع: شهادة هيا املطيري في قضية امليموني
تنسف الوقائع واألدلة وتبرئ املتهمني

سيارة فيها الشيخ واملجني عليه 
والسيارة االخرى كان فيها املتهم 
)محل الفحص( وآخرون، وكيف 
اجتهوا الى منطق����ة كبد ودخلوا 
اجلاخور، وانه شاهد املجني عليه 
أثن����اء ما كان معص����وب العينني 
القرفصاء،  ف����ي وض����ع  ومربط 
وان الشيخ كان يستجوبه حتى 
الس����اعة السادسة صباحا، وكان 
املوض����وع يدور جميعه عن بنت 
»حيث كانت أكثر االس����ئلة ترددا 
وين وديت البنت...« ومت عرض 
صور بن����ات عل����ى املجني عليه 
الى آخر هذه الشهادة التي أكدها 
كذلك د.عبداهلل احلمادي. واختتم 
الصانع البي����ان قائال: »ومن هنا 
يتضح وبجالء ومن هذه الشهادات 
التي إن صدقت عدم مس����ؤولية 
هؤالء الضباط الشباب في عملية 
ضبط أو قب����ض أو حجز... إلخ، 
أما بخصوص املرحوم امليموني، 
والواقعة هنا دخلت قضية أخرى 
ووقائع وأسباب مختلفة تأكد بطالن 
ما سبق. وهذا تعقيب لي كدفاع ردا 
على ما تناولته الصحف احمللية 
ووسائل اإلعالم حول شهادة د.هيا 
عباس املطيري ود.عبداهلل حمادي 

في هذه القضية.

من املباح����ث وغيرهم، وقد كانت 
شهاداتهم وأقوالهم جميعا متضاربة 
مع بعضهم البعض ثم أتتنا د.هيا 
عباس املطيري لتنس����ف جميع 
الوقائع أثناء أدائها للشهادة هي 
ود.عبداهلل حمادي حول املسؤولية 
اجلنائية والسالمة العقلية للمتهم 
السابع عشر )ح.م.( أحد املتهمني 
بالتعذيب والتي حضرت هي وباقي 
األطباء املستدعني جللسة 2011/6/14 
بناء عل����ى طلب وكي����ل املدعني 
باحلق املدن����ي. وأضاف الصانع: 
وهنا وحس����ب ما أوردته جميع 
الصحف احمللية وقد فجرت هذه 
الطبيبة وناصرها في هذا زميلها 
عبداهلل حم����ادي قنبلة عنقودية 
من العيار الثقيل حينما أكدا أوال 
أن املتهم مسؤول مسؤولية كاملة 
عن تصرفاته بشأن الواقعة محل 
التحقيق، وانه ذكي جدا وهذا ما 
تأكد لهم من خالل الكشوف الطبية 
املجراة من قبلهم، مضيفا أن املتهم 
)محل الكشف( قد ذكر لهم الوقائع 
بالتفصي����ل بدءا من إلقاء القبض 
ع لى املجني عليه في شقته بناء 
على أوامر من الش����يخ وما حدث 
داخل الشقة، ثم كيفية نقل املجني 
عليه، حيث كان هناك سيارتان، 

أصدر مركز رياض للمحاماة 
واإلعالم القانوني بيانا على لسان 
احملامي رياض الصانع أكد خالله 
أن شهادة د.هيا املطيري في قضية 
املتهمني وتنسف  امليموني تبرئ 
الوقائع واألدلة في القضية وجاء 

على لسان الصانع:
قضية مقت����ل املرحوم محمد 
امليموني وما أث����ارت من صخب 
وردود فعل مختلفة على املستوى 
الرس����مي والشعبي أزاحت كثيرا 
من املسؤولني الكبار من مناصبهم 
وقامت الداخلية بتشكيل جلنة عليا 
يرأسها وكيل مساعد في الداخلية 
في التحقيق مبقتل امليموني، وقدمت 
تقريرها للمجلس )األمة( والنيابة 
العامة، وق����دم فيها ثالثة ضباط 
صغار برتبة مالزم وخمسة عشر 
فردا من أفراد املباحث بتهمة تعذيب 
املرحوم محمد امليموني، وما أفضى 
اليه م����ن موت هذا ومن منتصف 
الشهر االول سنة 2011 ولغاية اليوم 
واملتهمان محبوسان على ذمة هذه 
القضية التي تداولت جلساتها أمام 
الدائرة الرابعة جنايات برئاس����ة 
املستشار عادل الصقر منذ 2011/3/8 
والتي مت البدء فيها بسماع شهادة 
جلنة الداخلية ومسؤولني من أفراد 

احملامي رياض الصانع

في ختام أنشطة اليوم العاملي ملكافحة املخدرات

العميري: جتار املوت يبدعون في أساليب نشر املخدرات
السمدان: مطلوب حتقيق االستقاللية للجنة الوطنية

عن رئيس اللجنة رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الش����يخ 
احم����د احلمود مبناس����بة ختام 
أنش����طة االحتفال باليوم العاملي 
للمخدرات والذي حتتفل به الدول 

من كل عام.
وأضاف د.العمي����ري ان دور 
املؤسس����ات األهلي����ة والقط����اع 
اخل����اص كان حاض����را يدعم كل 
النش����اطات باملس����اندة والتأييد 
والدفع املعنوي واملادي ملشاريع 
مثل املش����روع التوعوي للوقاية 
من املخدرات )غراس( الذي يعمل 
حتت مظلة اللجنة الوطنية للوقاية 
من املخدرات، والذي أثبت وجوده 
في كل احملاف����ل الدولية املتعلقة 

باملخدرات.
كما ألقى األم����ني العام للجنة 
الوطنية للوقاي����ة من املخدرات 
رئيس جلنة اإلشراف على مشروع 
»غراس« د.أحمد الس����مدان كلمة 
أثنى فيها على التعاون املشترك 
الذي أبداه اجلمي����ع في مكافحة 
املخدرات والتصدي لها واملشاركة 
في أنشطة املواجهة. وقال ان ما 

تقوم ب����ه عصابات املخدرات هو 
حرب شعواء.

كما شكر ما وصفه بأنه رأس 
هرم اخل����ط األول في الدفاع عن 
املجتم����ع نائب رئي����س مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ورئيس 
الوطني����ة للوقاية من  اللجن����ة 
املخدرات الش����يخ أحمد احلمود، 
ورئي����س اللجنة الوطنية لدعمه 
الالمحدود للجنة وجميع اجلهات 
الداخلية  املمثلة فيها، من وزارة 
بجميع أقسامها العاملة باملكافحة 
كاإلدارة العامة ملكافحة املخدرات، 
واألدل����ة اجلنائي����ة، واملباح����ث 
اجلنائي����ة، وخف����ر الس����واحل، 
واملؤسسات االصالحية والسجون 
وغيره����ا. ووزارة الصحة ممثلة 
الى مستشفى  بوكيلها باالضافة 
الطب النفسي ومركز بيت التمويل 
الكويتي لعالج االدمان، ووزارة 
العدل والقضاء والنيابة، واالدارة 
العامة للجمارك بجميع مناطقها، 
والش����ؤون  األوق����اف  ووزارة 
االس����المية، ووزارة اإلعالم التي 
تدعم جميع األنشطة التوعوية.

أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية 
للوقاي����ة من املخدرات د.رش����يد 
العميري ان وزارة الداخلية حشدت 
كل طاقاتها وامكاناتها في سبيل 
مكافحة املخدرات من خالل رصد 
املنافذ البرية والبحرية واجلوية، 
واستطاعت ضبط كميات هائلة من 
املخدرات بأشكالها املختلفة القدمية 
واجلديدة واملتجددة، مشيرا الى 
ان جتار امل����وت ال يتوقفون عن 
ابتداع طرق وأس����اليب للوصول 
الى كل ش����رائح املجتمع ألهداف 
مادية ولتحقيق الضرر املجتمعي 
اخلطير الذي يهدد مستقبل الدولة 

بشكل كامل ومباشر.
وأشار الى دور وزارات الدولة 
املختلفة بطرح مبادرات صحية 
وتربوية واعالمي����ة واقتراحات 
كان لها اكبر األثر في الس����يطرة 
على مشكلة املخدرات في الكويت 
ليتم تقليصها الى حدود دنيا كما 
ب����كل وضوح وجالء  تظهر ذلك 
االحصائيات السنوية والدورية 

فيما يخص قضية املخدرات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة 

.. تكرمي احدى املشاركات في احلفل اخلتامي الزميل هاني الظفيري مكرما 

سرقة اخلزينة كشفت ملواطن 
أنها غير مراقبة عبر الـ »جي بي اس«

»الداخلية« تعلن إحباط »املكافحة« 
تهريب 20 كيلو حشيش للبالد

أولوية النظام في البنشر 
أوصلت مواطنني إلى املخفر

الـ »آي فون« طار مع اإلنفلونزا 
في مستوصف اجلهراء

فوجئ مواطن عاد من السفر امس االول بسرقة اخلزينة 
احلديدية من منزله في منطقة القصر وبداخلها 9 آالف دينار 

ومجموعة من املجوهرات وساعة ثمينة.
وقال املواطن في البالغ ان اخلزينة ثقيلة بحيث ال ميكن 
نقلها وحتريكها اال من قبل ثالثة اشخاص على االقل، مشيرا 
الى انه اتصل بالشركة التي اشترى منها اخلزينة لتعقبها 
عبر االقمار االصطناعية بواسطة نظام جي بي اس، اال انه 

فوجئ بأن اخلزينة غير مبرمجة وفق هذا النظام.
وكانت عملي���ات وزارة الداخلية تلقت بالغا عن جرمية 
الس���رقة وتوجه على الفور ملوقع البالغ املالزم اول مبارك 

احلجرف ومت رفع البصمات واآلثار من مسرح اجلرمية.
هاني الظفيري  ٭

انتهى خالف نشب بني مواطنني امام بنشر تبديل االطارات 
والزي���وت للمركبات مبنطقة اجلهراء بتس���جيل قضية في 
املخفر من قبل احد األطراف اتهم فيه مواطنا بسبه وقذفه امام 
اآلخرين بعد خالف بينهما على أولوية الدور وااللتزام به.

وأفاد مصدر أمني ب���أن البالغ تعامل معه املالزم مبارك 
احلجرف باس���تدعاء املشكو في حقه والذي اعتبر ما تلفظ 
به ليس فيه اي مس���اس او سب حسب قوله اال ان الشاكي 
صمم على تسجيل قضية واالستمرار فيها للمطالبة بحقه 
من خالل احملاكم عما حلق به من جتريح، مؤكدا ان املشكو 
ف���ي حقه تطاول عليه وجتاوز الدور وحصل على األولوية 

في تبديل الزيوت رغم انتظاره مدة أطول منه.
هاني الظفيري ٭

أدت احلرارة الشديدة واإلصابة باالنفلونزا لفتاة كويتية 
الى سهولة تعرضها للسرقة من قبل اآلخرين بعدما فوجئت 
لدى خروجها من املستوصف مبنطقة اجلهراء بأن حقيبتها 
تخلو من جهاز هاتفها ال� I phone وعليه قامت بإبالغ عمليات 
وزارة الداخلية، مؤكدة في الوقت ذاته ملواطنة انها تستخدم 
خاصية القفل التلقائي بالرقم السري لهاتفها، إال انها التزال 
تتخوف من ان يستخدم من قبل الغير أو استخدام شريحة 

اخلط الهاتفي.
وأضافت وفق ما رواه مصدر أمني انها ال تعلم إن كانت 
خاصية التعقب ومسح البيانات عن بعد جلهاز هاتفها في 
وضع التشغيل أم ال، منوهة الى انها تشك في ان تكون السرقة 
متت من قبل احدى عامالت النظافة عند عيادة النساء حيث 

كانت تعالج وآخر وقت استخدمت فيه هاتفها النقال.
هاني الظفيري  ٭

تقدم مسؤول لشركة تصنيع وبيع اآليس كرمي في منطقة 
الشويخ الصناعية ببالغ الى املخفر عن تعرض مقر الشركة 
للسرقة عن طريق الكسر استولى خاللها اجلاني على مبلغ 

70 دينارا من مكتب البيع باجلملة.
وقال املس���ؤول في البالغ ان اجلاني التهم عددا من علب 
اآليس كرمي او كان معه اكثر من شريك اال ان املسؤول ورجاال 
األمن في املخفر اكتفوا بتسجيل البالغ بسرقة ال� 70 باعتبار 
ان اكل اآليس كرمي داخل مقر الش���ركة ليس عملية س���رقة 
ألن اجلاني لم ينتقل باآليس كرمي الى خارج الش���ركة ولم 
يحمله معه وبالتالي ليس للشركة سوى ان تطالب اجلاني 
بالدعوى املدنية للمطالبة بقيم���ة اآليس كرمي باعتبار انه 

لم يدفع ثمنها
هاني الظفيري  ٭

ذكرت اإلحصائية األسبوعية حلاالت الوفيات غير اجلنائية 
»حوادث السيارات« الصادرة عن اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 
ان 8 حاالت وفاة من جنسيات مختلفة من بينهم 3 كويتيني 
و5 غير كويتيني حصيلة احل���وادث املرورية خالل الفترة 

من 19 � 25 اجلاري.
ودع���ت إدارة العالقات العامة والتوجيه املعنوي وإدارة 
اإلعالم األمني بوزارة الداخلية مستخدمي الطريق الى ضرورة 
توخي احليطة واحلذر أثناء القيادة وااللتزام بقواعد وآداب 
املرور وعدم جتاوز اإلشارة الضوئية احلمراء وااللتزام مبدلول 
اخلطوط األرضية، مش���يرة إل���ى ان االلتزام بقانون املرور 
يعني السالمة على الطريق، مؤكدة ان األخطاء البشرية هي 
السبب الرئيسي للحوادث والتي تهدر أرواح األبرياء وتشكل 

خسارة اجتماعية واقتصادية من املمكن تالفيها.

سرقة 70 دينارًا 
من شركة اآليس كرمي 

8 وفيات في حوادث مرورية

185 معادًا للخدمة في »الداخلية«

برعاية وحضور مدير عام اإلدارة العامة لتأهيل ضباط 
الصف واألفراد العميد خالد اجلناحي ومساعده العميد محمد 
عامر العجمي، وبحضور مدير مدرسة الشرطة املقدم محمد 
الرومي مت تخريج دورة اإلعادة للخدمة الدفعة 46 والبالغ 
عددها 185 متدربا مت توزيعهم على مختلف قطاعات وزارة 

الداخلية.
وفي نهاي���ة احلفل حث العميد اجلناحي اخلريجني على 
تطبيق القان���ون وحماية املواطن���ني واملقيمني واإلخالص 

والتفاني في العمل.

اخلريجون العائدون

تأكيدا ملا نشرته »األنباء« امس اعلنت وزارة الداخلية في 
بيان لها عن احباط ادارة العمليات باالدارة العامة ملكافحة 
املخدرات بالتنسيق مع االدارة العامة خلفر السواحل ترويج 
كمية من املخدرات تقدر ب� 20 كيلو حشيش مبحاولة ادخلها 
البالد عبر احد اللنچات اخلشبية القادمة من دولة مجاورة 

داخل املياه االقليمية للكويت.
وافاد البيان بأنه مت ضبط طاقمه الذين اعترفوا بالواقعة 
والتي تعود حلس���اب احد نزالء السجن املركزي والذي مت 
ضبطه بالتنسيق مع االدارة العامة للمؤسسات االصالحية 

وأقر بالواقعة.
ه���ذا وجار ارس���ال املضبوطات مع املتهم���ني الى نيابة 

املخدرات.
وكانت »األنباء« اشارت امس الى تفاصيل احباط االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات بقيادة اللواء الشيخ احمد اخلليفة 

محاولة تهريب املخدرات الى البالد.

املتهمون وامامهم املضبوطات

قررت النيابة العامة امس حجز الناشط اإلسالمي 
مبارك البذالي ملدة 21 يوما على ذمة قضية امن الدولة 
املرفوعة ضده على خلفية ما قام بنشره على صفحته 
على موقع »تويتر« منذ عدة ايام والذي اعتبر مساسا 

بالوحدة الوطنية وحتقير مذهب ديني.

أيدت الدائرة اجلزائية السادسة مبحكمة االستئناف 
أمس برئاسة املستشار علي الدريع وأمانة سر فارس 
القضاب رفض استئناف السوري )حمد أ.( املتهم 
بقتل وافد مصري مبنطقة جليب الشيوخ وفصل 
رأسه عن جسده في أواخر 2008 وأيدت حكم محكمة 

أول درجة القاضي بإعدامه.
كانت جثة املجني عليه قد وجدت مساء يوم 28 
س���بتمبر 2008 مفصولة الرأس عن اجلسد أعلى 
س���طح إحدى البنايات بعد أن ق���ام القاتل بفصل 
الرأس عن اجلسد وإلقائهما أسفل أحد خزانات املياه 

وتغطيتهما بأكياس بالستيكية.
وقد أسفرت التحقيقات األولية عن وجود عالقة 
بني القتيل واملتهم البالغ من العمر 25 عاما، وبالبحث 
عن املتهم تبني أنه غادر البالد بعد 3 س���اعات من 
ارتكابه اجلرمية، مما أكد للسلطات األمنية أنه قد 

يكون هو اجلاني احلقيقي.
ومتت مخاطبة الس���لطات األردنية، حيث كان 
املتهم متواجدا لديها رهن التحقيق عندما مت إبالغ 
السلطات هناك بأمر املتهم، ثم مت إيفاد بعثة أمنية 
كويتية لتسلم املتهم من السلطات األردنية والعودة 

به إلى الكويت.
وبالتحقيق مع املتهم فور عودته اعترف بارتكاب 
اجلرمية، مبررا ذلك برغبته في التخلص من ديون 
مالية واحلصول على 10 إيصاالت أمانة كان قد وقعها 

للقتيل مقابل تنازل األخير عن محل للهواتف.
ث���م عاد وأنكر التهمة عندما عرض على النيابة 
مرة أخ���رى معلال اعترافه األول���ي بأنه كان وليد 

إكراه وتعذيب.
كان���ت محك����مة اجلنايات ق���د ق���ضت بإعدام 

)حمد أ.( في الرابع من يناير املاضي.

اختصم احملامي عبدالعزيز البنوان وكيل وزارة 
الداخلية بصفته موكال عن احد العسكريني للمطالبة 
مبكافأة االس���تحقاق العسكري في الدعوى املاثلة 
بأن الطالب قد التحق بشرف اخلدمة بقوة الشرطة 
اعتبارا من 1980/9/5 وحتى 1981/6/13 وقد امتدت 
خدمته ايضا عن الفترة من 1982/7/13 الى 2009/1/5 
حتى رقي الطالب الى رتبة وكيل اول ضابط لدى 
ادارة حماية الشخصيات باالدارة العامة لقوات األمن 

اخلاصة وبراتب قدره 1332 دينارا.
وبتاريخ 2008/4/28 أصدر مجلس الوزراء القرار 
رقم 495 بش���أن زيادة مكافأة االستحقاق جلميع 
العس���كريني، ورغم ان الطالب تتوافر فيه جميع 
شروط اس���تحقاق املكافأة رفض صرفها بالكامل 
للطال���ب وقد باءت جميع محاوالت األخير في هذا 

اخلصوص بالفشل.
وطالب احملامي البنوان بندب خبير مختص من 
خبراء وزارة العدل تكون مهمته بعد االطالع على 
أوراق الدعوى احتس���اب قيمة مكافأة االستحقاق 
املستحقة للطالب بواقع سنتني اعماال لقرار مجلس 
الوزراء رقم 495 الصادر بتاريخ 2008/4/28 وتصفية 

احلساب مع املعلن اليه األول بصفته.

حبس البذالي 21 يومًا

»االستئناف« أيدت
 إعدام السوري املتهم 
بقتل املصري باجلليب

عسكري يقاضي »الداخلية« 
للمطالبة بباقي مكافأة 

االستحقاق العسكري

عدل ومحاكم

إعداد: مؤمن المصري


