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نهاية عام 1989 وبداية عام 1990 بدأت تظهر 
آثار ذلك العبث بأموال الشعب وحتاصره 

الديون لتجعل الغالبية من الشعب العراقي 
يعيش حتت خط الفقر وأثقلت ميزانية 
الدولة واستشعر النظام العراقي مبدى 

خطورة األوضاع لديه سواء على اجلانب 
السياسي أو االقتصادي أو املالي أو 

العسكري أما األمني فإن النظام كان قادرا 
على فرض سيطرته على مناطق الدولة 

بسبب الوحشية الدموية التي يتعامل فيها 
النظام مع شعبه رغم ان املعارضة باخلارج 

قد قوي نفوذها خاصة املوجودة بإيران 
وتشكلت لدى تلك املعارضة أحزاب عسكرية 
بدأت بالقيام ببعض األعمال اإلرهابية كقتل 
الدبلوماسيني وبعض التفجيرات داخل املدن 

العراقية.
بعد وقف احلرب قام الرئيس العراقي 

بتأسيس احتاد عربي ضم العراق واألردن 
ومصر واليمن وكان الواضح انه ضد التكتل 

اخلليجي وشعر الرئيس املصري حسني 
مبارك باحلرج السياسي من ذلك التعاون بعد 

ان تغيرت أهدافه وخططه.
شعر النظام العراقي بأن أغلب الشعوب 

العربية تؤيده مبا فيها شعوب دول مجلس 
التعاون وكان يبدو ذلك من اإلعالم الرسمي 

والشعبي الداعم له.
النظام العراقي له خالفات مع العديد من 

دول العالم ورغم اجلرائم التي ارتكبها بحق 
الشعب املصري وهو يرسل جثث املصريني 

بتوابيت ألهليهم والوضع املتكهرب بينه 
وبني احلكومة الكويتية والشد واجلذب بينه 

وبني إيران فإن ذلك لم يخفف أو يضعف 
التأييد من الشعوب أو االعالم ألنه في كل 
مرة يقوم بعمل ضد او موقف ضد دولة 

عربية فإنه يظهر أمام اإلعالم ليهدد بتدمير 
إسرائيل فتندفع مظاهرات التأييد له.
على اجلانب االقتصادي واملالي فإن 

التهديدات بوقف شراء النفط من قبل الدول 
الدائنة ما لم يسدد ما عليه من أموال مع 

مصادرة ما ميلكه من عوائد جعلته يوافق 
على استقطاع جزء من عائداته النفطية التي 
أثرت كثيرا على املستوى املعيشي املتدهور 

باألساس للفرد العراقي وبدأ بتوزيع 
احلصص والوجبات الغذائية عبر بطاقات 

متوينية حتى ان الفرد الواحد كان يحصل 
على دجاجة واحدة بالشهر.

ورغم ما يعانيه وما تعانيه امليزانية العامة 
للدولة وحجم الديون اخلارجية عليه فإن 

النظرة التي تتراءى أمامه تتمثل برغبته في 
السيطرة على العالم العربي وتطوير قدراته 
العسكرية ولهذا قام بإنشاء وزارة للتصنيع 

احلربي منحها كل الصالحيات لشراء املعدات 
والتجهيزات الختراع أسلحة تقليدية وغير 

تقليدية متنحه القوة لفرض سطوته على 
العالم العربي تلك التخيالت واألوهام كان 

الغرب وأميركا تراقبها وتسعى لوقفها حتى 
ال تصبح لديه القوة لتهديد إسرائيل فعليا 

بعد ان تلفظ بتلك التهديدات عالنية أمام 
العالم، وكما أشرنا فإن اجلانب األمني لم 

يكن يشغله كثيرا ألساليبه الوحشية املطبقة 
على شعبه من قبل مجرمني يسمون ضباطا 

ال يعرفون عن الرحمة شيئا.

اللواء عبدالفتاح العلي

احملامية عصمت اخلربوطلي

وتقاطعات احملافظات الـ 6 للحد 
من احلــوادث القاتلة وحفاظا 
على أرواح وحياة الســائقني 
ومرافقيهم وجميع مستخدمي 

الطريق.
أشــار اللواء العلي الى أن 
احلملة هدفها إعادة االنضباط 
املــروري للشــارع وتعديــل 
سلوكيات مستخدمي الطريق 
من ســائقني ومشاة، وأضاف 
ان االنشغال بغير الطريق يعد 
السبب الرئيسي لوقوع حوادث 
مرورية مؤسفة يذهب ضحيتها 
األبريــاء، وذلــك لالنشــغال 
بالهاتف النقال وكتابة الرسائل 
باليد أثناء القيادة والذي طاملا 
حذرنا منه مرارا وتكرارا وعبر 
مختلف وسائل التوعية التي 
تبثهــا إدارة اإلعــالم األمنــي 
بوزارة الداخلية بالتعاون مع 
جميع وسائل اإلعالم والصحافة 
اإللكترونية ومواقع التواصل 
االجتماعي عبر شبكة اإلنترنت 
دون جدوى ومن الواقع املؤلم 
الذي كشفت عنه اإلحصائيات 
في عدد احلوادث وما يتبعها من 
حاالت وفاة وإصابات وإتالف 
للممتلــكات العامة واخلاصة 
ولو علــم اإلخوة الســائقون 
مدى األضــرار واإلخطار التي 
تخلقهــا مخالفات اســتخدام 
الهاتف النقال وكتابة الرسائل 
باليد أثناء القيادة وكذلك عدم 

الدعوى  وتخلــص واقعــات 
فيما شهد به ضابط بالسجن 
املركزي بأنه في تاريخ الواقعة 
وحــال تواجــده بالســجن 
املركــزي أبلغــه أحــد أفــراد 
النقطة األمنيــة بأن املتهمني 
األول والثالث والرابع اتفقوا 
معه على تسلم أشياء ممنوعة 
من املتهم الثاني لتسليمها إلى 
عنبر رقم »8« بالسجن وأنه 

قام بتسلمها بالفعل.
وأضــاف الضابط انه قام 
بفــض اللفافــة فتبــني أنهــا 
حتتوي على مواد مشتبه فيها. 
وبتفتيشــه لزنزانة املتهمني 
األول والثالث والرابع عثر على 
هاتفني نقالني. وقد ورد اتصال 
من املتهم الثاني بالعنبر رقم 

»6« ألحد املتهمني.
فانتقــل إلى زنزانة املتهم 
الثاني وقام بتفتيشها، حيث 
عثر بداخل املطبخ على باكيت 
سجائر بوكس بداخله لفافتان 
بهمــا مــادة بيجيــة اللــون. 
الثانــي  املتهــم  ومبواجهــة 
باملضبوطات أنكر صلته بها 
بينما اعترف مبلكيته للهاتف 

النقال.
واستطرد الضابط قائال إنه 
في اليــوم التالي عثر بداخل 
زنزانة املتهم الثاني على مبلغ 

العلي: شن حمالت مكثفة لضبط
مخالفات النقال واحلزام 15 اجلاري

»االستئناف« تؤيد براءة مواطن و3 آسيويني 
من االجتار بالهيروين واحلبوب املخدرة

ربط حزام األمان ألدركوا مدى 
حرصنا على حياتهم وسالمتهم 
وتوفير قيادة آمنة على الطريق 

للجميع.
وأشــار اللــواء العلي الى 
ان حمــالت ضبــط املخالفات 
املروريــة لــن تقتصــر علــى 
مخالفات سوء استخدام الهاتف 
النقال أثناء القيادة وعدم ربط 
حزام األمان بل يشــمل جميع 
املخالفــات املرورية، حيث مت 
تكثيــف رجال دوريات املرور 
في جميع الطرق والتقاطعات 
وسيتم التشــديد في تطبيق 
القانون بحق كل مخالفي ألي 
من أنظمة املرور وآداب الطريق، 
مؤكــدا ان احلملــة املروريــة 
لتوعية مخالفات الهاتف النقال 
وحزام األمان ستواكبها حمالت 
للتوعيــة املرورية تبني مدى 
اآلثــار الناجمة عــن احلوادث 
التــي تنتــج عــن اســتخدام 
النقــال واالنشــغال  الهاتــف 
بكتابة الرســائل أثناء القيادة 
وعدم ربط حزام األمان خاصة 
بالنسبة لألطفال الذين يجب 
ان يجلسوا في املقاعد اخللفية 
وال يجب بأي حال تركهم من 
دون ربط حــزام األمان كذلك 
السائقون واملرافقون حتى يأمن 
مــن في املركبة علــى حياتهم 
وســالمتهم حتى لــو تعرضا 

حلادث ال قدر اهلل.

نقدي، مؤكدا ان املضبوطات 
تخــص املتهــم الثاني بقصد 
االجتار وأن دور باقي املتهمني 
إيصال املضبوطات لعنبر رقم 

»8« مقابل مبالغ نقدية.
وخالل نظــر الدعوى في 
احملكمــة حضــرت احملاميــة 
عصمــت اخلربوطلــي عــن 
والرابــع  الثانــي  املتهمــني 
وترافعت شــفاهة عــن بقية 
املتهمني دافعة بخلو األوراق 
من ثمة دليــل يقطع بصحة 
ادعــاء ضابــط الواقعــة ضد 
املتهمني، كمــا دفعت بكيدية 

االتهام وتلفيقه.
احملاميــة  ودفعــت 
اخلربوطلي بعدم وجود شهود 
إثبات للواقعة وانفراد ضابط 
الواقعة بالشهادة، كما دفعت 
بالتناقــض البني بــني أقوال 
الواقعــة مبحضــر  ضابــط 
الضبــط ومــا أتــاه بالنيابة 

العامة.
ودفعت احملامية باعتصام 
املتهمني جميعا باإلنكار أمام 
النيابة العامة وطلبت أصليا 
واحتياطيا براءة املتهمني مما 

أسند إليهم من اتهام.
الثانيــة  الدائــرة  كانــت 
باحملكمة الكلية قد قضت في 
وقت ســابق ببراءة املتهمني 

األربعة.

أعلن وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املرور اللواء 
عبدالفتــاح العلي عن تنظيم 
حمالت مرورية مكثفة لتطبيق 
القانون علــى جميع مخالفي 
استخدام الهاتف النقال وكتابة 
الرســائل باليد أثنــاء القيادة 
كذلك عدم ربــط حزام األمان، 
وذلــك اعتبارا من 15 اجلاري، 
حيث سيتولى رجال دوريات 
املرور فــي جميع أنحاء طرق 

مؤمن المصري

الدائــرة اجلزائية  أيــدت 
مبحكمــة االســتئناف حكــم 
محكمــة أول درجــة القاضي 
ببراءة مواطن و3 آســيويني 
مــن تهم االجتــار بالهيروين 
واحلبــوب املخــدرة وإدخال 
ممنوعات إلى السجن املركزي. 

 املركبة التي استخدمت في محاولة السطو مبلغ عن سرقتها 

السرية متهيدا للوصول الى 
خزينة املال.

وقال مصدر امني فور تلقي 
رجال االمن بالغا بالواقعة حتى 
انتقــل الى موقع البالغ مدير 
ادارة بحث وحتري محافظة 
العقيــد عبدالرحمن  حولــي 
الصهيــل واملالزم اول كل من 
البرجس وســليمان  قتيبــة 
عبدالغفار ومحمد العلي حيث 
مت تفريــغ الكاميــرات والتي 
اظهرت ان اللصني توجها الى 
ماكينة السحب اآللي من خالل 
سيرهما عكس السير كما تبني 
انهما حرصا على وضع قناع 

قائداها ملثمان واألدلة بحثت عن بصمات بداخلها

مركبة »السطو« على ماكينة سحب آلي 
ضبطت في وضعية تشغيل ومضاءة األنوار

على الوجه الخفاء هويتهما، 
يذكر ان املركبة املســتخدمة 
مت االبالغ عن سرقتها قبل 10 
أيام خالل توقفها في ســوق 

مبنطقة الري.

عبداهلل قنيص

احيلت فجــر امس مركبة 
مسروقة استخدمت من قبل 
ملثمني شرعا في سرقة ماكينة 
سحب آلي الى األدلة اجلنائية 
لرفع البصمات من عليها في 
محاولة لضبط املتهمني، وقال 
مصدر امني ان رجال املباحث 
ومن خــالل كاميــرات البنك 
الذي تعرض حملاولة ســرقة 
في الساملية استطاعوا حتديد 
املركبة حيــث جرى التعميم 
على املركبة والتي عمد قائدها 
للدخول الى ماكينة السحب 
اآللي عكس الســير وقد عثر 
رجال االمن على املركبة التي 
اســتخدمت فــي اجلرمية في 
وضعيــة تشــغيل ومضاءة 
االضــاءة داخل احــد املواقف 

في الساملية.
وكان حارس مصري ابلغ 
عــن انطالق صافــرات البنك 
للتنبيه عن وقوع سرقة حيث 
قام بفحص اجهزة الســحب 
ماكينــة ســحب  ان  ليجــد 
الســيارات تعرضت حملاولة 
ســرقة وكان وضــع األرقام 

الـ»Big Boss« في قضايا النصب بالذهب 
واألوراق السوداء سقط قبل املغادرة

.. و»مخالف مسلح« وهق شقيقه
في قضية تستر على »ناري« وذخيرة

لص سلب موزع صحف »يابانية« 2011
 وترك له »كورية« موديل 2014

لص أهدى شقيقه هاتفًا ذكيًا فسارع
 إلى بيعه داخل احملل املسروق

عبداهلل قنيص

ادلى الرأس الكبير في قضايا النصب على 
املواطنني واملقيمني باوراق سوداء وبيع ذهب 
مغشوش باعترافات مثيرة للغاية في اعقاب 
ضبطه قبل مغادرته الكويت متوجها الى موطنه 
جزر القمر، وكانت ادارة بحث وحتري محافظة 
حولــي تلقت اخطارا من مطــار الكويت يفيد 
بالقبض على شخص مطلوب القبض عليه في 
قضايــا نصب، وقال مصدر امني انتقل رجال 
املباحث الى املطار واقتــادوا الوافد االفريقي 
ومن ثم مت التحفظ على االموال التي بحوزته 

وارفاقها في محضر رسمي.
واضــاف املصدر طلب رجــال املباحث من 
الــرأس الكبير االعترافات التفصيلية بشــأن 
جرائمه اذ قال انه كان يلتقي مواطنني ومقيمني 
ويعرض عليهم شراء ذهب بسعر يقل عن ثمنه 
في االسواق بنحو 50% مشيرا الى ان الضحية 
الكبيــرة التي شــكلت لديه صيــدا ثمينا كان 

مواطنا باعه ذهبا مغشوشا بـ 16 ألف دينار.
واردف االفريقي كان يحدث لقاء بيني وبني 
الشخص املستهدف ومن ثم اعرض عليه الذهب 
وهو عبارة عن كرات صفراء وكان من الطبيعي 
ان يطلب عينة مني ليثق في ان الكرات ذهب 
حقيقي، مشيرا الى انه كان يحرص على وضع 
4 كرات ذهب اصليــة »ذهب حقيقي« ويقوم 
باخفــاء الكرات االصلية في »كم« الدشداشــة 
او ثنية الدشداشــة حيث يوهم املشتري بانه 
سيخرج كرات حتى يقوم مبعاينتها وفي هذه 
االثناء يخرج الكرات االصلية فيما يبيعه كرات 

الذهب املزيفة.
واكد زعيم التشكيل العصابي انهم وبهذه 
الطريقة وبطريقة االوراق السوداء التي تتحول 
الى دوالرات استطاعوا النصب مببالغ تتجاوز 
الـــ 100 الف دينار وانهم كانــوا يعمدون الى 
التخلص من شــريحة هواتــف بحوزتهم في 
اعقاب انتهائهم من صفقة واالنتقال الى منطقة 

اخرى حتى ال يتم القبض عليهم.

محمد الجالهمة

أحيل شــقيقان إلــى االختصاص، إذ أحيل 
الشقيق األصغر إلى نظارة املرور لقيادة مركبة 
من دون رخصة سوق أما الشقيق األكبر فأحيل 
إلى اجلنائية بتهم تتعلق بحيازة سالح وذخيرة 
من دون ترخيص والتستر على جرمية وحسب 

مصدر أمني فإن دورية أوقفت مركبة تبني أن 
قائدها ال يحمل رخصة ســوق، وخالل توقف 
املركبة متهيدا لسحبها إلى كراج احلجز حضر 
شــقيق املخالف وُرصد وهو يحمل مسدســا 
وذخيرة من مركبــة احلدث، حيث مت ضبطه 
واعترف بأن املســدس والذخيرة تخصه وال 

عالقة لشقيقه بهذه املضبوطات.

أمير زكي - محمد الجالهمة

شرع رجال مباحث العاصمة بالبحث عن 
شخص مجهول الهوية أقدم على سلب موزع 
صحف حتت تهديد الســكن مركبته اليابانية 
موديل 2011 و100 دينار و40 نسخة من اجلريدة 
التــي يعمل بها موزعا وبطاقة ضمان صحي، 
وقال الوافد وهو آســيوي انه وجد شــخصا 
يعتــرض طريقه خالل قيامــه بوضع جريدة 
فــي صندوق مبنطقة الســرة ومن ثم اشــهر 
سكينا في وجهه وطلب منه ان يسلمه مفتاح 
سيارته وكل ما بحوزته ومن ثم ترك له مفتاح 

سيارة كورية موديل 2014 وقال مصدر امني مت 
االستعالم عن املركبة الكورية وتبني انها مبّلغ 
عن ســرقتها خالل وقوفها بوضعية تشغيل 

مقابل مجمع جتاري.
من جهــة أخرى أمــر وكيل نيابــة حولي 
باحتجاز عراقي في نظارة مخفر سلوى متهيدا 
لعرضه عليه، وذلــك في أعقاب تقدم مواطن 
ببالغ أكد من خالله قيام شــاب عراقي بسلبه 
هاتفه النقال وقيام املارة بالتسكير على اللص 
وضبطه وتسليمه لرجال األمن، يذكر ان املبلغ 
أو املدعي يعمل في شــركة قطاع خاص وهو 

مواطن.

عبداهلل قنيص

لعبــت الصدفة دورا كبيــرا في توقيف لص 
وشريكه بعد أن نفذا واقعة سرقة محل للهواتف 
في منطقة اجلليب بســاعات محدودة، وبحسب 
مصدر أمني فإن صاحب محل للهواتف سارع إلى 
إبالغ عمليات الداخلية عن قيام شخص بعرض 
هاتف للبيع وان هذا اجلهاز الذي يعرضه للبيع 
سرق قبل ســاعات وانه أبلغ عن واقعة السرقة 
وســجل بالغا بالواقعة في مخفر اجلليب محددا 
املسروقات بـ 9 آالف دينار، ممثلة في 3000 دينار 
نقــدا وهواتف بقيمة 6 آالف دينار. وقال مصدر 

أمني: فور تلقي عمليات الداخلية البالغ ســارع 
رجال مباحث اجلليب وألقوا القبض على البائع 
وبالتحقيــق معه قــال: إن الهاتــف الذي عرضه 
للبيع قدمه شــقيقه له كهديــة ونظرا الحتياجه 
للمــال ووجود هاتف ذكــي معه قرر بيعه ونفى 

الشاب أن يكون له عالقة بواقعة سرقة احملل.
 وأضاف املصدر مت االنتقال إلى مسكن البائع 
والقبــض على شــقيقه وبالتحقيق معه اعترف 
بأنه وآخر قبض عليه الحقا نفذا واقعة ســرقة 
محل الهواتف وانه قدم هاتفا من بني املسروقات 
كهدية لشــقيقه دون أن يعرف أن الهاتف الهدية 

سيكون سببا في ضبطه.

كشف عن اعترافات مثيرة بـ 4 حبات ذهب أصلي

مباحث اجلليب أطلقت سراح البائع وأمسكت الشقيق

»مولتوف« ومخدرات حتيل 
خليجياً إلى »املكافحة«

البحث عن لص سلب موزع 
صحف مركبته 2011 وترك 

له مركبة موديل 2014

طالب استعار سيارة 
صديقه ليوم فاتهمته والدة 

الطالب بخيانة األمانة

مصري يتهم ذئبًا بالشروع 
في االعتداء على ابنه الطفل

إهانة أميركية
 في الشارع العام

محمد الدشيش ـ هاني الظفيري

أمر مدير امن اجلهراء باحالة شاب خليجي 
إلى االدارة العامة ملكافحة املخدرات، وارفق في 
ملف االحالة عدد الظرف هيروين وابرة بها مادة 
مخدرة وكيس شبو وملبة وفيلم وبطل بنزين 
وفتيلة مولتوف ومقص، وتبني خالل معاينة 
املركبة التي ضبط عليها اخلليجي في منطقة 
سعد العبداهلل ان اللوحة االمامية مغايرة عن 

اللوحة اخللفية.

أمير زكي

شــرع رجال مباحث العاصمة بالبحث عن 
شخص مجهول الهوية أقدم على سلب موزع 
صحف حتت تهديد الســكن مركبته اليابانية 
موديل 2011 و100 دينار و40 نسخة من اجلريدة 
التي يعمل بها موزعا وبطاقة ضمان صحي، وقال 
الوافد وهو آسيوي انه وجد شخصا يعترض 
طريقه خالل قيامه بوضع جريدة في صندوق 
مبنطقة السرة ومن ثم اشهر سكينا في وجهه 
وطلب منه ان يســلمه مفتاح سيارته وكل ما 
بحوزته ومن ثم ترك له مفتاح سيارة كورية 
موديل 2014 وقال مصدر امني مت االستعالم عن 
املركبة الكورية وتبني انها مبّلغ عن ســرقتها 
خالل وقوفها بوضعية تشــغيل مقابل مجمع 

جتاري.

محمد الجالهمة

امر وكيل نيابة حولي بتسجيل قضية خيانة 
بحق شاب يدعى )س.د( وجار تسجيل قضية 
بهذا املسمى بعد ان تقدمت مواطنة ببالغ الى 
مخفر شــرطة الســالم وقالت فيه ان مركبتها 
موديــل 2013 كانت بحيازة ابنها الطالب، وان 
زميل ابنها الطالب اســتعار منــه املركبة قبل 
15 يومــا وملدة يوم واحــد فقط ولكنه لم يعد 

واغلق هاتفه.
وقال ابن املبّلغة ان كل معلوماته عن صديقه 
اخلائــن انه يقيم في منطقة ســعد العبد اهلل 

ويعرف اسمه الثنائي فقط.

محمد الدشيش

تقدم وافد مصري الى مخفر خيطان واتهم 
شــخصا مجهــوال بالتحرش بابنــه البالغ من 
العمــر 6 أعوام، وقال املبلغ ان ابنه ابلغه بأن 
مجهوال صــدرت عنه تصرفــات غريبة خالل 
تواجده مقابل منزل العائلة، وســجلت قضية 

هتك عرض قاصر.

محمد الجالهمة

اتهمــت وافدة اميركية قائد مركبة قدمت رقم 
لوحاتها بسبها وتعمد االصطدام بسيارتها، مقابل 
مجمع شهير، وسجلت قضية سب وقذف وجار 

استدعاء املدعى عليه.

املتهمون بتهريب احلشيش وأمامهم املضبوطات

إحالة 6 إيرانيني قدموا بحرًا 
بـ 41 قطعة حشيش

هاني الظفيري - محمد الدشيش

متكنــت اإلدارة العامــة خلفر الســواحل بعد 
منتصــف ليلة أمس من رصــد هدف داخل املياه 
اإلقليميــة الكويتية من قبل املنظومة الرادارية، 
فقامــت دورية باالقتراب من الهدف الســتيقافه 
والتأكــد منه ولكن الهدف، وهو لنش، لم ميتثل 
لألوامر وقام بإلقاء جسم غريب في عرض البحر.  
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: على الفور مت 
اإلسراع في انتشال هذا اجلسم وتبني أنه قطعة 
بالســتيكية مربوطة بحبــل بآخره كيس أبيض 
داخله مواد يشــتبه في أنها مخــدرة، ومت طلب 
إسناد إليقاف اللنش. وعند استيقافه وتفتيشه 
اتضــح أن به 41 قطعة يشــتبه بأنها مخدرات.. 
وقد مت ســحب اللنش إلى قاعــدة صباح األحمد 
خلفر السواحل وإحالة من عليه وهم 6 إيرانيني 

واملضبوطات إلى جهة االختصاص.


