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عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري
أح���ال رجال إدارة جندة حولي مواطنا إلى 
اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية بعد أن عثر 
بحوزته على كمية من أدوات السحر والشعوذة 
ومخدرات ترقى إلى حد االجتار كما عثر بحوزة 
املواطن على كمية من احلبوب من نوع كابتي 
وجرى في ذات القضية إحالة شابني كانا برفقة 

املش���عوذ الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
جراء االشتباه في تعاطيهما املواد املخدرة.

وكانت دورية تقوم بجولة امنية في محيط 
جمعية القرين عندما رصدت مركبة متوقفة في 
ساحة ترابية ومت اخضاع من بداخلها وعددهم 
3 للتفتيش ليعثر بحوزة أحدهم على حبوب 

وادوات شعوذة.

أدوات سحر وشعوذة ومخدرات مع مواطن

تعميم صور مجوهرات »المليون ونصف المليون دينار« على محالت الذهب

عبداهلل قنيص
املباحث  الي����زال رج����ال 
اجلنائية منذ اخلميس قبل 
املاضي يجرون حتريات مكثفة 
للتوصل الى هوية اللصوص 
الذين قاموا بالسطو على محل 
ذهب في الفحيحيل واخلروج 
مبجوه����رات قيمتها مليون 

ونصف املليون دينار.
وحول آخر تطورات البحث، 
قال مصدر امني ل� »األنباء«: ان 
رجال املباحث اجلنائية بقيادة 
وكيل الوزارة باالنابة ووكيل 
وزارة الداخلية لشؤون االمن 
اجلنائي الفريق غازي العمر 
يشرف شخصيا على امللف 
الذي يرأسه مدير عام املباحث 

اجلنائي����ة اللواء عبداحلميد 
العوضي، فيما اليزال رجال 
بحث وحتري االحمدي بقيادة 
مديرهم العقيد داود الكندري 
يكثفون حترياتهم في املنطقة 
بحثا عما ميك����ن ان يدل او 
يرش����د او يكشف عن هوية 

اجلناة.
واوضح املصدر ان الفريق 
العمر قام بتشكيل فرقة خاصة 
م����ن رجال املباح����ث لرصد 
جميع محالت الذهب العاملة 
في الكويت، خصوصا ورش 
الذهبية  تصنيع املشغوالت 
واملجوه����رات، مش����يرا الى 
ان رج����ال الفرق����ة اخلاصة 
قام����وا بتعميم صور خاصة 

للمجوهرات املس����روقة ومت 
الطل����ب من اي صاحب محل 
مجوهرات تصل اليه اي قطعة 
من تلك التي تظهر بالصور 
ان يبادر باالتصال على ارقام 
هواتف وزارة الداخلية التي 

ارفقت الصور.
واوض����ح املصدر ان هذه 
الصور مت تعميمها في وقت 
سابق � كما اشارت »األنباء« 
االسبوع املاضي � على جميع 
املنافذ البرية والبحرية واملطار 
وذلك للحيلولة دون تهريبها 
وهو اجراء احترازي يتخذ في 

مثل هذه احلاالت.
من جهة اخرى، اكد مصدر 
في االدلة اجلنائية ما سبق ان 

نشرته »األنباء« يوم اجلمعة 
املاضي ع����ن ان وراء عملية 
السرقة 4 اشخاص، خصوصا 

بع����د ان عثر رج����ال االدلة 
اجلنائية اثناء رفع البصمات 
على 4 بصمات ل� 4 اشخاص 

مجهولني، مشيرا الى انه لم 
يتم العثور على اي بيانات عن 
البصمات االربع التي رفعت 
عن ارفف احملل واخلزنة وسلم 
احلريق الذي استخدمه اجلناة 
الى س����طح بناية  للوصول 
احملل، ومن ثم التس����لل عبر 

فتحات التكييف.
فيما ذكر مصدر امني مطلع 
القضية ان رجال  على ملف 
مباحث االحم����دي وبقيادة 
العقي����د داود الكندري قاموا 
على مدار 10 ايام باس����تدعاء 
مشبوهني مسجلني في قضايا 
من هذا النوع، ومت التحقيق 
معهم غير انه لم يتوصل الى 

شيء مع اي منهم.

وع����ن احتم����ال تهريب 
املجوهرات املسروقة الى خارج 
البالد، اوضح املصدر ان هذا 
االحتمال ضئيل للغاية ان لم 
يكن معدوما وسط التشديدات 
االمنية على املنافذ بعد عملية 
السرقة، مشيرا الى مراجعة 
ملفات القادمني بكارت زيارة 
التزال تت����م بحثا عن خيط 
ميك����ن ان يؤدي الى اجلناة، 
خصوصا مع احتمال ان يكون 
اجلناة قد قدم����وا الى البالد 
بكارت زيارة متاما كما حصل 
مع لصوص سرقة محل ذهب 
الفروانية الذين قدموا بكروت 
زيارة ونفذوا سرقتهم قبل ان 
يتم القبض عليهم في اململكة 

العربية السعودية واعادتهم 
الى الكويت ومحاكمتهم.

واختتم املصدر حديثه ل� 
»األنباء«: أن هذه القضية تلقى 
اهتماما على أعلى املستويات 
الداخلية، ويتم  ف����ي وزارة 
استعراض ملفها بشكل يومي 
أثناء اجتماعات قيادات األمن 
اجلنائي حيث يطلع القياديون 
على تقرير يومي حول آخر 
املستجدات عن هذه القضية 
التي يأمل رجال املباحث في 
حل وفك غموضها خالل الفترة 
القادم����ة، خاصة م����ع توفر 
عينة DNA للجناة كانوا قد 
تركوها ورائه����م في موق��ع 

اجلرمي��ة.

صور املجوهرات التي عممها رجال املباحث اجلنائية على محالت الذهب واملجوهرات في الكويت األسبوع املاضي

اللواء عبداحلميد العوضيالفريق غازي العمر

احملامي عبداهلل األحمد

مصرع مصري اصطدم بشاحنة تنظيف
ونساف يقتل آخر على طريق كبد

ضبط هندية تروج الخمور في الجليب

ضبط شابين »بدون« تخصصا
في سرقة وسلب اآلسيويين

أمير زكي
درجت العادة أن يتم ضبط آسيويني ذكور يبيعون اخلمور ولكن 
هذا ال مينع من ضبط آسيويات يشرفن على تصنيع اخلمور ولكن 
ان يتم ضبط مروجة للخمور فتلك هي الغرابة والتي شهدتها منطقة 
اجلليب، إذ متكن النقيب عبدالعزيز البعير ووكيل ضابط سلمان 
اخلالدي من ضبط وافدة آسيوية تقوم ببيع اخلمور. وقال املصدر 
ان البعير واخلالد شاهدا آسيوية حتمل شنطة ولدى طلب توقيفها 
حاولت الهرب ليتم ضبطها وبتفتيش الشنطة التي كانت حتملها 
وجد بداخلها 80 زجاجة خمر محلي ومت احالتها الى االدارة العامة 

ملكافحة املخدرات ملعرفة املصنع الذي تديره أو تشتري منه.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
احال رجال امن اجلهراء شابني من غير محددي اجلنسية حتوم 
حولهما ش���كوك في انهما وراء العديد من عمليات السلب بالقوة 
التي استهدفت آسيويني، وقال مصدر امني ان تعدد قضايا سلب 
اآلسيويني في محافظة اجلهراء خصوصا على الطرقات السريعة 
دعا مدير امن اجلهراء الى توزيع قوة على الطرق السريعة ورصد 
النقيب مطر سبيل ووكيل ضابط سعد عاشق شابني يطلبان من 
مركبة بقيادة آس���يوي التوقف وراقبا املوقف واذ باحد الش���ابني 
يعتدي بالضرب على السائق واآلخر يكبله ليتم ضبطهما باجلرم 
املشهود واعترفا امام سبيل وعاشق بعدد من قضايا السلب بالقوة 
وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي اعترفا بانه حصيلة امس االول.
م���ن جهة اخرى القى أمن اجله���راء القبض على مصريني كانا 
يقومان بسرقة كيبالت واعترفا بانهما نفذا سرقات ملمتلكات دولة 

من مدارس خالل العطلة الصيفية واحيال لالختصاص.

الجويسري ينتقد هدر »التعليم العالي« للمال العام
انتقد احملامي خالد اجلويسري 
بصفت���ه محاميا ع���ن الطلبة 
الكويتيني في جامعات الفلبني ما 
أعلنه ديوان اخلدمة املدنية مؤخرا 
مبخاطبته اجلهات املعنية باإليعاز 
للموفدين القدامى املستمرين في 
الدراسة والذين مت وقف اعتماد 
اجلامعات واملعاهد امللتحقني بها 
في كل من الهند والفلبني بالعودة 
فورا ملباش���رة أعمالهم لوقف 
بعثاتهم أو إجازاتهم الدراسية 
وقفا مؤقتا إجباريا، حلني متكنهم 
من تعديل أوضاعهم باالنتقال 
إلى جامعات أو معاهد معتمدة 
من قبل وزارة التعليم العالي«. 
وقال اجلويسري: »كنا نتمنى من 

ديوان اخلدمة املدنية التريث قبل 
إصدار هذا القرار حلني الفصل في 
الدعوى القضائية احملدد لها يوم 
21 اجلاري بعد ان حددتها الدائرة 

املستعجلة في احملكمة الكلية أو 
حتصني القرار مبدته القانونية 

بعد مرور 60 يوما«.
وزاد اجلويس���ري: يج���ب 
محاسبة املتسبب في إهدار املال 
العام وتبذيره بشأن ما صرف 
للطلبة الدارس���ني في جامعات 
الفلبني طوال الفترة الس���ابقة 
والذين يعيشون مبأزق حاليا 
بسبب تخبطات قرارات »التعليم 
العالي« املسؤولة عن هدر األموال 
العامة املخصصة للطلبة الدارسني 
بعد ان ألغت بأثر رجعي االعتراف 
بشهاداتهم، مؤكدا أنه سيواصل 
سيره بهذه القضية بعد ارتفاع 

عدد موكليه بها.

»التعليم العالي«: لم نمتنع عن تنفيذ حكم قضائي
وكنا بانتظار رد »المالية« لدفع التعويض للشاكي

الدستورية تؤجل طعن »البلدي« الى 21 الجاري 
..واألحمد: الطاعن فاقد للصفة واألهلية

بينما أجلت احملكمة الدستورية برئاسة املستشار يوسف الرشيد 
طعن املرشح السابق للمجلس البلدي خالد سريع الهاجري املقدم 
من قبل احملامي خالد احلمدان بانتخابات البلدي االخيرة في الدائرة 
العاشرة، وذلك جللسة 21 يوليو اجلاري، قال احملامي عبداهلل االحمد 
من فريق الدفاع عن رئيس املجلس البلدي زيد عايش العازمي: »ان 
الطاعن فاقد للصفة واالهلية ملباشرة حقوقه القانونية، مضيفا: 
سنتمسك بهذا الطعن في دفاعنا«. وكان الهاجري قد دفع في طعنه 
بعدم صحة ما ركن اليه حكم اول درجة واالستئناف في حرمانه 

من الترشح بسبب صدور حكم قضائي في حقه.

رداً على قيام محاميين بتقديم شكوى إلقالة رشا الصباح

قالت مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي 
تعليقا على توجيه ش����كوى من قبل احملاميني 
عبدالعزيز البنوان وفواز املخلد للنائب العام 
يطالبان فيها بعزل وكيلة التعليم العالي د.رشا 
الصباح لعدم تنفيذها حلكم قضائي، ان الوزارة 
قامت فور صدور كتاب احلكم بتنفيذه في الشق 
األول منه وهو معادلة الشهادة وأصدرت بذلك 
كتابا برقم و ت ع � 10/س/6870 بتاريخ 2009/6/23 
موجها الى وزارة اخلارجية حيث يعمل املدعي 
به����ا، ضمنته هذا االعتراف، والكتاب موقع من 
وكيلة الوزارة. وفي الشق الثاني منه وهو دفع 
املبلغ احملكوم ب����ه كتعويض اتخذت اجراءات 
صرفه بالكتابة الى ادارة الشؤون املالية لصرف 
التعويض، فكتبت الى وزارة املالية تطلب تعزيزا 

مببالغ لتغطية التعويض في القضايا احملكوم بها 
للمدعي ولغيره، وطلب التعزيز ممهورا بتوقيع 
وكيلة الوزارة وموافقتها، واالستجابة له أمر من 
شأن وزارة املالية، وذلك امر ال يعرفه املدعي مما 
جعله يتصور ان هناك امتناعا عن تنفيذ احلكم، 
ولو كان هناك امتناع عن تنفيذ احلكم ملا متت 
معادلة الشهادة، فتأخر صرف التعويض جاء 
بسبب االجراءات والنظم املفروضة التي البد منها 
في طلب التعزيز لكل امر يطرأ على ميزانيات 
الوزارات بعد اعتمادها في كتب كل من )كتاب 
تعزيز لوزارة املالية و ت ع � 4 � 3690 بتاريخ 
2009/6/17، كتاب لوكيل وزارة العدل و ت ع � 
12 � ق � 1259 بتاريخ 2009/6/21، كتاب من وكيل 

وزارة املالية بتاريخ 2009/6/22(.

أمير زكي ـ محمد الدشيش
تواصلت احلوادث املرورية املروعة، اذ شهدت 
البالد في غضون ال� 24 س���اعة املاضية سلسلة 
من احلوادث العنيف���ة والتي اودت بحياة وافد 
مصري بعد فرم س���يارته الصالون اثر دخولها 
اس���فل ش���احنة للتنظيف في منطقة صبحان، 
ووفاة مصري آخر اثر دهس���ه على طريق كبد 

الصحراوي.
وقال بيان صادر عن االطفاء ان حادث تصادم 
وقع بعد منتصف ليلة امس في منطقة صبحان 
بني سيارة نفايات تابعة للبلدية وسيارة صغيرة 
قائدها مصري اجلنس���ية توفي على الفور في 
احلادث الذي كان مروع املنظر بس���بب صعود 
سيارة النفايات على السيارة الصغيرة مع االشارة 
الضوئية وقام رئيس مركز مبارك الكبير للمواد 
اخلطرة املقدم جمال بليه���ص بفصل الكهرباء 
عن االش���ارة الضوئية واس���تخدام ونش تابع 
لالدارة العامة لالطفاء لرفع سيارة النفايات عن 
السيارة املنكوبة ومت اخراج اجلثة وتعامل مع 
احلادث مركز اطفاء مبارك الكبير للمواد اخلطرة 

بقيادة املقدم جمال بليهص واملالزمني عبدالرحمن 
املس���عود وعلي سلمان وقت احلادث الذي وقع 

في الواحدة ليال.
من جهة اخرى تعطلت حركة الس���ير الكثر 
من س���اعة على طريق الغزال���ي نتيجة حادث 
مركبة اس���فل النفق الواصل بني الرابع وطريق 

الغزالي.
كما شهد طريق املطار حادثا ثالثيا بني مركبتني 
وباص للنقل العام اس���فر عن وقوع تلفيات في 

املركبات واصابة مواطن ووافد.
وعلى الطريق الساحلي مقابل املنقف اسفر 
حادث تصادم عن اصابة كويتيني وبنغالي وفتاة 
غير كويتية وجرى نقل املصابني الى مستشفى 
العدان بواسطة رجال الطوارئ الطبية وهم نبيل 
احمد ونبيل مصطفى واحمد غضنفر وعبداملقصود 
سعيد، كما اصيبت كويتية ومينيتني في حادث 
انقالب على طريق املل���ك فهد ونقلت املصابات 
الى مستش���فى مبارك بواسطة رجال الطوارئ 
عشير املسلماني ومسلم العنزي وعماد جمعة 

وخالد مسالم.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

احملامي خالد اجلويسري

شاحنة القمامة ويبدو أسفلها أجزاء من سيارة الضحية املصري

شاحنة القمامة حطمت سيارة املصري متاما

املروجة الهندية وأمامها كمية اخلمور املضبوطة

الشابان »البدون« بعد القبض عليهما أمس األول


