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إعداد: مؤمن المصري

محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
متكن مواطن من منع خادمته اآلسيوية من االقدام 
على االنتحار بعد أن هددت بنحر عنقها وذلك في منطقة 
صباح الس����الم حيث قام املواطن بتجريد اخلادمة من 
السكني التي كانت حتملها وتضعها على رقبتها بعد ان 
دخلت في حالة هستيرية ما جعل املواطن يصطحبها 
الى مخفر املنطقة الذي احتجز اآلسيوية وسجل بحقها 

قضية حملت مسمى شروع في االنتحار. ومن جانب 
آخر، أقدمت وافدة هندية )38 عاما( على االنتحار بإلقاء 
نفسها من الطابق الثاني في منطقة خيطان حيث حلقت 
بها عدة اصابات متفرقة جراء اصطدامها باألرض، وافاد 
املصدر بأن الوافدة اكدت ان اقدامها على هذا الفعل جراء 
الرسالة التي وصلت لها من اسرتها وألسباب عائلية 

وسجلت قضية شروع في االنتحار.

خادمة تهدد بنحر نفسها وأخرى تسقط من »الثاني«

أعضاء الشبكة المتهمة باإلرهاب خططوا لشراء سيارات سكراب لتنفيذ عملياتهم 
ورصدوا 1500 دينار للحصول على مواد كيماوية لتصنيع المتفجرات

مؤمن المصري - محمد الجالهمة ـ عبداهلل قنيص ـ محمد الدشيش
تواصل النيابة العامة اليوم حتقيقها مع بعض املتهمني 
بارتكاب اعمال ارهابية واستهداف منشآت حيوية حيث اعترف 
املتهمون الذين خضعوا للتحقيقات امس عن نيتهم ش���راء 
عدد من املركبات املتهالكة من داخل حراج السيارات لتنفيذ 
عملياتهم االرهابي���ة الى جانب حتديدهم مبلغ 1500 دينار 
لشراء مواد كيماوية تشترى من السوق احمللي بحيث تكون 
هذه املواد قابل���ة للتفاعل واحداث تفجيرات قوية ومؤثرة 
عبر اطالعهم على مواقع الكترونية متخصصة في تصنيع 
املتفجرات. وقالت مصادر مطلعة على سير التحقيقات ان 
النيابة العامة بصدد اخطار وزارة الداخلية باسماء مواطنني 
آخرين وردت اسماؤهم في التحقيقات مع املتهمني، مشيرة 
الى ان وزارة الداخلية ستكون ملزمة بضبط جميع من ترد 
اسماؤهم والتحقيق معهم قبل ارسالهم الى النيابة العامة 

للتحقيق وان هؤالء االشخاص اجلدد سيتم وضع اسماؤهم 
على قوائم غير املسموح لهم مبغادرة البالد.

واشارت املصادر الى ان النيابة العامة حتاول من خالل 
التحقيقات مع املتهمني التوصل الى أدلة مادية تؤكد تورطهم 
في ارتكاب اعمال ارهابية. واشارت املصادر الى ان النيابة 
العامة طلبت إعادة حتميل املواق���ع املوجودة على اجهزة 
الكمبيوتر اخلاصة باملتهمني، وذلك ملعرفة حقيقة دخولهم الى 
املواقع التي تعلم كيفية صناعة شحنات متفجرة بقوة تأثير 
مرتفعة. وأضافت املصادر انه ستتم االستعانة بخبراء من 
اجل استعادة اي بيانات من هذه األجهزة قد يكون املتهمون 

قاموا بإلغائها أو مسحها من أجهزتهم.
الى ذلك، يصل وزير الداخلية اليوم قادما من لبنان بعد 
زيارة خاصة. على صعيد ذات صلة، أصدرت وزارة الداخلية 
ممثلة في اإلعالم األمني بيانا صحافيا على لسان مدير إدارة 

اإلعالم األمني باإلنابة املقدم وليد غامن الغامن أكد ان القيادة 
العليا لوزارة الداخلية قد أرست قواعد استراتيجية شاملة 
ملواجهة اي طارئ حفاظا على أمن الوطن وأمان املواطنني. 
وأوضح ان وزير الداخلية الفريق الركن .م الشيخ جابر اخلالد 
يش���دد دائما على ضرورة االلتزام بقمة اليقظة واجلاهزية 
وعلى انتهاج سياس���ة ثابتة لألم���ن الوقائي للتصدي ألي 
احتم���االت بالنظر الى األوضاع الدقيق���ة في املنطقة وهي 
توجيهات يتابع تنفيذها وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد 
الرجيب، ووكيل وزارة الداخلية باإلنابة الفريق غازي العمر. 
وأش���ار الغامن الى ان االجناز الكبير الذي حققه رجال امن 
الدولة بضبط ش���بكة ارهابية، تتبع تنظيم القاعدة تضم 
6 مواطنني كانت تس���تهدف تنفيذ مخطط يتضمن تفجير 
معس���كر عريفجان ومبنى جهاز امن الدولة ومنشآت مهمة 
اخرى، يبرز جناح االس���تراتيجية الت���ي اختطتها القيادة 

العليا للوزارة، ويأتي هذا االجناز جتس���يدا لسياسة األمن 
الوقائ���ي التي تنتهجها حماية ألمن الوطن وأمان املواطنني 

في مواجهة اإلرهاب.

محامي المتهمين:ال داعي لتهويل القضية

قال احملامي ع���ادل عبدالهادي والذي كلف كأحد أعضاء 
هيئة الدفاع عن املتهمني ان القضية املعروضة امام النيابة هي 
قضية عادية، مشيرا الى ان النيابة ابلغته بامكانية حضور 
التحقيقات مع املتهمني باعتبارها ليست سرية، مشيدا بهذا 
االجراء والذي سيمنح هيئة الدفاع طمأنينة لسير العدالة. 
واش���ار الى انه ابلغ بأن النيابة لم جتر حتقيقا مع أي من 
املتهمني أمس وانه يرجح ان تستكمل التحقيقات معهم اليوم، 

ودعا وسائل االعالم الى عدم تهويل القضية.

اللواء ثابت املهناالعميد يوسف االنصاري

األنصاري: درجات الحرارة العالية تستوجب 
وجود مطفأة حريق في كل سيارة

المهنا: سنتعاون مع البلدية لتفعيل تحديد 
أوقات عمل المحالت بعد منتصف الليل

 جددت اإلدارة العامة لإلطفاء تأكيدها أهمية 
تزويد املركبات مبطفأة حريق حماية لركابها 
ومرتادي الطريق إضافة الى التخفيف من آثار 

احلريق عند وقوعه في املركبة.
واوضح نائب املدير العام لشؤون املكافحة 
وتنمية املوارد البشرية في اإلدارة العميد يوسف 
األنصاري ل� »كونا« ان »املطفأة مبختلف انواعها 
هي اداة اولى للمكافحة حيث ان احلرائق تبدأ من 
صغير الشرر واملكافحة بداية نشوب احلريق 

حتد من حجم اخلسائر بشكل كبير«.
وش����دد األنص����اري على ض����رورة وجود 
املطفأة في املركبة السيما ان درجات احلرارة 
في الب����الد مرتفعة جدا االم����ر الذي يرفع من 
معدالت حرائق املركبات في البالد. ودعا الى ان 
تكون املطفأة مطابقة لشروط اإلطفاء مبينا ان 
بعض املطفآت املوجودة في األسواق معتمدة 

ومطابقة للمواصفات العاملية التي يفضل ان 
يشتري منها مالكو املركبات.

وافاد بأن املطفأة يجب ان تتصف مبواصفات 
محددة منه����ا أال يتجاوز وزنها الكيلو غرامني 
وان تك����ون مادة إطفاء احلري����ق من البودرة 
)اي.بي.سي( املخصصة ملكافحة جميع أنواع 
احلرائق حيث ان حرائق املركبات متنوعة منها 
الكيميائي����ة والكهربائية وغيرها. واكد اهمية 
اتباع إرشادات محددة في حال اندالع احلريق في 
املركبة وهي ايقاف املركبة على جانب الطريق 
وتأمني املوقع واخراج ركابها ومن ثم االتصال 
بهاتف االم����ان 777 والرقم اجلديد للهاتف 112 
واخيرا محاولة إطفاء احلريق. ولفت الى انه في 
حال نقل مواد خطرة ساعة اندالع احلريق يجب 
إبالغ رجال اإلطفاء عن طبيعة املواد املنقولة 

ليتخذوا اإلجراءات اخلاصة بها.

اكد وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
االمن العام اللواء ثابت املهنا اهمية التنسيق 
والتعاون بني كافة االجهزة احلكومية لتفعيل 
القوانني وتنفيذها ملا فيه حتقيق املصلحة العامة 
مشيدا بجهود البلدية وتعاونها املثمر والبناء. 
وقال في اجتماع ترأسه وضم مدراء االمن العام 
في احملافظات الس����ت ونائب مدير عام بلدية 
الكويت حملافظتي العاصمة واجلهراء املهندس 
محمد احلريص وقيادات من بلدية الكويت ان 
قرار مجلس الوزراء واخلاص بتحديد اوقات 
العمل للمحال الواقعة في املناطق الس����كنية 
مت تفعيل����ه فور صدور االجراءات املنظمة له 

وذلك عمال على راحة املواطنني.
واوضح الل����واء املهنا ان الق����رار واضح 
وصريح وهناك فرق بني املناطق الس����كنية 
واملناطق االس����تثمارية وان كان ال يفصلهم 

سوى ش����ارع مشيرا بذلك الى ان القرار حدد 
مواعيد االغالق بالنسبة للمناطق السكنية في 

منتصف الليل متاما.
واض����اف ان وزارة الداخلية اعدت تقريرا 
في عام 2007 ومت عرضه على مجلس الوزراء 
وبناء على هذا التقرير صدر قرار حتديد ساعات 
العمل في محال الس����كن اخلاص مبينا ان اي 
استثناء البد ان تتم املوافقة عليه من وزارة 
الداخلية. واشار الى استجابة بعض اصحاب 
احمل����ال وقد مت االطالع عل����ى العقوبات التي 
حددتها بلدية الكويت في هذا الشأن كما تطرق 
الى آلية العمل في هذه احملالت خالل ش����هر 
رمضان املبارك. واكد اس����تعداد قطاع االمن 
العام ملصاحبة مفتشي البلدية عند املرور على 
ه����ذه احملال لتفعيل القرار واتخاذ االجراءات 

املناسبة حيال احملال املخالفة.

المحكمة تبرئ الكندي )جويدو( من 
تهمة االتجار بالخمور من أول جلسة

دفاعه طعن بعدم جواز الطعن بالتمييز

جنح احملاميان رياض الصانع ونيڤني معرفي في تأكيد 
براءة موكلهما الكندي جويدو د. الذي كانت محكمة أول درجة 
قد قضت بحبسه 3 سنوات التهامه باالجتار باخلمور ثم برأته 
محكمة اجلنح املستأنفة إال أن وزارة الداخلية لم تفرج عنه 
وأمرت بإبعاده ثم قدمت النيابة العامة طعنا بالتمييز في 
حكم البراءة. وقد أصدرت دائرة اجلنح التمييزية برئاسة 
املستشار نايف املطيرات حكمها أمس في نفس اجللسة بعد 
أن ترافع احملاميان الصانع ومعرفي وطعنا في عدم جواز 
الطعن بالتمييز. وترافع الصانع ومعرفي ش����فاهة دافعني 
بعدم جواز الطعن حيث ان احلكم الصادر من محكمة اجلنح 
املستأنفة لم يقض بعقوبة احلبس املنصوص عليها وإمنا 
قض����ى ببراءة املتهم. مؤكدين أن املش����رع وضع قيدا على 
أحقية النيابة العامة في الطعن بالتمييز في األحكام الصادرة 
من محكمة اجلنح املستأنفة شريطة ان يكون احلكم قضى 
بعقوبة احلبس. وأكد احملامي الصانع ان األصل في اجلنح 
عدم جواز التمييز وأن احلكم الصادر باالستئناف يعتبر 
حكم����ا نهائيا، حيث انه قد حاز حجية األمر املقضي، األمر 
ال����ذي ال يجوز معه التعدي على قاعدة قضائية. وتخلص 
وقائع القضية رقم 2009/4560 في ان االدعاء العام أس����ند 
للمته����م الكندي وآخر أميركي لم يتم ضبطه تهمة االجتار 
باخلمور. وبتاري����خ 2009/5/20 قضت محكمة أول درجة 
بحبس املتهمني 3 س����نوات مع الش����غل والنفاذ واإلبعاد. 
اس����تأنف املتهم احلكم فقضت محكمة اجلنح املس����تأنفة 
بتاريخ 2009/6/8 برئاس����ة املستشار محمد اخللف بإلغاء 
حكم أول درجة وبراءة املتهم لعدم االعتداد باإلذن الصادر 
من مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات وبطالنه. إال 
أن النيابة العامة اجتهت للطعن على احلكم تأسيسا على 
نص املادة )200( من القانون رقم 17 لس����نة 1960، فقضت 

التمييز بحكمها املتقدم أمس.

احملامية نيڤني معرفياحملامي رياض الصانع

املتهمون الستة وامامهم كمية احلشيش املضبوطة والنقود

)محمد ماهر(حادث الدائري السادس قبل نقل الشاحنة

مشاجرة بنغالية »أربعينية« في المنقف

3 سكارى ومتعاط في قبضة »األمن« و»النجدة«

عشرينية توفيت فجأة في منزل أسرتها

4 مجهولين يعتدون بالضرب
على وافدين مصريين بال سبب

محمد الدشيش
اندلعت مشاجرة في منطقة املنقف بني عدد كبير من العمالة البنغاليني 
اثر خالف بينهم حول حتميل ونقل البضائع الى الس����يارات قرب احد 
املجمعات التجارية في املنطقة. وفي التفاصيل كما يوردها مصدر أمني 
ان 42 وافدا بنغاليا دخلوا في مشاجرة في مواقف احد املجمعات التجارية 
مبنطقة املنقف لترد عدة اتصاالت من مواطنني على هاتف األمان يبلغون 
عن وقوع املش����اجرة البنغالية ليتم توجيه عدد من دوريات األمن الى 
املنطقة، وفضت املشاجرة وقبض على 10 أشخاص، بعضهم حلقت به 

اصابات متفرقة ونقلوا الى مخفر املنطقة وسجلت قضية.

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
متكن رجال جندة حولي من ضبط مواطن بحالة س����كر واضح في 
منطقة الساملية مساء أمس األول، وبتفتيش املواطن عثر بحوزته على 
بطل خمر محلي ليتم االستعالم عنه ليتضح انه مطلوب على ذمة قضية 

اهانة رجل أمن لتتم احالته الى التنفيذ.
من جهة أخرى، متكن رجال دوريات جندة الفروانية من ضبط بدون 
وبحوزته أدوات تعاط مبنطقة االندلس ومتت احالته الى االدارة العامة 
للمخدرات. والى منطقة الشويخ فقد متكن رجال دوريات األمن من ضبط 
مواطنني بحالة سكر بنينّ بعد ان قاما بازعاج املارة ليتم ضبطهم واحالتهم 

الى مخفر الشويخ ليتم تسجيل قضية سكر في مكان عام.
وبحسب مصادر أمنية فإن رئيس عمليات العاصمة املقدم عبدالرحمن 
الش����راح أوعز الى رجاله بضرورة تتبع املشتبه بهم وضبطهم وعدم 

التسامح في اتخاذ االجراءات القانونية.

 هاني الظفيري
أحيلت جثة فتاة 24 عاما مساء أمس األول إلى الطب الشرعي للوقوف 
على أسباب وفاتها في منزل أسرتها مبنطقة النسيم. وفي التفاصيل أن 
بالغا ورد إلى عمليات الداخلية أول من أمس يفيد بوفاة فتاة عشرينية 
في منزل ذويها ليتجه رجال األمن الى املنزل، وافاد افراد اسرتها بأنهم 
فوجئوا بها جثة هامدة على سريرها، حينما شاهدوها ملقاة على سريرها، 
ليتم رفع البصمات من على غرفتها واحالة جثتها إلى الطب الش����رعي 

للوقوف على اسباب الوفاة التي يرجح أن تكون طبيعية.

هاني الظفيري
تقدم وافدان من اجلنس���ية املصرية الى  مخفر اجلهراء مدعيني 
أنهما تعرضا للضرب املبرح أثناء عملهم في أحد احملالت التجارية 
مبنطقة البنايات االستثمارية في اجلهراء وذلك على يد اربعة شبان 
بعد أن اقتحموا احملل واوسعوهما ضربا والذا بالفرار، وافاد الوافدان 
بأنهما لم يقدما على فعل ما يجعل الشبان يغضبون ليتم تسجيل 

قضية وجار البحث عن األربعة الهاربني.
وفي التفاصيل ان العاملني كانا يقومان بعملهما االعتيادي وهو 
اصالح ديك���ورات أحد احملالت الواقعة في البنايات االس���تثمارية 
باجلهراء، وفجأة اقتحم احملل اربعة ش���بان قام���وا باالعتداء على 
الوافدين. هذا ما أكده الوافدان في التحقيقات األولية األمر الذي احال 

ملف القضية الى رجال املباحث لتعقب خطوات املعتدين.

5 مواطنين وأردني سقطوا بـ 5 كيلوغرامات حشيش و26 ألف دينار
أمير زكي

كشفت التحقيقات التي اشرف 
عليها مدير ع����ام االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات العميد الشيخ 
أحمد اخلليفة عن حيازة مواطن 
جلنس����ية خليجية كما كشفت 
التحقيق����ات ان املواط����ن والذي 
ألقي القب����ض عليه اثر ضبط 5 
كيلوغرامات من مادة احليش و4 
مواطنني واردني ش����ركاء له عن 
انه يستخدم في تنقالته اجلواز 
اخلليجي خصوصا انه مطلوب 
لتنفيذ حكم باملؤ د مبوجب اسمه 
املسجل في اجلواز الكويتي، كما 
تبني ان هذا املتهم مزدوج اجلنسية 
س����بق ان ادين بتهريب طن من 
مادة احلشيش الى دولة خليجية 
والالفت في قضية املخدرات التي 
العامة للمخدرات  االدارة  انتهت 
منه����ا ام����س ان بداي����ة توقيف 
املتهمني كان����ت من خالل صفقة 
محدودة قوامها اصبعني من مادة 

احلشيش.
وح����ول بداية القضية مرورا 
بضبط املتهمني قال مصدر امني 
ان معلومات وردت الى مدير عام 
العامة ملكافحة املخدرات  االدارة 
العميد الشيخ احمد اخلليفة عن 
املواد املخدرة  اجتار ش����اب في 
وعليه كلف ادارة املكافحة احمللية 
بقيادة العقيد احمد الش����رقاوي 
ومبس����اعدة املقدم محمد الهزمي 

والرائد محم����د قبازرد والنقيب 
حمد الصب����اح واملالزمني اولني 
الربيع����ة وعبدالعزيز  عبداهلل 
الى ان رجال  العقيلي، مش����يرا 
املكافح����ة اقنعوا املتهم بش����راء 
اصبعني مبقابل 100 دينار وحضر 
املتهم ال����ى منطقة قرطبة وكان 
برفقته وافد اردني »أخرس« وبعد 
تسليم املتهم االصبعني مت ضبطه 
ومن ثم جرى االنتقال الى مسكنه 

في السرة ليعثر رجال املكافحة 
بداخله على نصف كيلو حشيش 
و12 اصبعا واعترف بأن االردني 
يساعده في االجتار كما اعترف بأنه 
يشتري املخدرات من مواطن كان 
عسكريا في وزارة الداخلية وطلب 
املتهم  املتهم االول استدراج  من 
الثالث لشراء مخدرات منه وبعد 
ان حضر املتهم وبحوزته كمية من 
الهيروين لبيعها للمتهم االول مت 

القبض عليه وانتقل رجال املباحث 
الى مس����كنه في االندلس وعثر 
بداخله على كيلو من احلشيش 
واعترف املتهم الثالث على املتهم 
الرابع وارشد رجال املكافحة الى 
مسكنه في اجلهراء لينتقل فريق 
العمل الى اجلهراء ومتت مداهمة 
منزل املتهم الرابع بعد اذن نيابي 
وعثر بداخله على 3 كيلوغرامات 

حشيش و6آالف دينار.

أحدهم يحمل جنسية خليجية ومطلوب للسجن المؤبد بـ »الكويت« وصدر طن حشيش لدولة خليجية

وفاة سوري وإصابة بريطانية وطفل في حوادث متفرقة
أمير زكي ـ هاني الظفيري

لقي وافد س���وري )65 عاما( مصرعه اث���ر انقالب مركبته 
على طريق الساملي وحتديدا قبل منفذ الساملي ب� 30 كيلومترا، 
كما حلقت مبرافقيه الثالثة اصابات متفرقة ليتجه الى املوقع 
ضابط االرتباط ماجد الصليل���ي وفني الطوارئ ربحي العمر 
واسماعيل علي وفادي عدنان ومت نقل املصابني وادخالهم عناية 

مستشفى اجلهراء.
وإلى طريق الدائري السادس السريع فقد وقع حادث تصادم 
بني مركبة صالون وشاحنة نتج عنه اصابة وافدين من اجلنسية 
املصرية مت نقلهما عن طريق رج���ال الطوارئ الطبية بقيادة 

أبومحمود وريكارد وعصام احمد الى مستشفى الفروانية.
وإلى طري���ق الفحيحيل فقد وقع حادث تصادم بالقرب من 
السفارة االيرانية اسفر عن اصابة بريطانية )17 عاما( واصابة 
طفل )6 س���نوات( وحدث )15 سنة( ومت نقلهم الى املستشفى 
األميري عن طريق بسام ربيع وجاسم القطان وأسامة النجار 

وإبراهيم علي.

احملامي عادل عبدالهادي


