
الثالثاء
1  سبتمبر 2009

7
االمنية

الصفحة
مؤمن المصري

ألغت محكمة التمييز برئاسة املستشار 
احم���د العجيل حكم محكمة االس���تئناف 
وقضت ببراءة مواط���ن من تهمة تعاطي 

املخدرات.
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم 
وآخرين انهم حازوا واحرزوا مادة مخدرة 

)حش���يش( وكان ذلك بقصد االجتار، كما 
اس���ندت للمتهمني م���ن االول الى الثالث 
تهمة حيازة مادة مخدرة )حشيش( بقصد 

التعاطي.
وقد قض���ت محكمة اول درجة بحبس 
املتهم الثاني اربع سنوات مع الشغل والنفاذ 
وتغرميه اربعة آالف دينار عما اسند اليه من 

اتهام، وقد ايدت االستئناف هذا احلكم، فأقام 
املتهم طعنا على احلكم بالتمييز وحضر 
معه احملامي بشار النصار الذي دفع باخلطأ 
في تطبيق القانون والفساد في االستدالل 
والقصور في التسبيب النتفاء الركن املادي 
للجرمي���ة، كما دفع بخلو االوراق من ثمة 

دليل على مقارفته لها وطالب ببراءته.

»التمييز« تبرئ مواطنًا من تهمة تعاطي المخدرات

الصهريج بعد انقالبه 

)محمد ماهر(الشاحنات سبب رئيسي لالزدحام في املنطقة احلرة

العميد الشيخ أحمد اخلليفة

املتهم وأمامه كمية املخدرات املضبوطة معه

العميد الشيخ أحمد اخلليفة واللواء ثابت املهنا يتوسطان املكرمني

مواطن خرج من السجن ليعود إليه بـ 43 كيلو حشيش 
ويعترف: »أعمل لحساب خالي النزيل في المركزي«

أمير زكي - عبداهلل قنيص - محمد الجالهمة
واص���ل قط���اع االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات توجيه الضربات القاسية لتجار 
امل���واد املخدرة، فبعد اي���ام من ضبط 70 
كيلوغراما بحوزة عس���كري وضبط 150 
كيلوغراما من مادة احلش���يش بحوزة 3 
ايرانيني ومواطنني مرورا بضبط  بحارة 
كميات مختلفة من الهيروين، حتى جرى 
ضبط شاب كويتي عثر بحوزته على 43 

كيلوغراما من مادة احلشيش.
ووفق مصدر امني فإن معلومات وردت 
الى مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميد الش���يخ احمد اخلليفة عن حيازة 
مواطن خرج من السجن املركزي قبل فترة 
وجيزة، وعليه مت تكليف ادارة املكافحة 
العقيد احمد الش���رقاوي  احمللية بقيادة 
ومساعده املقدم محمد الهزمي والرائد محمد 
قبازرد والنقيب حمد الصباح واملالزمني 
اولني ناص���ر العجيم���ان وعلي عبداهلل 
وعبدالعزيز العقيلي، ومتكن فريق العمل من 
استدراج املتهم لشراء كمية من احلشيش، 
ومن ثم جرى ضبطه، وبتفتيش منزله عثر 

فيه على 40 كيلو من احلشيش.
وقال املصدر: اعيد التحقيق مع املتهم 
ليرشد عن 3 كيلوات اخرى لتصل الكمية 
املضبوطة الى 43 كيلو، مشيرا الى ان املتهم 
اعترف انه يتاجر ملصلحة خاله النزيل في 
السجن املركزي وان خاله هو من ينسق 

مع جتار ايرانيني ليوصلوا اليه املخدرات 
ومن ثم يقوم بتصريفها.

من جهته، اكد مدير عام االدارة العامة 
ملكافح���ة املخدرات العميد الش���يخ احمد 
اخلليفة ان ضبط ما يقارب الربع طن من 
املواد املخدرة خالل اسبوعني فقط يؤكد 
مبا ال يدع مجاال للشك ان الكويت وغيرها 
من دول اخلليج العربي مستهدفة من قبل 
مافيا املواد املخدرة، مشيرا الى ان الكمية 
املضبوطة في الكويت منذ بداية رمضان 
تكفي لشعب قوامه 10 ماليني نسمة، مشددا 

على ضرورة تكاتف اجلهود حملاربة آفة 
املخدرات والتقليل من معدالت املتعاطني، 
وهو ما يؤدي الى خفض الطلب على هذه 

السموم املخدرة.
وق���ال العميد الش���يخ احمد اخلليفة، 
في تصريح صحافي عقب ضبط مواطن 
والعثور بحوزته على 4  3 كيلو من مادة 
احلشيش، ان السيطرة على قضايا التعاطي 
وكذلك احلد من ضخ املواد املخدرة الى داخل 
البالد امر ممكن شريطة توافر االمكانات 

لقطاع املخدرات.
واضاف الشيخ احمد اخلليفة: التزال 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات على وعدها 
بأن تضع حدا لقضايا انتش���ار السموم 
املخدرة بنهاية العام املقبل، وهذا مرهون 
بتوفير جميع االمكانيات لقطاع املكافحة 

مبا يسهم في عالج هذه املشكلة.
واشار الى ان االحكام القضائية الصادرة 
بحق جتار املواد املخدرة ومن يجلب هذه 
السموم الى ارض الوطن مشددة وتصل 
االحكام الى االعدام واحلبس املؤبد بالنسبة 

ملن يتاجر في هذه املواد املخدرة.
وفيما يتعلق ببلدان يالحظ في اآلونة 
االخيرة انها مصدر لهذه املخدرات، اكد ان 
مشكلة املخدرات ال ترعاها دول وهذا غير 
قابل للشك امنا ترعاها عصابات منظمة، 
مؤكدا ان الكويت تنسق مع جميع البلدان 

والتي تعد مصدرة لهذه السموم.

الخليفة: ما تم ضبطه من مخدرات خالل رمضان يكفي لشعب قوامه 10 ماليين نسمة

المهنا: الضبطيات األخيرة لرجال »المكافحة«
تؤكد قوة ويقظة رجال أجهزة الداخلية

أمير زكي
اكد وكيل وزارة الداخلية املس���اعد 
لشؤون االمن العام اللواء ثابت املهنا 
ان الضبطيات االخيرة لقطاع مكافحة 
املخدرات يؤكد مبا ال يدع مجاال للشك 
ان قطاع املكافحة يقوم بواجبه حلماية 

ابنائنا من مخاطر املواد املخدرة.
وقال اللواء ثابت املهنا، في اعقاب 

تكرمي عدد م���ن رجال االمن العام من 
قبل مدي��ر عام االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات العميد الشيخ احمد اخلليفة 
ان ه���ذا التكرمي يع���د دافعا ملزيد من 

العمل.
واش���ار الى ان رجال امن االحمدي 
متكنوا خالل الفترة القليلة املاضية من 
اغالق 5 اوكار لتصنيع اخلمور احمللية 

ومص���ادرة كميات هائلة من اخلمور، 
الفتا الى ان انتشار هذه املصانع مؤخرا 
امنا يبرهن على جناح اس���تراتيجية 
املكافحة في تقليل املعروض من اخلمور 
املستوردة، مؤكدا ان قطاع االمن العام 
يعد احد اجهزة الداخلية التي تالحق 
املتعلقة باملخدرات  السلبية  الظواهر 

واخلمور.

مدير إدارة المكافحة كّرم عددًا من رجال األمن العام

مصرع فلبيني في انقالب صهريج

الشاحنات تعرقل السير في المنطقة الحرة

المرزوقي: نسبة الحرائق المتعمدة 5% فقط

هاني الظفيري
لقي وافد فلبيني مصرعه في انقالب صهريج 

للوقود وتسرب كمية كبيرة من الوقود.
وكان بالغا ورد لغرفة العمليات عن حادث 
انقالب صهريج حمولته 33 الف لتر من الديزل 
على طريق الصبية، ومت اخراج سائق الصهريج 
من كابينة القيادة، وكان متوفى وهو فلبيني 
اجلنسية، ومتت السيطرة على الديزل املتسرب 
من الصهريج عن طريق حجزه بالرمال وعدم 
انتش���اره، ومت ايضا ابالغ الشركة التي يتبع 
لها الصهريج لكي تبعث بصهريج آخر وتفريغ 
الديزل املوجود ف���ي الصهريج املقلوب فيه، 
وتعامل مع احلادث مركزا اطفاء خور الصبية 
والصبية بقيادة رئيس مركزي اطفاء الصبية 
وخور الصبية العقيد علي صقر واملقدم عبداهلل 

زيد والرائد نايف الرشيدي.

أمير زكي
قال مصدر امني ان األوضاع املرورية في املنطقة 
احلرة قابلة للتضخم، خاصة في ظل حتول النشاط 
في املنطقة من طبيعة جتارية الى طبيعة استثمارية، 
مش����يرا الى ان تزايد املقاهي واملنشآت التجارية 
األخ����رى أدى الى زيادة االختناق����ات املرورية في 

اوقات معينة.
واش����ار املصدر األمني تعليقا على االختناقات 
املرورية التي ترصد في اوقات متفاوتة الى ان قطاع 
املرور يحاول قدر اإلمكان حتقيق انسيابية مرورية 
من خالل املنفذ الوحيد حاليا الذي يس����تخدم في 
الدخول واخلروج من وإلى املنطقة، بحيث تكون 
اإلش����ارة الضوئية في اجتاه املنطقة من الغزالي 
مفتوحة اكبر وقت ممكن خالل فترة بداية الدوامات 
على ان تكون االش����ارة الضوئية من املنطقة الى 

الغزالي مفتوحة في وقت خروج املوظفني.
ولفت املصدر الى ان االختناقات التي ترصد في 
رمضان ناجتة عن استغالل حارات بالكامل لتوقف 
الشاحنات وان هناك حملة ستشن ملخالفة جميع 

الشاحنات التي تعرقل السير.
وحول مستقبل املنطقة قال: األوضاع احلالية غير 
مبشرة واملطلوب اعادة تخطيط املنطقة واستحداث 

مخارج ومداخل بديلة للحالية.

قال رئيس وحدة حتقيق حوادث احلريق 
ف����ي اإلدارة العامة لإلطف����اء املقدم عدنان 
املرزوقي ان احلرائق املتعمدة ال متثل نسبة 
كبيرة من إجمالي احلرائق في البالد مقدرا 

نسبتها بنحو 5% فقط.
وأكد املقدم املرزوقي أهمية دور وحدته 
في حتديد س����بب احلرائ����ق وحتديد ما اذا 

كانت نتيجة خلل ما أو بفعل فاعل مش����ددا 
على أهمية وحدته في استخالص التوصيات 
والنتائج التي تكفل تالفي أسباب احلريق 

مستقبال.
وأضاف انه بهدف حتقيق ذلك تقوم الوحدة 
بإعداد قاعدة بيانات خاصة بحوادث احلريق 
تشتمل على التوقيتات اخلاصة باحلرائق 

واألسباب الكامنة وراءها والنتائج املترتبة 
عليها واعداد اإلحصائيات املرتبطة بها.

وذكر ان الوحدة تختص باإلشراف على 
أعم����ال التحقيق اخلاصة باحلريق وتقدير 
اخلسائر املادية والبشرية املترتبة عليه مع 
بيان أسباب احلريق ونطاقه وتوثيق ذلك 

بالوسائل التقنية املناسبة.


