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إعداد: مؤمن المصري

إصابة 5 آسيويين في حريق بشقة بالفروانية
واستدعاء 18 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث

مواطنة وشريكها المصري يسقطان بكيلو ونصف حشيش
ويعترفان: نعمل لحساب خليجي دخل »المركزي« قبل أيام

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
اإلدارة  خاط���ب مدير ع���ام 
العامة ملكافحة املخدرات العميد 
الش���يخ احمد اخلليف���ة وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
املؤسس���ات اإلصالحية وتنفيذ 
األحكام اللواء انور الياسني العادة 
التحقيق مع نزيل في املركزي من 
جنس���ية خليجية القي القبض 
عليه قبل 10 أيام وذلك بعد توقيف 
مواطنة عثر بحوزتها على كيلو 
من مادة احلشيش ومصري عثر 
معه هو اآلخر على نصف كيلو 
من مادة احلشيش الى جانب 1000 
حبة نوع كابتي فيما أكد مصدر 
أمني ان املواطنة والوافد املصري 
امل���واد املخدرة  اعترفا بحيازة 
بقصد االجتار وانهما يتاجران 
حلساب اخلليجي املوقوف في 

»املركزي«.
ووف���ق مص���در امن���ي فإن 
إل���ى مدير  معلوم���ات وصلت 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميد الشيخ أحمد اخلليفة عن 
اجتار مواطنة في املواد املخدرة 
وانها دخلت سلك االجتار للوفاء 
باحتياجاتها من املواد املخدرة، 
مش���يرا الى ان العميد اخلليفة 
اوعز الى إدارة املكافحة احمللية 
العقيد أحمد الشرقاوي  بقيادة 
ومس���اعده املقدم محمد الهزمي 

والنقيب حمد الصباح واملالزمني 
أولني وليد ناصر العجيمان وعلي 

حبيب.
واض���اف املص���در بعد تأكد 
رجال »احمللية« من حيازة املتهمة 
للمواد املخ���درة وعدم متكنهم 
من اس���تدراجها نحو بيع كمية 
من املخ���درات مت اخطار وكيل 
العام والذي منح رجال  النائب 
املكافحة إذنا بالضبط واملداهمة 
لينتقل رج���ال املكافحة تنفيذا 
لإلذن النيابي ويقومون بتفتيش 

منزل املواطنة في املنقف والعثور 
داخل منزلها على كيلو من مادة 
احلشيش وبالتحقيق مع املواطنة 
اعترفت على وافد مصري يقطن 
الفحيحيل لينتقل رجال املكافحة 
ويداهمون شقة الوافد ليعثروا 
الشقة على نصف كيلو  بداخل 
حش���يش مقس���مة إلى أصابع 
و1000 حب���ة واعترف���ا بحيازة 
املخدرات بقصد االجتار ويحال 
كل منهما بنفس التهمة إلى جهات 

االختصاص.

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري
ادى حري����ق اندلع ف����ي بناية مبنطقة 
الفروانية امس االول الى اصابة 5 وافدين 
س����يالنيني بجروح خطرة استدعت نقلهم 
ال����ى غرفة العناية الفائقة في مستش����فى 
الفرواني����ة، ومتكن رج����ال اطفاء مركزي 
الفرواني����ة والعارضية من اخماد ألس����نة 
لهب اندلعت في شقة يقطنها مجموعة من 
اآلسيويني مت اخالء معظمهم وانقاذ اخلمسة 
الذين نقلوا فور اخراجهم الى املستش����فى 
كما مت اخالء البناية بالكامل بعد اكتشاف 
رجال االطف����اء لوجود انابيب غاز مخزنة 
في احدى غرف الش����قة، وقال مدير ادارة 
العالقات العامة ف����ي االطفاء املقدم خليل 
االمير ان بالغا ورد لغرفة العمليات مساء 
امس االول عن نشوب حريق في شقة بالدور 
الثالث بعمارة تتكون من ثالثة ادوار مبنطقة 
الفروانية فتم توجيه مركزي اطفاء الفروانية 
والعارضية ومت مكافحة احلريق واشار االمير 
الى ان رجال االطفاء قاموا باخالء املبنى من 
السكان وجرى انقاذ خمس مصابني 4 نساء 
ورجل وكلهم من اجلنسية السيالنية ومت 
انقاذهم من قبل رجال االطفاء وتسليمهم 
الى الطوارئ الطبية ونقلهم الى مستشفى 
الفروانية واكد االمير ان حالة املصابني حرجة 

ومت حتويلهم من مستشفى الفروانية الى 
مستشفى البابطني للحروق، واشار االمير 
الى ان الش����قة التي اندلعت فيها النيران 
كانت حتتوي على ع����دد من انابيب الغاز 
الصغيرة وايضا كل غرفة بالشقة مقسمة 
قسمني بعوازل خشبية مما ساعد على سرعة 
انتشار احلريق هذا واشرف على احلادث 
املالزم اول محمد الفيلكاوي، وكيل ضابط 
فهد العجمي، العريف داود الكندري، وكيل 
عريف خالد الفيلكاوي. الى ذلك حدد فني 
اول الط����وارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد 

اعمار املصابني وجنسياتهم كالتالي: 
1- 35 سنة، سيالنية، حرق من الدرجة 
األولى بجميع انحاء اجلسم، 2- 40 سنة، 
سيالنية، حرق باليدين من الدرجة األولى 
بنسبة 20%، 3- 50 سنة، بنغالية، حروق 
متفرقة باجلسم من الدرجة األولى، 4- 40 
سنة، بنغالية، حرق باليدين بنسبة %20، 
5- 50 سنة، هندي، حرق بالصدر واليدين 

من الدرجة األولى
ولفت بوحيمد الى ان عدد االس����عافات 
املشاركة 8 وعدد فنيي الطوارئ الطبية 18 
وكان قائد املوقع سعد العثمان قائد منطقة 
اسعاف االحمدي، مساعد الزعابي، ومن قسم 

العمليات عبداهلل احلربي.

رجال اإلطفاء أثناء محاوالت رفع الشاحنة من »السادس« أمس األول

آثار احلريق على سقف الشقة

املواطنة وشريكها وأمامهما كمية املخدرات املضبوطة

مجموعة من أنابيب الغاز املخزنة في شقة السيالنيني

غرفة مقسومة بعازل خشبي في الشقة

احملامي بشار النصار

احملامي علي العصفور

العميد الشيخ أحمد اخلليفة

لعدم تنفيذ أمر المحكمة بضبط وإحضار الشهود في قضية حريق العيون

المحكمة تقضي بتغريم مدير عام المباحث الجنائية خمسين ديناراً

تبرئة مواطن من تزوير شهادة صادرة عن جامعة بالهند
قضت محكمة اجلنايات امس برئاس���ة 
املستشار محمد اخللف ببراءة مواطن من 
تهمة التزوير بش���هادة صادرة عن جامعة 
بالهند وقضت بحبس املتهم الثاني خمس 
سنوات. كان دفاع املتهم االول احملامي بشار 
النصار من مجموعة اخلشاب القانونية خالل 
جلسات احملاكمة قد ترافع شفاهة شارحا 
ظروف الدعوى دافعا بانتفاء القصد اجلنائي 
لدى املتهم، مبينا ان املتهم الرئيسي في هذه 
القضية هو املتهم الثاني الذي أقحم املتهم 
األول وغيره آخرين في هذه الشهادات بعد 
ان اوهمهم على مدار اعوام بالدراسة وكان 
يختبرهم اختبارات تبني انها صورية وبعد 

تخرجهم تبني انه قام بالنصب عليهم ودفع 
ايضا بانتفاء اجلرمية قبل املتهم حيث انه 
ال توج���د اي ادلة تثب���ت ان املتهم ارتكب 

التزوير.
وتخلص وقائع الدعوى كما جاءت على 
لسان موظفي وزارة التربية ووزارة التعليم 
العالي بأنه مت ارسال شهادة من جهة عمل 
املتهم االول لتعديل وضع���ه، واثناء ذلك 
الكويتية بالهند للسؤال  خاطبوا السفارة 
عن هذه الشهادة فتبني انها شهادة مزورة 
وقرروا ان املتهم يعلم بتزوير هذه الشهادة 
وتقدموا للنيابة العامة بشكوى تزوير ضد 

املتهم.

أيدت دائرة اجلنح مبحكمة االستئناف 
برئاس���ة املستشار محمد اخللف حكم أول 
درج���ة القاضي ببراءة مدير عام في إحدى 
الش���ركات الكبرى من تهمة اختالس مبلغ 
80 ألف دينار م���ن أموال الضمان الصحي 

اخلاصة بالشركة.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه 
قام بتزوير كشوفات املبالغ املالية اخلاصة 
مبعامالت الضمان الصحي، وقد حضر مع 
املتهم محاميه علي العصفور وترافع شارحا 
ظروف الدعوى وصحة األسباب التي بنى 

عليها حكم أول درجة بالبراءة وأن تقرير 
إدارة اخلبراء جاء ليؤكد حقيقة مهمة وهي 
براءة موكله من التهمة املسندة إليه ومتسك 
برفض استئناف االدعاء العام وتأييد حكم 
أول درج���ة وأن مبلغ الثمانون ألف دينار 

املختلس غير صحيح.
وصرح العصفور بأن���ه وبعد أن تبني 
للجمي���ع براءة موكله فإنه س���يقوم برفع 
دعوى ضد الشركة املدعية ملطالبتها باألضرار 
الت���ي أصابت موكله نتيج���ة لهذه التهمة 

الكيدية.

..والبراءة لمدير شركة من اختالس 80 ألف دينار

قررت محكمة اجلنايات أمس برئاسة املستشار عادل الصقر 
وعضوية املستش���ارين أحمد أبو العمامي وخالد عبد الهادي 
وأمانة سر هشام سماحة تغرمي مدير عام املباحث اجلنائية 
مبلغ خمسني دينارا لعدم تنفيذ أمر احملكمة بضبط وإحضار 
الش���هود في دعوى حريق العيون. وقد أجلت احملكمة نظر 
الدعوى جللسة 2 فبراير املقبل لضبط وإحضار الشهود الثالثة 
الذين طلبت احملكمة حضورهم في اجللسة السابقة ولم ميثلوا 
ألمر احملكمة وهم زوج املتهمة وعاملة بوفيه العرس واخلادمة. 
وقد أحضرت املتهمة من الس���جن املركزي في حراسة أمنية 
مشددة كالعادة وحضر معها احملاميان سقاف السقاف وزيد 

اخلباز اللذين صمما على طلب استدعاء الشهود.
كانت النيابة العامة قد أس���ندت للمتهمة أربعة اتهامات: 
1( قتلت املجني عليهن عمدا مع سبق اإلصرار والترصد بأن 

بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق أرواحهن وأعدت لذلك 
مادة بترولية قابلة لالشتعال ومصدرا حراريا وما أن تيقنت 
من تواجدهن بداخ���ل خيمة حفل الزفاف التي أعدها زوجها 
لالحتفال بزواجه من أخرى حتى فاجأتهن بأن سكبت املادة 
البترولية على اخليمة وأش���علت ع���ود ثقاب وأوصلته بها 
فأضرمت بها النيران. 2( شرعت في قتل املجني عليهن عمدا 
مع سبق اإلصرار والترصد. 3( وضعت النار عمدا في مكان 
مس���كون بأن سكبت عليه مادة بترولية قابلة لالشتعال مما 
أدى إلى اشتعال النار فيه وترتب على ذلك موت املجني عليهن 
س���الفي البيان وإصابة األخريات. 4( أساءت عمدا استخدام 
وس���ائل أجهزة االتصاالت بأن دأب���ت على االتصال باملجني 
عليهما )ش.( و)ن.( بتوجيه ألفاظ تخدش احلياء إليهما على 

النحو املبني بالتحقيقات.

شاحنة خرجت عن مسارها فأغلقت »السادس«

»الفروانية« يسجلون قضية لصالح سكران.. ويوِدعونه النظارة

3 آسيويين يسقطون بـ 168 زجاجة خمر محلية

عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة
ان يتم القبض على شخص سكران جراء 
حادث تصادم أو خالل حملة تفتيشية فهذا 
ليس بغريب، ولكن ان يحضر السكران 
وهو ثمل الى املخف���ر برجليه فتلك هي 
الغرابة التي حدثت في مخفر الفروانية، 
حيث فوجئ رجال األمن برجل في العقد 

الثال���ث واقع حتت تأثير اخلمور لدرجة 
فقدان الوعي جاء لإلبالغ من ان شخصا 
صدمه بسيارته اثناء سيره بها في الشارع 
العام، رجال أمن الفروانية لم يقصروا بحق 
السكران فسجلوا له قضية ضد مجهول، 
إال انهم أمام جرم مشهود، فجرى إدخال 

املواطن للنظارة.

من جه���ة اخرى، متك���ن رجال جندة 
اجلهراء من ضبط مواطن وكانت برفقته 
وافدة فلبينية وكانا حتت تأثير املشروبات 
املواط���ن والفلبينية  الكحولية، وأحيل 
للتحقي���ق وحتف���ظ رجال األم���ن على 
نصف زجاجة خمر كانت داخل س���يارة 

املواطن.

عبداهلل قنيص
احلملة على كل بؤر الفساد سواء كانت 
متعلقة بضب���ط أوكار رذيلة او أوكار لبيع 
وتصنيع املخدرات، وأيضا أوكار االتصاالت 
الدولية س���تتواصل ولن يت���م التوقف عن 
مالحقتها حتى يتحق���ق الهدف املخطط له 
وه���و تطهير احملافظة من كل هذه الظواهر 
الس���لبية، هذا ما أكده مصدر مطلع تعقيبا 

على قيام مديرية امن األحمدي بقيادة العميد 
العقيد معتوق  العلي ومساعده  عبدالفتاح 
العسالوي على ش���ن حملة جديدة أسفرت 
عن ضبط 3 آس���يويني بحوزتهم 168 بطل 
خمر محلي ومداهمة وكر لالتصاالت الدولية 

وتوقيف آسيوي.
وقال مصدر امن���ي ان حملة لرجال امن 
االحمدي بقيادة العلي والعسالوي وبإشراف 

الرائد فالح الهذيلي والنقيب سلمان املطيري 
أسفرت عن توقيف آسيوي عثر معه على 28 
زجاجة خمر ليتم التحقيق معه ويعترف على 
آسيويني آخرين متت مداهمة شقتهم والعثور 
بداخلها على بقية الكمية كما وصلت معلومات 
الى رجال أمن األحمدي عن وكر لالتصاالت 
الدولية يتردد عليه العشرات لتتم مداهمة 

الوكر وضبط اآلسيوي وأدوات السرقة.

هاني الظفيري
تعطل���ت حركة الس���ير عل���ى الدائري 
الس���ادس عصر امس االول في االجتاهني 
جراء حادث تصادم وانحراف شاحنة الى 
الطريق املقابل مقتحمة احلاجز األوس���ط 
ورغم قوة احلادث اال ان احلادث لم يخلف 
س���وى اصابة بس���يطة، وقال مدير ادارة 
العالقات العامة في االطف���اء املقدم خليل 

االمير ان بالغا ورد لغرفة العمليات مساء 
امس االول عن حادث شاحنة على الدائري 
السادس، مشيرا الى انه جرى توجيه مركز 
اطفاء مش���رف ومركز االسناد الى احلادث 
وتبني ان احلادث عبارة عن شاحنة مقطورة 
اصطدمت باحلاجز االسمنتي وذهب نصفها 
للطريق املعاكس مما ادى الى اصطدام جيب 
فورد بها وكانت هناك اصابة واحدة وهي 

لس���ائق املقطورة ومت نقله الى املستشفى 
عن طريق الطوارئ الطبية واكد االمير ان 
احلادث ادى الى تعطيل سير املركبات حتى 
مت رفع املقطورة عن الطريق، مشيرا الى ان 
عددا من رجال االطفاء تعاملوا مع احلادث 
ومنهم النقيب محمد اخلضر، املالزم محمد 
بورحمة، الرقيب ابراهيم العتيبي والرقيب 

يوسف بارون.

مؤمن المصري
حققت النياب���ة العامة امس 
النائب  في الشكوى املقدمة من 
س���عدون حم���اد العتيبي ضد 
الناشط محمد اجلويهل على اثر 
ما جاء على لسان اجلويهل من 
عبارات وألفاظ اعتبرها العتيبي 

سبا وقذفا في حقه وتعديا على 
كرامته. وقد تضمنت ش���كوى 
النائب سعدون حماد بالغا الى 
النائ���ب الع���ام متضمنا بعض 
النصوص اجلزائية املراد تطبيقها 
على الش���كوى في حقه ومنها 

قانون أمن الدولة الداخلي.

مؤمن المصري
قضت محكمة اجلنايات برئاسة 
املستشار عبدالرحمن الدرامي وأمانة 
س���ر احمد عل���ي بتغرمي الناش���ط 
السياسي عبداهلل املعيوف مبلغ 75 
دينارا في الدعوى املرفوعة من رئيس 
اللجنة االنتقالية املؤقتة لكرة القدم 

احمد اليوسف وهذه الغرامة هي احلد 
األقصى في عقوبات السب العلني.

وكان���ت الدعوى منظ���ورة أمام 
محكمة اجلنح وصنفت حينها بدعوى 
سب بيد أن النيابة العامة أحالتها إلى 
محكمة اجلنايات، وكيفت دعوى سب 

وقذف ومخالفة »جنح صحافة«.

النيابة حققت في شكوى حماد ضد الجويهل تغريم المعيوف 75 دينارًا في شكوى اليوسف


