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إعداد: مؤمن المصري

خالل افتتاح المؤتمر الـ 24 لمديري أجهزة المكافحة

العمر: دول الخليج مستهدفة
من تجار المخدرات وسنتصدى لهم بقوة

افتتح أمس االجتماع الـ 24 ملديري أجهزة مكافحة 
املخدرات في دول مجلس التعاون اخلليجي ملناقشة 
املواضيـــع املطروحة واخلاصـــة مبكافحة املخدرات 

ويستمر 3 أيام.
وألقى نائب األمني العام املساعد للشؤون األمنية 
لالجتماع العقيد احمد بوهندي كلمة تطرق فيها الى 
دور وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون اخلليجي 
في دعم الدور األمني لدول املجلس وخاصة مكافحة 

املخدرات.
وأوضـــح بوهندي انه دور رائد أصبح ملموســـا 

للمتابعني لقضايا املخدرات وقد بني أن االجتماع يعد 
من األهمية مبكان لكونه يناقش العديد من القضايا في 
خفض الطلب على املخدرات وخفض العرض وسيتم 
عرض مرئيات رؤســـاء أجهزة املكافحة والعديد من 
املواضيع املطروحة، حيث شـــكر الكويت على حسن 
اســـتضافتها لألنشـــطة. من جهته ألقى وكيل وزارة 
الداخليـــة باإلنابة الفريق غازي العمر كلمة قال فيها 
ان مكافحة املخدرات هي هاجس تتناوله جميع دول 
العالم وأن دول اخلليج العربية مســـتهدفة من جتار 
ومروجي هذه الســـموم ويحاولون بثها بني الشباب. 

واضاف العمر ان املكافحة في دول املجلس أصبحت 
متطورة وحتاكي سائر دول العالم ومتخصصة والدور 
األمني تتزامن معه التوعية من أجل خفض الطلب على 
املخدرات وهو دور مشهود أيضا ألجهزة املكافحة وما 
قامـــت به في اآلونة األخيرة من إعادة تأهيل املدمنني 

بالتعاون مع مؤسسات املجتمع املدني.
واكد ان الوازع الديني هو الرادع احلقيقي لكل فرد 
يريد اإلقدام على تعاطي املخـــدرات، متمنيا النجاح 
ألنشـــطة االجتماع. من جهته عبـــر مدير عام اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات العميد الشيخ أحمد اخلليفة 

عن سعادته بحضور األعضاء والوفود باالجتماع ناقال 
حتيات وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد ومتنياته 

بنجاح االجتماع.
وأوضح العميد الشيخ أحمد اخلليفة تأكيدات الوزير 
اخلالد على أهمية مواصلة التعاون بني الوفود وصوال 
الى أجنح السبل ملواجهة مشكلة املخدرات حتى نستطيع 

حماية الثروة البشرية ملجتمعنا اخلليجي الواحد.
وأضاف انه ينبغي تكثيف اجلهود ملواجهة مشكلة 
املخدرات على ضوء املتغيرات واملستجدات على صعيد 
املكافحة خليجيا وإقليميا ودوليا لوضع التصورات 

واالقتراحات القابلة للتنفيذ علـــى الواقع اخلليجي 
حرصا على تطوير أعمال املكافحة والتصدي لعمليات 
التهريب عبر احلدود والسواحل واملنافذ البرية والبحرية 

واجلوية.
وقال ان هذا يدفعنا الى تركيز جهودنا نحو حماية 
مجتمعنا اخلليجي من آفة املخدرات واملؤثرات العقلية 
ومشاركة املجتمع الدولي في جهوده احلثيثة للتغلب 

على مشكلة املخدرات.
وافتتح الوكيـــل العمر املعرض املصور املصاحب 

لالجتماع والذي يختتم مع انتهاء أعمال االجتماع.

العمر يتفقد جانبا من املعرض املصاحب للمؤمتر بصحبة مسؤولني خليجيني جانب من اجتماع مديري ومسؤولي مكافحة املخدرات اخلليجينيالفريق غازي العمر يلقي كلمة الكويت

المحكمة تحجز دعوى األسقف المسرطنة في »القصر« 
وتقرير الخبير الفني يثبت أنها خطرة على الصحة العامة

براءة »ڤيڤا« من تهمة سب وقذف 
منتحل شخصية وكيل الوليد بن طالل

جاء فيه أن مادة الفيبرجالس 
املصنع منها بالطات األسقف 
محل النزاع هي مادة خطرة 
وتؤثـــر على صحة وحياة 
املكان  العاملني ومرتـــادي 
خصوصـــا فـــي الوضـــع 
البالطات  ان  الراهن، حيث 
قدمية وشبه متهالكة ولم 

حجـــزت الدائرة املدنية 
مبحكمة االستئناف برئاسة 
املستشار مشعل اجلريوي 
الدعوى املقامة من املواطن 
بســـام البالول ضـــد مدير 
العامة لشؤون  الهيئة  عام 
القصر واملتعلقة مبوضوع 
تبديل أســـقف الهيئة التي 
حتتوي على مادة االستبس 
املسرطنة جللسة 16 مايو 

املقبل للحكم.
وقد ترافع احملامي بشار 
الذي مثل املواطن  النصار 
املدعي وعلـــق على تقرير 
اخلبراء الـــذي جاء موافقا 
ملا تناوله في مذكرة دفاعه 
املادة املصنـــوع منها  بأن 
أسقف الهيئة مواد خطيرة 
على صحة املقيمني مببنى 

الهيئة وكذلك املراجعني.
يذكـــر أن تقرير اخلبير 

محكمة  قضت 
أمس  اجلنايـــات 
برئاسة املستشار 
حمـــود املطـــوع 
وأمانة ســـر سيد 
ببـــراءة  مهـــدي 
الرئيس التنفيذي 
ڤيڤـــا  لشـــركة 

لالتصاالت جنيب العوضي ورئيس حترير 
إحدى الصحف اليومية من ســـب وقذف 
أحد املواطنني ورفض الدعوى املدنية على 
خلفية دعوى جنح صحافة كان املواطن 

قد اتهمهما فيها بسبه وقذفه.
ادعـــاء أحد  الدعوى في  وتتلخـــص 
املواطنني بأنه وكيل عـــن األمير الوليد 

بن طـــالل ليقدم 
شيكا بقيمة 360 
ألف دينار لشراء 
خط 55555555 في 
املزاد العلني الذي 
الشـــركة  نظمته 
لبيع 14 رقما ماسيا 
يعود ريعها ألعمال 
إنسانية حيث رسا عليه مزاد الرقم األكثر 
متيزا. وبعد ذلك تبني أن الشيك من دون 
رصيد وعليه قامت الشركة برفع دعوى 
قضائية امام القضاء ضد املواطن بسبب 
إصدار شيك دون رصيد وفي املقابل قرر 
املواطن مقاضاة الشركة والعوضي بسبب 

التشهير به في تصريحات صحافية.

تتم صيانتها حسب أصول 
الصنعة. ويضيف التقرير 
أن اخلطر املتوقع هو خطر 
حالي وواقع بسبب تهالك 
البالطات وقدمها وســـوء 
صيانتهـــا. ويكمـــن خطر 
البالطـــات فـــي العديد من 
األمراض التـــي تؤثر على 
اجلهاز التنفسي والهضمي 
واجللد ومشكوك في تسبب 
هذه األلياف في الســـرطان 
التقرير  لإلنسان. وأوصى 
في نهايته بضرورة استبدال 
البالطات املكونة من ألياف 
الفيبرجـــالس بأخرى غير 
ضارة مثـــل ألواح اجلبس 
أو األملونيـــوم، وأن يكون 
البالطات حتت  اســـتبدال 
إشراف وتوصيات اجلهات 
ذات االختصاص مثل الهيئة 

العامة للبيئة.

احملامي بشار النصار

إصابة عسكري
 في تصادم دراجة 

مرور ومركبة
محمد الجالهمة

نقـــل عســـكري يعمل في 
ادارة مرور الفروانية »قســـم 
الى مستشـــفى  الدراجـــات« 
الفروانية بعد اشتباه في كسر 
بقدمه وذلك بعد اصطدام مركبة 

مدنية بدراجة رجل املرور.
وقال مصدر أمني ان بالغا 
الداخلية ظهر  تلقته عمليات 
امس يتضمن اصابة عسكري 
جراء تصادم بني دراجته ومركبة 
على الطريق الدائري اخلامس 
مقابل منطقة الرابية، حيث مت 
نقل العسكري للعالج واحتجاز 
قائد املركبة األخرى، وسجلت 

قضية تصادم وإصابة.

إثيوبي أنهى حياته شنقًا 
في شقته بأبوحليفة

محمد الجالهمة
أحيلت جثـــة وافد إثيوبي 
25 عاما إلى الطب الشرعي بعد 
العثور على جثته داخل شقة 
يقيم فيها مبنطقة أبوحليفة 

بعد ان شنق نفسه.
وقال مصدر أمني ان عمليات 
وزارة الداخلية تلقت بالغا من 
حارس بناية بشـــكوى حول 
اختفاء االثيوبي داخل غرفته 
ليأمر وكيـــل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون العمليات اللواء 
الزعابي بوضع  د.مصطفـــى 
حراســـة على موقع اجلرمية 
آثار مـــن املمكن  حلفـــظ أي 
وجودهـــا ومخاطبـــة اإلدارة 

العامة لالدلة اجلنائية.

أربعيني عثر عليه 
مطعونًا في رقبته 

هاني الظفيري
ينتظــــر رجــــال إدارة بحث 
وحتري محافظة اجلهراء حتسن 
حالة مواطن في العقد اخلامس 
من عمره وجد الى جوار احدى 
اجلمعيات التعاونية غارقا في 
دمائه بعد تلقيه طعنة في الرقبة. 
وقال مصدر امنــــي ان عمليات 
الداخلية ابلغت عن وجود شخص 
مضرجا فــــي دمائه حيث متت 
املواطــــن وتبني تلقيه  معاينة 

طعنة نافذة في الرقبة.

متكن رجال اطفاء الشـــويخ الصناعية والشهداء من إخماد ألسنة 
اللهب التي اندلعت في منجرة في منطقة الشويخ.

وقـــال مدير ادارة العالقات العامة فـــي االطفاء املقدم خليل االمير 
ان بالغـــا تلقته عمليات االطفاء فـــي الثالثة والنصف من فجر أمس، 
حيث مت االيعاز الى مركزي الشويخ والشهداء بالتعامل مع احلريق. 
واشار الى ان احلريق كان في مخزن يقع على مساحة 1000 متر، الفتا 
الى ان رجـــال االطفاء حرصوا على حصر النيـــران واحليلولة دون 
امتدادها الى مخزن لألصباغ مالصق للمنجرة. وأشـــار االمير الى ان 
وحدة التحقيق شـــرعت في الوقوف على أسباب احلريق والذي أدى 

الى خسائر مادية فقط.

حريق يلتهم منجرة بأكملها في الشويخ الحكم في قضية حارقة
 عرس العيون اليوم

مؤمن المصري
من املتوقع ان تصدر محكمة اجلنايات اليوم برئاســـة املستشار 
عادل الصقر وعضوية املستشارين أحمد أبوالعمامي وخالد عبدالهادي 
وأمانة ســـر هشام ســـماحة حكمها في دعوى حريق عرس العيون 

املتهمة فيها املواطنة )ن. ع(.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمة تهمتي احلريق العمد والقتل 
العمـــد لضحايا احلريق بأن أعدت مادة قابلة لالشـــتعال »بنزين« 
ومصـــدرا حراريا »عود ثقاب« ومـــا أن تيقنت من وجود الضحايا 
داخل خيمـــة احلفل التي أعدها زوجها لالحتفال بزواجه من أخرى 
حتى فاجأتهن بأن ســـكبت املادة البترولية على اخليمة وأضرمت 
النار منها وباملجني عليهن قاصدة قتلهن محدثة اإلصابات املوصوفة 

في التحقيقات والتي أودت بحياتهن.


