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عبداهلل قنيص
متك���ن رج���ال إدارة بحث وحتري 
محافظة األحمدي بقيادة العقيد عادل 
احلميدان من توقيف شابني كانا بداخل 
مركبة دهست شابا كويتيا على طريق 
امللك فهد وأردت���ه قتيال قبل ان يهرب 

قائدها.

وقال مصدر أمني ان رجال مباحث 
األحمدي قاموا بتتبع زيت كان يتساقط 
من املركبة جراء االصطدام بالشاب، ومت 
تتبع نقاط الزي���ت حتى توصلوا الى 
املركبة الت���ي كانت متوقفة في منطقة 
الفحيحيل ومت توقيف صاحبها ومرافقه، 

وبررا الهرب باخلوف من الدماء.

»نقط زيت« قادت إلى إغالق قضية دهس ووفاة

وافدان يحاوالن رشوة
رئيس شعبة المخالفات

ضبط عسكري يهّرب
هواتف إلى نزالء »المركزي«

ضبط 11 في وكر مشبوه بشرق

8 مصابين في حريق اندلع فجرًا بالجليب

محمد الجالهمة
أبلغ رئيس شعبة مخالفات مبارك الكبير عن تعرضه للرشوة على 
يد وافدين احتجزت سيارتهما لتتم احالتهما الى جهة االختصاص بعد 
أن ألقى رجال املباحث القبض عليهما باجلرم املشهود. وفي التفاصيل 
كما يرويها املصدر ان رئيس ش����عبة مب����ارك الكبير فوجئ بوافدين 
يعرض كل منهما عليه 50 دينارا الخراج سيارتهما من داخل احلجز 
بس����بب حتميل الركاب الزائد ليبدي رئيس الشعبة موافقته املبدئية 
والتي على اثرها طلب منهما انتظاره في مكتبه ليبلغ رجال املباحث 

الذين راقبوا العملية ليضبطوا الوافدين باجلرم املشهود.

هاني الظفيري
أحيل إلى النيابة العامة يوم أمس عس���كري يعمل في السجن 
املركزي بتهمة تهريب ممنوعات الى داخل السجن املركزي، وكانت 
املمنوعات عبارة عن شرائح هواتف نقالة وجهازين. وفي التفاصيل 
ان معلومات وردت الى مدير إدارة السجن عن عسكري كان يحاول 
إدخال ش���رائح وهواتف نقالة الى احد النزالء في السجن ليقوم 
حراس الس���جن بإخضاعه للتفتيش ليجدوه قد خبأ 3 ش���رائح 
وهاتف���ني نقالني وقد احتفظ بهما في مكان حس���اس ليتم حجزه 

ومن ثم إحالته الى النيابة العامة.

متكنت الفرقة األمنية التابعة ألمن األحمدي من ضبط وافدين من 
اجلنسية اآلسيوية وبحوزتهما اكثر من 115 قنينة من املواد املسكرة، 
كما مت ضبط وافد آخر في منطقة املنقف وبحوزته 60 قنينة، وقد متت 
إحالة املتهمني واملضبوطات الى جهات االختصاص التخاذ االجراءات 
القانونية الالزمة. كما مت ضبط 37 مركبة مخالفة في نطاق احملافظة 
قام قائدوها باالستهتار والرعونة، مما يعرض حياة اآلخرين للخطر. 
من جهة أخرى داهم رجال مباحث اآلداب وكرا لالعمال املنافية لآلداب 

في منطقة شرق وضبط في الوكر 4 نساء و7 رجال اسيويني.

بعد س����اعات من اندالع حريق في منطق����ة فهد االحمد واصابة 9 
مواطنني باختناق ونقلهم الى مستش����فى العدان ش����هدت منطقة 
اجلليب حريق آخر اسفر عن اصابة 8 وافدين وهم 4 مصريني وسوريان 
وآس����يويان. وقال فني أول الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان 
احلريق اندلع في الواحدة من فجر امس وان ادارة الطوارئ ارس����لت 
4 سيارات اسعاف لنقل املصابني الى مستشفى الفروانية، مشيرا الى 

ان رجال اطفاء اجلليب والفروانية تعاملوا مع احلريق.

»المكافحة« أوقفت صيدالنية مصرية تزوّد المدمنين بـ »حبوب هلوسة«
وصفات طبية كشفت عن تورطها ومدمنان وعامل الصيدلية قادوا لضبطها

الصيدالنية في أقصى اليمني ويبدو الى جوارها عامل الصيدلية واملتهمان البدون وفي االطار اللواء الشيخ أحمد اخلليفة التالعب يبدو واضحا في جزئية التاريخ

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»الداخلية« تتعامل مع 
إضراب 200 عامل 
نظافة في »التربية«

.. وإضراب جديد
في منفذ النويصيب 

يشّل حركة السفر

متكن رجال أمن وجندة 
العاصم���ة يوم أمس من 
فض جتمع عمالي للمطالبة 
املالية  بصرف مستحقاتهم 
لدى الش���ركة املسؤولة عن 

النظافة في وزارة التربية.
 وق���ال مص���در أمني ان 
نحو 200 عامل جتمعوا يوم 
امس مقابل مبنى »التربية« 
ورفض���وا الدخ���ول ملزاولة 
عملهم قبل ان يتلقوا وعودا 

بصرف رواتبهم املتأخرة.
وأشار املصدر الى ان وزارة 
الداخلية اس���تدعت مسؤوال 
من الش���ركة التي تعمل بها 
العمال���ة اآلس���يوية ووعد 
بس���رعة صرف املستحقات 
املتأخرة خ���الل أيام ليمتثل 
اآلسيويون للوعود ويعاودون 

الى ممارسة عملهم.

محمد الدشيش
بعد أس����ابيع م����ن اضراب 
موظفني في منف����ذ النويصيب 
واتخ����اذ وزي����ر الداخلية قرارا 
بنقلهم ال����ى أماكن عمل أخرى 
ش����هد منفذ النويصيب إضرابا 
جديدا أدى الى عرقلة في حركة 
الس����فر من الكويت إلى اململكة 

العربية السعودية والعكس.
وأبلغ ع����دد م����ن املوظفني 
املضربني ان اضرابهم س����وف 
يس����تمر مهما كان����ت تبعاته، 
مؤكدين على ضرورة ان متنح 
بدالت إضافية نظير عملهم في 
املناطق النائية وحتسني ظروفهم 

املعيشية داخل املنفذ.
هذا واعتبر مستخدمو املنفذ 
من املسافرين أن اضراب املوظفني 
ال ذنب لهم فيه مطالبني وزارة 
الداخلي����ة بايج����اد حلول لهذه 

املشكلة. 

مالزم أول لسيدة خمسينية: »رايحة قعدة وال ياّيه منها«
»ال تحاتين.. ترى التصوير ما راح يروح اآلداب«!!

»اإلطفاء« أتمت استعداداتها لمواجهة حرائق الصيف

مطالبون باحترام املواطن واملقيم، 
ومن غير املمكن ان يكون رداؤهم 
العس���كري حصانة يستعملها 

البعض بصورة غير الئقة.
وأشار إلى أنه اجرى اتصاال 
الداخلية  هاتفيا بوكي���ل وزارة 
اللواء  املساعد لش���ؤون املرور 
الدوس���ري والذي وعد  محمود 
بفتح حتقيق فيما نسب إلى املالزم 
أول، كما اج���رى اتصاال هاتفيا 
مبدير إدارة اإلع���الم األمني في 
العميد محمد  الداخلي���ة  وزارة 
الصبر وأبلغه مبا حدث ملواطنة 
كويتية، معربا عن أمله بأن يفتح 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
حتقيقا في الواقعة، وايضا وكيل 
وزارة الداخلي���ة الفري���ق احمد 
الرجيب املعروف عنه حزمه حيال 
مثل هذه التصرفات التي تزعزع 
مكانة رجال األمن بني املواطنني 

واملقيمني.

اجلهات املسؤولة )خفر السواحل 
واألرصاد اجلوية واألهل( قبل 
االبحار فضال عن فحص الزوارق 
والتأك����د من س����ترات النجاة 
وتوفي����ر املؤون����ة وباألخص 
املياه الكافية والوقود والتقيد 

باشتراطات األمن والسالمة.
وأكد اهمي����ة وجود مطفأة 
للحريق داخل املركبة للتعامل 
الفوري مع أي حريق ينش����ب 
داخلها قبل وصول رجال اإلطفاء 
الى املوق����ع، مبينا ان بالغات 
حرائق املركبات تزيد بصورة 
كبيرة خالل فصل الصيف من 

كل عام.
وقال ان عدد حرائق املركبات 
التي تعاملت معها فرق االطفاء 
في املراكز املختلفة خالل فصل 
الصيف من العام املاضي 2009 

بلغ 459 مركبة.

قضي���ة حتريض على الفس���ق 
العام،  والفجور وخدش احلياء 
القضية حملت  أن  إلى  مش���يرا 
رق���م 2010/73 واش���ار العتيبي 
ال���ى ان االعت���داء واالهانة على 
رجال االمن من االمور املرفوضة 
جملة وتفصيال إال أن رجال األمن 

والتمديدات الكهربائية.
وحول احلوادث البحرية دعا 
األنصاري الى عدم ترك االطفال 
دون مراقب����ة اثناء الس����باحة 
واالبتعاد عن مناطق التيارات 
املائية، اضافة الى اهمية ابالغ 

وأضاف العتيبي: ان املواطنة 
صدمت برد الضابط حينما قال لها 
انت رايحة قعدة وال يايه منها.. 
ال حتاتني ترى التصوير ما راح 

يروح اآلداب و)شرطة اآلداب(.
واش���ار العتيبي الى ان هذه 
العبارات كانت قاس���ية للغاية 
على املواطن���ة حيث طلبت منه 
التزام ح���دود االدب باعتبارها 
في عمر والدت���ه اال ان الضباط 
ومن منطلق التغطية على أقواله 
غير املعقولة ادعى أن مثل هذه 

العبارات إهانة له.
ومضى العتيب���ي بالقول ان 
السيدة طلب منه الذهاب إلى مخفر 
الرميثية وإذا بالضابط يستبق 
أمن  إهانة رجل  ويسجل قضية 
وعدم االمتثال لتعليمات رجال 
األمن، الفتا الى ان موكلته ما كانت 
لتس���مح بأن متر هذه العبارات 
اخلادشة، وسجلت هي األخرى 

التعامل مع احلرائق  اجراءات 
الى مراقبة  واالنقاذ، اضاف����ة 
االطفال واألجه����زة واألحمال 

الكهربائية.
املراقبة  وأكد اهمية توفير 
الذاتية من أولياء األمور ألطفالهم 
خالل فصل الصيف، اضافة الى 
التأكد من اغالق الغاز والكهرباء 
واالهتمام والتأكد من عمل أجهزة 
االنذار واحلري����ق والصيانة 
الس����وائل  الدورية لها وعزل 

واملواد سريعة االشتعال.
وشدد األنصاري على اهمية 
فحص شبكات الكهرباء والغاز 
والوقود وتنظيم نقل وجتميع 
النفايات واملخلفات بعيدا عن 
اي مصدر ح����راري واالهتمام 
والعناية بإدارة مواقع التخزين، 
الى مراقب����ة مصادر  اضاف����ة 
احلرارة وباألخ����ص اإلضاءة 

كش���ف احملام���ي فيصل 
العتيبي عن تفاصيل قضية 
جديدة س���تعرض على النيابة 
العامة خالل أيام، مش���يرا الى 
ان موكلته وهي مواطنة فاضلة 
وفي منتصف العقد اخلامس من 
عمرها تعرضت الى إهانة واضحة 
الفسق  وحتريض صريح على 
والفجور من قبل مالزم أول في 

دوريات مرور حولي.
وقال العتيبي في اتصال هاتفي 
مع »األنباء«: ان ضابطا برتبة مالزم 
أول وآخرين كانوا يقيمون حملة 
لرصد متجاوزي حدود السرعة 
على طريق عبدالكرمي اخلطابي، 
وتصادف مرور موكلتي على رجال 
احلملة، وإذا بها تشاهد كاميرات 
تابع����ة ل����وزارة الداخلية تقوم 
بالتصوي����ر حيث قالت للضباط 
ليش تصورون عسى ما شر.. لو 

سمحت ما أبي صورتي تنشر.

قالت اإلدارة العامة لإلطفاء 
ان فصل الصيف يتس����بب في 
الكثير من احلرائق واحلوادث 
بس����بب االهمال، مؤك����دة انها 
تبذل قصارى جهدها في سبيل 
حتقيق السالمة واحلماية املدنية 

للجميع.
العام  املدي����ر  وأكد نائ����ب 
لش����ؤون املكافح����ة وتنمي����ة 
املوارد البشرية العميد يوسف 
األنص����اري اس����تعداد االدارة 
ملواجهة حوادث فصل الصيف، 
مبينا انها تراجع حاليا اخلطط 
مع العاملني للظروف اخلاصة 
لعمليات اإلطفاء خصوصا في 

األجواء احلارة.
ودعا األنصاري الى توفير 
كاش����فات ومطف����آت احلريق 
واالهتمام بتدريب جميع أفراد 
العائلة والعمالة املنزلية على 

احملامي فيصل العتيبي

العميد يوسف األنصاري

تأييد براءة مقدم المرور من تهمة الرشوة

تأجيل نظر قضية المتهم بقتل المواطنة في المهبولة

أي��دت الدائ��رة اجلزائي��ة االول��ى مبحكمة 
االس��تئناف ام��س برئاس��ة املستش��ار صالح 
املريش��د وامانة س��ر عبداهلل الزي��ر حكم اول 
درجة القاضي بب��راءة مقدم في وزارة الداخلية 
من تهمتي التزوير والرش��وة الجتياز اختبارات 
القيادة كما ايدت البراءة بالنسبة للمتهمني الثاني 

والثالث.
بينما الغت احملكمة حكم اول درجة بالنس��بة 
لباقي املتهمني وقضت بحبس كل منهم ملدة سنة 

مع الشغل والنفاذ.
كان��ت النياب��ة العام��ة ق��د اس��ندت للمتهم 
االول بصفت��ه موظف��ا عام��ا يعم��ل مقدما في 
وزارة الداخلي��ة ان��ه طلب وقبل لنفس��ه عطية 

)مبال��غ مالي��ة( على س��بيل الرش��وة لالخالل 
بعم��ل من اعمال وظيفته بأن اصدر ملرؤوس��يه 
مب��ا له من س��لطة االش��راف والتوجيه توصية 
 الستثناء حاملها من قواعد حتديد موعد اختبار
القي��ادة واالهتم��ام ب��ه عل��ى النح��و املب��ني 

بالتحقيقات.
كما اس��ندت للمتهمني م��ن الثاني الى الثامن 
انهم قبل��وا املبالغ املالية املبينة بالتحقيقات على 
سبيل الرشوة من املتهمني من التاسع الى الرابع 
عشر ليتوسطوا لدى املتهم االول الداء عمل من 
اعمال وظيفت��ه هو حصولهم عل��ى التوصيات 
التي تس��تثنيهم من قواعد حتديد موعد اختبار 

القيادة واجتيازها بنجاح.

يتركها اال بعد تأكده من وفاتها 
فأح��دث اصابته��ا املوصوف��ة 
التي  الش��رعي  الطبي  بالتقرير 

أودت بحياتها.
كما أس��ندت له تهمة حيازة 
أس��لحة نارية »مدفع رش��اش 
صيد  وبندقي��ة  كالش��نيكوف 
وثالث��ة مسدس��ات« وذخي��رة 
تس��تخدم في األس��لحة سالفة 
الذكر بغير ترخيص من اجلهات 
املختص��ة، كم��ا ق��اوم ضابطا 
برتبة نقيب أثناء تأدية وظيفته 
العام��ة  النياب��ة  اذن  بتنفي��ذ 
الص��ادر بضبط��ه ب��أن قاومه 
بالقوة والعنف على النحو املبني 
بالتحقيقات. وقد قضت محكمة 
أول درج��ة بإع��دام املتهم، كما 
قضت بحبسه ثالث سنوات مع 
الش��غل والنفاذ عن تهمة حيازة 
س��الح وذخيرة دون ترخيص 
وحبسه س��تة أشهر مع الشغل 
والنف��اذ عن تهمة مقاومة رجال 

األمن.

اجلنائ��ي مبص��ر تقرير طبيب 
األدلة اجلنائية للحمض النووي 
ال��ى  مش��يرا  للمته��م،   DNA
القراءة اخلاطئة لنتيجة التحليل 
للمته��م، وان هن��اك دراس��ات 
أكدت على االختالف في معرفة 
هوية األش��خاص في حال أخذ 
أكثر من عينة منهم، اذ يتم ذلك 
في آلية مقننة ل��م تتوافر بهذه 
القضي��ة الت��ي مت ارتكاب خطأ 
جس��يم بها متثل بالقصور في 
للمتهم  النووي  حتليل احلمض 
ناهيك عن عدم توضيح اسلوب 
رفع العينة أساسا مما ساهم في 
عدم الق��راءة الصحيحة لنتائج 

التحليل.
كانت النيابة العامة قد أسندت 
للمته��م انه في 2009/7/20 قتل 
املجن��ي عليها عمدا مع س��بق 
االص��رار بأن عقد العزم، وبّيت 
النية عل��ى ذلك بأن قام بخنقها 
بكلتا يديه والضغط على عنقها 
ازه��اق روحه��ا، ولم  قاص��دا 

أجل��ت محكمة االس��تئناف 
أمس برئاس��ة املستشار محمد 
بوصليب وعضوية املستشارين 
علي الدريع وعزت أبواخلير في 
حضور رئيس أمناء سر الدوائر 
اجلزائية مش��عل الشمري نظر 
املتهم  م��ن  املقدم  االس��تئناف 
بقتل املواطنة التي وجدت جثتها 
مختنق��ة ف��ي ش��قتها مبنطقة 
املهبولة منتصف 2009 جللسة 
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وتقدمي الدفاع.
وق��د حض��ر ع��ن املته��م 
فريق دف��اع مكون من احملامني 
خالد العن��زي وإبراهيم األثري 
وجنيب الوقيان وعلي العصفور 
وناقش��وا خالل اجللسة خبير 
األدل��ة اجلنائية حم��ود العنزي 
بحض��ور الل��واء د.امي��ان طه 
الشربيني خبير األدلة اجلنائية 

من مصر.
وق��د فّند الش��ربيني مدير 
الفحوص البيولوجية في املعمل 

أمير زكي - عبداهلل قنيص
أحال مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة يوم أمس الى النيابة 
العامة 4 متهمني منهم صيدالنية مصرية اجلنسية 
بتهمة االجتار في املؤثرات العقلية والتزوير في 
محررات رسمية، فيما أكد مصدر امني انه سبق 
ان تعرضت الصيدلية التي تعمل بها الصيدالنية 
املتهمة إلى أكثر من واقعة سلب بالقوة وهو ما 
يفسر س���لوكها اإلجرامي وتعاملها مع مدمنني 
لديه���م قابلية لعمل أي ش���ي مقابل حصولهم 
على املواد واملؤثرات العقلية بأي طريقة كانت. 
ووف���ق مصدر امني فإن معلوم���ات وردت إلى 
مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء 
الش���يخ احمد اخلليفة عن اجتار وحيازة شاب 
بدون للمواد املخدرة واملؤثرات العقلية، وعليه 
مت اإليعاز الى إدارة العمليات والتي يترأس���ها 
املقدم محمد الهزمي ومساعده الرائد محمد قبازرد 
ملعرفة حقيقة اجتار الب���دون وحيازته للمواد 

املخدرة ومت االستقرار على فريق عمل مكلف من 
النقيب عبدالعزيز العقيلي واملالزم اول ناصر 
الديحاني واملالزمني زيد صلبوح وعبدالعزيز 
اظبية، وبعد تأكد فريق العمل من حيازة البدون 
للحبوب ورفض���ه البيع لرجال املكافحة الذين 
حاولوا اس���تدراجه الى بيع كمية من احلبوب، 
مت استصدار إذن نيابي مبداهمة شقة يستأجرها 
بااليجار اليومي في حولي ويستغلها في تخزين 
املواد املخدرة واملؤث���رات العقلية ومت تفتيش 
الش���قة وعثر بداخلها عل���ى 1000 حبة مخدرة 
ن���وع »رهبا نول« وكمية من حبوب »الكابتي« 
الى جانب »حش���يش« وبالتحقيق معه اعترف 
على بدون ق���ارب ال� 60 عاما، مؤكدا ان البدون 
الس���تيني هو مصدره في احلبوب تلك وأبدى 
استعداده الستدراجه نحو صفقة، وسمح للمتهم 
األول باستخدام هاتفه النقال وتواعد مع املتهم 
الثاني لشراء 1000 حبة من احلبوب ذاتها »رهبا 
نول« وحضر املتهم الثاني وألقي القبض عليه 

حيث كان بانتظاره رجال العمليات. 
ومضى املصدر بالقول: مت إخضاع املتهم الثاني 
للتحقيق ليعترف بأنه يشتري احلبوب املخدرة 
وشديدة التخدير واملمنوع صرفها إال بوصفات 
طبية من اختصاصيني حيث قال انه يشتري هذه 
احلبوب م���ن هندي يعمل في صيدلية مبنطقة 
الش���عب البحري وطلب منه اله���زمي وقبازرد 
اس���تدراج املتهم الثالث لبيع كمية من احلبوب 
ليحضر اآلسيوي ومعه 2000 حبة وما ان تسلم 
3000 دينار من قبل املتهم الثاني وسلم احلبوب 

حتى ألقي القبض عليه.
وأضاف املصدر: كان هناك اعتقاد أن اآلسيوي 
يسرق هذه احلبوب بحكم عمله في الصيدلية إال 
انه فجر مفاجأة مدوية حينما قال ان الصيدالنية 
املصرية وهي املش���رفة على الصيدلية هي من 
تقوم بالتزوير في وصفات طبية وتعيد حتديث 
وصفات طبية قدمية ومبوجب هذه الوصفات 
تس���تطيع ان يكون لديها كمي���ات ضخمة من 

احلبوب التي تتيح لها ان تستغلها في االجتار 
غير املشروع. 

ومضى املصدر بالقول: مت إبالغ اللواء الشيخ 
اخلليف���ة بهذا التطور املهم ف���ي القضية وكان 
الرد س���ريعا من اللواء الشيخ اخلليفة أيا كان 
املتورط اقبض���وا عليه، لينتقل رجال املكافحة 
ال���ى الصيدلية ومت توقيف املديرة وأنكرت في 
البداية إال ان رجال املكافحة راجعوا السجالت 
وتأكد لهم ان الصيدالنية كانت تستعني بوصفات 
قدمية وتغير في بياناتها حتى تظهر حديثة أمام 

اجلهات الرقابية. 
وأش���ار املصدر الى ان رجال املكافحة وفي 
إطار بحثهم في القضية اكتشفوا ان الصيدلية 
ذاتها س���بق ان تعرضت للس���طو وهو إن دل 
 علي شيء فإمنا يدل على ان الصيدالنية تعمل

في ه���ذه التجارة غي���ر املش���روعة منذ فترة 
طويلة.


