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قال���ت ادارة االعالم االمني ان االحصائية الش���هرية حلاالت الوفيات غير 
اجلنائية )حوادث املركبات( الصادرة عن االدارة العامة لالدلة اجلنائية خالل 
شهر مايو املاضي بلغت 20 حالة وفاة من بينهم 9 مواطنني و10 وافدين وواحد 

غير محدد اجلنسية.
وناش���دت ادارة االعالم االمني مستخدمي الطريق االلتزام بالقيادة اآلمنة، 
مح���ذرة من خطورة ارتفاع عدد الضحايا عن الفترات الس���ابقة، الفتة الى ما 

تتكبده الدولة من اخلسائر واآلثار السيئة والسلبية جراء هذه احلوادث.

اإلعالم األمني: 20 حالة وفاة خالل شهر مايو

 لجنة التعديات: لم نقتل أحدًا بالخطأ
وحاولنا إسعاف المواطن

تلقت »األنباء« يوم أمس كتابا صادرا 
عن جلنة إزال���ة التعديات على أمالك 
الدولة واملظاهر غير املرخصة تعقيبا 
على مقال يوم امس »جلنة التعديات 
تقتل مواطنا باخلطأ« للمحامي رياض 
الصانع وجاء نص الكتاب الذي وقع 
بواسطة املستشار القانوني للجنة إزالة 
التعديات على أمالك الدولة واملظاهر 

غير املرخصة وتضمن اآلتي:
في يوم االحد املواف���ق 2008/8/3 
في الساعة السادس���ة صباحا توجه 
اعضاء جلنة اإلزالة الى عملهم املعتاد 
مع معداتهم إلزالة املخالفات في منطقة 
عريفج���ان وهي منطق���ة مينع إقامة 
املخيمات واجلواخير فيها، وهي املنطقة 
احمليطة مبعسكر عريفجان وتوجد بها 

حتذيرات بعدم االقتراب منها.
ولقد تواجد املرحوم في ذلك املكان 
املمن���وع والذي س���بق ان بلغ بإزالة 
تعدياته على امالك الدولة ووجدوه قد 
بادر باإلزالة وطلب منهم مهلة ساعتني 
لتمكينه من اإلزالة وهنا ابلغه أعضاء 
اللجنة بإعطائه مهلة يوما بدل ساعتني، 
وفي هذه األثن���اء توجه املرحوم الى 
سيارته واعضاء جلنة االزالة مازالوا 

متواجدين في املوق���ع وبعد قليل إذا 
بالعامل املوجود في املوقع ينادي على 
اعضاء اللجنة يطلب منهم املس���اعدة 
فوجدوا املرحوم في سيارته ووجهه قد 
ازرق وال يتحرك مما دعاهم الى طلب 

االسعاف وهو االجراء املتبع.
وحني حضرت االسعاف وتأكدت من 
الوفاة طلبوا إبقاء اجلثة حلني حضور 
األدلة اجلنائية وهنا انتهى دور فريق 

اإلزالة.
وجتدر اإلشارة الى ان املرحوم كان 
يرعى إبله في االسبوع املاضي بالقرب 
من الشاليهات في اجلليعة قريبا من 
البحر وق���د انذر بإخالء املنطقة ألنها 
ممنوعة وعليه ان ينتقل ملناطق الرعي 

املرخصة.
تتق���دم اللجنة ال���ى ذوي املتوفى 
بأحر التعازي وتسأل اهلل العلي القدير 
ان يسكنه فس���يح جناته. هذا قضاء 
اهلل وال راد لقضائ���ه إنا هلل وإنا إليه 

راجعون.
وتّود جلنة إزالة التعديات على أمالك 
الدولة من صحيفتكم توخي الدقة مبا 
يكتب من مقاالت بأق���الم كتاب نقّدر 

لهم آراءهم.

تعقيبًا على مقال رياض الصانع

املتهم وأمامه املضبوطات

 خّريج سجون عاد إلى قواعده في »المركزي«
بـ 6 شتالت ماريغوانا وكيلو ونصف الكيلو حشيش

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
احال مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اللواء الش���يخ احمد اخلليفة الى نيابة املخدرات 
شابا كويتيا خرج من السجن املركزي قبل اشهر 
بسيطة بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد االجتار 
واستزراع نبتة املاريغوانا، وارفق في ملف االحالة 
الى النيابة كمية من احلشيش بلغت كيلو ونصف 
الكيلو الى جانب 6 ش���تالت من نبتة املاريغوانا 
قام املواطن بزراعتها داخل غرفته مس���تفيدا من 
خبرته في التعامل مع جتار للمخدرات من اجلنسية 
الباكس���تانية تعرف منهم على فنون االستزراع 
فيما كان يقضي العقوبة الس���ابقة بالسجن على 
ذم���ة قضية مخدرات ايض���ا. ووفق مصدر امني، 
فإن معلومات وردت الى مدير عام املكافحة اللواء 
الشيخ احمد اخلليفة عن ان شابا خرج حديثا من 
السجن املركزي عاد الى مزاولة نشاطه السابق في 
االجتار باملواد املخدرة، كما تضمنت املعلومات قيام 

الشاب باستزراع نبتة املاريغوانا.
وقال املصدر: استدعى مدير عام املكافحة كال من 
العقيد احمد الشرقاوي ومساعده املقدم عبداحملسن 
العباس���ي وطلب منهما تشكيل فريق عمل للتأكد 
من املعلومات والتنسيق مع النيابة العامة في كل 
اخلطوات الالحقة مب���ا اليدع مجاال إلفالت املتهم 
م���ن العقوبات املترتبة عل���ى اجرامه في االجتار 

باملخدرات.
وقال املصدر: مت االستقرار على ان يكون فريق 
العمل مؤلفا من النقيب حم���د الصباح والنقيب 

عبدالعزيز العقيلي واملالزم اول ناصر الديحاني، 
وبعد التأكد من املعلومات انطلق رجال املكافحة 
الى منزل املتهم في منطقة مبارك الكبير وحتديدا 
الى منطقة قريبة من منزل املتهم الذي القي القبض 
عليه مؤخرا بتهمة حتويل حديقة منزله الى مزرعة 
للماريغوانا، وبتفتيش غرفته وجد رجال املكافحة 
نبتة املاريغوانا وكيلو ونصف الكيلو من احلشيش 
واعترف املتهم بتهيئة األجواء املناسبة الستزراع 

املاريغوانا.

تعلم استزراع المخدرات بخبرات باكستانية

اللواء الشيخ احمد اخلليفة

»الجنائية« أوقفته بعدما أفرغ 90% من حمولة المواد لدى آسيوي

ضبط رقيب أول متلبسًا باختالس مواد تنظيف من السجن
ومصرع نزيل إلصابته بتسمم في الدم ناتج عن فشل كلوي

العميد الشيخ مازن اجلراح اللواء الشيخ علي اليوسف

اللواء عبدالفتاح العلي اللواء خليل الشمالي

العميد يوسف األنصاري

علي���ه، وبالتحقيق معه اعترف 
بأنه اعتاد على اختالس العهدة 
منذ 6 أش���هر وانه كان يبيعها 

حلسابه اخلاص.
وأك���د املص���در ان واقع���ة 
االختالس تلك تؤكد على ان هناك 
قصورا في عملية تس���ليم مثل 
هذه االغراض الى ادارة السجن، 
مؤكدا ان الوافد الهندي أحيل هو 
الى االختصاص لتورطه  اآلخر 
في القضي���ة ومعرفته بأن هذه 
البضائع خاصة بوزارة الداخلية 
العسكري يقوم ببيع هذه  وان 

األغراض حلسابه اخلاص.
من جهة أخ���رى، لقي نزيل 
كويتي )48 عاما( مصرعه داخل 
مستشفى الفروانية جراء تسمم 

في الدم ناجت عن فشل كلوي.
وقال املصدر األمني ان النزيل 
ويدعى )ح( كان ميضي عقوبة 
9 سنوات على ذمة مخدرات وان 
ادارة السجن سارعت الى نقله 
الى املستشفى بعد سوء حالته 
الصحي���ة اال انه لفظ أنفاس���ه 
األخيرة داخل مستشفى الفروانية 

الذي نقل اليه.

بتسليم ادارة السجن نحو 10% من 
البضائع التي يتسلمها، اما الكمية 
الباقية فيقوم ببيعها حلس���ابه 
اخلاص داخ���ل احد احملالت في 
منطقة الفروانية وقال املصدر: 
قام اللواء اليوسف بااليعاز الى 
مدير ادارة بحث وحتري محافظة 
حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل 
الذي كلف ضابط مباحث النقرة 
الرائد حسني دش���تي مبتابعة 
الرائد  ان  الى  املوضوع، مشيرا 
دش���تي قام بتتبع العس���كري 

 منذ حلظة تس���لمه لعهدة تقدر
ب� 3 آالف دينار. وأضاف املصدر 
األمني: ما ان تسلم الرقيب العهدة 
وبدال من ان يتجه مباشرة الى 
السجن اجته الى احملل الذي اعتاد 
ان يبيع له مسروقاته، وبعد ان 
س���مح العس���كري للوافد الذي 
يشاركه مس���روقاته بتفريغ ما 
نسبته 90% من مواد التنظيف، 
وفيما كان يتسلم قيمة املسروقات 
التي باعها لآلسيوي بتخفيض 
يتجاوز ال� 60% مت القاء القبض 

أمير زكي
أنه���ى رج���ال اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية بقيادة اللواء 
الش���يخ علي اليوسف ومساعد 
مدير املباحث اجلنائية لشؤون 
العميد الشيخ مازن  احملافظات 
اجلراح مس���يرة رقيب أول في 
وزارة الداخلية في عالم االختالس 
بعد نحو 7 أشهر، حيث مت ضبطه 
اثناء محاولته  باجلرم املشهود 
تصريف كميات من مواد التنظيف 
قام بتس���لمها من ادارة االمداد 
والتموين داخ���ل احد احملالت 
املتخصصة في بي���ع مثل هذه 
املنتجات في منطقة الفروانية، 
فيما قدرت مصادر أمنية املبالغ 
املالية التي حتصل عليها الرقيب 
أول من خالل ممارسته بنحو 20 
ألف دينار. ووفق مصدر أمني فإن 
معلومات وصلت الى مدير عام 
املباحث اجلنائية عن عسكري 
يعمل في ادارة السجن املركزي 
برتبة رقيب اول اعتاد قبل اشهر 
تسلم معدات ومواد تنظيف من 
التابعة  ادارة االمداد والتموين 
الداخلي���ة وانه يقوم  ل���وزارة 

 انتحار آسيوية
 في الواحة

بمبيد حشري
هاني الظفيري

لفظت واف��دة اندونيسية 
انفاس���ها االخي���رة داخ���ل 
الجه���راء بعد  مستش���فى 
مح���اوالت كبي���رة بذله���ا 
االطب���اء لعالجها من تناول 
مبيد حش���ري وقد توفيت 
 3 بع���د  االندونيس�����ية 
س���اعات م���ن وصولها الى 

المستشفى.
وفي التفاصيل ان وافدة 
ف���ي العقد الثال���ث اقدم�ت 
على شرب مبيد حشري في 
منزل كفيلها بمن��طقة الواحة 
لي�جده���ا الك�فيل ملقاة في 
الى  غرفتها ليق���وم بنقلها 
المستش���فى حيث ادخلت 
العناي���ة المرك����زة اال انها 
فارق���ت الحياة اثر ابتالعها 
المبيد الحشري والذي على 
اثره تم نق���ل جثتها للطب 

الشرعي.
وم���ن جان�ب آخ���ر ف�قد 
العناية  ادخل���ت مواطن���ة 
المركزة بعد عمل غس����يل 
للمعدة اث���ر تناولها منظفا 
للمالب���س بالخط���أ ليت���م 
تسجيل اثبات حالة في مخفر 

الجهراء.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

الحكم النهائي في قضية الشليمي 22 الجاري

دخل إلجراء »زائدة« فخرج وفي  أحشائه »أداة جراحة«
»المستأنفة« أعادت ملف القضية للتحقيقات

مددت الدائرة الجزائية بمح��كمة التمييز 
أمس برئاسة الم��ست��شار أحمد العجيل أجل 
الحكم في الطعن المقدم من المرشح السابق 
لمجلس األمة خالد الش��ليمي ضد حكمي أول 
درجة واالستئناف القا��ضي باالمتناع عن 
النطق بعقابه على ان ي��قدم تعهدا بكفالة 
مالية قدرها 500 دينار يلتزم فيه بحس���ن 
السير والسلوك لمدة سنة لجلسة 22 الجاري 
للحكم وذلك في الدعوى المرفوعة ضده من 

قبل اإلدارة العامة لمباحث أمن الدولة.
وخالل الجلس���ة الس���ابقة ترافع دفاع 
الش���ليمي المحامي علي مطر الواوان وأكد 
خ���الل مرافعته أمام محكم���ة الت��مييز ان 
»الدفاع عن المتهم ال ينأى عن الحقيقة وال 
يخالف الواقع أو الثابت في األوراق، ويؤكد 

على حقيقة جوهرية انه ال مسؤولية جزائية 
عن نشر أخبار استقاها المتهم من الصحف 

اليومية واإلعالم المرئي والمسموع«.
وأش���ار الواوان الى ان »أي جريمة لها 
ركنان ال تقوم من دونهما والمتهم لم يرتكب 
أيا من هذه األفعال المعاقب عليها«، وطلب 
الواوان إلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء 

ببراءة موكله من التهم المسندة اليه.
كانت الني��اب���ة العامة قد أمرت بإخالء 
سبيل الش��لي���مي على خلفية تصريحات 
أدلى بها لقناة الوطن الف��ضائية انتقد فيها 

أداء وزارة الدفاع.
كم��ا ان��تقد النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع متحدثا عن الخ��لل 

في أداء المؤس��سة العسكرية.

أصدرت محكمة اجلنح املستأنفة برئاسة 
املستشار عبداهلل الصانع قرارا بإلغاء حفظ 
قضية تعلقت بخطأ طبي وأمرت بإعادة ملف 
القضية إل���ى اإلدارة العامة لتقدمي املدعى 

عليه إلى احملكمة اجلزائية.
وكان املدعي قد أدخل املستشفى إلجراء 
الدودية( وبعد  عملية جراحية )الزائ���دة 
خروجه بعشرة أيام عاودته اآلالم في نفس 
موضع العملية، فأدخل املستشفى مرة اخرى 
وأجريت له الفحوصات واألش���عة الطبية 

الالزمة.
وأظهرت هذه األشعة وجود جسم معدني 
غري���ب في مكان العملي���ة اجلراحية التي 
أجريت له مما استلزم ذلك التدخل اجلراحي 
مرة أخرى الستخراج اجلسم املعدني )أحد 

أدوات اجلراحة( وهو ما سبب آالما محسوسة 
للشاكي نتيجة اهمال وخطأ الطبيب الذي 

أجرى له العملية.
وتقدم الشاكي بشكواه ضد ذلك الطبيب 
ومت التحقيق في الشكوى، وأصدرت االدارة 
العامة للتحقيقات ق���رارا بحفظ التحقيق 
لعدم وجود جرمية. ول���م يلق هذا القرار 
قبوال من الشاكي حيث تقدم إلى احملامية 
دالل امل���ال والتي بدوره���ا طعنت في قرار 
احلفظ مشيرة في دفاعها امام القضاء الى 
ان ما صدر بحق موكله���ا هو إهمال طبي 
جسيم وال ميكن قبول قرار بحفظ مثل هذه 
القضية اخلطيرة. وقالت املال ان دفاعها القى 
قبوال من هيئة احملكمة والتي قضت بإعادة 

القضية إلى التحقيق.

 مداهمة أكبر مصانع الخمور في األحمدي
تكشف عن عالقة محرمة بين آسيوي ومتغيبة!

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري
اغلق رجال مديرية امن محافظة 
االحم���دي بقيادة الل���واء عبدالفتاح 
العل���ي ومس���اعده العمي���د معتوق 
العسالوي احد اكبر مصانع اخلمور 
في محافظة االحمدي والذي تبني من 
خالل التحقيقات مع القائمني عليه انه 
يزود معظم مناطق املنطقة العاشرة من 
خالل شبكة من املوزعني من اجلنسية 
البنغالية. ووفق مصدر امني فإن احدى 
حمالت مديري���ة امن االحمدي والتي 
كانت بإش���راف الرائد فالح الهذيلي 

اوقفت وافدا آسيويا عثر معه على كمية من اخلمور 
املعبأة واعترف اآلس���يوي بأنه كان بصدد بيع هذه 
اخلمور على عدد من اآلسيويني. واضاف املصدر: قام 

رجال امن االحمدي يتقدمهم الرائد فالح 
الهذيل���ي بالتحقيق مع املتهم ملعرفة 
مصدر هذه اخلمور حيث ارشد رجال 
امن االحمدي عن املصنع الذي يقوم 
بالشراء منه ليتم التواصل مع النيابة 
العامة وجتهيز قوة بإش���راف الرائد 
الهذيلي ومن ثم متت مداهمة املصنع 
وفيه عثر رجال االمن على 48 برميال 
معبأة باخلمور اجلاهزة للتعبئة الى 
جان���ب ادوات ومعدات التصنيع كما 
ضبط بداخل املصنع آسيوي وصديقته 
التي تبني انها مس���جل عليها قضية 
تغيب ولم يكتف املوقوفان باالعتراف فحسب بتصنيع 
اخلمور احمللية وامنا ايضا بإقامة عالقة محرمة جمعت 

بينهما على هامش مصنع اخلمور.

 مناقشة توحيد إجراءات السالمة

الصقعبي: المطار جاهز لموسم السفر
اكد مدير عام االدارة العامة المن املطار بالنيابة العميد خالد الصقعبي 
جهوزية منتسبي االدارة العامة المن املطار الستقبال موسم السفر الذي 

يشهد فيه مطار الكويت الدولي ازدحاما غير عادي.
واوضح انه مت وضع آلية عمل متكاملة، خاصة ان موسم السفر هذا 
العام ارتبط بش����هر رمضان املبارك وعيد الفطر السعيد، مما يتطلب 
مضاعفة اجلهد لتأمني سالمة رواد املطار من مغادرين وقادمني، وكذلك 
من املودعني واملس����تقبلني. وذكر ان هناك تنسيقا متكامال مع اجلهات 
االمنية املعنية والهيئة العامة للطيران املدني واالدارة العامة للجمارك. 
ودعا العميد الصقعبي املس����افرين الى احلضور بوقت كاف حتى يتم 
انهاء االجراءات بسهولة ويسر وحسب الطرق املتبعة داخل املطار، مع 
ضرورة التأكد من وجود كل االوراق الثبوتية وصالحية جوار السفر 

ومعرفة اذا ما كان هناك منع سفر ام ال.

افتت���ح املؤمت���ر احل���ادي 
والعش���رون للمديرين العامني 
ل���دول مجلس  املدني  للدف���اع 
التعاون املنعقد في قطر مؤخرا، 
حيث بدأ املؤمتر باالجتماع االول 
ال���ذي حضره جمي���ع االعضاء 
والوفود املش���اركة، حيث متت 
مناقشة برنامج عمل جلنة توحيد 
شروط السالمة واالشراف الوقائي 
وذلك باجلزء الرابع املتعلق باملواد 
اخلطرة والذي شرحه وناقشه 
من الكويت رئيس قس���م املواد 
اخلط���رة الرائ���د احمد اجلزاف 
اليوم مناقشة اجلزء  وس���يتم 
االول املتعلق باملنشآت املعمارية 
الى  واملباني اجلاهزة باالضافة 

موضوع القطارات ومساراتها.
وترأس االجتماع من الكويت 
العميد بدر بكر النجار من االدارة 
العامة للدف���اع املدني بحضور 
العميد يوسف االنصاري نائب 

املكافحة  العام لش���ؤون  املدير 
البشرية والذي  املوارد  وتنمية 
ناقش املس���ودة االخيرة لنظام 
املواد اخلطرة من اجلزء الرابع، 
هذا وس���يتم وضع التوصيات 
لتقدميها للمديرين العامني يوم 

االربعاء املقبل العتماده.

 الشمالي والعلي إلى تونس
بإستراتيجية أمنية حول األمن السياحي

الدول األعضاء ومتابعة اإلجراءات 
التنفيذية للقرارات والتوصيات 
التي مت إقرارها في االجتماعات 

السابقة.

واحلفاظ على امن السياح إضافة 
إلى املوضوعات املدرجة على جدول 
أعمال املؤمتر.وسيناقش املؤمتر 
العديد من أوراق العمل املقدمة من 

الداخلية  يترأس وكيل وزارة 
املس����اعد لش����ؤون األم����ن العام 
اللواء خليل الشمالي وفد الكويت 
للمشاركة في املؤمتر العربي الرابع 
للمس����ؤولني عن األمن السياحي 
املقرر عقده في تونس خالل الفترة 

8 � 11 من الشهر اجلاري.
ومن املقرر أن يش����ارك الوفد 
الذي يضم في عضويته مدير عام 
مديرية امن محافظة األحمدي اللواء 
عبدالفتاح العلي بورقة عمل تتناول 
االستراتيجية األمنية في مجال األمن 
السياحي وآليات العمل والتنسيق 
مع جميع األجهزة واملؤسسات ذات 
االختصاص. وتضم ورقة العمل 
التعري����ف باإلجراءات  الكويتية 
التي تتخذها اجلهات  االحترازية 
األمنية حلماية األماكن السياحية 

اآلسيوية وصديقها وتبدو اخلمور احمللية

العميد معتوق العسالوي


