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احال رجال أمن اجلهراء ش���ابني من غير محددي اجلنسية إلى اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات بعد أن ضبطا وبحوزتهما 20 حبة مخدرة وقطعتان 
من مادة احلشيش، وقال مصدر أمني ان الشابني ضبطا في حملة تفتيشية 

لرجال أمن اجلهراء. 
من جهة أخرى متكن رجال أمن اجلهراء ايضا وفي حملة أخرى من ضبط 

مواطن مطلوب للسجن 6 أعوام. 20 حبة حتيل شابني ل� »املكافحة«

20 حبة تحيل شابين لـ »المكافحة«

أبشع جرائم 2010.. أحداثها دارت في شقة خائنة

عشيق األم يعتدي على طفليها صباحًا ويحضر مساء للقائها

 أمير زكي
أمر وكيل نيابة حولي بس����رعة ضبط 
وافد مصري يعمل في محل هواتف ويدعى 
)أ( وربة منزل مصرية وذلك على هامش 
اعتراف����ات طفلة في الثامن����ة من عمرها 
وشقيقها 6 س����نوات وصفت باخلطيرة 
إذ اكدت الطفلة وشقيقها على ان والدتها 
املنفصلة عن زوجها تستقبل الوافد املصري 
في الش����قة ويبقيان  داخ����ل غرفة النوم 
لساعات طويلة واحيانا يقوم هذا الوافد 
بالنوم عند والدتهما الى جانب اعترافات 
اخرى اكثر خطورة تتعلق بقيام عشيق 
األم باالعتداء جنسيا على  الطفلني فيما اكد 
مصدر امني ان القضية ارفق بها تقرير طبي 

صادر عن املستشفى االميري يتضمن.
ورجح مصدر امني ان يتشعب مسمى 
القضية إلى زنا وهتك عرض ومتكني متهم 
من الدخول الى املنزل بقصد ارتكاب جرمية 
مع إضافة قضية الى ملف قضايا األم وهي 
التس����تر على ارتكاب جرمية هتك عرض 

طفليها.

ما يحدث في شقة األم
واس����تنادا الى مصدر امن����ي فإن هذه 
القضية حظيت باهتم����ام كبير من مدير 
امن حولي العمي����د عبداللطيف الوهيب 
والعقيد محمد املويزري كما امر مدير عام 
اإلدارة العام����ة للمباحث اجلنائية اللواء 
علي اليوس����ف رجال إدارة بحث وحتري 
محافظة حولي بقيادة العقيد عبدالرحمن 
الصهيل بس����رعة ضبط وتوقيف الوافد 

املصري )أ( وام الطفلني اللذين كشفا عن 
حقيقة ما يحدث في منزل األم، مشيرا الى 
ان تعليمات اللواء اليوس����ف الى العقيد 
الصهيل تضمن����ت التروي لضبط الوافد 
داخل ش����قة األم الس����يما أن الطفلني اكدا 
على ان عش����يق األم يتردد عليها بشكل 

شبه يومي.
وقال املصدر االمني ان القضية ظهرت 
عندما تقدم وافد مصري الى مخفر النقرة 
فجر امس، حيث طلب تسجيل قضية هتك 
عرض وزنا بح����ق زوجته املنفصل عنها 
والتي تقيم داخل ش����قة مستقلة، ولدى 

سؤال الوافد من قبل أحوال مخفر النقرة 
ع����ن تفاصيل القضية طل����ب ان يتحدث 
امام قائد املنطقة العقيد محمد املويزري 

ليحضر فجرا.

نزهة الخميس

ومضى املصدر بالقول ان الوافد املصري 
قال ان ابنته )8 سنوات( وابنه )6 سنوات( 
خرجا معه مس����اء اخلميس في نزهة ثم 
انطلق بهما الى شقيقته، وأثناء تواجده 
برفقة ابنيه داخل منزل شقيقته الحظت 
اخت الزوج أن ابن اخيها يتألم وال يستطيع 

اجللوس بص����ورة طبيعية، حيث دخلت 
بالطفل الى الغرفة وبدأت تسأله عن أسباب 
اآلالم التي يش����عر بها لتصطدم شقيقة 
ال����زوج بأن الطفل يحدثها عن أمر خطير 
يتعلق بتردد شخص على منزل والدته، 
وان هذا الشخص اعتدى عليه أكثر من مرة، 
وقال الوافد ان اخته استدرجت ايضا ابنته 
البالغة من العمر 8 سنوات بصورة منفصلة 
لتتحدث اليها عن ذات التفاصيل وتبلغها 
هي االخرى ان عشيق األم يحضر في أحيان 
عديدة وتكون األم غير موجودة، ومن ثم 

يفعل ما يفعله في شقيقها الطفل.

زوج األم

وقال املصدر االمن���ي ان الوافد املصري 
ومبجرد ان اخطر من قبل شقيقته مبا يحدث 
ألبنائه حتى سارع بابنه وابنته الى املستشفى 
االميري وقامت طبيبة اطفال بفحص الطفل 
والطفلة، وأبلغ���ت األب ان هناك جرحا في 

املؤخرة ناجتا عن اعتداء.

ماذا قال الطفالن

وعم���ا اذا قام رجال األمن باالس���تماع 
الى افادات الطفلني، قال املصدر األمني ان 

رئيس مباحث النقرة الرائد حسني دشتي 
قام باالستماع الى افادات الطفلني ، حيث 
حتدث الرائد دش���تي مع الطفلني بصورة 
ال توضح انهما يخضعان للتحقيق  حيث 
مت استدراجهما ملعرفة احلقيقة، وأكدا أمام 
ضابط املباحث ان عشيق األم ومنذ أشهر 
اعتاد زيارتها في املس���اء وانه في بعض 
األحيان يحضر صباحا فيما تكون والدتهما 
خارج املنزل، وسبق واعتدى عليهما. وقال 
الطفالن انهما ابلغ���ا امهما مبا صدر عن 
صديقها اال ان األم وبختهما على ادعائهما هذا 
مؤكدة لهما انهما ان حتدثا بشأن حضوره 

الى املنزل فإنها ستذبحهما.
ولف���ت املصدر األمني الى ان اعترافات 
الطفلني جاءت ببراءة شديدة، مشيرا الى 
ان جزئي���ة ان يكون األب قد لقن الطفلني 
عبارات بعينها مستبعدة، السيما ان مدير 
مباحث النقرة الرائد دش���تي استدرجهما 
للحديث بصورة ذكية، دون ان يلمح لهما 
ان ما يتحدثان بشأنه حتقيقات تسجل في 

ملف القضية.
ولكن هل مثل ه���ذه القضية ميكن ان 
تكون مجرد »كيدية«؟ قال املصدر األمني ان 
التقرير النهائي الصادر عن الطب الشرعي 
سيضع النقاط فوق احلروف، السيما ان 
تقرير الطب الشرعي يجزم بشأن وقوع 

اعتداء.
ورجح املصدر ان يصدر التقرير النهائي 
عن الطب الشرعي خالل الساعات القليلة 

املقبلة.

شقيقة الزوج كشفت القضية وطبيبة »األميري« أكدت وقوع اعتداء على  ابن األعوام الستة  

الرائد حسني دشتيالعقيد عبدالرحمن الصهيلالعميد عبداللطيف الوهيباللواء الشيخ علي اليوسف

العثور على جثة حارس بناية قيد اإلنشاء
والطب الشرعي: طابوقة أو عجرة هي من صرعت »مياه«

إنشاء شرطة للبيئة
 في رسالة ماجستير 

للسهيل
ناقش الرائد خالد ظاهر السهيل 
املطيري اطروحة املاجس���تير التي 
تقدم بها ح���ول التنظيم القانوني 
والطبيعة القانونية لنشاط الهيئة 
العامة للبيئة وقد اثنت جلنة االمتحان 
على االطروحة وابدت اعجابها بخطة 
البح���ث واملوضوع حيث انه االول 
من نوعه في الكويت، واكدت على 
ضرورة تطبيق ما توصل اليه الباحث 
بخصوص »انشاء شرطة للبيئة كما 

هو معمول به في بعض الدول«.
كذلك دمج مق���ررات البيئة في 
املراحل التعليمية املختلفة وضرورة 
اعادة النظر في قانون انشاء الهيئة 
العامة للبيئة ملنح االدارة التنفيذية 
للهيئ���ة ممثلة ف���ي مديرها العام 
ومجلس ادارتها بعض الصالحيات 
للتصدي للمشكالت البيئية بحيث 
يكون لها احلق في اصدار قرارات 
الوقف للمنشآت واالدوات واملواد 
امللوثة للبيئة ب���دال من ان تكون 
هذه السلطة مقتصرة على مجلسها 
االعلى، ومنح الهيئة احلق في فرض 
بعض اجلزاءات االدارية )املصادرة 
والغرام���ة واالزال���ة( على ملوثي 
البيئ���ة، بدال من انتظ���ار االحكام 
القضائية الن ذلك يستغرق وقتا 
طويال مما يلح���ق اضرارا بالبيئة 
الى منح  يتعذر تداركها باالضافة 
الهيئ���ة االس���تقالل املال���ي وذلك 
بتخصيص ميزانية مس���تقلة بدال 

حبس موظف بـ »هجرة حولي«من ميزانيتها امللحقة.
 وبراءة زميله المعاق  من التزوير 

مصرع كويتي ومصري وباكستاني
 وإصابة 7 في 3 حوادث

مؤمن المصري
قضت محكمة اجلنايات برئاسة املستشار عماد 
املنديل في دعوى تزوير اوراق رسمية ورشوة مالية 
في ادارة هجرة حولي حضوريا للمتهم االول والثاني 
والسابع وغيابيا للمتهمني الثالث والرابع واخلامس 
بحبس االول سبع سنوات مع الشغل وكفالة 1000 
دينار لوقف التنفيذ وحبس الثالث واخلامس اربع 
سنوات مع الشغل وكفالة 300 دينار لوقف التنفيذ 
وام����رت بابعادهما عن البالد عق����ب تنفيذ العقوبة 

ومصادرة املضبوطات وبراءة املتهمني الثاني والرابع 
والسادس والسابع.

وترافع احملامي خال����د الزوير عن املتهم الثاني 
ودفع بانتفاء توافر اركان جرميتي التزوير والرشوة 
للمتهم الثاني بركنيها املادي واملعنوي وعدم وجود 
دليل مادي على ضلوع موكله في اجلرمية، مؤكدا انه 
يعاني من اعاقة ويجلس على كرسي متحرك وظروفه 
خاصة ال تس����مح له بارتكاب اجلرائم املسندة اليه 

كونه يعيل اسرة كبيرة واحيل الى التقاعد.

 أمير زكي
لق���ي مواط���ن ومص���ري 
وباكستاني مصرعهم واصيب 
7 اخرون في 3 حوادث مرورية 
وقع���ت على طري���ق امللك فهد 

واللياح والساملي.
وقال مصدر أمني ان حادثا 

مروريا وقع على طريق امللك فهد 
حينما انقلبت مركبة بها شابان 
كويتيان حي���ث توفي احدهما 
وتركت جثته للطب الشرعي فيما 
نقل املصاب اآلخر الى مستشفى 

العدان.
وعلى طري���ق اللياح  وقع 

تصادم بني مركبة رباعية الدفع 
وشاحنة واسفر احلادث عن وفاة 
باكستاني واصابة 3 من مرافقيه 
والى الساملي توفي وافد مصري 
واصيب 3 من مرافقيه اثر انفجار 
اطار مركبت���ه ونقل املصابون 
الثالثة الى مستشفى اجلهراء.

 أمير زكي ـ محمد الجالهمة
فتح رج���ال إدارة بحث وحت���ري محافظة 
الفرواني���ة بقيادة العقيد منص���ور الهاجري 
حتقيقا ملعرفة هوية م���ن أقدم على قتل وافد 
آس���يوي يعمل حارس بناية قيد اإلنش���اء في 
منطقة غرب اجلليب، فيما كشف الطب الشرعي 
ان املجني عليه تلقى ضربة على الرأس بجسم 
صلب يرجح أن يكون طابوقة أو عجرة. وأمر 
وكيل النيابة باحتجاز آس���يوي كان ينام في 
غرفة احلارس الحتمالية أن يكون هو اجلاني 

وسجلت القضية باعتبارها قتل عمد.
ووفق مصدر أمني فإن عمليات وزارة الداخلية 
فجر أمس تلقت بالغا من وافد بنغالي قال فيه 

انه كان يبيت في غرف���ة املجني عليه »محمد 
مياه« 34 عاما داخل قسيمة قيد اإلنشاء وبعد 
ان تناوال طعام العشاء فوجئ باختفاء زميله 
حيث بدأ في البحث عنه وحينما صعد  إلى أعلى 

القسيمة وجد زميله غارقا في دمائه.
وقال املصدر االمني انه وفور تلقي عمليات 
الداخلية بالغا بالقضية سارع الى موقع البالغ 
مدير عام اإلدارة العامة لالدلة اجلنائية اللواء فهد 
الدوسري وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
األمن العام اللواء خليل الشمالي ومدير مباحث 
الفروانية العقيد منصور الهاجري الى جانب 
مدير أمن الفروانية بالوكالة ومت فحص اجلثة 

ورصد آثار دماء في محيط اجلرمية.

اللواء د. فهد الدوسري اللواء خليل الشمالي 

ضبط شرطي في »المركزي« يهّرب الهواتف
للنزالء مقابل  650 دينارًا للنقال و200 للشريحة

دكتور في »التطبيقي« اتهم زميله بالتزوير

 عبداهلل قنيص
إدارة بح���ث وحتري  متكن رج���ال 
العقيد س���عد  محافظة اجلهراء بقيادة 
العدواني والرائد عمر الرشيد من توقيف 
عس���كري في السجن املركزي دأب على 
إدخال هواتف للنزالء مقابل 650 دينارا 
للهاتف النقال و200 دينار للش���ريحة، 
فيما اعترف العسكري بعد توقيفه في 
القرين بانه اعتاد ادخال الهواتف للنزالء 

منذ فترة.
ووفق مصدر أمني فإن معلومات وردت 
الى إدارة أمن الس���جن املركزي عن ان 
هناك عسكريا في السجن يقوم بني فترة 
وأخرى بادخال هواتف للنزالء وبناء على 

ذلك أمر وكيل وزارة الداخلية املس���اعد 
لشؤون املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ 
األحكام اللواء أنور الياس���ني باخضاع 
العس���كري الى املراقبة الصارمة، حيث 
مت تفحص كاميرات املراقبة التي رصدته 

وهو يدخل الى حمام النزالء.
وأضاف املصدر فور دخول العسكري 
وهو برتبة شرطي الى حمامات النزالء 
مت انتقال رجال أمن السجن الى احلمام 
ليعث���روا على هاتف نق���ال من احلجم 
الصغير مت وضعه داخل كيس نايلون 
في س���يفون أحد احلمامات، مشيرا الى 
ان العسكري وفور علمه باكتشاف أمر 
تهريبه للهاتف قام بالهرب الى جهة غير 

معلومة.
وأشار املصدر الى ان وكيل الداخلية 
املساعد لشؤون املؤسسات اإلصالحية 
وتنفي���ذ األحكام اللواء أنور الياس���ني 
أمر بتسجيل قضية، وطلب من اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية ضبط املتهم 
ومت توقيف الشرطي في منطقة القرين 
أمس، واعترف بجرمية تهريب ممنوعات 
الى داخل السجن مبقابل مالي، وانه اعتاد 
ذلك منذ فترة.يذك���ر ان ظاهرة حيازة 
السجناء لهواتف نقالة تستخدم من قبل 
بعضهم في االجتار باملواد املخدرة تعد 
مش���كلة كبيرة حتاول وزارة الداخلية 

إيجاد حلول لها.

مؤمن المصري
تقدم احملامي عبداحملسن القطان بش����كوى الى النائب العام 
بصفته وكيال عن احد اساتذة اجلامعة ضد استاذ في كلية العلوم 
الصحية التابعة للتعليم التطبيقي على خلفية نشر مقال باحدى 
الصحف اليومية تضمن عبارات الغرض منها املس����اس بسمعة 
االس����تاذ امام الطلبة، وقد اس����ند اليه تهمة التزوير في محاضر 
رسمية عبارة عن استمارة اعادة النظر في الدرجات.واكد القطان 
ان موكله اتهم في قضية التزوير التي حفظت اداريا لعدم وجود 
ش����بهة جنائية، اما ما يسعى اليه املشكو في حقه فهو التشهير 
ومحاولة ازاحة موكله من منصبه ليتس����نى لالخير ش����غل ذلك 
املنص����ب، حيث قام ايضا باتهام الطلبة زورا ولم توجد لديه اي 

ادلة تثبت صحة ادعائه.
وقال القطان: نحن مستمرون في مالحقته مدنيا عن 7 طلبة 

واس����تاذ اتهموا زورا بتزوير مستندات، فاملشكو في حقه عندما 
صعق بقرار احلفظ قرر اللجوء للتشهير بالدكتور والطلبة لكننا 
سنثبت ذلك امام احملكمة. وحيث ان املقال تضمن الفاظا وعبارات 
خالفا للحقيقة فقد قصد املشكو في حقه االساءة والسب والقذف 
للمجني عليه الشاكي بأنه مزور وقام بعملية تزوير، واالمر اثار 
اس����تياء العديد من اعضاء هيئة التدريس، وما مت نشره في هذا 
املجال يخالف احلقيقة والواقع متاما، فاملشكو في حقه قام بتقدمي 
بالغ اتهم فيه الش����اكي بالتزوير ومخالفة لوائح املعهد.وكيفت 
النيابة العامة الشكوى بأنها تزوير في اوراق رسمية، وحيث ان 
الش����كوى مت حفظها اداريا بتاريخ 2010/1/18 لعدم وجود شبهة 
التزوي����ر في الواقعة على النحو ال����وارد بالتحقيقات، فقد تظلم 
املشكو في حقه الثالث الى محكمة اجلنايات، وبتاريخ 2010/4/8 

مت تأييد قرار احلفظ، ورفض التظلم.

»المكافحة« شّكلت اللجنة المنظمة الحتفاالت اليوم العالمي للمخدرات
أعلنت اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات عن تشكيل 
اللجنة املنظم���ة لالحتفال باليوم العاملي ملكافحة 
املخدرات واملقرر إقامته في 26 اجلاري في مجمع 
البيرق، هذا وشكلت اللجنة برئاسة املقدم محمد 
الهزمي وعضوية املستش���ار اإلعالمي لإلدارة بدر 
املطيري والنقيب ثامر الهاجري رئيس قسم التوعية 
ومالزم أول سعود اخلمسان والرقيب أول د.عايد 
احلميدان، حيث قام مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات اللواء الشيخ احمد اخلليفة اجتماعا يوم 
أمس مع اللجنة وحثهم عل���ى أن يظهر االحتفال 
بالصورة املشرفة وتكون فعالة من جهة التوعية 
وتقوم بإرسال رسائل عدة عن مخاطر املخدرات، 
وأكد لهم على انه سيعمل على تذليل كل الصعوبات 
وتوفي���ر كل اإلمكانيات إلظهار هذا االحتفال املهم 

ال���ذي يتحدى العالم بأكمله ظاهرة املخ���درات في يوم واحد وهو 26 اجلاري من 
كل عام، وهذا وأكد اللواء الش���يخ احمد اخلليفة انه حريص كل احلرص على أن 
يظهر هذا االحتفال الذي ترعاه اإلدارة س���نويا منذ إقامته ألول مرة في عام 2007 
في مجمع األڤنيوز وحظي بحضور شعبي كبير وبعده عام 2008 متت إقامته في 
مجمع املهلب وتضاعف احلضور لهذا االحتفال الوطني الذي يربط الشارع برجال 
املكافحة في عملية مكافحة املخدرات وحضره رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي، 
عام 2009 متت إقامته في مجمع سوق الساملية )سيتي سنتر( وحضره حشد من 
نواب مجلس األمة ورجال السياس���ة واإلعالم وأهل الفن وجمهور من اجلنس���ني 

وهذا يدل على تفاعل املجتمع الكويتي سواء 
من املواطنني أو املقيم���ني على القضاء على 
املخدرات بصفة نهائية، وأكد الشيخ اخلليفة 
انه أكد في كل مناس���بة على أن التوعية هي 
70% من املكافحة واإلدارة جتعل التوعية في 
مقدمة أولوياتها مع مجال املكافحة، خصوصا 
ان اإلدارة لديها املتخصصون في هذا املجال 
وقد جنحوا في مجال التوعية عبر وس���ائل 
اإلعالم املختلفة سواء املرئية أو املقروءة أو 
املسموعة وغير ذلك، متت االستعانة بخبراء 
من خارج اإلدارة ملا حتمله رسالة التوعية من 
أهمية، خصوصا في مجال مكافحة املخدرات، 
وأكد أن هذه اللجنة س���تعمل ليل نهار لكي 
حتقق النجاح املرجو من هذا االحتفال وهو 
القضاء على املخدرات بشكل عام من خالل تضافر اجلهود والتعاون املشترك بني 
رجال مكافحة املخدرات واملواطنني واملقيمني، وأكد ان احتفال هذا العام سيحظى 
مبفاجآت جديدة في مقدمتها »املرأة أول من يكافح«، وهو ملا تلعبه املرأة من درو 
بارز ومهم في مجال مكافحة املخدرات وواقعية املرأة من قضية املخدرات سواء مع 
زوجها أو أوالدها أو أي قريب لها ولهذا تكرميا للدور املرأة خصوصا في االحتفال 
هذا العام، سيتم تكرمي العديد من الشخصيات النسائية البارزة وستتم دعوة كل 
اجلهات التي ترغب في املشاركة بهذا االحتفال، وأكد حرصه على أن يكون االحتفال 

سنويا في كل محافظات الكويت حتى تصل الرسالة إلى كل بيت كويتي.

املقدم محمد الهزمي اللواء الشيخ أحمد اخلليفة


