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مؤمن المصري
قضت محكمة اجلنح برئاس����ة القاضي ماهر بوطيبان 
ببراءة مواطنة من تهمة القتل اخلطأ والتس����بب في قتل 

وافد.
كان االدعاء العام قد أس����ند للمتهمة تهمة قيادة مركبة 
بإهمال دون انتب����اه، فاصطدمت بالوافد الذي قتل متأثرا 
بالنزيف احلاد الذي تعرض له. واستند االدعاء العام في 

اسناد االتهام الى ش����هادة صديق املقتول الذي ذكر خالل 
التحقيقات ان املتهمة هي من دهست صديقه اثناء وقوفهما 
بجانب الطريق. وحضر مع املتهمة احملامي زيد جاسم اخلباز، 
وترافع شارحا ظروف الدعوى ودفع بكيدية االتهام وتلفيقه 
ملوكلته، موضحا ان املتهمة أقرت بأن هناك سيارة اخرى 
صدمتها من اخللف، ومازالت مجهولة الهوية لم يتم التوصل 

لقائدها. وال صحة ملا أسنده االدعاء إلى موكلته.

براءة مواطنة من قتل هندي

الكويت تتوقع اعتماد االتفاقية الدولية 
الخاصة بالعمالة المنزلية 2011 »الداخلية«: يقظة أمن الحدود البرية 

أحبطت تهريب 52 كيلو حشيش

تأكيداً لما انفردت بنشره »األنباء« أمس

اليه  تأكيدا مل���ا أش���ارت 
»األنب���اء« في عددها امس 
اعلنت وزارة الداخلية من خالل 
بيان ص���ادر عن ادارة االعالم 
االمني والتي يرأس���ها محمد 
الصب���ر عن ضب���ط 52 كيلو 

حشيش.
وقال���ت ف���ي بي���ان تلقت 
»األنباء« نسخة منه: تواصل 
االجه���زة االمني���ة حربه���ا 
املستمرة في مكافحة املخدرات 
وضبطه���ا قبل دخولها البالد 
حلماية املجتمع من هذه اآلفة 

املدمرة.
حيث متكن رجال االدارة العامة ألمن احلدود البرية في ادارتي 
األمن البري واحلدود الش���مالية من ضبط مهربني عراقيني أثناء 
محاولتهما التسلل الى البالد فجر اجلمعة بتجاوز النظام األمني 
الكهربائي وبحوزتهما 52 كيلو من مادة احلش���يش، اال ان يقظة 

رجال احلدود البرية والتنسيق فيما بينهم حاال دون ذلك.

تامر أبو العينين
جني����ڤ � كونا: أكد مدير االدارة العام����ة للهجرة بوزارة الداخلية 
الكويتي����ة اللواء كامل العوضي خالل اعمال الدورة 99 ملنظمة العمل 
الدولية املنعقدة هنا حاليا صعوبة التوصل الى صيغة نهائية جلميع 
بنود اتفاقية تنظيم العمالة املنزلية هذا العام ما سيؤجل استعراضها 
الشامل الى العام املقبل. واوضح العوضي في تصريح لوكالة األنباء 
الكويتية )كونا( أن موافقة وفود الدول املشاركة في املؤمتر على وضع 
اتفاقية دولية تنظم شؤون العمالة املنزلية تكون ملزمة للحكومات 
ومكاتب االستقدام على حد سواء »صاحبتها قناعة الغالبية بأن التأني 
في استعراض جميع النقاط محور النقاش افضل من التعجل باإلعالن 
عن االتفاقية«. وقال ان املفاوضات التي استمرت ملدة عشرة أيام كاملة 
تناولت مواقف الدول واصحاب األعمال وممثلي العمال املنزليني مبا 
فيها من اختالفات في وجهات النظر وكيفية التوصل الى حلول وسط 
تقب����ل بها جميع األطراف. واضاف الل����واء العوضي ان دول املجلس 
التي تش����ارك للمرة األولى في تلك االجتماعات اس����تفادت كثيرا من 
النقاش����ات التي دارت حيث كان من املهم التعرف على وجهات النظر 
األخ����رى وطرح وجهة نظر دول مجل����س التعاون اخلليجي في تلك 
األمور وفق تش����ريعاتها الوطنية قبل املوافقة عليها. وكانت الكويت 
التي ت����رأس مجموعة عمل دول مجلس التع����اون اخلليجي في تلك 
املفاوضات طالبت باسم دول مجلس التعاون اخلليجي بأن تتضمن 
االتفاقية الدولية املقترحة بخصوص العمالة املنزلية احكاما تعالج 
الدور الذي تلعبه وكاالت االس����تقدام في بلد املنشأ في توعية العامل 

املنزلي باملهام املطلوبة منه قبل حضوره الى بلد العمل.

اللواء كامل العوضي والعقيد جبر العنزي في الدورة

العميد محمد الصبر

املهربان العراقيان وامامهما املخدرات

حريق جديد يلتهم نصف محول رئيسي في العارضية
بعد أقل من 24 ساعة على حريق محول تيماء

اطفاء مشرف والشهداء واالنقاذ 
الفني والفروانية واالسناد من 
السيطرة على حريق اندلع في 
ش���قة تقع في الطابق الس���ابع 
الفروانية واصيب في  مبنطقة 
احلريق وافدان من اجلنس���ية 
املصري���ة فيم���ا متك���ن رجال 
االطفال م���ن انقاذ آخرين وقال 
العامة في  العالقات  ادارة  مدير 
اإلطفاء املق���دم خليل االمير ان 
الشقة كانت تستغل مخزنا وان 
اشتراطات االمن والسالمة غير 
قائمة وأضاف االمير في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان رجال االطفاء 
وحال وصولهم الى موقع احلريق 
قاموا بإخالء العمارة من السكان 
ال���ى موقع احلريق  والصعود 
وبدأوا في مكافحته وس���يطروا 
عليه وحدوا من انتشاره وتبني 
عند الكشف على الشقة املندلع 
فيها احلريق انها كانت تستخدم 
كمخزن للمالبس واإلكسسوارات 
والش���نط ول���م تطب���ق فيه���ا 
االشتراطات الوقائية التي سنتها 
االدارة العامة لإلطفاء للوقاية من 

احلريق وأخطاره.
وأضاف االمي���ر ان احلريق 
اس���فر عن اصابة شخصني من 
اجلنسية املصرية احدهما بحروق 
من الدرجة االولى واآلخر باختناق 
ومت تسليمهما لرجال الطوارئ 
الطبي���ة للقي���ام بال���الزم، هذا 
واش���رف على احلادث وتعامل 
معه كل من رئيس مركز مشرف 
املق���دم عبدالكرمي جزا العتيبي 

الراشد والرقباء عبداهلل  وحمد 
العبداهلل ومش���عل الرش���يدي 
ومحمد املانع ويوسف املطيري 
ومحمد ضاح���ي وعلي الدويلة 

وجراح الكندري.

ورئيس مركز االنقاذ الفني النقيب 
م.هاني اخلش���ان والنقيب علي 
العبد ال���رزاق واملالزمني اوائل 
عباس شمسان وطالل الفيلكاوي 
ومحمد املط���رود وامين املفرح 

هاني الظفيري
بعد اقل من 24 س���اعة على 
حريق اندلع في محول كهربائي 
مبنطقة تيماء واشارت »األنباء«« 
للخبر في عددها امس حتى اندلع 
حريق جديد في محول كهربائي 
في منطقة العارضية امس وقال 
العامة في  العالقات  ادارة  مدير 
االطفاء املق���دم خليل االمير ان 
مراكز إطفاء الشويخ الصناعي 
الش���يوخ تعاملت مع  وجليب 
حريق محول رئيسي في منطقة 

العارضية قطعة 1.
وقال االمير ان بالغا ورد ظهر 
امس إلى مركز العمليات فتم على 
الفور توجيه مراكز اطفاء الشويخ 
الصناعي وجليب الشيوخ وعند 
وصول الف���رق قام رجال مركز 
إطفاء الشويخ الصناعي باقتحام 
احملول ومكافحته بطريقة فنية 
محترفة، وأتى احلريق على نصف 
احملول حيث حالت سرعة رجال 
اإلطفاء دون انتقال النيران إلى 
باقي أجزاء احمل���ول الكهربائي 
واملنازل املجاورة، ومت االنتهاء 
من احلريق خالل اقل من نصف 
ساعة بفضل جهود رجال اإلطفاء 
وتدريباتهم املستمرة على مكافحة 
محوالت الكهرباء دون وقوع اي 

اصابات تذكر.
يذكر ان احلادث كان بقيادة 
رئيس النوبة امل���الزم أول فهد 
الوهيب واملالزمني اولني محمد 

الكندري وحمد الصحاف.
من جهة أخرى، متكنت مراكز 

مخالفون لقانون اإلقامة في قبضة رجال األمن

مضبوطات في مصنع اخلمور

بعض املوقوفات في األوكار املشبوهة

مركز رياضمركز رياض

الش��ك أننا منر هذه 
األيام بفترة االمتحانات 
وهذه  بأبنائنا،  اخلاصة 
منهم  تتطل��ب  الفت��رة 
ملراجعة  لي��ا  الس��هر 
دروس��هم  واس��تذكار 
بعض  ف��ي  والتركي��ز 
املواضيع الهامة التي من 
املمك��ن أن تكون مثارا 
أن  إال  االمتحان  ألسئلة 
الدروس  تل��ك  مراجعة 
أبنائن��ا  جان��ب  م��ن 
كأس��رة  منا  تقتض��ي 
ان يك��ون هؤالء األبناء 

حتت أعيننا فضا عن إمدادهم بالنصح 
واملش��ورة ومد يد العون في تلك الفترة 
من الفترات، وإمدادهم بالغذاء املناس��ب 
ليمكنهم من مواصلة استذكار دروسهم 

وجتنبهم الشد العصبي.
 ولعل ما جعلني أس��رد تلك املقدمة ما 
قرأته في احدى الصحف اليومية من متكن 
رجال اجلمارك من احباط محاوالت جتار 
املخدرات إدخال س��مومهم للباد، حيث 
ضبط وافد حاول تهريب )7650( حبة كبتي 
عبر منفذ العبدلي بعد أن أخفاها أس��فل 
)جير الش��احنة التي يقوده��ا( وأحبطت 
تلك احملاولة من جان��ب رجال اجلمارك، 
وكانت بناء عل��ى حتريات مكتب البحث 
والتح��ري في اجلمارك الت��ي دلت على 
قرب وصول شاحنة بها حبوب م�خ�در 
)ك�ب�تي(، ومبراقبة الشاحنة القادمة من 
العراق حتى وصلت املنفذ يقودها وافد، 
ش��ك مفتش اجلم��ارك في��ه وطلب منه 
الترج��ل وبعد بحث دقيق اك�ت�ش���فت 
ش��احنة احلبوب وهي موجودة أس��فل 
)اجلير( ف�ت���م إخ�راجها وبالتحقيق مع 
ذلك الس��ائق اعترف بش�رائها من تاجر 
مخدرات عراقي ل�ت�رويجها في الكويت 
ألبنائن��ا الط��اب أي��ام االمتح�ان���ات، 
كونه��ا مطلوبة في الوقت احلاضر )وقت 
االمتحان��ات واالس���تذكار( ومتت إحالة 
الوافد )السائق( جلهة االختصاص التخاذ 

شؤونها.
 تل��ك هي الواقعة الت��ي تلقي بظالها 
في هذه األيام ونحن على عتبة امتحانات 
أبنائنا، فنحن اآلن أمام استعمار تخريبي 
لعقلية أبنائنا مبثل تل��ك احلبوب، وهذا 
االس��تعمار يأتي من أش��خاص هدفهم 
تدمي��ر عقلية أبنائن��ا وإصابتهم بهوس 
فك��ري يجعلهم مدمني تلك املؤثرات بعد 
تناولها. صحيح أنها ستكون في بدايتها 
جتعل الطالب س��اهرا الستذكار دروسه 
كله��ا لك��ن بعد فت��رة جتعل��ه كاملدمن 
ال يس��تطيع اإلق��اع عنه��ا فيتناوله��ا 
باس��تمرار، مما يهدد حياته ومس��تقبله 
فيما بعد ويصيبه بالهوس والوس��واس 

العقلي��ة  واالم��راض 
املختلفة.

 ل��ذا الب��د أن نعالج 
تل��ك الظاه��رة مبنظار 
قانوني حت��ى يعلم من 
على  اإلقب��ال  يح��اول 
تلك املؤثرات بخطورتها 
مس��تقبا، ب��ل وقب��ل 
فاملش��رع  يتناولها،  أن 
الكويتي أف��رد القانون 
رقم 48 لسنة 1987 في 
ش��أن مكافحة املؤثرات 
وتنظي��م  العقلي��ة 
واالجت��ار  اس��تعمالها 
فيها، فف��ي املادة 17 منه حظ��ر القانون 
االجت��ار ف��ي م��واد املؤث��رات العقلية 
ومس��تحضراتها إال بعد احلصول على 
ترخيص م��ن الوزير، كما انه ال يرخص 
باالجت��ار في تلك املؤث��رات عما باملادة 
19 إال ف��ي الصيدلي��ة أو مصن��ع أدوية 
وال يج��وز ملديري احمل��ال املرخص لهم 
باالجتار ف��ي مواد املؤث��رات العقلية ان 
يبيعوها أو يسلموها أو يتنازلوا عنها إال 
لألشخاص املشار إليهم في املادة )5( من 
ذات القانون وهم وكاء ش��ركة األدوية 
ومدي��رو املؤسس��ات العاجية واجلهات 
احلكومية واملؤسس��ات العلمية املعترف 

بها.
وبا ش��ك فان السائق املضبوط ليس 
من ضمن من شملهم القانون بحيازة او 
االجتار في تلك املؤث��رات العقلية، األمر 
الذي جعل املش��رع الكويت��ي يجرم كل 
م��ن حاز او ب��اع مواد املؤث��رات العقلية 
وكان ذلك بقصد االجتار فيها، وأفرد لها 
املشرع عقوبة في مادته 38 باحلبس مدة 
ال تزيد على عش��ر سنوات ويجوز عما 
بامل��ادة 39 للمحكم��ة ان تبع��د احملكوم 
عليه األجنب��ي عن الكوي��ت، كما يحكم 
مبصادرة وسائل النقل املضبوطة والتي 
 تكون قد استخدمت في ارتكاب اجلرمية

)مصادرة الش��احنة( الت��ي ضبطت فيها 
البضاعة.

 وحس��نا فعل املش��رع الكويتي حني 
أجاز للنائب العام أن يأذن بتس��ليم تلك 
امل��واد أو املس��تحضرات إل��ى أية جهة 
حكومي��ة لانتف��اع به��ا ف��ي األغراض 
العاجية أو الصناعي��ة أو الفعلية، وذلك 
باالتفاق مع الوزارة عما باملادة 50 فقرة 

2 من القانون املشار إليه.
وفي النهاية، أتوجه بالشكر الى جميع 
رجال اجلمارك وف��ي جميع املنافذ على 
حرصه��م في تتبع املخ��درات واملؤثرات 
العقلي��ة الت��ي تدم��ر ش��بابنا وأبناءنا 
وعقولهم، فهم رجال املستقبل، لذا يجب 
ان يتعاون اجلميع على إيجادهم أصحاء 

وأقوياء.

عقول أبنائنا.. وحبوب الكبتي

بقلم: المحامي رياض الصانع

عراقي فزع لنجدة »سكرانة« وتهّجم على رجال األمن
وضبط مواطن يتاجر لحساب النزالء و500 حبة كبتي

عبداهلل قنيص
متكن رجال أمن حولي بقيادة العميد عبداللطيف الوهيب من 
توقيف وافد عراقي حاول متكني سيدة »سكرانة« من الهرب من 
دورية للشرطة، فيما كشفت اجهزة احلاسوب لدى االستعالم 
عن العراقي انه مطلوب للتحقيق ف���ي االدارة العامة ملكافحة 

املخدرات.
وقال مصدر امني ان دورية تابعة ألمن حولي وأثناء جتولها في 
منطقة الساملية فجرا رصدت سيدة تسير على االقدام وفي يدها بطل 
خمر وتغني بصوت عال، كما كانت ترتدي مالبس غير محتشمة 
باملرة، ليتم توقيفها ومن ثم ادخالها في الدورية، وفي اثناء اجناز 
رجال األمن ملهمة ضبط الس����يدة »السكرانة«، فوجئ رجال األمن 
بشخص يتهجم على رجال األمن ويحاول اخراج السيدة السكرانة 

من دورية الشرطة، ليتم ضبطه هو اآلخر، ولدى االستعالم عنه 
تبني انه مطلوب لالدارة العامة ملكافحة املخدرات.

وأشار املصدر االمني الى ان العراقي وجهت اليه تهمة جديدة، 
وهي محاولة متكني متهم من الهرب، ومت احتجاز العراقي والسيدة 

في مخفر الساملية.
من جهة اخرى، متكن رجال مباحث اجلهراء بقيادة العقيد سعد 
العدوان����ي من ضبط مواطن عث����ر بحوزته على 500 حبة كبتي، 
وجاء ضبط املواطن بعد معلومات عن اجتاره في املخدرات وشراء 

50 حبة من املواطن في منطقة االندلس.
وقال مصدر أمني ان املواطن الذي مت ضبطه اعترف بانه يتاجر 
حلس����اب أحد نزالء السجن املركزي، وان مثل هذه احلبوب تلقى 

رواجا شديدا خالل موسم االمتحانات.

مالبسها فاضحة وبيدها »بُطل«.. وتغني

العميد عبداللطيف الوهيب

حملة الفروانية حصدت 55 رجاًل وامرأة في أوكار مشبوهة 
وأغلقت مصنعاً للخمور وأوقفت 3 سكارى

ضمن اجله���ود األمنية في محاربة اجلرمية 
بشتى انواعها ومالحقة اخلارجني على القانون 
لفرض السيطرة األمنية وتأمني سالمة املواطنني 
واملقيمني، قاد مدي���ر عام مديرية امن محافظة 
الفروانية العميد حبيب غلوم ومساعده العميد 
عبدالعزيز الكندري حملة مداهمة على منطقتي 
جليب الشيوخ وخيطان استمرت قرابة 4 ساعات 
وشارك فيها رجال األمن )دوريات اإلسناد – املهام 

اخلاصة – املباحث(.
وقد اسفرت عن ضبط 128 متهما ومتهمة، منهم 
29 امرأة و26 رجال يقومون باعمال مخلة باآلداب 
و34 رجال مخالفا لقانون االقامة )انتهاء اقامة( 
و35 من دون اثبات و3 حاالت سكر باالضافة الى 

مصنع خمور، ومت القاء قبض على مدين.
وشارك في احلملة قائد منطقة اجلليب العقيد 
دحيم املطيري وقائ���د منطقة الفروانية املقدم 
وليد شهاب واستمرت احلملة 4 ساعات وشملت 

مناطق اجلليب وخيطان.

رجال اإلطفاء يكافحون حريق محول العارضية وفي االطار إطفائي يحمل طفلني خال 
إخاء بناية الفروانية


