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 محمد الجالهمة
أحيل نزيل كويتي محكوم عليه بالسجن 15 عاما 
الرتكابه جرمية قتل الى النيابة العامة يوم امس 

االول بتهمة احلريق العمد واتالف مال الدولة.
وقال مصدر أمني ان ادارة الس���جن املركزي 
ذكرت في كتاب احالة السجني انه أضرم النيران 
عمدا داخل فراش���ه بالسجن االنفرادي الذي كان 

يقيم فيه جراء ش���غبه داخل السجن، وسجلت 
قضية.

من جهة أخرى، تقدم مواطن الى مخفر النسيم 
واتهم شخصا مجهوال باحراقه عمدا ملركبة ميتلكها 
مقابل منزله ورفض املبلغ اتهام احد وكلف رجال 
ادارة بحث وحتري محافظة اجلهراء البحث عن 

اجلاني وسجلت قضية حريق عمد.

نزيل انفرادي أحرق العنبر

 اآلسيوي املوقوف في املهبولة وأمامه اخلمور احمللية

)محمد ماهر( الشاحنة وقد انقلبت على جانبها   

»الداخلية« دشنت احتفالها باليوم العالمي للمخدرات في أرض المعارض

العميري: زيادة الرقابة األمنية والجمركية والتواجد 
الشرطي بين التجمعات تضع حداً لمشكلة التعاطي

 هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
حتت رعاية وزير الداخلية الفريق 
ركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد بدأت 
صباح أمس انشطة االحتفال باليوم 
العامل����ي ملكافحة املخدرات في أرض 
املعارض مبنطقة مشرف، وقد أناب 
وزي����ر الداخلية عنه ف����ي االحتفال 
رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من 
املخدرات د.رشيد العميري، كما شارك 
في احلفل كل م����ن أمني عام اللجنة 
الوطنية للوقاية من املخدرات د.أحمد 
السمدان ووكيل وزارة األوقاف د.عادل 
الفالح ووكيل وزارة العدل د.محمد 
األنصاري وبحضور اعضاء اللجنة 
العلي����ا د.حمود القش����عان ود.بدر 
الش����يباني والعميد صال����ح الغنام 

والعقيد عادل احلشاش.
بدأ االحتفال بكلمة لراعي احلفل 
د.رشيد العميري ذّكر خاللها بخطورة 
املخ����درات وتعاطيها، مش����ددا على 
ضرورة تكاتف اجله����ود حملاربتها 
ومحاربة جتارها ومروجيها بجميع 
الوسائل املتاحة ملجتمعاتنا اخلليجية 
وتطهيرها من شرورهم بزيادة الرقابة 
األمنية واجلمركية وزيادة احلمالت 
املدارس  التوعوية والتفتيشية في 

واملراكز وجتمعات اجلمهور.
وأشار د.العميري الى ان االحتفال 
بالي����وم العاملي ملكافح����ة املخدرات 
ليس مجرد احتفال يبدأ وينفض بل 
هو تتويج جلهود مس����تمرة طوال 
العام في مسارات الوقاية التوعوية 
التي تقوم به����ا جميع األجهزة ذات 
العالقة وعلى رأسها اللجنة الوطنية 
للوقاية من املخدرات، حيث انها مكلفة 
بالقيام بتنس����يق تلك اجلهود وفقا 
ملرسوم انشائها، باالضافة الى مهمة 

التوعية.
ومن جانبه، أكد د.أحمد السمدان 
ان ظاهرة انتشار املخدرات واملؤثرات 
العقلية أصبحت مشكلة عاملية ال يخلو 
مجتمع انساني من آثارها املباشرة 
وغير املباشرة، الفتا الى انتشار هذه 
اآلفة اخلطيرة في البناء االجتماعي 
بجميع شرائحه وجتمعاته البشرية، 
حيث شكلت حتديا خطيرا للمجتمعات 
النامية واملتطورة على حد سواء وهو 

ما يتطلب العمل بإحلاح على احتواء 
هذه املش����كلة بجميع السبل املمكنة 
واجلهود املتيسرة، ومواصلة العمل 
وتوحي����د البرامج ملواجهة الظاهرة 
بفاعلية وحماي����ة أفراد املجتمع من 
اآلث����ار املدمرة للمخ����درات وحصر 

أضرارها.
وأشار د.السمدان إلى أن اجلمعية 
العمومية لألمم املتحدة ملناقشة قضية 
انتش����ار املخدرات في بلدان العالم 
املختلفة وبعد ان ب����ات واضحا ان 
الدول  التي تتبعها  الفردية  احللول 
لم تع����د جتدي، قررت األمم املتحدة 
اعتبار السادس والعشرين من يونيو 

يوما عامليا ملكافحة املخدرات.
مشيرا الى ان هذا اليوم ليس يوم 
مكافحة اإلدمان فحسب بل مكافحة 
التهريب واالجتار كذلك، فال جدوى من 
مكافحة االدمان بينما املخدرات تنتقل 
بحرية من بلد إلى بلد ومن قطر إلى 

قطر دومنا رادع أو مانع.
وأضاف ان تخصيص يوم عاملي 
ملكافح����ة املخدرات تهريب����ا وإدمانا 
لدليل قاطع على ان القضية جتاوزت 
الى  الواح����د وحتولت  البلد  قدرات 
قضية عاملية يق����ف خلفها جيوش 
منظمة م����ن العصابات املدربة التي 
تنفق املليارات على كوادرها تدريبا 
وتطويرا، اضافة الى عشرات األلوف 

من املتعاونني الذين باعوا ضمائرهم 
من أجل الثراء السريع.

وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية 
ملكافحة املخدرات كان مبادرة وطنية 
شجاعة من احلكومة في الكويت حيث 
قامت بوضع اس����تراتيجية واضحة 
ملكافحة هذه اآلفة، بل ساهم وجود هذه 
اللجنة في التعريف بخطر املخدرات 
الكويت����ي وحتريك  على املجتم����ع 
العاملة في  اللجان األهلية  وتفعيل 

مجال مقاومة املخدرات.
وقال: يخطئ من يعتقد ان مكافحة 
املخدرات قضية وقتية، وان بلدا ما 
على وجه االرض قادر على القضاء 
على هذه املش����كلة في وقت محدد، 
فالقضية ستظل قائمة وعلى اجلميع 
ان يظل مستيقظا ومستنفرا كل قواه، 
ومن العب����ث االعتقاد بأن املخدرات 
مجرد جرمي����ة يقوم به����ا هواة أو 
مجموعة من املنحرفني فالقضية فاقت 
كل ذلك وجتاوزته، وعلينا نحن في 
اخلندق املقاب����ل أن نطور من أدائنا 
ومن أساليبنا في املقاومة واملواجهة، 
وعلينا ان نثق بقدرتنا على املواجهة 
فالشعوب احلية لن تنال منها هذه 

العصابات االجرامية.
وم����ن جانبه، اكد وكي����ل وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية د.عادل 
الف����الح ان املجتم����ع الكويتي يبذل 

جهودا كبيرة في املكافحة والوقاية 
م����ن املخدرات وهذا يدل على الوعي 
الكلي لدى املجتمع خلطورة هذه اآلفة 

التي تعصف بالشباب.
آفة  ان املخدرات  الفالح  واوضح 
تؤدي الى هدم وعدم استقرار االسر، 
ألنها تستهدف الشباب السيما انهم 

ركيزة املجتمع.
واشار الفالح الى ان التحديات التي 
مت ادراكها في محاربة آفة املخدرات 
كبيرة جدا سواء على مستوى االجتار 
أو التهريب أو التعاطي، خصوصا ان 
اساليب التهريب متعددة ومتنوعة لذا 
نحتاج الى جهود مضاعفة وتنسيق 
بني املؤسسات واجلهات، ألننا نسعى 
في نهاية املطاف إلى هدف واحد وهو 
الوقاية من آفة املخدرات، وهذا بدوره 
إلى توعية شاملة بخطورة  يحتاج 

هذه اآلفة.
ومتنى الف����الح ب����ذل املزيد من 
األنشطة التي تؤدي إلى الوقاية من 
املخدرات في املرحلة املقبلة واملزيد 
من التنسيق والتعاون بني املؤسسات 
العاملة في محاربة هذه اآلفة املسلطة 

علينا من اعداء األمة.
واشاد الفالح بدور اجلهات املشاركة 
في هذا املعرض والقائمني عليه واثنى 
على كل من يواجه ويشارك للتصدي 

ملثل هذه اآلفة في مجتمعنا.

مواطن مطلوب بـ 125 ألفًا سقط في السالمية
و»قفشة« تكشف »تعاطي« في الفردوس

كفيل أغلق 
غرفة الخادمة 

لتوثيق قضية زنا
 محمد الدشيش

أحيل وافد آسيوي وخادمة 
الى املباح���ث اجلنائية بتهمة 
املواقعة بالرضا ومتكني دخول 
متهم إلى منزل بقصد ارتكاب 

جرمية.
وقال مصدر أمني ان مواطنا 
ابلغ عمليات الداخلية ان ابنه 
الصغير ابلغه مبشاهدة شخص 
مجهول يدخل الى غرفة اخلادمة، 
حيث سارع الى الغرفة ووجد 
اآلسيوية التي تعمل لديه في 
وضع غرامي مع آخر آسيوي فقام 
باحتجازهما داخل الغرفة حلني 
وصول رجال األمن وتوقيفهما 
من داخل الغرفة اذ قام املواطن 
باغالقها م���ن اخلارج حتى ال 

يتمكن املتهمان من الهرب.

إصابة مواطن وزوجته و3 من أبنائه
 في حريق بيت »مقّسم« في المنقف

 أمير زكي
أسفر حريق اندلع في بيت 
عربي قدمي مبنطقة املنقف عن 
إصابة مواطن وزوجته السورية 
و3 من أبنائه وقال مدير إدارة 
العالقات العامة في اإلطفاء املقدم 
خلي����ل األمي����ر ان بالغا تلقته 
عمليات اإلطفاء عصر امس عن 
اندالع حريق في منزل باملنقف، 
حيث مت توجي����ه رجال مركز 
املنق����ف والفحيحيل وتبني ان  

البيت مجزأ الى 4 أجزاء وهناك 
كميات كبيرة من املهمالت، وأشار 
املقدم األمير الى ان رجال مركز 
املنقف بذلوا جهودا كبيرة في 
التعامل مع احلريق وإنقاذ أفراد 
األسرة ونقلهم بواسطة سيارات 
الطوارئ الطبية لتلقي العالج 

في مستشفى العدان.
التأكيد  املقدم األمير  وجدد 
على ض����رورة اقتن����اء مطفأة 
للحريق وكاشف دخان لتجنب 

احلرائق وتضخمها، خاصة ان 
احلرائق تبدأ صغيرة وباإلمكان 
السيطرة عليها متى مت اكتشاف 
ألسنة اللهب حال بدايتها، هذا 
وأشرف على التعامل مع احلريق 
املالزم اول فيصل اسد من مركز 
املنق����ف والنقي����ب عبدالعزيز 
الفحيحيل،  العتيبي من مركز 
كما حضر ال����ى موقع احلادث 
رئيس مركز املنقف املقدم مخلد 

العتيبي.

جثة خليجية بانتظار تقرير الطب الشرعيإصابة 6 أشخاص في 4 حوادث مرورية

سرقة 5 آالف دينار من منزل مواطن

 عبداهلل قنيص
امر وكيل نيابة حولي بإحالة جثة سيدة خليجية الى الطب الشرعي 
لتحديد سبب وفاتها، وجاءت اوامر وكيل نيابة حولي بهذا اخلصوص 
بعد ان ابلغ بتقرير حتقيق مستش����فى مبارك والذي تضمن وصول 
سيدة خليجية )38 عاما( بواسطة شقيقها الى املستشفى وان االطباء 
في املستشفى يرجحون ان تكون الوفاة جنائية ومن املنتظر ان يتم 

تسمية القضية بعد وصول التقرير النهائي من الطب الشرعي.

 محمد الدشيش
تقدم تاجر باكس����تاني اجلنس����ية الى مخفر الفروانية مبلغا عن 
تعرضه للس����لب بالقوة من قبل 3 أشخاص ادعوا أنهم رجال مباحث 
واستطاعوا االس����تيالء على محفظة نقوده والفرار، لتتم إحالة ملف 
القضي����ة الى رجال املباحث وجار ضب����ط اللصوص. من جانب آخر، 
أغل����ق رجال أمن محافظة األحمدي 5 مصانع للخمور احمللية وضبط 
37 وافدا من اجلنسية اآلسيوية و3 من اجلنسية العربية لتتم إحالتهم 
مع املضبوطات الى جهة االختصاص. وإلى مخفر الفنطاس فقد تقدم 
مواطن مبلغا عن فقدان محفظته التي بها 200 دينار بأحد املقاهي دون 
ان يش����ير بأصابع االتهام الى أحد.عل����ى صعيد آخر، رفض مدير احد 
احملالت الشهيرة في سوق جتاري شهير إحالة وافدتني لبنانيتني الى 
اجلهات املختصة بعد ان س����رقا كمية من أدوات املكياج، واكتفى مدير 

احملل بدفع اللبنانيات قيمة املسروقات.
من جهة اخرى، أبلغ مواطن عن سرقة 5 آالف دينار عبارة عن مصوغات 

من داخل منزله في الفروانية ورفض املواطن اتهام احد بالسرقة.

 أمير زكي
متكن رجال جندة محافظة حولي من توقيف مواطن مطلوب لسداد 
ديون تقدر ب� 125 ألف دينار، وقال مصدر امني ان دوريات جندة حولي 
وفيما تقيم حملة في الس����املية اوقفت مواطنا حيث حاول الهرب بعد 
توقيفه اال ان رجال النجدة احكموا السيطرة عليه، وباالستعالم عنه 
تبني ان عليه 6 قضايا مالية وكلفة املبالغ املطالب بس����دادها هي 125 

الف دينار ليتم اقتياد املواطن الى ادارة التنفيذ املدني.
من جهة اخرى، متكن رجال جندة الفروانية من ضبط شاب كويتي 
في منطقة الفردوس كان حتت تأثير تعاطي املواد املخدرة وعثر معه 
عل����ى ادوات تعاطي متثلت في قفش����ة وملح الليم����ون، كما تبني بعد 

االستعالم عن املواطن انه مطلوب لعدة قضايا جنائية.
على صعيد آخر، متكن رجال امن االحمدي من ضبط وافد آسيوي 
ضب����ط معه 32 زجاجة خمر محلي س����عة ليتر ونصف الليتر، وجاء 
توقيف اآلس����يوي في منطقة املهبولة فيما امر مدير عام مديرية امن 
االحمدي اللواء عبدالفتاح العلي باحالة اآلس����يوي الى االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات للتحقيق معه ومعرفة املصنع الذي يقوم بتصنيع 

هذه اخلمور احمللية.

 هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
أدى اختالل مقود شاحنة الى 
انقالبه���ا وإصابة قائدها وهو 
وافد من الجنس���ية اآلسيوي 
على طريق الفحيحيل السريع 
الخامس  وتحديدا عند تقاطع 
ي���وم ام���س ليتم نقل���ه الى 
مستشفى العدان جراء اصابته 
باصابات متفرقة ليحضر رجال 
المرور الذين استعانوا بالونش 
لرفع الش���احنة وإبعادها عن 

الطريق.
ومن جان���ب آخر، فقد نقل 
شابين خليجيان الى مستشفى 
الجهراء بعد حادث تصادم وقع 
على طريق الس���المي أول من 
التفاصيل ان بالغا  أمس.وفي 
ورد الى غرفة العمليات ليهرع 
رجال الطوارئ الطبية حسين 
محمود ومحمد الش���مري الى 
الكائ���ن خلف  الب���الغ  موقع 
اسطبالت الجهراء على طريق 
الشابين  الس���المي ليتم نقل 
اللذي���ن تعرضا الى رضوض 
وسحجات جراء التصادم.وإلى 
طريق االستقالل فقد تعرض 
شابان آخران الى اصابات متفرقة 

جراء حادث تصادم نقال على 
اثرها عن طريق رجال الطوارئ 
الطبية أس���امة النجار وكمال 
عبدالقادر وباسم ربيع وجاسم 
القطان الى المستشفى األميري 

ليتم تسجيل قضية.
ومن جان���ب آخر، فقد أدى 

ح���ادث تص���ادم ع���ن طريق 
صبحان الجنوب���ي الى جرح 
قطعي برأس وافد من الجنسية 
الجنوب أفريقية ليتم نقله عن 
طريق عمار األحمد ويوس���ف 
الطبية  الطوارئ  العتيبي من 

الى مستشفى الفروانية.

النيران وقد التهمت جانبا من البيت القدمي

 آثار احلريق داخل املنزل

مركز رياضمركز رياض

اغلب االخوة االفاضل املسمني ب� »البدون« 
او غير محددي اجلنس���ية.. يدور سعيهم 
منذ يوم أن تخلوا عن جنسياتهم االصلية 
او اسالفهم في السابق ووجدوا انفسهم في 
هذا الوضع حول مطالبتهم باحلصول على 
اجلنسية الكويتية فهذا حلمهم الذي يعملون 
جميعا على امل حتقيقه س���واء املستحق 
فعال او املدعي وغير املستحق ولهذا فان هو 
املهم هذا وامام الضغوط الكبيرة والكثيرة 
عليهم اصبح بعضهم لقمة س���ائغة لكثير 
من النصابني او الطامعني في احلصول على 
مكاس���ب مالية كبيرة وسريعة او مكاسب 
معنوية او سياس���ية او غير ذلك.. وعلى 
الرغم من ان أغلب هؤالء الناس هم جزء من 

هذا املجتمع ويعرفون مداخله ومخارجه اال ان بعضهم 
مع هذا او امام رغبة التجنيس مستعدون الن يصدقوا 
كل م���ن يدعي بتحقيق حلمهم، ويؤك���د هذا ما قام به 
واحد منهم وفيهم � على سبيل املثال � مع كثرتهم وهو 
كذلك »بدون« فقد قام بالنصب عليهم )وهذا ما تناقلته 
جريدة »األنباء«( � ولعل ما أدهشني من هذا أيضا أنهم 
ينصبون على شريحة يفترض أنها اعلم من اآلخرين 
بهذا البلد وتراثه وأمنه � فقد قرأت في »األنباء« أنه مت 
ضبط شخص »بدون« ينتحل صفة احد أفراد األسرة 
احلاكمة مدعيا أنه ضابط أمن دولة ويوهم ضحاياه بأنه 
قادر على استخراج اجلنسية الكويتية لهم واستطاع 
بهذا االدعاء أن يوهم أكثر من 500 شخص بهذه اخلدعة 
وحصل منهم على عشرات اآلالف من الدنانير وقد قام 
رجال املباحث اجلنائية بالتعاون مع رجال إدارة مباحث 
احلدود بالقبض على الش���اب الب���دون في منزله بعد 
حصولهم على اذن من النيابة العامة ورصد حتركاته 
وبتفتيش منزله عثر بداخله على عدد كبير من األختام 
اخلاصة بجهات حكومية حساسة من بينها أختام خاصة 
مبجلس الوزراء كما عثر عل���ى عدد كبير من قرارات 
جتنيس )وهمية( لعدد من البدون الذين وقعوا ضحية 
له خالل فترة عمله التي استمرت أكثر من عام واعترف 
الشاب البدون بأنه كان يحصل من الشخص الواحد على 
10 او20 ألف دينار في مقابل وعده بتجنيسه ثم يأتي له 
بعد أسبوع بكشف موقع من مجلس الوزراء مستخدما 
األختام املزيفة ويضم الكش���ف جتنيس الشخص، أما 
أف���راد عائلته فيتم وعده���م بإدراجهم في اقرب إعالن 
جتنيس وقدم املتهم كشفا كامال بأسماء الضحايا الذين 
دفعوا له الدنانير مقابل جتنيس���هم � تلك هي الواقعة 
التي تلقي بظاللها عل���ى مجتمعنا اليوم الذي يحاول 
إيجاد حلول لهذه الطائف���ة مثل محاولة منحهم مزايا 

تقابل مزايا املواطنني إال أن إجرام 
بعضهم يجعل املجتمع ينأى عن 
مساعدتهم وتقدمي يد العون إليهم 
وذلك إلخاللهم بالثقة التي أوالها 
لهم الوطن خاصة ان بعضهم كما 
ذكرنا يحاول بأي طريق حتى 
ولو من خالل الطرق االجرامية 
وبالتزوير والك���ذب.. املهم ان 
يصبح كويتيا ومحاولة املتهم 
)البدون( جتنيس أبناء جنسه 
باجلنسية الكويتية سواء كانوا 
عاملني او مشاركني معه في اجرامه 
او غير مش���اركني على خالف 
احلقيقة ودون اتباع اإلجراءات 
القانونية،  وال ش���ك ان تلك الواقع���ة إذا نظرنا إليها 
مبنظار قانوني فسنجد أنفسنا أمام عدة جرائم متنوعة 
ولكنها مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا ال يقبل التجزئة 
� فاملتهم ارتكب جرمية النصب املجرمة باملادة 231 من 
قانون اجلزاء وذلك بإيهام ضحاياه من أبناء جنس���ه 
وباس���تعماله طرقا احتيالية وهي انتحاله صفة غير 
صحيحة بأنه من أفراد األسرة احلاكمة وضابط مبباحث 
امن دولة وأنه في استطاعته جتنيسهم وتوصل بهذه 
احليلة والغش الى االس���تيالء على أموالهم وهو األمر 
املعاقب عليه باحلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات فضال 
عن جرمية املادت���ني 257، 274 من قانون اجلزاء وهي 
الت���ي جترم تقليد خامت الدولة أو خامت احدى املصالح 
احلكومية بقصد استعماله وذلك بوضعه على أوراق 
ق���ام باصطناعها على غ���رار األوراق الصحيحة بأنها 
شهادة جنسية وختمها بأختام مقلدة منسوب صدورها 
للدولة وهو املعاقب عليه باحلبس مدة ال جتاوز سبع 
سنوات – فضال عما وضعه املشرع من نص في مادته 
2/79 من قانون اجلزاء من وجوب احلكم عليه باإلبعاد 
ع���ن الكويت وذلك بعد تنفي���ذه العقوبة وذلك الن ما 
ارتكبه هذا املتهم هو من اجلرائم املخلة بالشرف )تزوير 
ونص���ب وتزييف( وهذا احلكم )اإلبعاد( وجوبي على 

القاضي يجب احلكم به.
وفي النهاية نأمل حل وانهاء هذا املوضوع والضرب 
بيد من حديد على كل من تسول له نفسه االخالل بالثقة 
التي توليها الدولة لبعض الفئات امال في ان تس���اعد 
اجلميع في حتديد املستحق والضغط على غير املستحق 
إلخراج جنسيته االصلية وتقدمي التسهيالت والعون 
له.. حتى يرتاح اجلمي���ع: النظام واملطالبون، وينأوا 

بأنفسهم من هذا احلرج واالستغالل.
واهلل ولي التوفيق،،،

ينتحل صفة شيخ.. إليهام ضحاياه بتجنيسهم
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