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عبداهلل قنيص
متكن رجال ادارة بحث وحتري محافظة األحمدي بقيادة املقدم مشعل العدواني من توقيف 
شابني كويتيني قاما بسلب هاتفني نقالني بانتحال صفة مباحث، وقال مصدر أمني ان معلومات 
وصلت الى مدير مباحث األحمدي باإلنابة املقدم العدواني عن ان الش���ابني متورطان في قضايا 
سلب بانتحال صفة مباحث حيث مت ضبطهما، وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكاب عدة جرائم سلب 
وتبني ان هناك قضية واحدة مسجلة عن الشابني اما القضايا األخرى التي ارتكبت بواسطتهما 

فلم يتم تسجيلها من املجني عليهم ورمبا يعود هذا الى بساطة املسروقات.

ضبط مواطنين سلبا هاتفين بانتحال صفة مباحث

دراسة تدعو إلجراء فحوصات مفاجئة في المدارس والوزارات لكشف المتعاطين
وتوصي بتقنين ساعات عمل المقاهي والمطاعم للحّد من ظاهرة التعاطي بين الشباب

شملت عينة مؤلفة من 21113 شخصاً من مختلف شرائح المجتمع

اللجنة الوطنية كرّمت المشاركين في إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
هاني الظفيري

حتت رعاية وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ م.جابر اخلالد 
أقامت اللجنة الوطنية للوقاية من املخدرات احتفاال تكرمييا للجهات 
الرسمية والشعبية املشاركة في إحياء احتفال اليوم العاملي ملكافحة 
املخدرات الذي حمل ش����عار »فكر.. حياتك او املخدرات« وذلك في 
ارض املعارض مبشرف مساء اول من امس. وقام ممثل راعي احلفل 
د.رش����يد العميري بإلقاء كلمة أثناء التكرمي قال فيها: ان الكويت 
حتتفل مع بقية دول العالم من خالل اللجنة الوطنية باليوم العاملي 
ملكافحة املخدرات حتت عنوان »فكر.. حياتك أو املخدرات«، حيث 
سيكون االحتفال استعراضا توثيقيا جلهود الوقاية واملكافحة في 

الكويت وبقية دول مجلس التعاون اخلليجي.
وأضاف: »نغتنم هذه املناسبة للتذكير بخطورة آفة املخدرات 
وتعاطيها، ما يستدعي التكاتف حملاربتها ومحاربة جتارها ومروجيها 
بجميع الوسائل املتاحة ملجتمعاتنا اخلليجية وتطهيرها من شرورهم 
بزي����ادة الرقابة األمني����ة واجلمركية وزيادة احلم����الت التوعوية 

والتفتيشية في املدارس واملراكز وجتمعات اجلمهور.

وأش����اد العميري باجلهود املبذولة من اجلهات املشاركة بهذه 
املناسبة، فضال عن اجلهات العاملة في هذا املجال، كاإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات واإلدارة العامة للجمارك وما يقومان به من محاربة 
املهربني والتجار واملروجني، مثنيا على جهود مركز عالج اإلدمان 
ولدوره ف����ي العالج،  باالضافة الى اجله����ود الكبيرة التي تبذلها 
اجلهات املختصة في اإلشراف على الرعاية الالحقة. من جانبه، قال 
األمني العام للجنة الوقاية من املخدرات د.أحمد السمدان: ان ظاهرة 
انتشار املخدرات واملؤثرات العقلية أصبحت مشكلة عاملية ال يخلو 
مجتمع إنساني من آثارها املباشرة وغير املباشرة، حيث انتشرت 
في البناء االجتماعي بجميع شرائحه وجتمعاته البشرية، وشكلت 
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 وتوحيد البرامج ملواجهة 
الظاهرة بفاعلية وحماية أفراد املجتمع من اآلثار املدمرة للمخدرات 
وحصر أضرارها. وفي ختام احلفل قام العميري والسمدان بتوزيع 

الدروع التذكارية على املشاركني في االحتفال.

كونا: دعت دراسة متخصصة 
الى االس���راع بتش���كيل فريق 
املدمنني على  اعادة تأهيل  عمل 
املخدرات من ذوي االختصاص، 
وتشكيل فريق عمل مختص يقوم 
العش���وائية  الفحوص  باجراء 
املدارس واملعاهد  واملفاجئة في 
واجلامعات والكليات ووزارات 
الدولة ومؤسساتها ومؤسسات 

القطاع اخلاص.
الدراس���ة عنوان  وحمل���ت 
»املخ���درات في دول���ة الكويت 
األسباب والوقاية والعالج«، وهي 
من اعداد خبير املخدرات واملؤثرات 
العقلية عربيا وأجنبيا وعضو 
جلنة دراسة تدابير خفض الطلب 
على املخدرات د.عايد احلميدان 
واملستش���ار اإلحصائي للجنة 
د.عبداحلمي���د العباس���ي حتت 
اشراف مدير عام اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ 
أحمد اخلليفة وذلك مبناس���بة 
االحتفال باليوم العاملي للوقاية 

من املخ���درات الذي يصادف 26 
يونيو من كل عام.

وهدفت الدارسة، التي شملت 
عينة مؤلفة م���ن 21113 مبحوثا 
من مختلف ش���رائح املجتمع، 
التعرف على حجم مشكلة  الى 
املخدرات ف���ي املجتمع الكويتي 
وإلق���اء الضوء عل���ى العوامل 
االجتماعية والنفسية واالقتصادية 
والقانونية واألمنية واإلعالمية 

والتوعوية املرتبطة بها.
الدارس���ة  واس���تعرضت 
العام���ة  اس���تراتيجية االدارة 
ملكافح���ة املخ���درات ودوره���ا 
في احلد من انتش���ار املخدرات 
واخلمور، كما تناولت دراس���ة 
نظرية ع���ن املخدرات وأنواعها 
ومضارها الصحية واالجتماعية 
والنفس���ية وآثره���ا على الفرد 
واملجتمع ومعرفة عالمات اإلدمان 
والفرص القانونية التي مينحها 
القانون الكويتي للعالج من داء 
املخدرات باعتبار املدمن مريضا 

يجب عالجه.
وتناول���ت نتائج الدراس���ة 
امليدانية جميع الفئات املشمولة 
في عينات الدارسة من الشباب 
واالحداث واملسجونني واملدمنني 
واقترحت ملواجهة آفة املخدرات 
االس���راع بتش���كيل فريق عمل 
إعادة تأهي���ل املدمنني من ذوي 
االختص���اص ال���ذي تقدمت به 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
وذلك ملتابعة إعادة تأهيل املدمنني 
على املخدرات، خصوصا املبتدئني 
منهم، وضرورة تشكيل فريق عمل 
مختص يقوم بإجراء الفحوص 
العشوائية واملفاجئة واإلسراع 
بافتتاح املعرض الدائم باالدارة 

العامة ملكافحة املخدرات.
كما دعت الى افتتاح معارض 
مماثلة في مراكز الشباب التابعة 
للهيئة العامة للشباب والرياضة 
على ان تكون ذات تقنية حديثة 
لتوصيل رسالة توعوية مبخاطر 

املخدرات.

ستعمل بامليدان في حال إصدار 
التشريعات الالزمة التي حتجم 
من فرص التعاطي وتساند برامج 
التداخل الوقائي املبكر والبرامج 
العالجي���ة وبرامج إعادة تأهيل 

املدمنني والرعاية الالحقة.
وأكدت الدراسة أهمية ان يكون 
اإلعالم بوسائله كلها صديقا قريبا 
من كل افراد املجتمع وشرائحه 
ومعبرا عن رأيهم مبا يكفل لهم 
قدرا من الثقافة واملعرفة بكل ما 
يحيط بهم من مشكالت وظواهر 
س���لبية تهدم الشخصية ومنها 

آفة املخدرات.
واشارت الى ضرورة اتخاذ كل 
السبل واإلجراءات لتثبيت الهوية 
الوطنية اإلسالمية لدى األطفال 
واملراهقني والشباب من اجلنسني 
ودعم املؤسسات املتخصصة دينيا 
وأمنيا ونفسيا واجتماعيا وتربويا 
وصحيا وإعالميا وذلك حلماية 
افراد املجتم���ع كافة من الوقوع 
في دائرة املخدرات ورفع مستوى 

التعرف لدى اجلمهور على األدوار 
املختلفة التي تقوم بها مؤسسات 
املجتم���ع املدن���ي ودور الوقاية 
والعالج. ودعت الدراسة من بني ما 
تضمنته من مقترحات الى صياغة 
أجندة واقعية تناسب املهام امللقاة 
على دور العالج من االعتماد على 
املخدرات وبرامج الرعاية الالحقة 
واملؤسسات اإلصالحية وبرامج 
الوقاية من املخدرات وذلك بغية 
حتقيق التوازن بني ما يحتاجه من 
ابتلي مبشكلة املخدرات وبني ما 
توفره هذه املؤسسات واجلمعيات 

من خدمات.
الى ض���رورة بث  كما دعت 
رسائل توعية مستمرة ومتواترة 
في شبكة االنترنت ودعم وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
والهيئة العامة للشباب والرياضة 
بقوانني وميزانيات خاصة لتقوم 
بأدوار أكث���ر فعالية إلى جانب 
تكثيف الرقاب���ة اإلعالمية على 
األعمال واملسلس���الت واألفالم 

التي تستغل في مجال اإلعالنات 
التجاري���ة أو تعرض ما ينتهك 

حرمات املجتمع.
وطالبت بسن قوانني ولوائح 
تنظيمية تسمح بإجراء فحوصات 
مفاجئة على العمالة الوافدة في 
الشركات واملؤسسات وغيرها 
للكش���ف عن املخدرات وكل ما 
يخالف القانون وإبعاد املجرمني 
فور اكتشافهم ووضع مقررات 
ومناهج تعليمية عن املخدرات 
تب���دأ م���ن املرحل���ة االبتدائية 
واملتوس���طة والثانوية وصوال 

إلى مراحل التعليم العالي.
وشددت الدراسة على ضرورة 
القانونية  العقب���ات  تذليل كل 
امام من يتعافى من  والنظامية 
اإلدمان س���واء املتعلقة بحياته 
الوظيفية أو األسرية أو التعليمية 
أو املالية وتدريب وتأهيل كوادر 
وطنية متخصصة في املجاالت 
كافة س���واء ع���الج اإلدمان أو 
الوقاية أو اعادة التأهيل وتشجيع 

الدراسات واألبحاث العلمية في 
الباحثني  مجال املخدرات ودعم 
واملؤسس���ات وذلك بغية إيجاد 
احللول واملقترحات املناسبة التي 

تخدم املجتمع.
ان���ه اس���تنادا لكتاب  يذكر 
مؤشرات جرائم املخدرات ووفق 
ما ورد في احصائية عام 2009 
فإن عدد قضايا حيازة وتعاطي 
املخدرات بلغ 688 قضية و183 
اجتارا بها و84 جلب مخدرات كما 
بلغ عدد الوفيات بسبب جرعة 
زائ���دة 44 حالة وف���اة. وطبقا 
ألحدث تقارير وإحصائيات األمم 
املتح���دة فان هناك أكثر من 215 
مليون متعاط في العالم بنسبة 
متثل 5% من عدد السكان للفئة 
العمرية 15 إلى 65 عاما فيما تفوق 
نسبة املتعاطني في الدول العربية 
النسبة العاملية اذ تصل الى %6 
بينما تبلغ قيم���ة االجتار غير 
املش���روع باملخدرات عامليا الى 

أكثر من 230 مليار دوالر.

وتضمن���ت املقترحات أيضا 
أهمية حتديد وتقنني س���اعات 
املقاه���ي واملطاعم  ف���ي  العمل 
وأماكن التسلية ومواقع وصاالت 
االنترنت ومراقبة هذه األماكن 
بصفة مستمرة وسن التشريعات 
والقوانني الت���ي تدعم إنقاذ من 
ب���دأ بتعاط���ي املخ���درات، كما 
حتمي الف���رق املتخصصة التي 

  نس�بة المتعاطين في الدول العربية أعلى م�ن المعدالت العالمية
  عام 2009 سجل 688 قضية تعاط بينها 183 اتجار في المخدرات

  الجرع�ة الزائ�دة قتل�ت 44 ش�خصًا ف�ي الب�اد الع�ام الماضي
 ضرورة تكثيف الرقابة اإلعامية على اإلعانات التجارية والمسلسات واألفام

والعقيد عادل احلشاش مكرماد. رشيد العميري مكرما العقيد علي اخلضري

أي���دت الدائ���رة اجلزائية 
األولى مبحكمة االس���تئناف 
أمس برئاسة املستشار صالح 
املريش���د وأمانة سر عبداهلل 
الزير حكم محكمة أول درجة 
القاضي ببراءة جميع املتهمني 
في قضية أمن الدولة املتهم فيها 
كل من خليفة اخلرافي، بداح 
السهلي، فهد  الهاجري، خالد 
املطيري، محمد طالل السعيد، 
أحمد عبد اللطيف باإلس���اءة 

لألسرة احلاكمة.
وعقب صدور احلكم صرح 
دفاع اخلرافي احملامي بس���ام 
العسعوسي ل� »األنباء« بأن هذا 
احلكم الرائع قد أعاد ملوكلنا 

النفس���ية  جزءا من األضرار 
الت���ي حلقته جراء  واألدبية 
ه���ذا االتهام، وبذل���ك احلكم 
الستار  نتمنى أن يتم إسدال 
على القضية نهائيا، ألنه ليس 
خليفة اخلرافي فقط بل ال يوجد 
كويتي لديه أدنى تفكير بأن 
يس���يء إلى األسرة احلاكمة. 
مضيفا أن القضاء يسجل دائما 
في تاريخ العدالة أحكاما تنير 

الطريق لرجال القانون.
كم���ا ص���رح دف���اع قناة 
»سكوب« احملامي فيصل عيال 
العنزي بأن حصول مسؤولي 
البراءة في  قناة سكوب علي 
مثل هذه األح���كام يدل على 

نزاهة القضاء الكويتي ومتتعه 
بروح القانون وهو ما تعودنا 

عليه من رجال قضائنا الشامخ 
بالكويت. كانت النيابة العامة 
قد أسندت للمتهمني أنهم في 
2009/4/22 املتهم األول: طعن 
علنا عن طريق القول األسرة 
احلاكم���ة عل���ي النحو املبني 

بالتحقيقات.
املتهمان األول والثاني: بثا 
على قناة س���كوب الفضائية 
التلفزيوني وهو  البرنام���ج 
عبارة عن لق���اء أجراه املتهم 
الثاني بصفته مقدم البرنامج 
الفضائية س���الفة  القناة  في 
البيان مع املتهم األول والذي 
ردد في���ه العب���ارة املبين���ة 

بالتحقيقات.

املتهم���ون الثالث والرابع 
البرنامج  أع���دوا  واخلامس: 
التهمة  التلفزيوني موضوع 
الثانية والذي بث على القناة 
البيان على  الفضائية سالفة 

النحو املبني بالتحقيقات.
الس���ادس: بصفته  املتهم 
مخرج بالقناة الفضائية سالفة 
البيان بث البرنامج التلفزيوني 
الثانية على  التهمة  موضوع 

النحو املبني بالتحقيقات.
الس���ابع: بصفته  املته���م 
مدير عام القناة الفضائية بث 
البرنامج التلفزيوني موضوع 
التهمة الثانية على النحو املبني 

بالتحقيقات.

خليفة اخلرافي

د.عايد احلميدان

مصرع رضيع مصري وإصابة والدته
بعد أن سقطا في بيت مصعد بالجابرية

قضية »دهس عمد« تحوّل »الصباح« إلى ثكنة عسكرية

القبض على مواطن وهندي
بعد ساعات من سرقتهما منزاًل بريطانيًا

»اإلعام األمني«: 3 حاالت 
وفاة خال أسبوع

ذك���رت اإلحصائية األس���بوعية 
حلاالت الوفيات غير اجلنائية »حوادث 
املركبات« الصادرة عن االدارة العامة 
لألدلة اجلنائي���ة ان الفترة من 20 � 
2010/6/26 شهدت 3 حاالت وفاة من 

بينهم مواطن ووافدان.
وإدارة اإلع���الم األمن���ي بوزارة 
الطريق  الداخلية تناشد مستخدمي 
االلتزام بقوانني وقواعد املرور واالنتباه 
اثناء القيادة، والتعاون مع رجال املرور 
وذلك للحفاظ على سالمتهم وسالمة 

اآلخرين.

محمد الجاهمة
لقي طفل رضيع مصري اجلنس���ية مصرعه 
واصيب���ت والدته بجراح خطي���رة ادخلت على 
اثرها مستشفى مبارك وذلك بعد ان سقطت االم 
ورضيعها من بيت املصعد من الدور الرابع، حيث 
كان املصعد خاليا وهوت قدم املصرية حلظة فتح 
ب���اب املصعد الذي كان معطال حلظتها، ومع هذا 
فتح باب املصعد اخلاص باملنزل الكائن في منطقة 
اجلابرية وذلك مساء اول من امس، فيما كشفت 
معاينة موقع احلادث عن حدوث خلل في املصعد، 

حيث يفت���ح الباب من دون وجود املصعد وكان 
هذا اخللل سببا رئيسيا في احلادث.

وقال املنسق االعالمي في ادارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان عمليات الطوارئ تلقت بالغا 
بشأن احلادث املأساوي، حيث مت ارسال فريق من 
الطوارئ بقيادة سلمان احمد وطالل عبدالهادي 
واحم���د اخلميس والذين بذلوا جهودا كبيرة في 
اخ���راج االم ورضيعها من بيت الدرج وتقدمي ما 
يلزم من اسعافات، اال ان الطفل ويبلغ من العمر 

30 يوما لقي حتفه اثناء نقله للعالج.

أمير زكي
أمر وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لش���ؤون 
العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي بتعزيز التواجد 
األمني مقابل مستشفى الصباح خشية من حدوث 
تطورات في قضية دهس عمد. وقال مصدر أمني 
ان مش���اجرة في منطقة الصليبخات حدثت بني 
شابني كويتيني وعلى اثر املشاجرة قام احد الشابني 
بالصعود الى مركبته واالنطالق سريعا جتاه الشاب 
اآلخر ودهس���ه وهو ما ادى الى اصابته بكسور 
متفرقة نقل على اثرها الى مستش���فى الصباح. 

وأضاف املصدر: فور حدوث املشاجرة جتمع عدد 
من أقارب املجني عليه وانتقلوا الى مستش���فى 
الصباح اعتقادا منه���م ان اجلاني متواجد داخل 
املستشفى اثر املشاجرة اال ان رجال األمن متكنوا 
من السيطرة على األوضاع وتوقيف الداهس ونقله 
الى مخفر االدارة العامة للمباحث اجلنائية. على 
صعيد آخر، أصيب شاب كويتي )20 عاما( بكدمات 
مختلفة اثر مشاجرة جمعته وآخرين في منطقة 
الصباحية، ونقل الش���اب املصاب الى مستشفى 

العدان بواسطة سيد الهاللي وعلي الشمري.

متكن رجال اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية من القبض 
على مواطن وهندي بعد س���اعات قليلة من سرقتهما ملنزل 
وافد بريطاني مبنطقة اجلابرية. وكان املتهمان وهما هندي 
ومواطن قد قاما بس���رقة املنزل على م���دى يومي اجلمعة 
والسبت املاضيني مستغلني سفر صاحب املنزل البريطاني 
للخارج. وعندما عاد صاحب املنزل الس���بت اكتشف عملية 
السرقة التي شملت مصوغات ذهبية ومجوهرات من األملاس 

وساعات ومبالغ نقدية فقام بإبالغ مخفر اجلابرية.
وخالل س���اعات قام رجال املباح���ث اجلنائية بتكثيف 
حترياتهم التي أدت الى القبض على املتهمني بارتكاب احلادث 
اللذين اعترفا بجرميتهما خالل التحقيق ومتت احالة املتهمني 

واملضبوطات الى جهة االختصاص.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»االستئناف« تؤيد براءة خليفة الخرافي و»سكوب« من اإلساءة لألسرة الحاكمة

براءة مدير تنفيذي إلحدى الشركات من اختاس خمسة آالف دينار
قضت محكمة اجلنح ببراءة وافد 
شريك مع مواطن في شركة مقاوالت 
وجتارة عامة من تهمة خيانة األمانة 
واالستيالء على مبلغ خمسة آالف 

دينار.
وتتلخص الواقعة حسبما أبلغ 
به الشريك بأن املتهم قام باالستيالء 
على مبلغ خمسة آالف دينار على 
سبيل إنهاء إقامته وإمتام إجراءات 
اإلقامة في وزارة الشؤون على أن 
يعيدها خلزينة الشركة إال أنه طمع 

باملبلغ ولم يعده إلى خزينة الشركة، 
مضيفا ان هناك إق���رارا من املتهم 
مذيل بتوقيعه يفيد بعدم احقيته 
ف���ي الراتب الذي يح���ول اليه من 

الشركة.
وبس���ؤال املتهم في التحقيقات 
انكر ما نسب إليه من اتهام وحضر 
مع���ه احملامي زيد اخلباز الذي قال 
خالل مرافعته ب���أن املبلغ املذكور 
في التحقيقات هو لرواتب تقاضاها 
موكل���ه نظير عمله كمدير تنفيذي 

للشركة باإلضافة إلى صفته كشريك 
بنسبة 3% من صافي االرباح وما قام 
به الشاكي سببه ان موكله استطاع ان 
يحقق الشهرة في أسرع وقت أكثر من 
الشاكي وبدأ جميع العمالء يتعاملون 
معه االمر الذي دعا الشاكي إلثارة 
الفوضى بينهما واالدعاء على موكلة 

بأنه استولى على تلك املبالغ.
وذك���ر اخلباز ان تقري���ر ادارة 
اخلبراء أك���د ان املبلغ محل النزاع 
هو نظير رواتب ملوكله كأجر شهري 

له كونه مديرا تنفيذيا للشركة. ودفع 
اخلباز خالل مرافعته بانتفاء الركن 
املادي واملعن���وي جلرمية خيانة 
االمانة املسندة إلى موكله، موضحا 
انه وجب حسب نصوص القانون 
لتثبيت التهم���ة على املتهم وجود 
عقد أو إيصال او ما يثبت ارتكاب 
اجلرمية ولكن موضوع الشاكي لم 
يقدم دليل عل���ى خيانة موكله له 
وطلب اخلباز براءة موكله من التهمة 

املسندة إليه.

)كرم دياب(


