
االثنين
27  سبتمبر 2010

13
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الصفحة
اعلن رئيس جمعية السالمة املرورية بدر 
املطر عن تنظيم اجلمعي���ة للمؤمتر العاملي 
اخلامس »املرور بالكويت وقضاياه املعاصرة« 
اول ديسمبر املقبل بحضور نخبة من اخلبراء 
الدوليني املعنيني بالس���المة املرورية ودور 
النقل العام في احلد من االزدحام واحلوادث 
املرورية. واكد املطر في تصريح صحافي ان 

املؤمتر سيناقش محورين رئيسيني هما التوعية 
املرورية والتي تهدف بش���كل اساس���ي والى 
تقليل معدالت الوفاة واالصابة جراء احلوادث 
املرورية عبر املزيد من التوعية مبخاطر عدم 
اليقظ���ة اثناء قيادة املركب���ات وخاصة لفئة 
الشباب التي تتسبب في اعلى نسب للحوادث 

املرورية بالكويت ومعظم دول العالم.

ذكرت االحصائية األسبوعية حلاالت الوفيات غير اجلنائية 
)حوادث السيارات( الصادرة عن االدارة العامة لألدلة اجلنائية 
ان الفترة من 19 الى 2010/9/25 شهدت 8 حاالت وفاة من بينها 
اربعة مواطنني واربعة وافدين. وادارة االعالم األمني بوزارة 
الداخلية حتذر من ارتفاع أعداد الوفيات عن الفترات السابقة 
وتناشد مستخدمي الطريق االلتزام بالقيادة اآلمنة وبالقواعد 

املنظمة للمرور حفاظا على سالمتهم وسالمة اآلخرين.

»اإلعالم األمني«: 8 حاالت وفاة في أسبوعالمطر: جمعية السالمة المرورية تنظم مؤتمرًا عالميًا ديسمبر المقبل

أمير زكي
متكن رج����ال اإلدارة العام����ة ملكافحة املخدرات 
وحتدي����دا ادارة املعلومات من ضب����ط وافدين من 
اجلنس����ية الباكستانية وبحوزتهما نحو ربع كيلو 
من الهيروين. وكانت معلومات وردت الى مدير عام 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ احمد 
اخلليفة تفيد بأن هناك سائقني باكستانيني يتاجران 
بالهيروين وبدأت سمعتهما تنتشر بني أوساط املدمنني، 
وعليه أوعز اللواء الش����يخ أحمد اخلليفة الى ادارة 
املعلوم����ات وفرقة من رج����ال املكافحة، وبعد عمل 
التحريات الالزمة التي استغرقت اربعة ايام وبعد 
استصدار إذن من النيابة العامة وبعد التأكد من ان 
املتهمني يقومان فعال باالجتار باملواد املخدرة مت القبض 

على املتهم األول مبقر عمله، وكان يقوم باستخدام 
مركبة ليست مقيدة باسمه وذلك للتمويه، كما انه 
يقوم بشراء خط هاتف يقوم باستخدامه ملدة يوم او 
يومني حتى ال يتم تعقبه، ومبواجهته بالتحريات، 
وبالتحقيق معه اعت����رف بحيازته للمواد املخدرة 
)هيروين( بقصد االجتار حيث مت العثور على ربع 
كيلو من مادة الهيروين مجهزة ومهيأة للبيع وانه 
يقوم ببيع تلك املواد املخدرة عن طريق ش����خص 
من داخل السجن املركزي، وأرشد عن املتهم الثاني 
الذي يقوم بتجزئة املواد املخدرة وجتهيزها للبيع 
على املدمنني. وقال مصدر أمني ان الباكس����تانيني 
كانا يقومان بإخفاء تلك املواد املخدرة بسخان املياه 

املوجود بدورة املياه.

عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة
تقدم مواطن شاب الى مخفر شرق متهما شخصا مجهوال بسرقة 
دراجته النارية التي تقدر ب� 7 آالف دينار بطريقة مبتكرة، مش���يرا 
الى انه عرض دراجته للبيع على ش���بكة االنترنت وتلقى رس���الة 
مشتر فتواعدا على ان يلتقيا في منطقة شرق ومن ثم أخذ املشتري 

الدراجة طالبا جتربتها فهرب بها.
من جهة أخرى، متكن رجال مباحث األحمدي من ضبط ش���ابني 
كويتي���ني تبني تورطهما في 5 قضايا س���رقات مركبات ومنازل في 
محيط األحمدي ومت توقيف املتهمني بعد معلومات عن تورطهما في 

قضايا السرقات واعترف املتهمان بارتكاب 5 قضايا سرقة.

عبداهلل قنيص
متكن رجال إدارة بحث وحت���ري محافظة األحمدي بقيادة العقيد 
عادل احلمدان من توقيف شابني كويتيني قاما بإطالق عدة اعيرة نارية 
احتفاء بعرس احد اقاربهما.  وقال مصدر أمني ان فرقة مراقبة اطالق 
النار في االعراس رصدت اطالق نار في احد االعراس في منطقة جابر 
العلي وعليه استطاع رجال مباحث األحمدي حتديد املتهمني ومت عمل 
كمني لهما وتوقيفهما وعثر بحوزتهما على ال� »كالشينكوف« املستخدم 
في العرس وجار احالة املتهمني )ويبلغ كل منهما 22 عاما( الى النيابة 
بتهمة حيازة سالح وزخيرة واطالق نار في اماكن مأهولة وتعريض 
حياة اآلخرين للخطر. من جهة أخرى، استطاع رجال مباحث االحمدي 
بقيادة العقيد عادل احلمدان ومساعده املقدم مشعل العدواني، وحتديدا 
مباح���ث الظهر، من توقيف 4 اش���خاص منهم ح���دث خليجي، كانت 
مس���جلة بحقهم قضية اعتداء على موظف عام واشهار سالح ناري. 
وق���ال مصدر امني ان معلومات وصل���ت إلى مباحث األحمدي عن ان 
املتهمني في جرمية اصابة موظف عام واالعتداء عليه بالضرب والتي 
حتمل رقم 2010/70 متواجدون في ديوانية حيث مت توقيف املتهمني.

هاني الظفيري
تقدم مواطن وبرفقته زوجته اآلسيوية ببالغ الى مخفر الساملية 
صباح امس متهما شخصا مجهوال بتهديده بالقتل من خالل عبارة 
وجدها مكتوبة على باب شقته تقول: »سنقتل زوجتك«. وقال املواطن 
انه ال يعلم من كتب العبارة تلك، مشيرا الى انه متزوج من زوجته 
اآلسيوية منذ 3 س���نوات وانه ال عداوة له مع آخرين، الفتا الى ان 
العبارة التي دونت على باب منزله كتبت باالجنليزية، وكتبت كالتالي: 

»We Will Kill Your Wife« وعليه سجلت قضية تهديد بالقتل.

عبداهلل قنيص
أحال مدير مباحث األحمدي شابا كويتيا )38 
عاما( إلى نيابة املخ���درات بتهمة حيازة مواد 

مخدرة بقصد التعاطي واالجتار.
وبلغت الكمية التي ضبطت بحوزة املواطن 
والذي ضبط ف���ي منطقة الظهر 5 غرامات من 

الهيروين.
من جهة أخرى القى رجال مباحث األحمدي 
ايض���ا القبض على مواط���ن 45 عاما مطلوب 
للسجن 6 سنوات على ذمة قضية االجتار في 
املواد املخدرة والقي القبض عليه في مس���كنه 

بضاحية علي صباح السالم.

املتهمان وامامهما املضبوطات

العنزي: موكلتي األذربيجانية لم تنزع الحجاب
وطليقها اعتدى عليها بالضرب دون سبب

هاني الظفيري
نفى احملامي د.س���عد العنزي ان تكون 
موكلته الزوجة االذربيجانية � والتي سبق 
ان اشارت »األنباء« الى تعرضها للضرب 
على يد زوجها امام املسجد بسبب نزعها 
للحجاب � نفى ان تكون قد نزعت حجابها، 
وقال ان هناك محاوالت للصلح بينها وبني 

زوجها.
وأضاف احملام���ي العنزي في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان زوجة إمام املس���جد 
اخلليجي سيدة ملتزمة ولم تفكر في نزع 
حجابها، مشيرا الى ان هناك خالفات مستمرة 
بني الزوجني، حيث ان زوجها سبق ان طلقها 

3 مرات وبالتالي اصبحت محرمة عليه.
واوضح ان الزوج امام املس���جد حضر 
الى مسكنها وحاول االعتداء عليها وعليه 
توجهت الى املخفر لتسجيل قضية بحقه 
بعنوان االعتداء بالض���رب وهتك عرض 

انثى.
واشار العنزي الى ان الزوجة االذربيجانية 
هي أم ل� 6 أبناء من طليقها امام املس���جد، 
الفتا الى ان هناك مس���اعي لالصالح بني 
السيدة وطليقها بحيث يوقع امام املسجد 
)طليقها( على تعه���د بعدم التعرض لها، 
خاصة انه غير مقتنع بانها اصبحت محرمة 

عليه بحكم طالقها البائن منه.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة 
هاني الظفيري

تكررت يوم امس في منطقة 
الف���ردوس اول جرمي���ة ف���ي 
التاريخ البش���ري، حينما اقدم 
مواطن عاطل عن العمل يبلغ من 
العمر 37 عاما على قتل شقيقه 
العس���كري في الدفاع بأن سدد 
له عدة طعن���ات نافذة وطالت 
احداها رقبة املجني عليه محدثة 
جرحا نافذا في الشريان ما ادى 
الى وفاته على الفور، وحسبما 
اوضح مصدر امني، متكن رجال 
امن الفروانية مبساعدة من رجال 
النجدة الذين كانوا اول من وصل 
الى موقع اجلرمية من توقيف 
اجلاني قبل ان يهرب بس���يارة 
القتي���ل او باالحرى الس���يارة 
التي كانت السبب في مشاجرة 

الشقيقني.
وقام رجال االمن بالتحفظ على 
اداة اجلرمية وسط بكاء من ام 
القاتل والقتيل وقد اغمي عليها 
ابنيها باملوت  بعدما فقدت احد 
واآلخر بإيداعه في السجن على 

ذمة قضية قتل.
ووفق مصدر امني فإن عمليات 
وزارة الداخلية تلقت ظهر امس 

مواطن يقتل شقيقه في الفردوس والسبب »سيارة«
موقع اجلرمية، خاصة بعد التأكد 
من وفاة املجني عليه، تبني اصابته 
بأربع طعنات في اجزاء متفرقة 
من جس���ده احداها انهت حياته 

الصابتها أحد الشرايني.
وق���ال املص���در االمني: مت 
االس���تماع الى افادة االم بعد 
تقدمي االسعافات لها، وقد قالت 
ان الشق���يقني تش��اجرا حيث 
كان يرغب القاتل وهو الشقيق 
االكبر في استعارة سيارة شقيقه 
االصغر العسكري في الدفاع، اال 
ان الشقيق االصغر رفض طلب 
شقيقه االكبر، فاندلعت مشاجرة 

فشلت في احتوائها.
اما اجلاني فأيد االقوال التي 
ادلت بها االم، مؤكدا انه لم يكن 
يقصد قتل شقيقه وان ما حدث ال 
يعلم كيف حدث على حد قوله.

اداة  التحف���ظ على  هذا ومت 
اجلرمية واجراء حتقيق سريع 
مع اجلان���ي متهيدا الحالته الى 
النيابة لتوجيه تهمة القتل العمد 
او القتل العمد مع سبق االصرار 
والترصد، فيما رجح مصدر امني 
ان تكون جرمية القتل دون سبق 
الترصد هي التي س���توجه الى 

املتهم.

العميد غلوم حبيب وقائد املنطقة 
الرائد راشد ذعار، ولدى اكتمال 
القي���ادات االمنية كان  حضور 
اجلاني ويدع���ى »ن.أ« متواجدا 
داخل س���يارة االمن العام حتت 

اشراف املالزم بندر ابو شيبة.
ومضى املصدر االمني بالقول: 
لدى حضور الطب الشرعي الى 

اخاه.
وقال املصدر االمني: فور تلقي 
بالغ املشاجرة التي انتهت بجرمية 
قتل، سارع الى موقع البالغ وكيال 
وزارة الداخلية لشؤون العمليات 
اللواء د.مصطفى الزعابي واالمن 
العام اللواء خليل الشمالي الى 
جانب مدير امن محافظة الفروانية 

بالغا عن وقوع مشاجرة وتبادل 
للطعن بني شقيقني في الفردوس، 
مشيرا الى ان سيدة مسنة هي 
ام الش���قيقني اتصلت بعمليات 
الداخلية طالبة سرعة احلضور 
النقاذ ما ميكن انقاذه، قائلة ان 
ابنيها يتشاجران في املنزل وان 
احدهما استل سكينا يالحق بها 

)محمد ماهر(تواجد أمني مكثف في موقع اجلرمية بالفردوس

القبض على باكستانيين بربع كيلو هيروين
مخبأ في »سخان المياه«

.. ومواطن يسقط بـ 5 غرامات هيروين

معهد الهيئة المساندة بدأ استقبال طلبات الراغبات
في االلتحاق بدورتي »وكيل عريف« و»شرطي«

بدأ معهد الهيئة املساندة التابعة لوزارة 
الداخلية استقبال طلبات املتقدمات الراغبات 
في االلتحاق بالهيئة املس���اندة للطالبات 
حملة الشهادات ما دون الثانوية العامة حتى 
الصف السابع لرتبة »وكيل عريف« ورتبة 
»شرطي« منذ أمس، وقالت وزارة الداخلية 
في بيان لها امس ان عملية التسجيل لتلقي 
طلبات الراغبات في االلتحاق. وأوضحت في 
البيان ان الشروط العامة لاللتحاق باملعهد 
هي ان تكون املتقدمة كويتية اجلنسية، وان 
تكون محمودة السيرة، حسنة السمعة، وأال 
يكون قد سبق احلكم عليها في جناية او 
جنحة مخلة بالشرف أو األمانة، وأال يكون 
قد سبق فصلها من خدمة احلكومة بحكم 
أو بقرار تأديبي نهائي، وأال يكون قد سبق 
فصلها من أية جهة تعليمية فصال تأديبيا 
نهائيا، وأال يكون قد سبق استقالتها من 
املعهد في نفس العام الدراس���ي او العام 

الدراسي الس���ابق عليه، وان تكون الئقة 
صحيا للعمل وفقا للمعايير التي يصدر 
بها قرار من وكي���ل الوزارة بعد اخذ رأي 
وكيل وزارة الصحة، واال يقل طول قامتها 
عن 150سم وأن جتتاز الطالبة اختبارات 
اللياقة البدنية والنفسية والثقافية العامة 
والقدرات، وان جتتاز املقابلة الشخصية.

كما أن الشروط اخلاصة هي أن تكون 
حاصلة على شهادة ما دون الثانوية العامة 
الصف التاسع أو العاشر او احلادي عشر 
من وزارة التربية إلعدادها للتعيني برتبة 
وكيل عريف واال يقل س���نها عن 18 سنة 
وال يزيد عن 29 سنة ويحسب السن عند 
االلتحاق باملعهد وان تكون حاصلة على 
ش���هادة الصف الثامن او السابع معتمدة 
من وزارة التربية إلعدادها للتعيني برتبة 
شرطي واال يقل سنها عن 18 سنة وال يزيد 
عن 29 سنة ويحسب السن عند االلتحاق 

باملعهد، مشيرة الى ان مدة الدراسة اربعة 
اشهر لكل من فئة ضباط الصف رتبة وكيل 
عريف � فئة األفراد رتبة ش���رطي )فصل 

دراسي واحد(.
واوضحت ان حملة الشهادات ما دون 
الثانوية الى الصف التاسع يحصلن على 
شهادة دورة تأسيس���ية بعلوم الشرطة 
ويتم تعيني اخلريجة بأول مربوط رتبة 
وكيل عريف وحتصل الطالبة على مكافأة 

شهرية مقدارها 250 دينارا.
وحتصل حملة ش���هادة الصف الثامن 
او السابع او ما يعادلها على شهادة دورة 
تأسيسية بعلوم الشرطة وتعيني اخلريجة 
بأول مربوط رتبة شرطي وحتصل الطالبة 

على مكافأة شهرية مقدارها 250 دينارا.
واشارت الى ان املس���تندات املطلوبة 
الشهادات ما دون الثانوية العامة معتمدة 
من وزارة التربية والبطاقة املدنية االصلية 

وصورة عنه���ا وحضور صاحبة العالقة 
شخصيا شرط لتسليم املغلف.

وقالت إدارة االعالم األمني ان استقبال 
الطلبات للعام الدراسي احلالي 2011/2010 
بدأ صباح اليوم من الساعة الثامنة صباحا 
حتى الثانية عش���رة ظهرا وينتهي يوم 

اخلميس املوافق 7 من الشهر املقبل.
وقالت »الداخلية« انه يشترط للحصول 
على املغلف اخلاص بطلب االلتحاق لكل 
الدراس���ية  الش���هادات  فئة االطالع على 
والبطاقة املدنية االصلية وحضور الطالبة 
شخصيا والتقيد مبواعيد مراجعة جلنة 
التس���جيل باليوم والتاريخ املبينني على 

طلب االلتحاق.
وأوضحت ان جميع املراجعات تكون 
في إدارة معهد الهيئة املساندة في منطقة 
خيطان اجلنوبي � قطعة 1 � ش���ارع 136، 

مقابل ثانوية حمود اجلابر بنني.

عرض دراجته النارية على »اإلنترنت«
فطارت منه في »شرق«

فرقة مراقبة إطالق النار في األعراس تضبط 
شابين احتفال بعرس قريبهما بـ »كالشينكوف«

»We Will Kill Your Wife«
تنتهي بقضية تهديد بالقتل

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»الجنايات« تمتنع عن النطق بعقاب مدير مستشفى ومساعده
بعد اتهامهما و3 آخرين بتزوير أوراق مناقصة

قضت محكمة اجلنايات 
أمس برئاسة املستشار عبد 
الناصر خريبط وأمانة سر 
هشام سماحة باالمتناع عن 
عقاب 5 متهمني )3 مواطنني 
واس���ترالي وفلس���طيني( 
يعمل���ون في مستش���فى 
حكوم���ي وأم���رت احملكمة 
بكفال���ة 5 آالف دينار لكل 
منهم مع تعهد بحسن السير 

والسلوك ملدة سنتني.
العامة قد  النيابة  كانت 
أسندت للمتهمني املواطنني 
ال� 3 وهم مدير املستشفى 

ومس���اعده ورئيس قسم 
أنه���م حاولوا مبس���اعدة 
الفلس���طيني أن يحصلوا 
الش���ركات )التي  إلح���دى 
املتهم األس���ترالي(  ميثلها 
وبوس���يلة غير مشروعة 
على رب���ح ومنفعة كقيمة 
لعقد توري���د جهاز الرنني 
املغناطيس���ي للمستشفى 
احلكوم���ي ال���ذي يعملون 
فيه، وذلك بأن اتفقوا فيما 
بينهم على ارتكابها وزعموا 
وعلى خ���الف احلقيقية أن 
تلك املؤسس���ة هي الوكيل 

الكويت لشركة  احمللي في 
أخ���رى مصنع���ة لألجهزة 

الطبية.
كما أس���ندت له���م أنهم 
دفعوا إلى التفاوض والتعاقد 
مع املؤسسة بإتباع أسلوب 
املصدر الوحيد دون طرحه 
العامة مخالفني  باملناقصة 
بذلك القوانني واللوائح مع 
علمهم ب���أن هناك عرضني 
لتوريد اجلهاز نفسه مقدمني 
من شركتني وبسعر أقل من 
العرض الذي تقدمت به تلك 

املؤسسة.

ٍ يطالب بعزل وحبس وكيل وزارة التجارة  محام
تقدم احملامي محمد صالح 
السبتي بشكوى إلى النائب 
العام املستشار حامد العثمان 
ضد وكي���ل وزارة التجارة 
بصفته لعدم تنفيذه حكما 
قضائي���ا نهائي���ا لصال���ح 

مواطنة.
وفي حيثيات الش���كوى 
أورد السبتي وثائق تثبت 
حص���ول موكلته على حكم 
قضائي نهائي يقضي بإلغاء 
قرار إداري رقم 62 لس���نة 
2009 والذي تخطى موكلته 

»املوظفة« في الدرجة املستحقة لها كما قضى 
بتعويضها مببلغ 2000 دينار كويتي عن 

اخلطأ الذي وقعت فيه الوزارة.
وأشار السبتي إلى أن املادة »58« مكرر 
من القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل 

بعض أح���كام قانون 
اجلزاء تنص على أنه 
»يعاقب باحلبس مدة 
ال تزيد على س���نتني 
وبالع���زل كل موظف 
عام مخت���ص امتنع 
عمدا عن تنفيذ حكم 
النفاذ  قضائي واجب 
بعد مضي 30 يوما من 

إنذاره«.
الس���بتي  ودع���ا 
إلى  البلدية  مسؤولي 
احلرص عل���ى تنفيذ 
القان���ون والبعد عن كل م���ا ميس هيبته 
واحترام احلكم الصادر باس���م أمير البالد 
وهو ولي األمر ويجب تنفيذ أحكامه القضائية 
وإال سيواجه هذا املسؤول العزل واحلبس 

جزاء ملنعه تنفيذ حكم.

احملامي محمد السبتي

رجال االدلة 
الجنائية يحملون 
جثة المجني عليه 


