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أمير زكي 
أكد مس���اعد مدير ع���ام اإلدارة العام���ة ملكافحة 
املخدرات العميد صالح الغنام ان تكاتف دول مجلس 
التعاون واالجتماعات املش���تركة ب���ن قادة أجهزة 
مكافحة املخدرات في دول مجلس التعاون أسهمت 
في السيطرة على التوجه العام ملافيا املخدرات التي 
تهدف إلى إغراق دول مجلس التعاون باملواد املخدرة 
وبكميات ضخمة، مشيرا الى ان األرقام واإلحصائيات 
ع���ن عمليات تهريب املواد املخدرة إلى دول مجلس 
التعاون خالل الفترة بن عامي 2000 و2007 كانت 
تن���ذر باخلطر وتظهر اننا امام عدو حقيقي ال يهتم 
اال بجن���ي األرباح الباهظة من وراء عمليات تهريب 
السموم، وكشف الغنام في تصريح خاص له على 
هامش أنشطة اختتام الدورة التي شارك فيها ضباط 
من دول مجلس التعاون التي أقيمت في الكويت أن 
كمية املواد املخدرة التي مت تهريبها في فترة السبع 
س���نوات تفوق ال� 2000 كيلو على أقل تقدير خالل 
تلك الفترة وهي الكمية التي مت ضبطها بفضل جهود 

وتعاون األجهزة األمنية املعنية مبكافحة املخدرات 
بدول مجلس التعاون اخلليجي، وأشار الغنام إلى 
ان تلك اإلحصائي���ات دعت بلدان دول التعاون الى 

تقدمي كل التسهيالت ألجهزة املكافحة فيها للعمل على 
السيطرة على هذا العدو اخلطير. والتي جنحت في 
السنوات الثالث السابقة في احلد من عمليات التهريب 
وبشكل كبير وذلك بفضل التنسيق واألمني املشترك 

بن جميع أجهزة األمن املعنية باملكافحة.
 وأكد الغنام ان الكويت قطعت شوطا كبيرا جدا 
في محاربة آفة االجتار حيث أصبحت مساءلة االجتار 
في الكويت محفوف���ة باملخاطر وان أي تاجر يدرك 
انه حينما سلك طريق الالعودة ان لم يقبض عليه 
اآلن فإن مساءلة ضبطه مفروغ منها حتى ولو بعد 
حن، مشيرا الى ان ذالك لم يأت من فراغ وامنا جاء 
نظير جهد مخلص ملدير عام االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات اللواء الشيخ احمد اخلليفة وضباط مختلف 
االدارات العاملة في مكافحة املخدرات بالكويت وأيضا 
مبس���اندة من بقية األجهزة وتعاون الش���رفاء من 
املواطنن والوافدين الذين يقدم كثير منهم معلومات 
هامة ح���ول متعاطن وجتار من واقع إحساس���هم 

باملسؤولية.

ذكرت اإلحصائية الش���هرية حل���االت الوفيات غير 
اجلنائية »حوادث السيارات« الصادرة عن اإلدارة العامة 
لألدلة اجلنائية ان الفترة من 1 � 2010/9/30 ش���هدت 25 
حالة وفاة منهم 22 ذكورا و3 اناث، مشيرة بذلك الى ان 
احصائيات شهر اغسطس بينت انه كان هناك 29 حالة 

وفاة منهم 28 ذكورا وواحدة اناث.
وأوضحت ان هناك انخفاضا في معدل الوفيات غير 

اجلنائية »حوادث السيارات« 4 حاالت عن الشهر املاضي. 
وإدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية تهيب مبستخدمي 
الطريق الى ضرورة توخي احليطة واحلذر أثناء القيادة 
وااللت���زام بقواعد وآداب املرور وعدم جتاوز اإلش���ارة 
الضوئية احلمراء وااللتزام مبدلول اخلطوط األرضية، 
مش���يرة الى ان االلتزام بقانون املرور يعني الس���المة 

على الطريق.

25 حالة وفاة الشهر الماضي بسبب حوادث المرور

الغنام: أجهزة المكافحة الخليجية نجحت خالل 7 سنوات 
في إحباط محاوالت تهريب أكثر من 2000 كيلوغرام من المخدرات

كلية الشرطة استقبلت الدفعة 40 من الطلبة الضباط

اس����تقبلت أكادميية س����عد 
العبداهلل للعلوم األمنية )كلية 
الشرطة( الدفعة 40 من الطلبة 
الضباط والبال����غ عددها 208 
طالب منهم 171 كويتيا والباقي 
مبتعث����ون، وق����ال مدير كلية 
الشرطة العقيد حمد العمر في 
كلمة هنأ فيها أولياء األمور على 
قبول أبنائهم في كلية الشرطة 
موجها حديثه للطلبة الضباط 
العمل  الى  ان االنتساب  اجلدد 
الذات  ان����كار  األمن����ي يتطلب 
وح����ب الوطن والعمل بكل جد 
منذ اليوم األول في الدراس����ة 
حتى يك����ون ذلك منهاج العمل 
بعد التخ����رج، مؤكدا ان العلم 
سبيل التقدم واالرتقاء، وشدد 
على أهمية الفترة االنتقالية بن 
احلياة املدنية واحلياة العسكرية 
خاصة في دور العلم من كليات 

ومعاهد شرطية.
ومن جانبه، أكد مساعد مدير 
كلية الشرطة املقدم علي الوهيب 
عل����ى أهمية الضب����ط والربط 
في احلياة العس����كرية وإطاعة 
األوام����ر الصادرة م����ن األعلى 
رتبة، والعمل على االس����تفادة 
القصوى من مجاالت التدريس 
العلمية وامليدانية أثناء الدراسة 
ألنها وقود رجل األمن في حياته 
العملية بعد التخرج متمنيا لهم 

التوفيق في عملهم.
وعقب ذلك أوضح آمر كتائب 
الطلبة الرائد عبداللطيف احلداد 
ان على الطالب املستجد ان يقوم 
بواجب����ه كونه طالب علم على 
أكمل وجه، وااللتزام بالبرنامج 
اليومي وكذلك األوقات املخصصة 
للمذاكرة كي ال يضيع وقته سدى 
وحتى يكون طالبا متميزا ليكون 

ذلك حافزا له في املستقبل.
ومن جانبه، دعا آمر سرية 
سنة أولى »املستجدين« النقيب 
مس����اعد الصغي����ر الطلبة الى 
احملافظ����ة على الهن����دام العام 
والزي العسكري، وكذلك مرافق 
الكلي����ة ألن ذلك يعتبر عنوانا 
للطلبة الدارسن ويعطي انطباعا 

خاصا عنهم سلبا أو ايجابا.
كم����ا تواجد في اس����تقبال 
الطلبة املالزمون األوائل محمد 
الطريجي  العب����اد وعب����داهلل 
وسليمان املعتوق، واملالزمن 
مبارك الشطي وأحمد الكندري 
الكندري ومس����اعد  وعبداهلل 

العدواني وأحمد احلسيني.
إدارة اإلع����الم األمني  ومن 
ضابط قس����م اإلع����الم املالزم 
عبداحلكي����م  عبداللطي����ف 

الفالح.

توزيع الطلبة الضباط من منتسبي الدفعة 40 في كلية الشرطة أمس

محمد الدشيش
ادعى فراش بنغالي امام اطباء مستشفى اجلهراء الثالثاء املاضي 
ان الكسر الذي ادخل املستشفى لعالجه ناجت عن ضرب امام املسجد 

الذي يعمل به على ساقه بآلة حديدية.
وقال مصدر طبي نقل واقعة ادعاء البنغالي الذي يعمل فراشا في 
احد مساجد منطقة اجلهراء ان اإلمام وكما يبدو من رواية البنغالي 
اتهمه بسرقة احد التلفزيونات من املسجد وقام االمام وهو مواطن 
بحم���ل البنغالي الى رجال مخفر اجله���راء حيث تبن انه ال عالقة 
للبنغالي بالس���رقة، وعليه قاموا باطالق سراحه، وهو االمر الذي 
لم يعجب االمام الش���اب فقام بنقله الى املس���جد وبعدها اخذه الى 
غرفة تابعة للمسجد واغلق بابها عليهما ثم بدأ يحقق مع البنغالي 
مستخدما حديدة يضربها به على وجهه وساقه وصدره ما ادى الى 
كس���ر ساقه، وذلك في سبيل اجبار البنغالي على االعتراف بسرقة 

التلفزيون.
وق���ال املصدر ان البنغالي واثناء حديثه غير الرس���مي - حيث 
لم تسجل قضية ضد االمام – ابلغ االطباء واملمرضن الذين حتدث 
اليهم عن كيفية تعرضه لكسر في قدمه، انه وبعد ان فشل االمام في 
انت���زاع االعتراف الذي يريده منه قام بالقائه خارج الغرفة والدماء 

تغطيه فقام عدد من زمالئه بنقله الى املستشفى.
واوضح املصدر الطبي انه يبدو ان البنغالي تعرض لضغوطات 
او تهديد فرفض تسجيل قضية ضد االمام الذي اعتدى عليه بالضرب 

الى درجة كسر معها ساقه بكسر مضاعف خطير.
ومضى املصدر بالقول ان االمام زار البنغالي في املستشفى وقال 
له: »لك اجازة 3 ايام وبعدين تعال داوم« وذلك وفق رواية البنغالي 

امام احد االطباء.
وشرح املصدر ان مسؤول شركة التنظيف التي يعمل بها البنغالي 
حضر الى املستشفى وهدد بتصعيد املوضوع ضد االمام ولكن تدخالت 
بن املسؤولن عن املساجد في اجلهراء احتوت املوقف والذي انتهى 

الى الصلح بن الشركة واالمام والبنغالي.
وأوضح املصدر ان البنغالي خرج على مس���ؤوليته واجته الى 
جهة غير معلومة بعد خروجه رغم الكسر املضاعف الذي في ساقه 
وقال املصدر بحس���ب معلوماتي لم تسجل اي قضية ضد االمام في 

اي مخفر.

العميد محمد الصبر

رجال األمن ألقوا القبض على اثنين ممن حاولوا االعتداء على الصبر
والتحقيقات معهما دلت على أن األربعة أصحاب سوابق

تبن من خالل التحقيقات ان 
املقبوض عليهم���ا والفارين 
كلهم مطلوب���ون امنيا وانهم 

من أصحاب السوابق.
واس���محوا لي س���يادتكم 
بان أؤك���د ان ما قمت به يوم 
السبت وقت احلادثة وهو يوم 
راحة وخ���ارج أوقات الدوام 
الرس���مي ليس اال جانبا مما 
يلتزم ب���ه جميع رجال االمن 
على اختالف رتبهم ومسمياتهم 
من رغبة حق����يقية ومتأصلة 
في احلف���اظ على أمن الوطن 
واملواطنن وذلك انطالقا من 
واجبنا كأمنين اقسمنا عند 
تخرجنا عل���ى طاعة األوامر 
واحلف���اظ على أم���ن الوطن 

واملواطنن.

أنني كنت مبالبس مدنية فقد 
أظه���رت هويتي العس���كرية 
وعرفت بنفس���ي فما كان من 
ثالثة منهم إال أن هربوا على 
بالرابع من  الفور فأمس���كت 
قميص���ه وطلبت من صاحب 
احملل أن يغلق باب محله لكي 
أتابع الثالثة الذين هربوا، ولكن 
الرابع متكن أيضا من الهرب ولم 
أتعرض ألي اعتداء فأسرعت 
باجت���اه باب املجمع ومتكنت 
من التقاط رقم سيارتهم حلظة 
الثالثة وأبلغت اجلهات  فرار 

االمنية بالرقم.
وقد متكنت االجهزة االمنية 
مش���كورة وفي زمن قياسي 
من إلق���اء القبض على اثنن 
الش���بان االربع���ة، وقد  من 

نقال، فالحظت أربعة شبان من 
القوية يدخلون  البنية  ذوي 
محال للهواتف وأحدهم تظهر 
على قميصه آثار دماء، ومبا 

وهذا ليس غريبا على جريدة 
عريقة اختطت لنفسها سياسة 
احليادية واملصداقية واالمانة 
االعالمية، وتتمس���ك بالقيم 
االخبارية بكل م���ا تتضمنه 
وتعنيه من مبادئ ومفاهيم 
مهنية وانسانية، واسمحوا لي 
أن اتقدم بعظيم الشكر والتقدير 
لش���خصكم والهتماماتك���م 
ومتابعاتكم للشؤون االمنية، 
ومن هذا املنطلق أود أن أدلي 
بتوضيح في شأن ما جاء في 
جريدتكم الغ���راء في عددها 
امس حيث أشرمت إلى تعرضي 
العتداء، وانه من اجل توضيح 
احلقيقة فأبلغكم بأنني كنت 
في أح���د املجمعات التجارية 
وأردت أن أدفع فاتورة هاتف 

أمير زكي
الرسمي باسم  الناطق  أكد 
وزارة الداخلية العميد محمد 
الصبر ان االجه���زة االمنية 
متك����ن���ت من إل��قاء القبض 
الذين  اثنن من االربعة  على 
حاول���وا االعت���داء عليه في 
احد املجمعات التجارية اثناء 
محاولتهم الهرب منه بعد أن 
كش�������ف لهم ع������ن هويته 
مح���اوال اس���تيضاح حقيقة 
وجود آث���ار دم على قميص 
أحده���م، وقال العميد الصبر 
في تصريح خص به »األنباء« 
والتي انفرت بنشر اخلبر في 

عددها امس.
»ال يس���عني إال أن أش���يد 
باهتماماتكم الوطنية واالمنية، 

»الداخلية« تطلق أولى دوراتها لتعليم لغة اإلشارة

إمام يعذب فراشًا بنغاليًا في الجهراء
ويكسر ساقه ويمنحه إجازة 3 أيام

حت���ت رعاية مدير عام اإلدارة العامة للتدريب اللواء حميد الس���ماك افتتحت 
صباح أمس دورة لغة اإلش���ارة للمس���توى املبتدئ والتي تق���ام بإدارة املدارس 

اخلاصة بوزارة التربية ملدة شهر ويشارك فيها عدد 35 مشاركا.
وتهدف الدورة الى تقدمي تعليم لغة اإلش���ارة لرج���ال األمن وموظفي مراكز 
اخلدمة للتواصل مع املراجع���ن من ذوي االحتياجات اخلاصة من الصم والبكم 

لتسهيل إجراءاتهم والتواصل معهم بشكل أفضل.
حضر حفل االفتتاح رئيس قس���م التنس���يق واملتابعة النقيب محمد عباس 
جمعة ورئيس قسم األنشطة التربوية بوزارة التربية منصور عبداهلل املنصور 
وعدد من مدربي لغة اإلش���ارة، وضابط قسم اإلعالم بإدارة اإلعالم األمني املالزم 

فهد العازمي.
وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج التدريبية للموس���م التدريبي ضمن دورات 
وزارة الداخلية للعام احلالي 2011/2010، ويذكر ان هذه الدورات ستس���تمر حتى 
ش���هر ابريل املقبل وينتظر ان تش���مل 120 متدربا من موظفي ورجال أمن مراكز 

اخلدمة.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

إلغاء تعويض وافد 14 ألف دينار لعدم 
التزامه بالطريق الخاص بعبور المشاة

المواطنة المتسببة في الحادث قدمت له 6 آالف دينار خارج المحكمة

ألغت الدائرة التجارية مبحكمة االستئناف حكم أول 
درجة القاضي بإلزام مواطنة وشركة تأمن بأن يؤديا 
متضامنن مبلغ 14 ألف دينار لوافد اثر تعرضه الصابة 
جس���دية نتيجة حادث مروري أدى الى اصابته بعجز 

جسدي يقدر بنسبة %15. 
وقال���ت املواطنة في صحيفة دعواها ان محكمة اول 
درجة قضت برفض الدعوى لكون احلادث وقع عن طريق 
خطأ من املدعي لعدم انتباهه للطريق وعبوره الشارع 
بس���رعة من دون االلتفات الى الطريق اآلخر ومراعاة 
عبور املركبات وااللتزام بالقوانن املرورية واالشارات 
وهذا ما تسبب في حتمله نتيجة اخلطأ واحلادث الذي 

تعرض له. 
وقد اعترف املدعي في التحقيقات بأنه هو الذي سلك 
الطريق اخلطأ ولم يلتزم بالطريق اخلاص لعبور املشاة 
وبالتالي تصبح مطالبته امام احملكمة بتعويض مادي 
وادب���ي عن االضرار التي اصابته ومببلغ 14 ألف دينار 
امرا مبالغ���ا فيه. وقال دفاع املواطنة ان موكلته قدمت 
للمدعي مبلغ ستة آالف ينار تعويضا عن االضرار التي 
اصابت���ه خارج أروقة احملاك���م خوفا من اهلل عز وجل 

وتبرئة لذمتها في اآلخرة.

العميد صالح الغنام

جانب من الدورة األولى لتعليم لغة اإلشارة

انتحار خادمة متغيبة يكشف عصابة كويتية - بنغالية
ينتحل أفرادها صفة رجال المباحث ويداهمون شقق اآلسيويين

عبداهلل قنيص
انتحار آس����يوية في  قادت قضية 
الى كش����ف  املباحث  أبوحليفة رجال 
عصابة مشكلة من 3 مواطنن وبنغالي 
ينتحلون صفة رجال املباحث ويقومون 
مبداهمة شقق اآلس����يوين في جميع 
مناطق البالد، حي����ث يعمل البنغالي 
الثالثة ويدل على  كمرشد للمواطنن 
شقق املتغيبات واملتغيبن من اخلدم 
اآلسيوين وش����قق الدعارة وتصنيع 
اخلمور حيث يق����وم الثالثة باقتحام 
الشقق املستهدفة وسرقة نقود سكانها 

من اآلسيوين قبل مغادرتهم.
ووفق مصدر امني فان بداية اخليط 
الذي قاد الى كشف العصابة الرباعية 
كان����ت التحريات الت����ي اجراها رجال 
مباحث االحمدي وحتديدا مباحث مخفر 
ابوحليفة بعد تسجيل قضية انتحار 
خادمة ألقت بنفسها من الطابق الثالث 
من شقة كانت تقطنها، وقال املصدر ان 
القضية س����جلت من البداية انتحارا، 
غير ان حتريات املباحث دلت على ان 
اآلسيوية ألقت بنفسها من نافذة الشقة 
التي تس����كنها هربا من رجال مباحث 
اقتحموا الشقة بحثا عن املتغيبات، حيث 
افادت زميالت اآلسيوية املنتحرة بأنهن 
فوجئن بثالثة رجال يرتدون املالبس 
الوطنية قدموا انفسهم على انهم رجال 
مباحث وبدأوا يس����ألون عن األوراق 

الثبوتية جلميع سكان الشقة غير ان 
زميلتهن ولكونها مسجال بحقها قضية 
تغيب هربت الى احدى الغرف بالشقة 
خش����ية ان يلقي رجال االمن القبض 
عليها وتوجهت ال����ى النافذة محاولة 
الهرب وقامت بالقفز فعال من النافذة 
لتلقى مصرعها واش����ارت اآلسيويات 
الى ان الرجال الثالثة الذين قالوا انهم 
رجال مباحث فروا فور سماعهم صراخ 
زميلتهن بعد ان ألقت بنفسها من الطابق 

الثالث.
واوضح املصدر انه وبعد االستماع 
الفادات اآلسيويات بدأ رجال املباحث 
بقيادة مدير مباحث االحمدي بالوكالة 
مشعل العدواني بالتحري عن أي نشاط 
لرجال املباحث في مداهمة شقق في تلك 
الفترة ودلت التحريات على ان اي مهمة 
من اي نوع لم تسند ألي فرقة مباحث 
سواء من االحمدي او من غيرها ملداهمة 
شقق في أبوحليفة، وعليه بدأ رجال 
مباحث أبوحليفة بايعاز من العدواني 
بالتحري لكشف هوية الثالثة منتحلي 
صفة رجال املباح����ث الذين اقتحموا 
الش����قة وتس����ببوا في مقتل اخلادمة 

اآلسيوية.
واشار املصدر الى ان شاهد عيان قدم 
لرجال مباحث ابوحليفة معلومات مهمة 
حول القضية وذكر ان سيارة سوداء 
توقفت يوم احلادث����ة وترجل منها 3 

أشخاص يرتدون املالبس الوطنية قبل 
انتحار اآلسيوية ب� 10 دقائق وطابقت 
األوصاف التي قدمها الشاهد لالوصاف 
الثالثة  التي قدمتها اآلس����يويات عن 

منتحلي صفة رجال املباحث.
وذكر املص����در ان رج����ال مباحث 
ابوحليفة متكنوا من القبض على صاحب 
السيارة وهو مواطن والذي لم يتوان 
في االعتراف بان����ه ومواطنن آخرين 
يقومون بانتحال صفة رجال املباحث 
وانهم يستعينون بوافد بنغالي يعمل 
كمرشد لهم مهمته تقدمي عناوين الشقق 
التي تقطنها اآلسيويات، واوضح املصدر 
ان رجال املباحث متكنوا من القبض على 
املواطن����ن اآلخرين والبنغالي واكدوا 
جميعهم اعترافات املتهم األول صاحب 

السيارة.
ووف����ق اعترافات اعضاء الش����بكة 
الرباعي����ة فانهم يس����تهدفون ش����قق 
املتغيبات وش����قق تصني����ع اخلمور 
احمللية والدعارة ويقومون باقتحامها 
أموالهم وهواتفهم  وس����لب اصحابها 
البنكية ويقومون  النقالة وبطاقاتهم 

باقتسامها فيما بينهم.
املثير في املوضوع كما نقل املصدر ان 
اعضاء الشبكة الرباعية اعترفوا بانهم 
قاموا باكثر من 20 مداهمة من هذا النوع 
ولم تسجل بحقهم قضية واحدة ولم 

يكشفهم سوى انتحار اآلسيوية.


