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إعداد: مؤمن المصري

هاني الظفيري
لقي مواطن في العقد اخلامس مصرعه اول من امس اثر حادث 
اصطدام مركبته بشجرة بالقرب من جسر مدخل اجلهراء على طريق 
الدائري الرابع فيما نقلت زوجته بحالة حرجة الى مستشفى اجلهراء 
عن طريق رجال االسعاف ومن بينهم ضابط االرتباط ماجد الصليلي 

الذي اشرف على دخول املواطنة الى مستشفى اجلهراء.
من جانب آخر فقد ادخل مواطن غرفة عمليات مستشفى العدان 

بعد انقالب مركبته ومن نوع جيب بالقرب من اجلسر الفاصل بني 
منطقتي صبحان والقرين. وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني ان 
بالغا ورد الى عمليات الداخلية صباح اول من امس يفيد بانقالب 
مركبة وانحش���ار قائدها، ليهرع على الفور رج���ال اطفاء القرين 
بقيادة املالزمني اوائل غامن الهاجري وعبداهلل اش���كناني حيث مت 
قط���ع احلديد واخراج املواطن الذي نقل عن طريق رجال الطوارئ 

الطبية الى مستشفى العدان.

مصرع مواطن اصطدمت سيارته بشجرة

اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

املتهم األميركي وأمامه املخدرات املضبوطة وحصيلة البيع وميزان حساس

استدرج بمصدر أجنبي واعترف بجلب المخدرات من موطنه

»المكافحة« أسقطت مدنيًا أميركيًا بـ 3 كيلو ماريغوانا
وفطر »عش الغراب« المقتصر تعاطيه على الصفوة

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
أحال مدير عام اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ 
احمد اخلليفة الى نيابة املخدرات 
وافدا أميركي اجلنس���ية يعمل 
مدنيا في اجليش االميركي بتهمة 
جلب وحيازة املواد املخدرة )مادة 
ماريغوانا( بقصد االجتار، فيما 
كشف مصدر امني عن ان االميركي 
املوقوف امس األول عثر بحوزته 
على مخدر فطري يتم ضبطه في 
الكويت للمرة األولى وهو عش 
الغراب كما ضبط بحوزة تاجر 
املخ���درات األميركي مبلغ مالي 
ال� 5000 دينار، معترفا  جتاوز 
بأن هذا املبل���غ املالي املضبوط 
بحوزته هو حصيلة بيع املواد 
املخدرة على ابناء موطنه وآخرين 

من دول شرق آسيا.
امني  الى مصدر  واس���تنادا 
فإن معلومات وردت الى اللواء 
الشيخ احمد اخلليفة عن حيازة 
اميركي يعمل مدنيا في اجليش 
االميركي في املواد املخدرة وعليه 

العجيمان وعلي  أوالن ناص���ر 
عبداهلل حبيب واملالزمان مصعب 

العنجري ومحمد العيسى.
وقال املصدر االمني: قام رجال 
املكافحة احمللية بتدبير مصدر 
من جنسية غربية والذي بدوره 
اجرى اتصاال مع األميركي واتفق 
معه على شراء كمية من مخدر 
املاريغوانا مقابل 100 دينار وبعد 
ان سلم املواد املخدرة الى مصدر 
املكافحة مت ابالغ النيابة العامة 
والتي منحت فريق »احمللية« إذنا 
بتفتيش محل سكنه في منطقة 
الفنطاس ولدى تفتيش منزله 
عثر رج���ال املكافحة على املواد 

املخدرة واملبلغ املالي.
وأشار املصدر األمني الى ان 
مخدر عش الغ���راب عبارة عن 
فطر س���ام اذ مت تناوله بكمية 
بس���يطة اصبح مخدرا مبفعول 
خطير جدا، ويدخل املتعاطي عاملا 
مغايرا متاما للعالم الواقعي واذا 
مت تناوله بكمية كبيرة نس���بيا 
يؤدي الى املوت السريع، مشيرا 
الى ان هذا النوع من املواد املخدرة 
شائع االنتشار بني الصفوة في 
اميركا وبلدان أوروبية وشرق 

آسيوية.
وحول اعتراف���ات االميركي 
املتهم ق���ال املصدر ان االميركي 
قال ان املواد املخدرة جلبها معه 
من موطنه بقصد االجتار، مشيرا 
الى ان ملف القضية احملالة من 
إدارة مكافحة املخدرات الى النيابة 
العامة حمل مس���مى جلب مواد 
مخدرة بقصد االجتار، الفتا الى 
ان القان���ون الكويتي وفي حال 
ثبوت تهمة اجللب فإن العقوبة 
املترتبة عليها تكون هي االعدام 

شنقا.

سقالة بترت قدم مصري

بدون سقط في الصليبية بـ 3 قضايا جنائية
والقبض على مواطن بـ 10 قضايا نصب بمبارك الكبير

هاني الظفيري
الق���ى رجال جندة اجلهراء القبض على بدون )35 عاما( مطلوب 
ب� 3 قضايا جنائية في منطقة الصليبية بعد ان ضبطه رجال االمن 

بعد مطاردة استمرت 10 دقائق.
وف���ي التفاصي���ل ان دورية تابعة لقطاع النج���دة كانت بجولة 
اعتيادية في منطقة الصليبية بقيادة كل من العريف علي املخيزمي 
والش���رطي خالد الشمري، اشتبهوا بشخص كان يسير على االقدام 
في س���احة ترابية، وباالقتراب منه الذ بالفرار لتتم مالحقته حتى 
مت االمساك به، وباالس���تعالم عنه تبني انه مطلوب على ذمة ثالث 
قضايا جنائية وهي احلرق العمد واهانة رجال امن والس���رقة لتتم 

احالة البدون الى جهة االختصاص.
من جهة اخ���رى، القى رجال ادارة بحث وحتري محافظة مبارك 
الكبير القبض على مواطن متهم ب� 10 قضايا نصب واحتيال، وجاء 
ضبط املواطن بعد معلومات عن وجوده في منزله في احدى مناطق 
محافظة مبارك الكبير. على صعيد آخر، القى رجال مباحث مبارك 
الكبي���ر ايضا القبض على بدون مطلوب للس���جن عامني على ذمة 

قضية سرقة.
من جهة اخرى ادخل وافد من اجلنسية املصرية غرفة العمليات 
مبستش���فى اجلهراء بعد ان س���قطت عليه سقالة في احد املشاريع 
االنش���ائية مما اسفر عن تعرضه لبتر في الساق وكسور في انحاء 

متفرقة من اجلسم.

العامة  اإلدارة  كلف مدير ع���ام 
ملكافحة املخدرات مساعده العميد 
صالح الغنام بتشكيل فريق عمل 
املواد  الستدراج االميركي لبيع 
املتواصل  التنسيق  املخدرة مع 
مع النيابة العامة بحيث ال تكون 

هناك ثغرة في القضية كما أمر 
اللواء الشيخ أحمد اخلليفة بعمل 

التحريات الدقيقة.
ان  وأضاف املص���در األمني 
العمي���د صالح الغنام اس���تقر 
عل���ى ان تق���وم مبهم���ة عمل 

التحريات والتنسيق مع النيابة 
إدارة املكافح���ة احمللية، والتي 
يرأسها العقيد احمد الشرقاوي 
ومس���اعده املقدم عبداحملس���ن 
العباسي والنقيبان حمد الصباح 
وعبدالعزيز العقيلي واملالزمان 

انطالق تجريبي لصافرات اإلنذار األربعاء المقبل

الزعابي: وزارة الداخلية نجحت
في خطتها األمنية لمؤتمر »المدن العربية«

الحكم في قضية الجهاد 21 الجاري

تبرئة متهمين من االتجار بالحشيش والمورفين

»االستئناف« تقضي بحبس مواطنين سنة
قضت الدائرة اجلزائية الثانية مبحكمة 
االستئناف برئاسة املستشار فيصل خريبط 
وعضوية املستشارين جنيب املال وصالح 
الدين يونس ومحمد فريد الزارع، في حضور 
رئيس أمناء س���ر الدوائر اجلزائية س���امي 
العن���زي، بتعديل احلكم الص���ادر بحبس 
مواطنني حبسا مؤبدا إلى احلبس سنة مع 
الش���غل والنفاذ بعد تعديل القيد والوصف 
من شروع في خطف بقصد هتك العرض إلى 

الضرب على نحو محسوس والسرقة.
كان دفاع املتهم األول احملامي فيصل عيال 
العنزي قد ترافع أمام محكمة االستئناف ودفع 

بخطأ احلكم املس���تأنف في تطبيق القانون 
معلال ذلك بانتفاء أركان جرمية الش���روع 
في اخلطف وهتك العرض املنسوبة ملوكله 
باإلضافة إل���ى تناقض الدلي���ل القولي مع 
الدليل الفني تناقضا يستعصي على املواءمة 

والتوفيق بينهما.
ودفع العنزي بكيدية االتهام وتلفيقه من 
قبل املجني عليه باإلضافة إلى عدم تصور 
حدوث الواقعة على النحو الوارد باألوراق 
وعدم معقوليتها وانتفاء القصد اجلنائي لدى 
املتهم بشأن جرمية السلب، وطلب العنزي 

استعمال منتهى الرأفة مع املتهم.

الدائرة اجلزائية  قررت 
الثانية مبحكمة االستئناف 
أمس برئاس����ة املستش����ار 
نصر سالم آل هيد وأمانة 
س����ر عادل العوضي حجز 
قضية أمن الدولة 2009/21 
املتهم فيها أحد عشر شخصا 
منهم ثمانية متوارين عن 
األنظار بالقيام بعمل عدائي 
ضد دولة أجنبية جللسة 21 

اجلاري للحكم.
كما حجزت الدائرة نفسها 
للحك����م وبنفس اجللس����ة 
القضية رقم 2009/25 املتهم 

فيها مواطن وشخص من فئة البدون بالقيام 
بعمل عدائي ضد دولة أجنبية )أفغانستان( 
مم����ا يعرض دولة الكوي����ت خلطر احلرب أو 
قطع العالقات السياسية معها. وتخلص واقعة 
الدعوى األولى فيما ش����هد به ضابط مباحث 
أم����ن الدولة بأن حترياته الس����رية دلت على 
أن املتهمني من اخلامس حتى احلادي عش����ر 

قد غرسوا في نفس املتهم 
األول )بدون( فكرة السفر 
إلى أفغانستان حملاربة قوات 
التحالف بها وشجعوه على 
ذلك. وقام املتهم السادس من 
خالل جهاز حاسوب خاص 
به بعرض مشاهد لعمليات 
قتالي����ة ومقاتلني في عدة 
العراق   � دول )أفغانستان 
� الشيش����ان( ومحاضرات 
مسموعة عن كيفية القتال 
وأس����اليبه. كما قام املتهم 
الرابع بالتنسيق له للسفر 
إلى أفغانستان حملاربة قوات 
التحالف بها وأم����ده باملال الالزم )400 د.ك.( 
وبأسماء من أعانوه وذلك باالتفاق مع املتهم 
اخلامس. وبتاريخ 2008/5/1 توجه املتهم األول 
إلى إيران حيث استقبله املتهم الثاني بناء على 
تنسيق مسبق مع املتهم الرابع وتوجها سويا 
إلى أفغانستان مرورا بباكستان حيث التحقا 

داخل أراضيها مبعسكر للتدريب.

أيدت محكمة االستئناف 
حك���م أول درجة القاضي 
ببراءة متهم���ني من تهمة 
حيازة مادت���ني مخدرتني 
)املورفني واحلشيش( بقصد 

االجتار والتعاطي.
وقد تراف���ع عن املتهم 
األول احملامي خليل إبراهيم 
القطان ودفع ببطالن القبض 
على املته���م النعدام حالة 
التلبس في حقه وما يترتب 
عليه، وانتفاء أركان اجلرمية 
املسندة إليه مبا فيها القصد 
اجلنائي اخلاص، وببطالن 

شهادة ضابط املباحث مبا أورده بالتحريات 
والتحقيقات ببطالن اإلقرار املنسوب صدوره 

إلى املتهم مبحضر الضبط والتحريات.
وأضاف القطان أن الثابت باألوراق أن املتهم 
األول قد انعدم كل وجود له في تاريخ اإلسناد 
أو في محل الواقعة كما انعدم كل دليل ميكن 
أن يفيد معرفته بالش���خص املتوفى والذي 
جاءت وفاته نتيجة تعاطي���ه املخدرات مع 
صديقه املتهم الثاني، وأكد أن املتهم الثاني قد 

أنكر كل صلة له مع املتهم 
األول باملخدرات.

وأوض���ح القط���ان أن 
ضابط الواقعة لم يكن يعلم 
شخص املتهم األول أو اسمه 
أو عمله أو مهنته أو عمره 
أو محل إقامته أو جنسيته 
وأنه طالب بإحدى اجلامعات 
اإلجنليزي���ة بالكوي���ت، 
باإلضافة إلى إثبات ضابط 
الواقعة كذبا إقرارا واعترافا 
بالواقعة على لسان املتهم 
في حني أن املتهم األول ال 
يعرف اللغة العربية كتابة 

وحديثا وهو الثابت من حتقيقات النيابة.
وتتلخص واقعة الدعوى في ورود بالغ 
بوفاة أحد األشخاص إثر تناوله جرعة زائدة 
من مادتي احلش���يش واملورفني. وقد أجرى 
ضابط الواقعة حتريات���ه التي دلت على أن 
املتوفى واملتهم الثاني تعاطيا مادتي املورفني 
واحلشيش مبنزل املتهم الثاني الذي اعترف 
له بذلك وأنه اشتراها من املتهم األول وقدمها 

للمتوفى بدون مقابل.

جثة المنهول إلى الطب الشرعي
هاني الظفيري

احيلت جثة آسيوي يعمل 
في احدى ش����ركات النفط الى 
الطب الشرعي للتأكد من حقيقة 
وفاته وسط شكوك في ان وفاته 
جاءت جراء اقدامه على شنق 
نفسه، وتزامنت احالة اجلثة 
الى الطب الشرعي مع شروع 
رجال بحث وحتري محافظة 
اجلهراء في البحث عن حقيقة 
وفاة اآلس����يوي داخل منهول 

مبنطقة القشعانية.
وفي التفاصيل التي يرويها 
املصدر ان مواطنا ابلغ عمليات 

الداخلية عن خادمه الذي وجده متوفى بداخل منهول تابع لشركة 
النفط، ليتجه على الفور قائد املنطقة املقدم فالح محسن ومدير 
مباحث اجلهراء املقدم سعد العدواني، حيث وجدت آثار على رقبة 
املجني عليه تدل على انه اقدم على االنتحار عن طريق الش����نق 

ليتم نقل اجلثة الى الطب الشرعي.
وإلى منطقة الفردوس، فقد اقدم وافد هندي على شنق نفسه 
ف����ي احد املنازل، وقال مصدر امني ان كفيل اآلس����يوي ابلغ عن 

وفاة سائقه.
وفور تلقي البالغ أمر مدير امن الفروانية العميد غلوم حبيب 
باحالة اجلثة الى الطب الش����رعي وابالغ االدلة اجلنائية والتي 
ارس����لت الطبيب الش����رعي ملعاينة اجلثة للوقوف على حقيقة 

بالغ االنتحار.
على صعيد آخر، شهدت منطقة الشويخ حادثة دهس وافدين 
من اجلنس����ية الباكس����تانية كانا يقطعان الطريق مقابل مجمع 

البنوك ومت توقيف الداهس وهو وافد عربي.
فيما ق����ام رجال الطوارئ الطبية ومنه����م ابراهيم عبدالنبي 

بنق����ل املصاب��ني للع���الج في مستشف���ى الصب���اح.

قال���ت ادارة اإلعالم األمني 
ان االدارة العامة للدفاع املدني 
س���تقوم صباح يوم األربعاء 
املقبل في متام الساعة العاشرة 
صباحا بتشغيل صافرات اإلنذار 
ضمن خططها التي تنفذها بشأن 
حتديث وتطوير نظم صافرات 
اإلنذار املبكر وربطها مع شبكة 
الرقمي���ة )التترا(  االتصاالت 
بالكويت حيث يتكون هذا النظام 
من صافرات االنذار اخلارجية، 

وصافرات االنذار الداخلية.
وأكدت ان الهدف األساسي من 
التشغيل هو التعرف على قدرات 

ومدى استجابة املواطنني واملقيمني عند سماعهم 
هذه الصافرات ومدى التعرف على مدلوالتها.

وأضافت ان صافرات االنذار سيتم ربطها مع 
اللوحات االرشادية املرورية بالطرق الرئيسية.

وأشارت الى انه مت تخصيص هاتف عمليات 
الدفاع املدني )1804000( لإلجابة عن اي استفسار 

حول هذا الشأن، متمنية األمن 
واألمان للجميع.

من جهة أخرى، أشاد وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
العملي���ات الل���واء د.مصطفى 
الزعابي بنجاح اخلطة األمنية 
للمؤمتر العام اخلامس عش���ر 
ملنظمة امل���دن العربي���ة الذي 
استضافته الكويت خالل الفترة 
من 3 الى 15 اجلاري والذي عقد 
حتت رعاية صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
وأثن���ى على جه���ود رجال 
األمن املش���اركني ف���ي تنظيم 
عملية تسهيل حركة الوفود منذ وصولهم حتى 

مغادرتهم.
كم���ا أثنى عل���ى التعاون مع بلدي���ة الكويت 
ومنظمة املدن العربية في تس���هيل مهمة رجال 
األمن والترتيبات الت���ي اتخذت من أجل اجناح 

أنشطة املؤمتر.

اللواء د. مصطفى الزعابي

املستشار نصر سالم آل هيد

احملامي خليل القطان

العميد غلوم حبيب

مواطنة دخنت سيجارة داخل تاكسي
فدعاها السائق اآلسيوي إلى سهرة خاصة

تمرين الردع الحاسم لتطبيق الخطط واتخاذ القرار
بناء على توجيهات وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون االمن 
اخلاص الفريق سليمان فهد الفهد � بإعداد متارين املوسم التدريبي 
2011/2010 والتي تشمل قطاع األمن اخلاص بتطبيق دراسات القيادة 
واألركان املشتركة، مت إعداد خطة وواجبات األركان للتمارين من 
قبل ضباط االركان التابعني لإلدارة العامة لقوات االمن اخلاصة وهم 
العقيد ركن صالح مطر العنزي، ومقدم ركن حمد أحمد املضحي، 
ومقدم ركن فهد عبدالرحمن العبيد، باإلضافة إلى رائد ركن طارق 
عبداهلل حسني. وقد بدأت أنشطة مترين الردع احلاسم )3( بتاريخ 
2010/10/3 حت����ى 2010/10/7، م����ن خالل تطبي����ق واجبات االركان 
وتنفيذها من قبل جميع االدارات العامة وإدارات قطاع االمن اخلاص 
بوضع سيناريوهات الحداث وفرضيات متوقعة باملستقبل. وتأتي 
هذه التمارين حرصا من الفريق الفهد على جاهزية القوة في حالة 
حدوث أي طارئ، وإتاحة الفرصة لتطبيق اخلطط والتدريبات التي 

وضعت من قبل االدارة العامة لقوات االمن اخلاصة.

هاني الظفيري
اس���تطاع رجال اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية بقيادة العميد 
الشيخ مازن اجلراح مساعد مدير املباحث اجلنائية لشؤون احملافظات 
وحتدي���دا إدارة بحث وحتري محافظة اجلهراء من حل لغر جرمية 
مقتل الوافد اآلسيوي والذي عثر على جثته في منطقة برية باالديرع 
وذلك بتوقيف 3 من اآلسيويني اعترفوا بأنهم أقدموا على اختطاف 
اآلس���يوي من امام منزله ومن ثم االنتقال به الى منطقة بر اجلهراء 
وقتله والتمثيل بجثته بعد أن نشبت بينه وبني أحد املتهمني مشادة 
على اثر شكوك من قبل احد املتهمني بأن املجني عليه تربطه عالقة 
بصديقته. واشار املصدر االمني الى ان رجال املباحث وما ان توصلوا 
لهوية املجني عليه حتى قاموا بالقاء القبض على عدد من املش���تبه 
بهم حتى اس���تطاعوا حتديد هوية اجلناة والذين أدلوا باعترافات 

تفصيلية وقاموا بتمثيل كيفية ارتكاب جرمية القتل.

البحث عن لصوص القشعانية
هاني الظفيري

شرع رجال بحث وحتري محافظة اجلهراء في البحث عن لصوص 
اقدموا على سرقة جمعية القشعانية مساء اول من امس ليتم تسجيل 
قضية جار البحث فيها عن اللصوص. وفي التفاصيل التي يرويها 
مصدر أمني ان موظ���ف اجلمعية فوجئ فور وصوله الى اجلمعية 
الت���ي تفتقر لكامي���رات املراقبة صباح امس ب���أن باب اجلمعية قد 
تهشم بعد االصطدام به مبركبة مجهولة ترجل منها اللصوص على 
طريقة افالم هوليوود ليس���تولوا على كروت اتصاالت و300 دينار 
وقاموا بكس���ر ماكينة الكاش���ير وفروا هاربني، حيث حضر العميد 
سلطان نشمي واملقدم فالح محسن وسجلت قضية احيل ملفها الى 

رجال املباحث.

اعترفوا بالقتل لالشتباه في عالقة القتيل بصديقة أحدهم

المباحث أغلقت ملف التمثيل بجثة آسيوي 
األديرع بتوقيف 3 آسيويين

أمير زكي
تقدمت مواطنة ببالغ غريب الى مخفر 
الصاحلية حم���ل عن���وان حتريض على 
الفسق والفجور اتهمت فيه سائقًا آسيويا 
قدمت كامل بيانات سيارته الى رجال مخفر 
الصاحلية. وقالت املواطنة في بالغها الغريب 
انها اس���تقلت س���يارة من منطقة حولي 

وألنها مدخنة شرهة لم تتحمل ان تبتعد 
عن السيجارة خالل رحلتها من حولي الى 
العاصمة، وفوجئت بسائق السيارة التاكسي 
يقول لها بعد ان اشعلت سيجارتها »ماما 
ترى انا في عندي ش���قة وايد أمان وفيها 

بعد خمر اذا تبي«.
وأضافت املواطنة انها ذهلت ملا صدر عن 

السائق اآلسيوي من حتريض واضح على 
الفس���ق والفجور وطلبت منه ان يتوقف 
وينطلق الى حال سبيله، ومن ثم سجلت 
بيانات مركبته كاملة. وقال املصدر األمني ما 
ان انتهت املواطنة من سرد بالغها حتى مت 
تسجيل قضية حتريض على الفسق واتخاذ 

ما يلزم الستدعاء السائق احملرض.

محاضرات للتدريب على كيفية اتخاذ القرار


