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سائق جمعية تعاونية وتاجر باكستاني 
يسقطان بـ 1500 لفافة هيروين

بأنه يعمل حلساب نزيل في 
املركزي.

وأك���د املص���در االمني ان 
التي احيل مبوجبها  القضية 
املصري والباكستاني حملت 
عنوان حيازة مخدرات بقصد 

االجتار.

وبالتحقيق معه ذكر أنه يعمل 
حلساب باكستاني ألقي القبض 
عليه في منزله باجلليب وعثر 
في مسكنه على نحو 200 غرام 
مجزأة لفافات ايضا وكل لفافة 
حتوي غراما واحدا من الهيروين 
املعد للتعاطي، واعترف االخير 

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
واصل رجال االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات بقيادة اللواء 
الشيخ احمد اخلليفة مالحقة 
جتار السموم املخدرة اذ متكن 
الدولية  املكافحة  ادارة  رجال 
م���ن ضبط وافدي���ن مصري 
وباكستاني وعثر بحوزتهما 
على نحو كيلو ونصف الكيلو 
من م���ادة الهيروين وتبني ان 
الوافد املصري ويعمل سائقا 
في احدى اجلمعيات التعاونية 
قام بتجزئة املواد املخدرة التي 
ُعثر عليها بحوزته الى لفافات 
تزن اللفافة غراما واحدا لتكون 
معدة للتوزي���ع والبيع على 

الراغبني.
وقال مصدر امني ان مدير 
ع���ام االدارة العام���ة ملكافحة 
اللواء الشيخ احمد  املخدرات 
اخلليف���ة طلب من مس���اعده 
الغنام متابعة  العميد صالح 
املعلومات التي وصلته بشأن 
الهيروين،  اجتار مصري في 
وعليه قام العميد صالح الغنام 
املكافحة  ادارة  ال���ى  بااليعاز 
املقدم  الدولية والتي يرأسها 
يوسف اخلالدي والنقيبان حمد 
احلمد ونواف بشير، واضاف 
املصدر االمني: استطالع فريق 
الوافد  الدولية استدراج  عمل 
لبيع 3 غرامات من الهيروين 
مقابل 75 دينارا وحدد املتهم 
مكان تس���ليم املخ���درات في 
منطقة الظهر حيث يعمل ليتم 
ضبطه وبتفتيش سيارة يعمل 
عليها عثر رجال املكافحة على 
نحو 1300 غ���رام مجزئة الى 
لفافات وكل لفافة تزن غراما 

املتهمان وأمامهما كمية الهيروين املضبوطة معهما

مواطن متقاعد انتحل صفة مستشار في مجلس الوزراء
وحصل على 50 ألف دينار من 18 شخصًا لمنحهم قسائم صناعية

عبداهلل قنيص
أحال مدير ادارة بحث وحتري محافظة 
األحمدي بالوكالة املقدم سعد العدواني مواطنا 
متقاعدا من مؤسسة عسكرية وذلك بتهمة 
انتحال صفة مستشار في مجلس الوزراء 
والنصب على 18 مواطنا واالستيالء على مبالغ 
مالية بلغت نحو 50 ألف دينار، وقد اعترف 

املتقاعد بأنه استغل حاجة املواطنني لقسائم 
صناعية ولعب على هذا الوتر واستولى منهم 
على املبالغ املالية. ووفق مصدر أمني فإن 
ملفات القضايا ال� 18 وضعت على مكتب املقدم 
العدواني وتضمنت محاضر امللفات تلك ان 
الضحايا تعرفوا على شخص أوهمهم بأنه 
مستشار في مجلس الوزراء وانه قادر على 

صرف قسائم صناعية، وأكد املجني عليهم 
انهم دفعوا مبالغ مالية للمستشار تراوحت 
بني 1800 و 2500 دينار مقابل تخليص كل 
معاملة. وأضاف املصدر األمني: قام املقدم 
العدواني بالتحري عن املستش����ار لتكون 
املفاجأة ان املستش����ار ال عالقة له مبجلس 
الوزراء وانه متقاعد من جهة عسكرية ليتم 

ضبطه، ومبواجهته باملجني عليهم اعترف 
بأنه تقاضى منهم مبالغ مالية وكان يطلب 

منهم االنتظار حلني اعتماد القسائم لهم.
وقال املصدر ان املواطن املتهم كان يعتقد 
ان عدم توقيعه على ايصاالت بتسلم مبالغ 
الرشوة سيعفيه من املالحقة القانونية في 

تلك القضايا.

إصابة فني كهربائي
في انفجار محول بحولي

أمير زكي ـ هاني الظفيري
تعامل رجال االطفاء امس مع 
حريق محول اندلع خارج أسوار 
مدرسة اجليل اجلديد في حولي 
ومتكنوا من اخماد احلريق الذي 
اندلع بسبب خطأ فني الكهرباء 
الذي يعمل على اصالحه وهو 
األمر الذي أدى الى اصابة الفني 

باصابات طفيفة.
من جهت���ه، أكد املدير العام 
إلدارة التعليم اخلاص بوزارة 
التربية محمد الداحس ان جميع 
طلبة مدرسة اجليل اجلديد في 

منطقة حولي بخير وان أيا منهم لم يصب بأذى 
جراء احتراق احملول الكهربائي قرب املدرسة.

وقال الداحس ان احتراق احملول حدث خارج 
اسوار املدرسة وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي 

عنها ولم يؤد الى أي اصابات 
بني الطلبة.

وأضاف ان ادارة املدرس���ة 
استدعت حافالت تابعة لها لنقل 
الطلبة الى بيوتهم، كما هاتفت 
أولياء أموره���م لطمأنتهم بأن 

جميع أبنائهم بخير.
وفي اتصال مع مديرة مدرسة 
اجليل اجلديد للمرحلة االبتدائية 
مليحة جراغ بينت ان االنفجار لم 
يؤثر على املدرسة ولم حتصل 
حاالت هلع بني طلبة املدرسة 
واجلميع بخير وبحالة جيدة، 
وان االنفجار حصل خارج أسوار مدرسة اجليل، 
وليس كما تناقلته وس���ائل اإلعالم ان االنفجار 
حصل داخل املدرسة، وان املدرسة ليس لها أدنى 

مسؤولية عما حصل وإمنا وزارة الكهرباء.

ال هلع وال إصابات بين تالميذ مدرسة الجيل الجديد القريبة من الحادث

اعتراض زورقين عراقيين
في المياه اإلقليمية الكويتية

أعلنت وزارة الداخلية أمس متكن رجال خفر السواحل من 
اعت���راض زورقني عراقيني والقبض على 5 صياديني بداخلهما 
كانوا ميارسون الصيد داخل املياه االقليمية الكويتية، وبحسب 
بيان الداخلية فان اعتراض الزورقني تزامن مع قيام وكيل وزارة 
الداخلية لش���ؤون أمن احلدود اللواء الش���يخ محمد اليوسف 
بجولة تفقدية شملت عددا من املناطق البحرية يومي اجلمعة 

والسبت.
وذكر البيان ان جولة اليوس���ف بدأت من من مرسى اإلدارة 
العامة خلفر السواحل متوجها الى املنطقة اجلنوبية على منت 
احلوام���ة البرمائية، حيث تفقد األوض���اع األمنية في مركزي 
جزيرتي كبر وقاروه ثم توجه ملس���ح الش���ريط الساحلي من 
منطقة الفنطاس الى داخل جون الكويت مرورا مبناطق احليشان 
وعشيرج والدوحة، ثم توجه الى املناطق الشمالية مرورا بخور 

عبداهلل لزيارة مركز وربة الساحلي.
وأثن���اء التواجد في خور عبداهلل مت اعتراض هدفني وإلقاء 
القبض على من فيهما وتبني انهم 5 أشخاص عراقيني على منت 
زورقني كانوا يصطادون داخ���ل املياه االقليمية الكويتية ومت 

اتخاذ اإلجراء الالزم بحقهم.

أثناء جولة تفقدية لليوسف

ذكرت االحصائية االسبوعية حلاالت الوفيات غير اجلنائية »حوادث 
السيارات« الصادرة عن االدارة العامة لالدلة اجلنائية ان الفترة من 1 

- 2010/10/9 شهدت 7 حاالت وفاة من بينهم مواطن وستة وافدين.
وإدارة االعالم االمني ب���وزارة الداخلية حتذر من ارتفاع اعداد 
الوفيات عن الفترات السابقة وتناشد مستخدمي الطريق االلتزام 
بالقي���ادة اآلمنة وبالقواعد املنظمة للمرور حفاظا على س���المتهم 

وسالمة اآلخرين.

»اإلعالم األمني«: 7 حاالت وفاة في أسبوع

إعداد: مؤمن المصري

براءة »بدون« من تهمة اإلتجار بالحشيش

»االستئناف« تأمر بإيداع مواطن الطب النفسي
بداًل من سجنه 5 سنوات بتهمة التعاطي

.. وتحجز دعوى الجزار القاتل لجلسة 25 الجاري للحكم
قررت الدائرة اجلزائية مبحكمة االستئناف 
امس برئاسة املستشار انور العنزي وامانة 
سر احمد ش����ردان حجز استئناف اجلزار 
املصري )س.ر( املتهم بقتل مواطنيه مبحل 
اجلزارة مبنطقة الشويخ جللسة 25 اجلاري 
للحكم. وتخل����ص واقعات الدعوى في ان 

املتهم، والذي يعمل جزارا ويشارك املجني 
عليهما في مح����ل لتجارة اللحوم مبنطقة 
الش����ويخ، كان يتقاس����م ارباح احملل مع 
شريكيه، وفي يوم الواقعة طلب املتم من 
شريكيه محاسبته واعطائه نصيبه من ارباح 
احمل����ل وعندما ماطاله في الدفع قرر املتهم 

ان يقتل املجني عليهما خوفا من هروبهما 
بأرباح احملل، وانتهز فرصة نومهما في ذلك 
اليوم وقام بذبح املجني عليه االول )ر.ح( 
والذي كان االقوى جسدا واالكثر قوة، وطعنه 
اكثر من مرة في بطنه حتى فارق احلياة، 

ثم قتل الثاني أثناء نومه.

قضت الدائرة اجلزائية التاسعة باحملكمة 
الكلية برئاسة املستشار عبدالرحمن الدارمي 
وأمانة سر أحمد علي ببراءة »بدون« من االجتار 
باملواد املخدرة. وحضر احملامي علي العلي من 
املجموعة القانوني����ة عن املتهم الثاني ودفع 
ببطالن القبض على املتهم الثاني وما أس����فر 
عنه وذلك النتفاء حالة التلبس النقطاع التتبع 
وعدم ثبوت الواقعة، كما دفع بانتفاء أركان 
اجلرمية وانقطاع صلة املتهم الثاني بالواقعة 
محل االتهام وانعدام القصد اجلنائي لديه وخلو 
األوراق م����ن الدليل اليقيني وعدم كفاية أدلة 
الثبوت. وزاد العلي: وكان من املستقر عليه 
أن أقوال متهم على متهم أخر ال تعتبر شهادة 
باملعنى الدقيق، إذ أن املتهم ال يحلف اليمني، 
فضال عن أن شهادة متهم على أخر تؤخذ دائما 

بالريبة والش����ك، ومن ثم فهي ليس����ت دليال 
باملعنى الذي يحدده القانون.

وعقب ص����دور احلكم ثمن احملامي العلي 
عدالة احملكمة في إصدارها هذا احلكم مؤكدا 

أن احلق يعلو وال يعلى عليه.
كان����ت النيابة العامة قد أس����ندت للمتهم 
الثاني أنه باالش����تراك مع آخر )املتهم األول( 
بدائرة مخفر شرطة املباحث اجلنائية � محافظة 

العاصمة:
� املتهم األول: أحرز مادة مخدرة )حشيش( 
وكان ذل����ك بقصد االجتار ف����ي غير األحوال 

املرخص بها قانونا.
� املتهم الثاني: باع مادة مخدرة )احلشيش( 
وكان ذل����ك بقصد االجتار ف����ي غير األحوال 

املرخص بها قانونا.

قضت الدائرة اجلزائية السابعة مبحكمة 
االستئناف برئاسة املستشار سالم اخلضير 
بإي����داع مواطن مستش����فى الطب النفس����ي 
للع����الج من اإلدمان ملدة س����نة بعد أن ألغت 
حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس املتهم 
خمس س����نوات مع الشغل والنفاذ وتغرميه 

خمسة آالف دينار.
كان دفاع املتهم احملامي حس����ن العجمي 
خالل جلسة املرافعة قد قرر بأن موكله مريض 
باإلدمان وفي حاجة إلى العالج وليس العقاب 
ودفع العجمي بتوافر أحد أسباب اإلباحة في 
حق املتهم بخصوص تهمة إحراز مؤثر عقلي 

بقصد التعاطي.
ودفع العجمي بعدم تصور الواقعة عقال 

حيث ان املتهم قام بنفسه بتقدمي احلبوب املضبوطة معه ملفتش 
اجلمارك مقررا أنها مصروفة له من مستشفى في تايلند كعالج 
من اإلدمان. ودف����ع احملامي العجمي بتوافر أس����باب التخفيف 

والرأفة في حق موكله وطلب أصليا البراءة 
واحتياطيا االمتناع عن النطق بالعقاب وعلى 
س����بيل االحتياط الكلي إي����داع املتهم إحدى 

املصحات للعالج من اإلدمان.
وتخلص واقعة الدع����وى في أنه بتاريخ 
2009/10/10 وأثناء قيام املفتش اجلمركي مبطار 
الكويت مبباشرة عمله تقدم املتهم إلى الدائرة 
اجلمركية قادما من تايلند وكان املتهم في حالة 
غير طبيعية فح����رره إقرارا بعدم حمله ثمة 
ممنوع����ات. وأثناء تفتيش حقائبه عثر على 
زجاجتني بهما سائل يشتبه به، وعثر أسفل 
مالبس����ه الداخلية على ثالثة أكياس حتتوي 
على نبات املاريغوانا املخدر وثالثة أشرطة 
حتتوي على حبوب يشتبه فيها، فأحاله إلى 
جهة االختصاص. وبتاريخ 2010/6/28 قضت محكمة اجلنايات 
بحبس املتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغرميه خمسة 

آالف دينار. وأمرت احملكمة مبصادرة املضبوطات.

احملامي علي محمد العلي

احملامي حسن العجمي

حريق منجرة في الشويخ يستنفر 6 مراكز إطفاء

أمير زكي
أعلن نائب املدير العام لشؤون املكافحة 
وتنمية املوارد البش���رية في اإلدارة العامة 
لإلطفاء العميد يوسف األنصاري عن متكن 
رجال 6 مراكز إطفاء من السيطرة على حريق 
اندلع في منجرة في الشويخ ق2 وذلك بعد 4 
ساعات من تلقي عمليات االطفاء بالغا بشأنها، 
وقال العميد يوسف األنصاري ان بالغا تلقته 
عمليات االطفاء نحو الثامنة والنصف عن 
حريق منجرة، وعليه مت االيعاز الى مراكز 
العارضية واالس���ناد والفروانية والهاللي 
والساملية والشويخ الصناعي بالتعامل مع 

احلريق.
وقال ان رج���ال اإلطفاء ولدى وصولهم 
للتعامل مع احلريق تبني ان هناك محتجزين 
فتم انقاذهم بواسطة ساللم االطفاء وقد حلقت 
بهم اصابات عب���ارة عن حروق ونقلوا الى 

مستشفى البابطني.
كما وجه العميد االنصاري رس���الة الى 
التجارية  اصحاب املس���تودعات واحملالت 
بخصوص فوهات احلري���ق األرضية التي 
وضعت الستخدامها من قبل رجال االطفاء 
ألهمي���ة وجودها واس���تخدام فرق االطفاء 
لها لتزويدهم باملياه حيث اتضح ان هناك 
كثيرا من الفوهات كانت الرمال واألخشاب 
تغطيها وكذلك عدم وقوف الس���يارات على 
فوهات احلريق مما يساعد رجال االطفاء على 
سرعة االستجابة للحد من انتشار احلريق 

وإخماده.
وتوجه بالش���كر الى رجال االطفاء على 
تقليل نسبة اخلسائر في املمتلكات واحملافظة 
على األرواح وشكر رجال الشرطة والدفاع 
املدني ورجال الطوارئ الطبية على دورهم 

الفعال في مثل هذه احلرائق.

رجل أطفاء أثناء مكافحة ألسنة اللهب الصادرة من املنجرة

»اإلطفاء« تجري مسحًا شاماًل إثر بالغ
عن رائحة غاز في قطعة سكنية باألحمدي

كونا: أعلن���ت اإلدارة العامة لإلطفاء انه 
مت إجراء مس���ح ش���امل على إحدى القطع 
السكنية في منطقة األحمدي ضمن املساكن 
احلكومية اثر بالغ عن رائحة غاز ورد اخلميس 

املاضي.
وقال نائب املدير العام لشؤون املكافحة 
وتنمية املوارد البشرية في اإلطفاء العميد 
يوسف األنصاري ل� »كونا« ان عملية املسح 
التزال قائمة مبشاركة فرق متخصصة من 

اإلطفاء بالتعاون مع ش���ركة نفط الكويت 
ومعهد الكويت لألبحاث العلمية منذ اخلميس 

املاضي موعد ورود البالغ.
وأوضح األنص���اري انه مت اخذ العينات 
وتطبيق اخلطة املشتركة بني املختصني من 
اإلدارة العامة لإلطفاء وشركة نفط الكويت 
بغي���ة حتديد مصدر الرائحة، مؤكدا حرص 
اجله���ات املس���ؤولة على توفير الس���المة 

للجميع.

وأكد ان احلادث لم يسفر عن أي إصابات 
والوضع حتت الس���يطرة مش���يدا بتعاون 
األهالي أصحاب املنازل في تسهيل دور الفرق 

املتخصصة في إجراء املسح.
ودعا الى عدم التردد في االتصال بعمليات 
اإلطفاء في حال اكتشاف او الشك في رائحة 
غاز، مؤكدا ان فرق اإلطفاء واألجهزة املختصة 
على استعداد دائم لتقدمي خدماتها من اجل 

سالمة اجلميع.
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