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 مؤمن المصري
  استدعت النيابة العامة أمس املتهمني بالتخطيط 
لتفجير معسكر عريفجان والشعيبة وباشرت 
حتقيقاتها منذ الســـاعة الثامنة مساء واكتفت 
النيابة بالتحقيق مع املتهمني (م.أ) و(ع.ك) اللذين 
أنكرا متاما ما أقر به (س.ك) مساء أول من أمس 
حول عالقتهما مبحســـن الفضلـــي، حتى وقت 

متأخر، حيث أنكر املتهمان التهم املسندة إليهما 
وأصرا على تســـجيل أن اعترافاتهما متت حتت 
اإلكراه، وطالبا النيابة بأن يتم نقلهما إلى السجن 
املركزي، معللني ذلك بخوفهما من إعادتهما إلى 
سجن أمن الدولة خشية التعرض للضغط. وكان 
املتهم الرئيسي (س.ك.) قد أنكر بداية األسبوع 
جميع ما نسب إليه وعاد ليعترف بعد ١٢ ساعة 

بالتهم ليعود أمس وينكرها كاملة موضحا أنه 
يتعـــرض لإلكراه ليتراجع عـــن إنكاره. وبدأت 
النيابة حتقيقاتها مع املتهمني الستة مبواجهتهم 
باعترافاتهم التي أدلوا بها أمام محققي أمن الدولة 
والتي أنكروها كاملة. وفي السياق ذاته كشفت 
مصادر قضائية مطلعـــة أن طلب نقل املتهمني 
الستة من سجن أمن الدولة إلى السجن املركزي 

 متهمان في قضية التخطيط لشن عمليات إرهابية: ال عالقة لنا بمحسن الفضلي

 الخالد: البد من التزام السرية في العمل األمني
  والحفاظ على أسرار المواطنين والمقيمين

 التقى وزير الداخلية الشيخ 
امــــس وبحضور  جابر اخلالد 
الداخلية باالنابة  وكيل وزارة 
الفريــــق غازي العمــــر قيادات 
وزارة الداخليــــة فــــي لقاء مت 
خالله مراجعة ما مت من اجنازات 
وذلــــك في «قاعــــة الفريق أول 
يوسف اخلرافي» مببنى وزارة 
الداخلية. ونقل اخلالد الى قيادات 
الداخلية، حتيات وتقدير وثناء 
القيادة السياسية العليا ممثلة 
بصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشــــيخ نواف األحمد وســــمو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
ناصر احملمد على ما قدمه رجال 
األمن من اداء رائع على جميع 
املستويات. وأكد اخلالد انه عندما 
يعمل رجال وزارة الداخلية على 
قلب رجل واحد، يأتي الثناء من 
أعلى سلطة في الدولة، قائال: لقد 
حملني صاحب الســــمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد رسالة 
مفادها ان ألتقي بكم وان أهنئكم 

على هذا اجلهد الكبير.
  وشدد على انه يحق ملنتسبي 
وزارة الداخليــــة ان يســــيروا 
الرأس ثابتي اخلطى  مرفوعي 
بفضــــل ثناء صاحب الســــمو 
الذي يعد أعلى وســــام  األمير 

على صدورنا جميعا.
  وأشار اخلالد الى ان القيادة 
السياسية العليا تشعر بالسرور 
واالغتباط عندما ترى ابناءها في 
وزارة الداخلية يبذلون الغالي 
والنفيس بحيث يتمكن رجال 
جهــــاز أمن الدولــــة من احباط 
مخطط اخللية اإلرهابية املجرمة 
وإلقاء القبض على عناصرها، 
ويستطيع رجال االدارة العامة 
للمباحــــث اجلنائيــــة واالدارة 
العامة لألدلة اجلنائية كشــــف 
غموض حــــادث اجلهراء املؤلم 

واعتقال مرتكبه.
  وأضاف اخلالد انه ينتهز هذه 
املناسبة لتقدمي عزائنا الخواننا 
أهالي الضحايا ونتمنى الشفاء 

العاجل للمصابني بإذن اهللا.
إلــــى األذهان    وأعاد اخلالد 
حديثه معهم في لقائه السابق 
عندمــــا كان يوصيهم كقيادات 
للداخليــــة بالعمل املشــــترك 
والتقارب والتواصل والتحاب 
قائال: «االمانة كبيرة أعاننا اهللا 
عليها، وانتــــم القيادات ونحن 
مؤمتنون على شــــرف الكويت 
وعلى أرواح أبنائها الذين منحونا 
حبهم وتقديرهم، فال أقل من أن 
نرد على التحية بأحسن منها من 
خالل اجلد في العمل واإلخالص 

وزارة الداخليــــة الفريق احمد 
الرجيب ووكيل وزارة الداخلية 

باإلنابة الفريق غازي العمر.
  وأكد اخلالد انه لن يقبل بأي 
حال من االحــــوال ان ينخفض 
مســــتوى االداء عما حتقق بل 
البد مــــن ان نحقق جناحا اكبر 
ومستوى أعلى، داعيا القيادات 
الــــى حســــن التعامــــل ورقي 
التواصل مع املواطنني واملقيمني 
في كل موقع امني.. قائال: لنكن 
متواضعني... مهما بلغت الرتبة 
على الكتــــف فنحن جميعا في 

خدمة هذا الوطن.
  مشــــددا على أهمية تفعيل 
القوانني ملكافحة اجلرمية التي 
تتطور وسائلها كل يوم، داعيا 
الى حتقيــــق تطويــــر جذري 
في مفاهيم العلوم االساســــية 
بالكليات االمنيــــة والدورات.. 
مشــــيرا الى ان العالم بأســــره 
يتحرك الى االمام ويتعني علينا 

أن نواكب ذلك.
  واشار الى اقامة مركز للبحوث 
والدراسات، والى تطوير الفكر 
واملنشآت واألســــلحة وجميع 
الوسائل التقنية ملواكبة اخلطة 
اخلمســــية التي نحن مقبلون 
عليها. وأوصى القيادات بالتزام 
السرية في كل تفاصيل العمل، 

واحلفاظ على اسرار املواطنني 
واملقيمني. واوضــــح ان هناك 
اخطارا كثيــــرة حتدق بوطننا 
ومن اكبر هذه االخطار الشائعات 
فهي سالح للتدمير ال للبناء.. 
محــــذرا من ترديد الشــــائعات 
ألنهم رجال مؤمتنون. واختتم 
اخلالد حديثه معربا عن سعادته 
اللقاء مع اخوانه وابنائه  بهذا 
قيادات الداخلية، متمنيا ان تظل 
الكويت آمنة من كل شــــر فهي 
لؤلؤة ثمينة علينا احلفاظ عليها 
ونحن مؤمتنون عليها. بعدها 
قام وكيل وزارة الداخلية باإلنابة 
الفريق غازي العمر بتوجيه كلمة 
وجه فيها الشكر لصاحب السمو 
الكرمية  الرســــالة  األمير على 
التي حملها وزير الداخلية الى 
منتسبي الوزارة، مشيرا الى ان 
هذه الرسالة وسام على صدور 
اجلميع. كما توجه الفريق العمر 
بالشــــكر لوزير الداخلية على 
دعمه البنائه، وبالتحية لرجال 
األمن في االدارة العامة للمباحث 
اجلنائية واالدارة العامة لالدلة 
اجلنائية في حادث اجلهراء الذين 
قاموا بجهد هائل.. ومتكنوا من 
التعــــرف على جميــــع ضحايا 
احلادث مشيرا إلى أن هذه التحية 

جلميع منتسبي الوزارة. 

 نقل تحيات وثناء القيادة السياسية في اجتماعه مع قياديي وزارة الداخلية

في العطاء». وأوضح انه يشد 
على يد كل من أعطى في احلقل 
االمني امليداني حلماية مواطنينا، 
الوزارة  مؤكدا أن استراتيجية 
ال ترتكز على شخص واحد هو 
وزير الداخلية، فأنا واحد منكم 
وال استطيع ان احقق جناحا من 
دونكم فالنجاح الذي حتقق لكم 

جميعا وليس لفرد معني.
  وحث اخلالــــد وكالء وزارة 
الداخلية املســــاعدين ومديري 
العامــــة علــــى وضع  االدارات 
اســــتراتيجية لعمل القطاع او 
االدارة للوصــــول الــــى الهدف 
املنشود، وعند مواجهة اي منهم 
ألي مشــــكلة او صعوبة فبابه 
مفتوح لهم جميعا وباب وكيل 

 الشيخ جابر اخلالد 

 رجل إطفاء أثناء محاولة السيطرة على احلريق  كمية من براميل الكيماويات التي حال رجال اإلطفاء دون وصول النيران إليها 

 اخلبر الذي انفردت بنشره االنباء امس 

 رجال اطفاء مبارك الكبير يحيطون بسيارة املواطنة بعد انقاذها 

 اخلياط الهندي وأمامه كمية املاريغوانا املضبوطة
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 إعداد: مؤمن المصري 

 االستئناف تبرئ خمسة متهمين
  وتمتنع عن النطق بعقاب السادس

 نظر دعوى عدم دستورية المادة المتعلقة 
باحتفاظ الزوج بجواز سفر الزوجة

 بعد أن أدانتهم بطعن مواطن بالسكين

 ألغت محكمة االستئناف برئاسة 
املستشــــار صالح املريشد وأمانة سر 
عبداهللا الزير حكم محكمة أول درجة 
القاضي بحبس ســــتة متهمني (منهم 
أربعة أحداث) أربع سنوات مع الشغل 
والنفاذ وقضت ببراءة خمســــة منهم 
واالمتناع عن النطق بعقاب املتهم األول 
على أن يقــــدم تعهدا مصحوبا بكفالة 
مالية قدرها خمسمائة دينار يلتزم فيها 
بحسن السير والسلوك ملدة سنتني بعد 
اتهامهم بضرب املجني عليه وإحداث 
إصابته. وخالل جلسة سابقة ترافع عن 
املتهمني األحداث احملامي حسن العجمي 
ودفع بقصر أدلة االتهام وكيدية االتهام 
وتلفيقه وشيوعه، كما دفع بتناقض 
أقوال الشهود وبعدم معقولية الواقعة، 

ودفع العجمي بالتراخي في اإلبالغ عن الواقعة وضياع معاملها كما دفع بانتفاء 
التهمة في حق املتهمني، وطالب أصليا بالبراءة واحتياطيا مبعاملتهم بالرأفة.

  وتتلخص الواقعة فيما شــــهد به املجني عليه بأنه أثناء تواجده خارج أحد 
املطاعم مبنطقة حولي قام املتهم األول بطعنه بسكني في فخذه اعتقادا من املتهم 

أنه كان من املتشاجرين معه داخل املطعم. 

 أجلت احملكمة الدســـتورية أمس 
تأجيال إداريا جللسة ٩/٩ نظر الدعوى 
املرفوعة من احملامي عادل قربان والتي 
يطعن فيها بعدم دســـتورية الفقرة 
األولى من املادة ١٥ من القانون رقم 

١٩٦٢/١١ بشأن جوازات السفر.
  وتخلص واقعـــة الدعوى في أن 
املدعية وأوالدها قاموا برفع دعوى 
طالبوا في ختامها أوال: بإلزام املدعى 
عليه األول (والد األبناء) بتسليم جواز 
السفر للمدعية، ثانيا: بإلزام املدعى 
عليه األول بتسليم األوراق الثبوتية 
اخلاصة بأوالده الثالثة (وهي شهادات 
امليالد، والبطاقات املدنية، وشهادات 
اجلنسية وجوازات السفر) لوالدتهم. 
ثالثا: في حالة عدم تســـليم املدعى 
عليه األول للمدعية جواز ســـفرها 

التصريح لها باستخراجه.
  وذلك على ســـند مـــن القول إن 
املدعية زوجـــة للمدعى عليه األول 
بصحيح العقد الشـــرعي املؤرخ في 
١٩٩٩/١٠/١٩. وقد رزقت منه بأبنائها 

الثالثـــة، وأن املدعى عليه قد امتنع 
عن تسليم األوراق الثبوتية اخلاصة 
بها وبأوالدها، وهو ما يعد تعسفا في 
استعمال احلق، األمر الذي حدا بهم 
إلى إقامة الدعوى بطلباتهم السالفة 

البيان.

 احملامي حسن العجمي 

 احملامي عادل قربان

 حريق مصنع كيماويات كاد أن يتحول إلى كارثة

 أمير زكي
  متكن نحو ٣٠ رجل إطفاء من ٣ مراكز 
من السيطرة على حريق اندلع في مصنع 

للكيماويات.
  وقال مدير ادارة العالقات العامة بالوكالة 
املقدم محمد البناي ان بالغا ورد الى عمليات 
االطفاء فجر امس عن اندالع حريق في مصنع 
مســـاحته ٣٠٠٠ متر مربع ملواد كيميائية 

في منطقة االحمدي ومت حتريك اول مركز 
وهو مركز اطفـــاء االحمدي ثم مت حتريك 
مركز اطفاء مبارك الكبير للمواد اخلطرة 
والفحيحيل وميناء عبداهللا، وقال البناي ان 
احلريق كان في مستودع مساحته ١٠٠٠ متر 
ويوجد داخل املستودع مكاتب مساحتها ٢٠٠ 
متر مربع وتتكون من دورين، واحلريق كان 
في املكاتب فقط يوجد داخل املستودع ايضا 

مواد كيميائية تستخدم حلفر اآلبار النفطية 
ومت إجراء عملية العـــزل وهي عزل النار 
واحلرارة عن املواد سريعة االشتعال عن 
طريق التبريد وحصر احلريق في مكانه.

اإللهية  العناية  لـــوال  البناي:    وأضاف 
وسرعة وصول رجال اإلطفاء لكانت هناك 
كارثة بسبب كثرة براميل املواد الكيميائية 
في املصنع، كما ان اجهزة االنذار املبكر عن 

احلريق ســـاعدت ايضا في عامل الوقت. 
تواجد في موقع احلادث نائب املدير العام 
لقطاع املكافحة وتنمية املوارد البشـــرية 
العميد يوســـف االنصاري ورئيس مركز 
اطفاء االحمدي العقيد عبداهللا اســـماعيل 
ورئيس مركز اطفاء مبارك الكبير للمواد 
اخلطرة املقدم جمال بليهيص واملالزم اول 

خالد علي واملالزم اول جاسم عبداهللا. 

 «الداخلية»: القبض على لص سرق «الفحص الفني»

 تأكيدا ملا انفردت بنشـــره «األنباء» في عددها الصادر امس حول 
القبض على لص سيارات كشفه اعالن صغير، اصدرت الداخلية امس 
بيانا اوردت فيه القبض على اللص بعد ان ادلى باعترافات كاملــة، 
وجاء في بيان الداخلية ان رجال مباحث حولي متكنوا من القبــض 
علـــى اللص وهو مواطن، واعترف بالعديد من اجلرائم، حيث يقوم 
بسرقة السيارة وسلب ما فيها ثم يتركها او يقوم بأخذ بعض اجزائها 
وبيعها قطع غيار، مشـــيرا الى ان هناك بعض السيارات كان يقوم 

بالتنزه بها ثم يتركها في الساحات الترابية.
  كما اعترف بسرقة احد اقسام الفحص الفني التابع لالدارة العامة 
للمرور وكذلك القيام بعدة ســـرقات عن طريق الكسر شملت احدى 
املدارس وجمعيـــــة تعاونية وغيرها، وباالســـتعالم عنه تبني انه 
خرج مــن الســـجــن منــذ عام وارتكب العديـــد من القضايا خالل 
هذه الفترة، وقد متــت احالته واملضبوطات الى جهات االختصاص 

التخاذ الالزم. 

 مواطنة ُحشرت في سيارتها ألكثر من ساعة تأكيدًا لما انفردت بنشره «األنباء»

 «خياط نسائي» سقط بـ ٣٠٠ غرام ماريغوانا

 هاني الظفيري
  ُحشـــرت مواطنة في ســـيارتها الكثر من ساعة 
قبل ان ينقذها رجال اطفاء مبارك الكبير ويقومون 
بقص هيكل السيارة وإخراج املواطنة التي انقلبت 
سيارتها بها على طريق صبحان عدة مرات قبل ان 

ان تستقر على  جانب الطريق.
  وبحسب مصدر اطفائي فإن بالغا ورد بانحشار 
مواطنة اثر حادث مروري ليهرع رجال اطفاء مبارك 

الكبير بقيادة املالزم محمد جواد غامن الهاجري ومحمد 
العجمي اللذين قاما بجهد جبار لقص هيكل السيارة 
وانقاذ املواطنة وتسليمها لرجال االسعاف الذين قاموا 
بنقلها الى مستشفى العدان بعد تعرضها الصابات 
متفرقة، ووصفت حالتها باملستقرة، وبحسب مصدر 
امني فإن عجلة القيادة افلتت من يد املواطنة ما أدى 
إلى خروجها عن الطريق الذي تسير عليه الى الطريق 

املقابل وانقالب سيارتها وسجلت قضية. 

 أمير زكي ـ عبداهللا قنيص ـ محمد الجالهمة
  احال مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميد الشـــيخ احمد اخلليفـــة يوم امس الى 
النيابة العامة خياطا هنديا «نســـائي» بتهمة 
حيازة املواد املخدرة بقصد االجتار، كما احيل 
في ملف قضية الهندي نحو ٣٠٠ غرام من مادة 

املاريغوانا املخدرة.
  وقال مصدر أمني ان معلومات وصلت الى 
مدير عام املكافحة عن استغالل وافد هندي حملل 
خياطة يعمل به في االجتار باملخدرات وعليه 
جرى تكليف ادارة املعلومـــات بقيادة العقيد 
محمد احلريص ومســـاعده املقدم عبداحملسن 
العباســـي والنقيب خالد غلوم، مشيرا الى ان 
فريق العمل حاول شـــراء مادة املاريغوانا من 

الهندي اخلياط وحينما ادرك رجال املعلومات 
ان الهندي بصدد التخلص من املضبوطات بعد 
انكشاف أمره متت مداهمة محل اخلياطة الواقع 
في الفروانية وضبط بداخله على ٣ لفافات من 
املاريغوانا، وباالنتقال الى مسكنه تنفيذا لإلذن 

النيابي عثر فيه على نحو ١٠٠ غرام.
  وأخضـــع الهندي للتحقيق من قبل النقيب 
خالد غلوم ليعترف بأنه يتاجر في املخدرات وانه 
يشتري هذه السموم من آسيوي مت االستعالم 
عنه ليتبني انه غادر البالد قبل ٥ أيام من ضبط 

املتهم الرئيسي.
  هذا وأدرج اسم تاجر املاريغوانا الذي غادر 
البالد علـــى قائمة املطلوب القبض عليهم، اما 

اخلياط فأحيل الى االختصاص. 


