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 تجديد حبس إمام مسجد و٦ آخرين أسبوعين
 اتهموا بتمويل الحركات اإلرهابية في أفغانستان

 تأجيل فرعيات «العوازم» لجلسة ٢٨ أكتوبر

 أمر قاضي جتديد احلبس أمس بتجديد حبس ٧ متهمني، من ضمنهم إمام مســــجد في منطقة 
الظهر، ملدة أسبوعني، بعد اتهامهم بتمويل احلركات اإلرهابية في أفغانستان.

  وقد وجهت النيابة العامة إليهم تهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض 
الكويت خلطر قطع عالقاتها الديبلوماسية مع دول صديقة عبر دعم أعمال غير مشروعة بتمويل 
اجلماعات اإلرهابية ملقاتلة القوات األميركية في أفغانســــتان واملشــــاركة في جمع املبالغ املالية 

بشكل تبرعات من دون موافقة اجلهات الرسمية.
  وأسندت النيابة العامة للمتهم اخلامس، وهو إمام مسجد في منطقة الظهر، تهمة جمع تبرعات 
مالية لبناء مساجد في ألبانيا دون موافقة اجلهات الرسمية، ووضع ملصقات على جدران املسجد 

بهذا املعنى ولهذه الغاية، لكنه قام بتحويل املبالغ لدعم احلركات اإلرهابية في أفغانستان.
  وبعد أن وقع في يد مباحث أمن الدولة ذكر أســــماء الذين سلموه املبالغ املالية، وادعى أنهم 
تبرعوا بها للمقاتلني في أفغانستان، في حني أنكر املتهمون األربعة علمهم بهذا األمر، وأكدوا أن 
املتهم اخلامس غرر بهم، وقال لهم إن هذه التبرعات املالية هي لبناء املساجد في ألبانيا، والدليل 

تعليق ملصقات في املسجد تدعو لذلك. 

 قررت محكمة اجلنايات أمس برئاسة املستشار هاني احلمدان وأمانة سر سالم الوهيبي 
تأجيل نظر دعوى فرعية العوازم في الدائرة اخلامسة النتخابات مجلس األمة ٢٠٠٩ جللسة 

٢٨ أكتوبر إلثبات عضوية النواب باملجلس.
  كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمني، وعددهم ٢١ من أفراد القبيلة من ضمنهم النواب 
احلاليون فالح الصواغ وسالم النمالن وغامن امليع وسعد زنيفر والنواب السابقون عبداهللا 
راعـــي الفحماء ومرزوق احلبيني وفهد اللميع، تهمـــة تنظيم انتخابات فرعية ودعوا إليها 
بصورة غير رسمية قبل امليعاد احملدد لالنتخابات الختيار من ميثل قبيلة العوازم خلوض 
انتخابات مجلس األمة عن الدائرة االنتخابية اخلامسة وشاركوا فيها بالتنظيم والترشيح 

وإعداد اللجان الالزمة إلجرائها. 

 بكفالة ٥٠٠ دينار  مع منعه من السفر.. ومصادر قضائية تتوقع اإلفراج عن المزيد من المتهمين في القضية خالل أيام

 النيابة ُتخلي سبيل (أ.ك) أحد المتهمين بالتخطيط ألعمال إرهابية 
  و(م.أ) عاد إلنكار التهم المسندة إليه: لم أرَ محسن الفضلي منذ  ٢٠٠٤ 

 خطة مرورية شاملة للقضاء على االختناقات في رمضان
 أعد قطاع املرور بقيادة الوكيل 
اللواء  املساعد لشؤون املرور 
محمود الدوسري خطة شاملة 
متكاملة الستقبال شهر رمضان 
املبارك واحلد من االزدحامات 
املرورية والقضاء على ظاهرة 

الوقوف العشوائي.
  وبحسب اخلطة فقد وضعت 
على عدة محـــاور للعمل على 
راحة رواد األسواق في جميع 
احملافظات، وذلك من خالل احلد 
من االختناقـــات واالزدحامات 
املرورية والتـــي حتدث عادة 
بســـبب الوقوف العشوائي أو 
في أماكن ممنوع الوقوف فيها، 
باإلضافة الى املواقف املخصصة 

للمعاقني وجوار املواقف املتعددة 
الطوابق، وأيضا مطار الكويت 
الدولي ومواقف التاكسي والنقل 

العام.
  وبحســـب بيـــان لـــوزارة 
الداخلية أمس فقد قامت اإلدارة 
العامة للمرور بإعداد وجتهيز 
١٦ ونشا مبواصفات وتقنيات 
السيارات  حديثة تناسب رفع 
املخالفة، باالضافة الى ١٤ ونشا 

سيدخلون اخلدمة قريبا.
  ومن ضمن اخلطة اجلغرافية 
التي وضعها قطاع املرور عمل 
هذه األوناش في جميع احملافظات 
من خالل الوجود في الشوارع 
الرئيسية وأيضا في األسواق 

وحتويل السيارات املخالفة الى 
كراجات احلجز في الشـــويخ 

وصبحان وميناء عبداهللا.
  وقال املسؤولون في قطاع 
املـــرور انه لن يفـــرج عن أي 
ســـيارة مت حجزهـــا في كراج 
احلجز نتيجة مخالفة الوقوف 
في أماكن املنع اال بعد ســـداد 
جميع املخالفات املستحقة على 
الى جميع  صاحبها، باإلضافة 
املصاريف املتعلقـــة باحلجز 
ورسوم الونش وذلك بعد تدوين 
جميع املعلومات عن السيارة في 
النموذج املعد لذلك في كراجات 

احلجز.
  هذا وســـيقوم قطاع املرور 

بالعديد من احلمالت املرورية 
املفاجئـــة في جميـــع املناطق 
لتســـهيل احلركـــة املروريـــة 
والقضاء على أي مظاهر سلبية 
تكون ســـببا في أي ازدحام أو 

اختناق مروري.
إدارة اإلعالم األمني    ودعت 
جميع قائـــدي املركبات الذين 
يتركون مركباتهـــم في أماكن 
غير مســـموح الوقـــوف فيها 
ويفتقدونها عند عودتهم اليها 
الى ضرورة االتصال على هاتف 
عمليات املـــرور ٢٤٨٣٢٨٠٦ أو 
٢٤٨١٦٥٢٢ للتأكـــد مـــن مكان 
وجودها اذا مـــا مت رفعها عن 

طريق رجال املرور. 
التجارية للتعامل  واملجمعات 
الفوري مع أي مخالفات مرورية 

 مؤمن المصري
  أمرت النيابة العامة مساء أمس بإخالء 
سبيل (أ.ك) أحد املتهمني في قضية التخطيط 
لشـــن عمليات إرهابية لتفجير معسكر 
عريفجان ومبنـــى مباحث أمن الدولــــة 
وعدد من املواقع احلساســـة واملواقـــــع 
النفطية بالبالد بكفالة مقدارها ٥٠٠ دينار 

مع منعه من السفر إلى اخلارج.
  وفــــي تطور آخر بنفس القضية، عاد 
املتـــهم الطبيب اجلراح (م.أ) إلـــى انكار 
التهم املسندة اليه أمام النيابـــة العامة، 

مؤكدا انه ليس هناك عالقة بينــه وبني 
محســــن الفضلي منذ ٢٠٠٤ وان جميع 
االتهامات املســــندة اليه غير صحيحة. 
وأضاف خالل التحقيق معه أمام النيابة 
أمس: ان كل ما أفاد به املتهمون في أمن 
الدولة كان وليد إكراه. وطلب املتهم من 
النيابة العامة ان يتم ابعاده عن أمن الدولة 
وان يوضع حتت بصر النيابة العامة في 
أي مكان حتـــدده النيابة. وأكدت املصادر 
ان املتهــــم (م.أ) مت حتويله الى املستشفى 
خالل التحقيــــق معه في أمن الدولـــة، 

اال انه لــــم يحصل على تقرير بفحـــوى 
اإلصابات ألن التقاريــــر الطبية في مثـــل 
هــــذه احلاالت ال تصــــــــدر اال بناء على 
حتويـــل من النيابة العامــــة أو احملكمة 
الـــى الطبيــب الشــــرعــي الـــذي يحدد 
حجم االصابــــات ونوعها ويقوم بكتابة 
تقرير مفصل بذلك ويقدمه للنيابة العامة 
أو احملكمة.  ووفقا للمصـــادر فإن اعترافات 
املتهمني في أمــــن الدولـــــة عن قيامهم 
بالتخطيــــط لتفجير معسكر عريفجان 
ومبنى مباحــــث أمن الدولــــة وعدد من 

املواقع احلساســــة واملواقـــــع النفطية 
بالبالد، ليس لــــه أي عالقــــة بالواقـــع 
واحلقيقة بدلــــيل انهــــم أنكروا كــــل 
االتهامات مبجــــرد عرضهم على النيابة 
العامة.  وأضافت املصادر ان هناك توقعا 
بأن يتم اخالء ســــبيل املزيد من املتهمني 

في األيام القليلة القادمة.
  يذكر ان مسؤوال في «الداخلية» قد صرح 
في وقت سابق في بداية ضبط املتهمني 
بأن اعترافاتهم جــــاءت طواعيــــة منهم 

ودون أي إكراه مادي أو معنـــوي. 

 اللواء محمود الدوسري
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 عبداهللا قنيص
  «اوهمنتي بشراء عقار في املغرب، وفوجئت بأن 
زوجتي املغربية استولت على حصيلة مدخراتي 
واصبحت ال املك املال الذي يلزم لتربية ابنائي 
واالنفاق على اسرتي»، كان هذا فحوى البالغ الذي 

تقدم به مواطن الى مخفر الفحيحيل امس.
  وقال مصدر امني ان مواطنا تقدم ببالغ عن ان 

زوجته املغربية ابلغته بوجود فرصة استثمارية 
كبيرة في موطنها وابلغته بوجود عقار وطلبت 
منه حتويل مبلغ مالي الى والدها حتى يشتري 
العقار واذا به يتم ابالغه بأن العقار سجل باسم 
الزوجة فطلب تســـجيل قضية «خيانة امانة» 
بحق زوجته املغربية في مخفر الفحيحيل، وجار 

استدعاؤها ملواجهتها بادعاءات الزوج. 

 مواطن يتهم زوجته بـ «خيانة األمانة»


