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هاني الظفيري
تقدم ش���اب كويتي بباغ الى مخفر الس���ام متهما فتاتني بابتزازه والتهديد بنشر 

صورته عاريا على شبكة االنترنت.
وقال الشاب انه تعرف على فتاة وتبادل معها الصور، واذا به يفاجأ بأن الفتاة التي 
كان يتحدث معها ارس���لت اليه صورته وهو عار وطلبت منه اعطاءها كروت ش���حن 
بقيمة 150 دينارا فاستجاب لها، وبعد فترة وجيزة فوجئ بفتاة أخرى ترسل إليه نفس 

الصورة وتطلب منه 250 دينارا وسجل قضية وأحيلت الى االختصاص.

فتاتان تهددان مواطناً بنشر صوره على اإلنترنت

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

حجز قضية الجهاد في أفغانستان لجلسة 30 الجاري للحكم

35 كرتون خمر »بال صاحب« في خيطان

الصبر: حفالت إفطار جماعي لنزالء المؤسسات اإلصالحية 
بالتعاون مع جمعية العمل االجتماعي

صرح مدي����ر إدارة االعام األمني والناطق 
الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد الصبر 
بأنه تأكيدا على ما يحظى به نزالء املؤسسات 
االصاحية في الكويت من اهتمام ورعاية على 
جميع املستويات الرسمية والشعبية، واحتفاء 
بش����هر رمضان املبارك، تقيم وزارة الداخلية 
وبالتعاون مع جمعية العمل االجتماعي مأدبة 
إفطار جماعي وحفل قرقيعان للنزالء وأسرهم 
على مدى 3 ايام في السجن املركزي والعمومي 
وسجن النساء، وذلك خال الفترة من 14 الى 

16 رمضان اجلاري.
واض����اف ان ذلك يأتي انطاق����ا من أهمية 
العمل االجتماعي وإدراكا لواقع املجتمع الكويتي 
القائم على التعاون والتكاتف والتكافل بهدف 
خلق ممارسة جديدة وواقع جديد يرتكز على 
معاجلة الظواهر واآلثار السلبية التي يتعرض 

لها املجتمع الكويتي.
وأوضح ان توجيهات وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد تؤكد دائما على دعم الدور االجتماعي 
لل����وزارة ف����ي جميع املج����االت وإضفاء روح 
التواصل اإلنساني، خاصة فيما يتعلق بإعادة 
تأهيل نزالء املؤسسات االصاحية ليصبحوا 
مواطنني صاحلني قادرين على معاودة االندماج 

في املجتمع.
وأكد ان هذا االحتف����ال يأتي دعما للنزالء 

وتخفيفا عنهم وملزيد من الترابط األسري بينهم 
وبني ذويهم، مشيرا الى ان وزارة الداخلية ومن 
خال النقلة النوعية في كل قطاعاتها، خاصة 
قطاع املؤسس����ات االصاحية وتنفيذ األحكام 
تسعى جاهدة من اجل اعادة تأهيل جميع النزالء 
لعودتهم الى احلياة الطبيعية في املجتمع الذي 
يعيشون فيه، وذلك من خال برنامج عمل يتم 
تنفيذه داخل تلك املؤسس����ات بطريقة علمية 
وعملية حديثة وعل����ى أيدي متخصصني في 
هذا الشأن للعاج النفسي والبدني وتخفيف 

املشاكل االجتماعية.
وأوضح ان اإلفطار اجلماعي يقام منذ عام 
2004 وفي كل عام يحقق الكثير من النجاحات 
في التواصل بني جميع النزالء وذويهم. وأضاف 
ان كبار القيادات في قطاع املؤسسات االصاحية 
وكذلك القائمني على هذا املش����روع يتناولون 
طعام اإلفطار مع النزالء ويكونون دائما قريبني 
ملس����اعدتهم ومد يد العون لهم.وأكد ان وزارة 
الداخلية تؤمن مبش����اركة مؤسسات املجتمع 
املدن����ي في إيجاد حلول للمش����كات، والقيام 
بالدراسات والبحوث في املجاالت االجتماعية 
والنفس����ية وحتديث اآلليات الراهنة ملواءمة 
متطلبات واحتياجات املجتمع الكويتي. وأشار 
العقيد الصبر الى ان جمعية العمل االجتماعي 
الكويتية حققت العديد من االجنازات املتمثلة 

في املساهمة باالشراف على برنامج اعادة تأهيل 
التائبني من مدمني املخدرات، وتبني مبادرة اعادة 
تأهيل النزالء املفرج عنهم على ذمة قضايا مالية 
وتدريبهم وتأهيلهم وتوظيفهم بالقطاع اخلاص، 
وعمل دراس����ة مكتبية وميدانية حول العمالة 
املنزلية وتقدمي املقترحات والتوصيات ومتابعة 
أحوالهم بالتنس����يق مع مخدوميهم واجلهات 
الرسمية، عمل دراسة مكتبية وميدانية حول 
العمالة الوافدة بالقطاع األهلي وتقدمي املقترحات 
والتوصيات ومتابعة أحوالهم بالتنسيق مع 
اصحاب االعمال واجلهات الرسمية، وعمل دراسة 
حول الطاق في املجتمع الكويتي وأسبابه وآثاره 
وتقدمي املقترحات والتوصيات للحد من هذه 
الظاه����رة. وأضاف ان اجلمعية تواصل تقدمي 
العديد من املبادرات االجتماعية واإلنس����انية 
مشاركة منها في التصدي للمشكات والظواهر 

االجتماعية السلبية.
كما أكد مدي����ر ادارة االعام األمني الناطق 
الرسمي باس����م وزارة الداخلية العقيد محمد 
هاشم الصبر، ضرورة حتلي النزالء بالصبر 
واإلميان وحسن السير والسلوك بعد ان قيض 
لهم اهلل س����بحانه وتعالى كل هذه األس����باب 
ملس����اعدتهم على التأقلم بع����د خروجهم من 
املؤسسات اإلصاحية ليمارسوا دورهم الطبيعي 

في احلياة بني ذويهم.

محمد الجالهمة
أحيلت كمية من اخلمور املصنعة 
محليا الى ادارة بحث وحتري الفروانية 
في محاولة للوقوف على هوية الشخص 
الذي يتاجر فيه���ا وكانت عدة كراتني 
مهملة ومرصوصة بش���كل متقن أمام 
موقع بناية قيد االنش���اء في خيطان 
أثارت انتباه املارة وعليه مت اباغ مخفر 
الفروانية ليتبني ان هذه الكراتني بداخلها 
خمور مصنعة محليا وعليه مت رفع هذه 
اخلمور املهملة متهيدا للتخلص منها بعد 
اجراء التحريات بشأن هوية مصنعيها 

حيث تبلغ كميتها 35 كرتونا.
وقال مصدر أمن���ي انه يحتمل ان 
يكون احد جتار اخلم���ور احمللية قد 
تركها ألحد زبائنه ليقوم بالتقاطها غير 
ان شكاوى سكان املنطقة الذين أبلغوا 

رجال الداخلية حالت دون ذلك.

األنصاري: تطوير شبكة اإلطفاء للحدّ من استخدام الصهاريج
كشف نائب املدير العام لشؤون املكافحة وتنمية 
املوارد البشرية في اإلدارة العامة لإلطفاء العميد 
يوسف االنصاري عن خطة لاستفادة من شبكة 
اإلطفاء املوجودة في اغلب مناطق الكويت بشكل 

أفضل.
وأوضح العميد االنصاري ان اإلدارة وضعت 
خطة متكاملة تقوم بتنفيذها مراكز اإلطفاء بشكل 
مستمر للكشف عن مدى سامة وكفاءة أداء فوهات 

احلريق املوجودة في تلك الشبكة.
وأضاف انه مت التنس���يق مع وزارة الكهرباء 
واملاء على إجراء صيانة ش���املة من قبل احدى 
الشركات الستخدامها بشكل أفضل بهدف االستغناء 
تدريجيا ع���ن صهاريج مياه اإلطفاء او احلد من 

استخدامها بسبب احتمال انقطاع تدفق املياه عند 
مواصلة مكافحة احلرائق إضافة إلى صعوبة تنقل 

الصهاريج في األماكن املكتظة.
ووجه العمي���د االنصاري خال حديثه دعوة 
للجمهور الى االهتمام بفوهات احلريق وجتنب 
إجراء تعديات وأعمال إنشائية تخفي العامات 
التوضيحية الدالة على مكانها فيصعب وصول 
رجال اإلطفاء إليها واكتشافها مما يستنزف معه 

وقتا ثمينا في إخماد احلرائق حال اندالعها.
وأضاف انه في حال طم���س العامات الدالة 
يس���توجب إفادة غرف عملي���ات اإلطفاء وقطاع 
الوقاية في اإلدارة لرجال اإلطفاء في موقع احلريق 

عن مواقعها.

حجزت محكمة اجلنايات أمس قضية 
أمن الدولة رقم 2009/6 املتهم فيها ستة 
متهمني بالقيام بعمل عدائي ضد دولة 
أجنبية جللسة 30 اجلاري للحكم بعد ان 

استمعت احملكمة الى دفاع املتهمني.
وق���د أحضر املتهمون من الس���جن 
املرك���زي وحض���ر معه���م محاموهم 
الذي���ن ترافعوا ش���فاهة طالبني براءة 

موكليهم.
وقد دفع احملامي مبارك الوهيبي الذي 
مثل املته���م الرابع بانتفاء صلة موكله 
بالواقعة، كما دفع بعدم جدية حتريات 
مباحث أمن الدولة. ودفع الوهيبي بعدم 
العقاب قانونا على الفعل املسند ملوكله 
كما دفع بخلو األوراق من ثمة دليل على 
إدانة املتهم الرابع وطالب ببراءة موكله 

من التهمة املسندة اليه.
اما دفاع املتهم اخلامس احملامي سعود 
فهيد العنزي فقد دفع بعدم صحة االتهام 
املس���ند ملوكله وطلب أصلي���ا البراءة 
املباحث  واحتياطيا اس���تدعاء ضابط 

ملناقشته.
يذكر ان النيابة العامة قد أس���ندت 
للمتهم���ني الثاثة األوائ���ل )ص.س.( 

و)س.ن.( و)ص.ح.( تهمة القيام بعمل 
عدائي ضد دولة أجنبي���ة )جمهورية 
باكستان(، بأن التحقوا داخل اراضيها 
مبعسكر تدريب على األسلحة اخلفيفة 
وحملها وتلقي فنون القتال، وكان من 
شأن ذلك تعريض الكويت خلطر احلرب 

أو قطع العاقات السياسية معها.
كما اسندت لهم تهمة التدريب على 
الساح وتلقي فنون القتال وهم عاملون 
بأن من يدربهم يقصد االستعانة بهم في 
حتقيق غرض غير مشروع وهو مقاتلة 
قوات التحالف داخل دولة أفغانستان.

وأسندت للمتهمني الرابع واخلامس 
والسادس تهمة االشتراك بطريقي االتفاق 
واملساعدة على ارتكاب املتهمني الثاثة 
للتهمتني املس���ندتني اليهم بأن اتفقوا 
معهم على ارتكابها وساعدوهم على ذلك 
بأن رتبوا لهم السفر الى دولة باكستان 
وأمدوهم باملال وبأس���ماء من أعانوهم 
على ذلك فوقعت اجلرميتان بناء على 

هذا االتفاق وتلك املساعدة.

احملامي مبارك الوهيبي
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للب��ي���ع

املراجعة ت: 97908069

- جمـمــع يف خيـطــان

- عمارات يف اجلابرية وخيطان بدون خمالفات

- بيت يف النزهة          - ق�شيمة يف ال�شويخ والري

رجال أمن يقومان بنقل اخلمور التي عثر عليها في خيطان

العميد يوسف االنصاري


