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 صرح مدير إدارة اإلعالم األمني الناطق الرســــمي باسم 
وزارة الداخلية العقيد محمد هاشم الصبر بأن اإلدارة العامة 
لألدلة اجلنائية أعلنت امس عن ورود حالتني جديدتني من 
ضحايا حريق اجلهراء ليرتفــــع بذلك عدد حاالت الوفيات 

الى ٥١ حالة وفاة.
  وتوجه العقيد الصبر الى اسرتي الضحيتني بخالص العزاء 

ضارعا الى املولى عز وجل ان يسكنهما فسيح جناته. 

 الصبر: ارتفاع ضحايا حريق الجهراء إلى ٥١ وفاة

 حكـايـات حكـايـات
  من وراء القضبان   من وراء القضبان 

 الحلقة  الحلقة ٦٦ ـ  ـ ١٠١٠  

 في العام املاضي قامت «األنباء» باقتحام سجن النساء وخرجت بقصص من وراء القضبان لسجينات 

روين قصصهن اإلنسانية التي انتهت بكل واحدة منهن إلى السجن، وهذه املرة تقتحم «األنباء» 

سجن الرجال، رغم احملاوالت العديدة للحصول على تصريح رسمي من وزارة الداخلية إلجراء 

حوارات إنسانية مع السجناء إال أن التوصل إلى السجناء لم يكن باألمر الصعب خاصة في ظل 

وجود أقارب للسجناء وفروا لنا طريقة اتصال مع أقربائهم من السجناء الذين فتحوا قلوبهم 

  لـ «األنباء» ورووا حكاياتهم والتي انتهت بكل واحد منهم إلى حيث وراء القضبان.

 مثقف ومهرب حشيش:
  بدأت تهريب المخدرات بعد فتح الحدود مع العراق

 دانيا شومان 

  عذره أنه لم يجد العمل املناسب ليرضي أهل خطيبته التي 
ــتمرت سنتني، وألنه لم يجد عمال  ارتبط معها بقصة حب اس
ــز عائلة خطيبته  ــه في مركز متكافئ مع مرك ميكن أن يجعل
ــريع عبر تهريب احلشيش والذي در  ــب الس توجه إلى الكس

ــي قبضة رجال  ــقط ف ــه أمواال طائلة في البداية حتى س علي
ــن التهمة كغيره ممن  ــث، ورغم إصراره على البراءة م املباح
التقينا بهم إال أنه وجد العذر لالعتراف معنا بعد أن وعدنا بأن 
ــخصيته خاصة أنه  ـــــأنه أن يدل على ش نغير كل ما من ش

بانتظار اخلروج من الســــجن بعد انتهاء فترة سجنه.

ــجن ألكثر من  ــت تقضي حكما بالس  أن
ــدرات، متى  ــنوات بتهمة تهريب مخ ١٠ س

قبض عليك؟
  قبض علي بتهمة تهريب احلشيش من 
العراق إلى الكويت، وأحلت إلى مباحث 
املخدرات ومت التحقيق معي وأحلت إلى 
النيابة بتهمة التهريب، وبعدها إلى القضاء 

وحكم علي بالسجن لسنوات طويلة.
ــال عن  ــا تفصي ــذا ال يعطين ــن ه   ولك

التهمة؟
  ال أريد أن أورد أكثر وأنتم وعدمتوني 
بأال تشيروا إلى أي تفاصيل قد تدل على 

شخصيتي.
  ومتى بدأت بالتهريب؟

  في العام ٢٠٠٤ وكنت أعمل كوسيط 
لصالـــح أحد أصدقائي ممن يعملون في 

هذه التجارة، جتارة املخدرات.
  ومن هم زبائنك؟

  من كل اجلنســـيات ومن كل األعمار 
وكنـــت أقوم بتوزيع مـــن ٤ إلى ٦ قطع 
أســـبوعيا وكانت الكميات تتراوح بني 
ربع كيلوغرام ونصف كيلوغرام ونادرا 

ما تصل إلى كيلوغرام كامل.
ــرعية  ــت تعمل بطرق غير ش   لكنك كن

للكسب ألم تفكر في هذا؟
  أحيانا أحصل على ١٥٠٠ دينار شهريا 
وأحيانا أخرى ٢٠٠٠ دينار شهريا، مقابل 
عمل نقل بسيط ال يستغرق سوى ٣ ساعات 
في األســـبوع كل هذا أعماني عن رؤية 
اخلطأ، واشتريت سيارة حديثة وغيرت 
الشقة التي اسكن بها مع والدتي وأشقائي 

إلى ڤيال مقاربة لڤيال أهل خطيبتي التي 
كنت قد تقدمت لها سابقا ورفضني أهلها 
ألنني كنت موظفا بســـيطا في املستوى 
وأبلغتهـــا أن تبلغ أهلها أنني اآلن أعمل 
مديرا في شركة أجنبية، وبالفعل قدمت 
ماال ألحد املســـؤولني في شركة أجنبية 
تعمل فـــي النقل بني الكويـــت والعراق 
ألكون وســـيطا لهم، وبدأ أهل خطيبتي 
يقتنعون بأن مستواي حتسن خاصة أنها 
وقتها كانت تدرس في السنة اجلامعية 
األخيرة، حتى أن والدها في اســـتقباله 
األخيـــر لي كان قد قبل باخلطبة بعد أن 
تغيرت أوضاعي املادية خالل أقل من عام 

ونصف العام.
ــب  ــي تهري ــل ف العم ــدأت  ب ــف    وكي

احلشيش؟
  تعرفت على عدد من سواق الشاحنات 
الذين يقومون بتهريب احلشيش واحلبوب 
املخدرة من العراق وبدأت عملي اخلاص 
في هذه التجارة وبدأت استوردها حلسابي 
اخلاص بعد أن جمعت مبلغا من املال الذي 

يكفي لشراء كمية خاصة بي.
  هل كنت تشتري من جتار عراقيني؟

  أنا ال أعرف التجار كنت أطلب الكمية 
مباشـــرة من الســـائقني وهم ينسقون 
مع التجار في العـــراق ويقومون بعقد 
الصفقات هناك ويجلبونها لي وأنا اقوم 
فقط بتسلمها منهم ودفع القيمة املتفق 
عليها، ومن ثم أبدأ بتصريفها في البداية 
كنت أقوم بتصريفها بنفسي كوني أعرف 
كثيرا من الزبائن الكبار، ولم اسمح ألحد 

بأن يوزع نيابة عني ألنني ال أثق بأحد، 
وبدأت أعمل حتى يوم القبض علي عندما 
قبض علي على احلدود الكويتيةـ  العراقية 
أثناء تسلمي كمية من احلشيش من أحد 
الســـائقني الذين قدموا بكمية كبيرة لي 

وأحلت إلى القضاء ومتت إدانتي.

  ال أتعاطى المخدرات

  وهل كنت تتعاطى احلشيش أو أي نوع 
من أنواع املخدرات؟

  أبدا لم أكن أتعاطى احلشيش وال أي 
مخدرات بل انني لم أدخن سيجارة عادية 

إال في السجن.
ــك بعد أن علمت  ــاذا حصل خلطيبت   وم

بدخولك إلى السجن؟
  كانت صدمة للجميع فلم يكن يعرف 
أحد انني أتاجر في احلشيش، وال يعرف 
أي من أصدقائي وال من عائلتي ذلك وال 

حتى خطيبتي.
ــف مت القبض عليك خاصة أن أحدا    وكي

ال يعرف بأمر جتارتك؟
  لم يكن أحد يعرف بتجارتي، بل حتى 
صديقي الذي دلني على الطريق وعملت 
معه في البداية أقنعته أنني تركت هذه 
املهنة وأنني فتحت مشروعا جتاريا بعيدا 
عن هذه التجارة وذلك حتى أقطع عالقتي 
بأي أحد من هذا الوسط الذي يعمل في 
املخدرات، ولكن ما علمته الحقا أن جتار 
احلشيش الكبار علموا بأمر دخولي منفردا 
وهم من قاموا عبر أحد األشخاص باإلبالغ 

عني. 

 «الداخلية»: ٧٢ ألف قادم و٧٥ ألف مغادر
  من منفذ النويصيب خالل عطلة العيد

 منفذ النويصيب كما بدا خالل عطلة العيد 

 قام فريق عمل من ادارة االعالم 
الداخلية مبتابعة  األمني بوزارة 
ورصد حركتي القدوم واملغادرة 
مبنفذ النويصيب احلدودي خالل 
عطلة عيد الفطر السعيد، وعملية 
جتديد املنفذ الستيعاب املترددين 
عليه من مغادرين من أجل إنهاء 
اجراءاتهم في سهولة ويسر وكذلك 
اجراءات التفتيش واجلمارك من 
خالل وضع آلية عمــــل متكاملة 
بالتنسيق فيما بني اجلهات املعنية 
في املنفذ احلــــدودي. ويأتي هذا 
في اطار توجيهات القيادة العليا 
لوزارة الداخلية للكويت والعمل 
على توفير جميع ســــبل الراحة 

للقادمني واملغادرين.
  وتابع فريق ادارة اإلعالم األمني 
حالة النشاط الكثيف الذي شهده 
منفذ النويصيب احلدودي خالل 
الفترة من ٢٠ – ٢٠٠٩/٩/٢٦ حيث 
أشار مدير ادارة منفذ النويصيب 
املقدم جدوع  احلدودي بالوكالة 
العدواني الى ان املنفذ شهد حالة 
حركة كبيرة خالل عطلة عيد الفطر 
الســــعيد حيث بلغ عدد القادمني 
املغادرين  ٧٢٧٢٦ شخصا، وعدد 
٧٥٠٤٢ شخصا. وقد قامت ادارة 

اجلــــوازات باملنفــــذ بإصدار ٧١٧ 
الفترة نفســــها  تأشــــيرة خالل 
وشــــهد املنفذ حالة من االزدحام 
الشــــديد خاصة في بداية عطلة 
العيد ونهايتها وقد بلغ االزدحام 
ذروته خالل الفترة من السابعة 
الى العاشرة مساء ومت تشغيل ١٠ 
كاونترات للمغادرة و٩ كاونترات 
للدخول لتسهيل اجراءات القادمني 

واملغادرين. واضاف العدواني  ان 
بعض جوازات السفر كانت منتهية 
الصالحية وحث املسافرين على 
ضرورة التأكد من مدة صالحية 
وثيقة الســــفر حتــــى ال يفاجأوا 
بتعطيل اجــــراءات مغادرتهم أو 
دخولهم الى البالد. ومن جانبهم 
أعرب املغــــادرون والقادمون عن 
شــــعورهم باالرتياح لســــهولة 

االجــــراءات واملعاملة احلضارية 
الراقية التي قوبلوا بها من العاملني 
مبنفذ النويصيب. وقد قاد فريق 
العمل بإدارة اإلعــــالم األمنـــــي 
النقيب عبداإلله العبدالسالم رئيس 
قسم التوعية الذي تواجد مبنفذ 
النويصيب احلدودي وتابع حركتي 
القدوم واملغادرة به خالل عطلة 

عيد الفطر السعيد. 

 املقدم جدوع العدواني متحدثا للنقيب عبداإلله العبدالسالم 
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 إعداد: مؤمن المصري 

 السجن ثالث سنوات لمواطن اتهم باختالس ٤ ماليين

 بعد إدانته باالستيالء على أموال بعض الشركات الخاصة

 النيابة تخلي سبيل الكاتب الشليمي من دون كفالة

 بعد اتهامه باإلساءة لرئيس الوزراء والوزراء 

 خالل زيارة مفاجئة تفقد خاللها مركز تأهيل العائدين من غوانتانامو وسجني الرجال والنساء

 الخالد: السجون في الكويت هدفها اإلصالح وليس العقاب

 قــــام وزير الداخليــــة الفريق 
الركن .م الشيخ جابر اخلالد امس 
بزيارة مفاجئة لقطاع املؤسسات 
اإلصالحية وتنفيذ األحكام، ولدى 
وصول اخلالد التقى بوكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون املؤسسات 
اإلصالحية وتنفيذ األحكام اللواء 
الغوينم ومساعد مدير  مســــاعد 
العامة للمؤسســــات  عام اإلدارة 
الديني  العميــــد خالد  اإلصالحية 

والقيادات األمنية بالقطاع.
  وبدأ اخلالــــد جولته التفقدية 
املفاجئة في مركز السالم التأهيلي 
العائدين من  اخلــــاص بتأهيــــل 
غوانتانامو، حيث اطلع على عملية 
االستعداد والتجهيز وبرامج التأهيل 
املختلفة للموقوفني العائدين من 

غوانتانامو.
  كما تفقد العيادات الطبية وغرفة 
التأهيل والعالج وقاعة احملاضرات 
املزودة بأحدث املعدات واألجهزة 

التقنية باملركز.
  بعدها قام الوزير اخلالد بزيارة 
قســــم تفتيش الزوار بالســــجن 
املركــــزي، واطلع علــــى عمليات 
للــــزوار واملركبــــات  التفتيــــش 
البوليســــية  الكالب  باســــتخدام 
واألجهزة واملعدات املســــتخدمة، 
وآليــــة دخول الــــزوار ومراحلها 
وقنواتها، وأصدر الوزير توجيهاته 

في هذا الشأن.
الوزير اخلالد    بعدها توجــــه 
الى سجن النســــاء وتفقد عنابر 

املبنــــى اجلديد  فــــي  النزيــــالت 
وغرفة العمليات ومواقع اخلدمات 
اإلصالحية والعالجية والغذائية، 
وقسم التأهيل والتشغيل إلكساب 
النزيالت املهارات الضرورية الالزمة 
عند عودتهن لالنضمام الى املجتمع 
لبدء حياة جديدة ليكن عضوات 

فاعالت في تنميته وتطويره.
  كمــــا زار روضــــة وحضانــــة 
سجن النساء التي تخدم نزيالت 
السجن اللواتي لديهن أطفال والتي 
تتكون من عــــدة صاالت لأللعاب 
التربوية وقاعات التلفزيون وقاعة 
الكتيبات والقصص حتت اشراف 
اخصائيــــات اجتماعيات بقســــم 
اخلدمة االجتماعية بإدارة سجن 
النساء لتعليم األطفال وتنشئتهم 

تنشئة تربوية صاحلة.
  واختتم اخلالد جولته املفاجئة 
العمومي اطلع  بزيارة للســــجن 
خاللهــــا على عمليــــات التطوير 

اجلارية به، وغرفة العمليات.
  وبعــــد اجلولة تــــرأس اخلالد 
اجتماعــــا ضــــم اللــــواء الغوينم 
والعميد الديــــني وقيادات اإلدارة 

العامة للمؤسسات اإلصالحية.
  واكد خالل االجتماع ان القيادة 
السياسية العليا ممثلة في صاحب 
الســــمو األمير وسمو ولي العهد 
وســــمو رئيس مجلــــس الوزراء 
يؤكدون دائمــــا اهتمامهم بكل ما 
من شأنه االرتقاء باملؤسسة األمنية 
وتكامل اخلدمات واألدوار التي تقوم 

بها. واوضح خــــالل االجتماع ان 
الهدف من هــــذه الزيارة املفاجئة 
االطالع من كثب وعلى ارض الواقع 
على ســــير العمل باالدارة العامة 
للمؤسسات االصالحية ومتابعة 
مالمح تطويرهــــا، وما مت اجنازه 
في هــــذا املجال من مشــــروعات 
ومبان الستكمال البنية األساسية 

للمؤسسات االصالحية.
  وقال ان مثل هذه الزيارات هي 
الســــبيل للتعرف على املتطلبات 
واالحتياجات األمنية للمؤسسات 
اإلصالحية حتــــى ميكن توافرها 
لتقوم بأداء الدور املنوط بها على 
أكمل وجه. مؤكدا ان الكويت هي 
دولة إصالح وان وزارة الداخلية 
تهدف الى اعادة تأهيل من أخطأوا 
وليس عقابهم فاملنهج املعتمد هو 

املنهج اإلصالحي وليس العقابي.
  ووجــــه اخلالد شــــكره للواء 
الغوينم وللعاملني باإلدارة العامة 
للمؤسســــات اإلصالحية، معربا 
عن ارتياحه ورضاه عن البصمة 
الواضحة التي طبعوها على خارطة 

املؤسسات االصالحية.
  واشــــار الى شــــعوره بالفخر 
ملا شاهده ليس فقط من منشآت 
متطورة بل للمعاملة اإلنســــانية 
الراقية من جانب رجال األمن ضباطا 
وأفرادا جتاه النزالء والنزيالت. كما 
أوضح ان مستوى اخلدمات خاصة 
الطبية عالي اجلودة وعلى أعلى 
مستوى، وأوعز للمسؤولني بتوفير 

اي احتياجات في هذا الشأن.
  وذكر انه ســــيواصل زياراته 
القطاعات األمنية  لــــكل  املفاجئة 

لدفع عملية التحديث الشاملة التي 
يقودها في املجال األمني.

  وشدد على انه البد من مكافأة 
املخلص واملجد ومعاقبة املقصر، 
وانه يتعني علــــى رجل األمن ان 
يهتم بترقية فكره اكثر من الترقية 
التي ترصع كتفــــه. ومن جانبه، 
شكر اللواء الغوينم وزير الداخلية 
على قيامه بهذه اجلولة التفقدية، 
مؤكدا انها جتســــد اهتمامه بدفع 
القطاعات  التطوير في كل  عجلة 
األمنية. وأوضح ان ما حتقق من 
اجنازات في هذا املجال جاء بناء 
على توجيهات الوزير ودعمه الدائب 

واملستمر جلهود التطوير.
  وفي ختام الزيارة، قدم اللواء 
مساعد الغوينم هدية تذكارية الى 

وزير الداخلية. 

 قضت محكمة اجلنايات 
أمس برئاسة املستشار عدنان 
اجلاســــر وأمانة سر محمد 
مصطفى بحبس املواطن م.ر 
ثالث سنوات مع الشغل والنفاذ 
وإلزامه بدفع مبلغ ٥٠٠١ دينار 
على سبيل التعويض املدني 
املؤقت بعد إدانته باالستيالء 
على مبلغ ٣٥٫٠٠٠ دينار من 
املقاوالت في  إحدى شركات 
واحدة من عدة قضايا مرفوعة 
ضده من عدد من الشركات، 
حيث بلغ إجمالــــي األموال 
التي استولى عليها أكثر من 
أربعة ماليني دينار. وتتلخص 
الواقعة فيما شهد به املجني 
عليه في أن املتهم علم برغبته 
في تخصيص قسيمة صناعية 
إلقامة مصنــــع إلنتاج املواد 
املســــاعدة إلنتاج احلبيبات 
البالستيكية ولوازمها، فعرض 
عليه أن يقوم بدراسة اجلدوى 
وتخصيص القسيمة من الهيئة 
العامة للصناعة مقابل مبلغ 

مالي يتحصل عليه فوافق على 
ذلك. وبعــــد فترة قدم املتهم 
للمجني عليه مستندات مزورة 
ثابت بها موافقة الهيئة العامة 
للصناعة علــــى تخصيص 
قسيمة مساحتها خمسة آالف 
متر مربع مبنطقة الشعيبة 
الصناعية إلقامة املشــــروع 
عليها وســــلمه إيصال سداد 
الرسوم والترخيص اإلداري 
املؤقت املنســــوب صدورها 

للهيئة وتقاضى من املجني 
عليه مبلغ ٣٥٫٠٠٠ دينار على 
دفعات. وتبني له بعد ذلك أن 
املستندات سالفة الذكر كلها 
أفاد  املتهم  مزورة. وبضبط 
بأنه حال عمله بالهيئة العامة 
للصناعة منتدبا من جهة عمله 
اطلع على اإلجراءات الالزمة 
الستخراج أوراق تخصيص 
القســــائم الصناعيــــة، وأنه 
من قام باصطنــــاع وتزوير 
املراسالت والكتب بأن أثبت 
بها باملخالفة للحقيقة موافقة 
الهيئة العامة للصناعة على 
تخصيص القسيمة املذكورة 
مبنطقة الشعيبة الصناعية 
الغربية لصالح الشركة املجني 
عليها. يذكر أن هذه واحدة من 
عدة قضايا تنظرها احملكمة 
في الوقت الراهن إضافة إلى 
القضايــــا التي لم ترفع بعد. 
وتبــــني أن مجمــــوع املبالغ 
أكثر  املستولى عليها بلغت 

من أربعة ماليني دينار. 

 مثل صباح أمس أمام النيابة العامة الكاتب 
ناصر الشليمي على خلفية القضية املرفوعة 
ضده بسبب مقال نشر بتاريخ ٢٠٠٩/٨/٣ والذي 
حمل عنوان «اتفاقيات اخلمبقة» وقد وجهت 
النيابة العامة للكاتب الشليمي تهمتني: األولى 
هي اإلساءة واالزدراء برئيس الوزراء وأعضاء 
احلكومة والتهمة األخرى هي اإلضرار باملصالح 
االقتصادية للدولة. وقد نفى الشليمي التهم 
املوجهة إليه، معتبرا أن ما نشر في املقال ليس 
فيه أي جتريح أو مســــاس بشخص رئيس 

الوزراء أو أي من الوزراء وأن ما نشر هو من 
باب النقد البناء. وأكد الشــــليمي أمام النيابة 
العامة سالمة موقفه القانوني وخلو املقال من 
أي جتريح أو مساس بشخص رئيس الوزراء 
أو غيره. وشدد الشليمي في ختام التحقيق 
على ثقته الكبيــــرة واملطلقة بنزاهة القضاء 
الكويتي وعدالته املشهود لها من قبل اجلميع 
معتبرا القضاء هــــو احلصن األمني للجميع. 
وبناء عليه أخلت النيابة العامة سبيل الشليمي 

من دون كفالة. 

  وزير الداخلية خالل جولته في مستشفى السجن املركزي  

 اخلالد في لقطة تذكارية مع اللواء الغوينم وعدد من قياديي املؤسسات اإلصالحية 

 وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد بعد انتهائه من زيارة مركز تأهيل العائدين من غوانتانامو 

 املستشار عدنان اجلاسر 

 مؤمن المصري
  جـــدد قاضي التجديد أمـــس حبس املتهمني 
اخلمســـة في قضية تفجيـــرات عريفجان ملدة 
أسبوعني بعد ان استمع الى افاداتهم فيما يتعلق 
بقضية التفجيـــرات التي كان املتهمون وأربعة 
سيقومون بتنفيذها في معسكر عريفجان ومبنى 
أمن الدولة وعدد من املواقع احليوية في البالد. وقد 

احضر املتهمون من السجن املركزي في حراسة 
أمنية مشددة وحضر معهم عدد من محاميهم، 
عادل العبدالهادي، عبداهللا الكندري، عبد العزيز 
الفارس وشــــعيب الكندري. وقد اعاد املتهمون 
على سمع قاضي التجديد ما سبق وان ذكروه 
من تعرضهم للتعذيب لكي يعترفوا باجلرائم 

املسندة اليهم امام مباحث أمن الدولة. 

 تجديد حبس المتهمين بالتخطيط لتفجير عريفجان أسبوعين


