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قضت الدائرة املس���تعجلة باحملكمة الكلي���ة أمس بإحالة 
الدعوى املرفوعة من احملامي عادل اليحيى ضد وزير األشغال 
بصفته الى جلنة اخلبراء لتحديد مدى مسؤولية الوزارة عن 

التسريب في محطة الصرف الصحي مبنطقة مشرف.
وحددت احملكمة تاريخ 12 اجلاري كحد أقصى لسداد األمانة 
وتاريخ 19 اجلاري للمثول أمام اخلبير، حضر اجللسة احملامي 

اليحيى وقدم مذكرة وحافظة مستندات.

إحالة دعوى اليحيى ضد وزير األشغال للخبير

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

حكـايـات
من وراء القضبان

الحلقة 9 ـ 10

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.

صراف في السجن يكشف عالم غسيل األموال
 دانيا شومان 

مجرد صراف بس��يط ومض��ارب بالعملة، وتهمته ال 
عالقة لها ال من قريب وال من بعيد باملال، دخل الس��جن 
بتهمة مشاجرة أو بحسب ما أوضحها ضرب أفضى إلى 
موت، يقضي عقوبته بالس��جن ومل��ؤه الندم، يقول انه 
لم يترك متابعة محله الصغير حتى وهو داخل السجن، 
لم تكن تهمته ذا بال حتى نفرد له لقاء كما س��ابقيه من 
ضيوف حلقاتن��ا، ولكنه حمل كش��ف عوالم أخرى لها 

عالقة مبهنته رغم أنه ال عالقة لها بقضيته.
الص��راف )خ. د( ت��ورط في مش��اجرة انتهت به إلى 
الس��جن بعد أن تس��بب في وفاة أحد أطراف املشاجرة 

معه، حتدث بش��كل بس��يط عن قضيته والتي بس��ببها 
أصبح غير قادر على النوم ألكثر من 6 أشهر ألنه تسبب 
في قتل نفس بشرية رغم تفاهة السبب بحسب قوله، أما 
عال��م الصرافة في الكويت فهو العالم الذي يطل به معنا 
على عالم أوسع اسمه عالم غسيل األموال، رغم أنه يرى 
أنه بس��بب القوانني األخيرة في الكويت وصرامة رقابة 
البنك املركزي إال أن عمليات غسيل األموال في الكويت 
في فترة س��ابقة كانت بال حسيب أو رقيب، مشيرا إلى 
أن تطبيق القانون وق��وة رقابة البنك املركزي واجلهات 
األمنية أصبحت تش��كل تضييقا كبي��را على عصابات 

غسيل األموال.

ترددت كثيرا قبل أن تتحدث معنا لماذا؟
ألنه ليس لدي شيء ألقوله.

ولكن تهمتك هي القتل؟
ال ليس���ت القتل، بل تهمتي قانون���ا هي ضرب أدى إلى 

وفاة.
هل يمكن أن تتحدث عن قصتك مع القضية؟

ال أريد، ولكن أنا لم أقصد أن أقتل أحدا، الشخص الذي 
تسببت بوفاته كان يعاني من مرض بالقلب، وتعرضت له 
بالضرب نعم صحيح، وهو م���ا أدى إلى وفاته، وأنا قمت 
بتسليم نفسي إلى المخفر، وتم احتجازي وحكم علي بالسجن، 

وقصيت 6 اشهر بعد الحادثة لم اذق طعما للنوم.
 فليس من السهل أن تتسبب في قتل بني آدم، لقد ظلت 
صورته تطاردني ف���ي منامي وها أنا أدفع ديني للمجتمع 
وقد دفع��ت الدي��ة الش��رعية، ويعلم اهلل أنني نادم وتبت 
إلى اهلل فقد كان الش���يطان حاضرا في مش���اجرة لم يكن 

لها داع.

من الصرافة إلى القتل

وماذا كنت تعمل قبل أن تدخل السجن؟
كنت أعمل صرافا ومضاربا بالعمالت المالية، وما زلت 

أدير محلي عن طريق أشقائي.
كيف يتحول الصراف إلى قاتل؟

ال أعرف، ما حص���ل قد حصل، ولكن حتى الصرافة لها 
جوانب إجرامية كثيرة ولكن الحمدهلل لم أدخلها يوما.

كيف يمكن أن تكون الصرافة بابا للجريمة؟
أقص���د أن الصرافة باب لكثير م���ن الجرائم ومنها مثال 
غسيل األموال وهو أخطر جريمة يمكن أن ترتكب ويمكن 

أن ينفذها الصرافون دون أن ينتبه أحد لهم.

غسيل األموال والرقابة

هل تعني أن محالت الصرافة غطاء لغسيل األموال مثال؟
ال طبعا ال أقصد هذا، فمحالت الصرافة في الكويت تخضع 
لرقابة أكثر من جهة ولكن أقصد من يعمل في عالم الصرافة 
يمكنه وببساطة أن يعمل في غسيل األموال، وعموما أكثر 
محالت الصرافة في الكويت تعمل وفق معايير القانون ولكن 
أقصد أن الصراف يمكن أن يلجأ لكس���ب غير مشروع إذا 
ما أراد عن طريق غسيل األموال وهو أمر يمكن أن يجعله 

ثريا في أقل من عام.
وهل هناك محالت صرافة تعمل في هذا المجال المشبوه؟

محالت صرافة ال، فكما قلت هي محالت خاضعة لرقابة 
شديدة في الكويت سواء من قبل البنك المركزي أو من قبل 
الجهات األمنية التي تتابع الكس���ب المالي غير المشروع، 
ولكن أقصد من يفهم في عالم الصرافة ويتخصص كصراف 

يمكنه وحده أن يدخل عالم غسيل األموال.
يبدو أنك تعرف كثيرا عن هذا العالم المشبوه؟

نعم فأنا أعمل في مجال الصرافة منذ زمن بعيد.
وكيف ترى غس��يل األموال في الكويت؟ هل هناك مثل هذا 

النشاط اآلن؟
بصراحة اآلن وكما قلت هناك رقابة مش���ددة سواء من 
قبل البن���ك المركزي أو الجهات األمنية أو وزارة التجارة، 
ولكن في السابق نعم كان بعض الصرافين في بعض محالت 
الصرافة يعمل تحت هذا الغطاء، وليس الصرافون وحدهم 
هم القادرون على الدخول إلى عالم غس���يل األموال بل ان 
مؤسسي الشركات الوهمية يمكنهم ببساطة أن يدخلوا هذا 
العالم دون ان ينتبه لهم احد مس���تغلين تسهيالت كثيرة 

في قوانين تأسيس الشركات سابقا.

براءة المتهمين في فرعية »عنزة«

تأجيل نظر قضية قاتل المصري بالجليب

الدائرة اجلزائية  أصدرت 
 � الكلية  الثالث����ة باحملكم����ة 
برئاسة املستشار حمود املطوع 
وأمانة سر سيد مهدي حكمها 
القاضي ببراءة جميع املتهمني 
املنسوب إليهم تنظيم انتخابات 

فرعية لقبيلة عنزة.
وكان احملامي فيصل عيال 
العن����زي قد حضر وكيال عن 
املتهمني وترافع وقدم  جميع 
مذكرة بدفاعه طلب في ختامها 
احلكم ببراءة جميع املتهمني مما 

نسب إليهم من اتهام.
العن���زي بانتفاء  ودفع 
الواقع���ة في ح���ق املتهمني 
باإلضافة إلى اعتصام جميع 
املتهمني باإلنكار منذ بداية 
التحقيق���ات وكذل���ك خلو 
األوراق من ثمة دليل يؤكد 
الواقعة مستندا في  حدوث 

ذلك إلى أن »كل اتهام يوجه 
للمتهم يلزم���ه دليل إثبات 
يقيني عل���ى ارتكاب املتهم 
ما هو موجه إليه فإن دليل 
اإلثبات هو الذي يبعث احلياة 
في االتهام حتى ينهض في 
وجه املتهم فإذا ما وجه اتهام 

ملتهم ال دليل عليه فإنه يكون 
اتهاما مبتورا بال سند ويكون 
اتهاما يعوزه وينقصه الدليل 
مما يتعني معه القضاء ببراءة 

املتهم«.
كما دفع بعدم وجود ثمة 
ش����اهد على الواقع����ة وعدم 
جدية حتريات ضابط املباحث 
الذي تناسى أن هناك شمسا 
للعدالة تضئ وتشرق على كل 

اإلجراءات التي قام بها.
احملام����ي  وتس����اءل 
العن����زي: هل كلم����ا دارت 
ف����ي  رح����ى االنتخاب����ات 
البالد زج باألبرياء وأبناء 
العوائل والقبائل مبثل تلك 
االتهام����ات من أجل إرضاء 
طموح أشخاص معينني. وقد 
أشاد العنزي بنزاهة وعدالة 

القضاء الكويتي الشامخ.

احملامي فيصل عيال العنزي

ان  الداخلية  قال���ت وزارة 
اإلدارة العام���ة للدفاع المدني 
قامت بتجريب تشغيل النظام 
الجديد ألجهزة اإلنذار المبكر 
لصافرات اإلنذار في مقر مخفر 
الفنطاس على سبيل االختيار في 
إطار تحديث وتطوير منظومة 

الدفاع المدني الشاملة.
الوزارة في بيان  واضافت 
لها أمس ان التحديث يش���مل 
ايضا االستراتيجيات والخطط 
والبرامج واالجهزة والمعدات 
وأساليب التدريب واالستعدادات 
للتعامل مع األزمات والكوارث 
وكل الطوارئ من خالل الربط 
المباشر مع مركز عمليات الدفاع 

المدني.
وأب���دى مدير ع���ام االدارة 
العامة للدف���اع المدني اللواء 
فهد يوس���ف الشرقاوي عقب 
تدش���ين النظام عن ارتياحه 
الشديد ألس���لوب عمل نظام 
الحدي���ث والمتطور  »تيترا« 
الذي تم بدعم من وزير الداخلية 
الركن.م الشيخ جابر  الفريق 
الخالد ووكيل الوزارة الفريق 
الرجيب وبمساندة من  احمد 

جميع االجهزة المعنية بالوزارة 
وجميع الجهات ذات الصلة.

االحداث على مستوى العالم

النظام  ان  البي���ان  وق���ال 
الجديد لصافرات اإلنذار يعد 
من االنظمة الحديثة والمتطورة 
على مستوى العالم من حيث 
تكامل نظام التحكم ذي الدقة 
المتناهية في تمرير المعلومات 
عبر أنظمة التحكم المزودة بها 
كل الصاف���رات وربطه بنظام 
البنية التحتية من خالل تمرير 

المعلومات الرقمية.
واض���اف ان النظام يتميز 
بإمكاني���ة التح���دث وتوجيه 
التعليمات ونغمات الصافرات 
من الميكروفون وسماعها ونقلها 
عبر أنظمة التحكم الى المحطة 
الرئيس���ية في م���كان موقع 
الصافرة مهما بعدت المسافة 
المستهدفة لعملية االطالق كما 
يتي���ح النظام فرصة التعرف 

على جاهزيتها واستعدادها.
وذكر ان نظام »تيترا« الجديد 
الدفاع  سيمكن مركز عمليات 
المعلومات  المدني من نق���ل 

الكترونيا وعب���ر )الموديم( 
الموصل بنظام الصافرة الذي 
يعم���ل بناء عل���ى التعليمات 
واألوامر الصادرة والتي يمكن 
لنظام التحكم تسلمها فورا وفي 

نفس اللحظة.
وقال البيان انه تم تجهيز 
النظام بوحدة السلكية يمكنها 
تحديد مواقع صافرات االنذار 
عبر االقمار الصناعية من خالل 
التي تبين  الخرائ���ط  تحليل 

مواقع تلك الصافرات.

مرتبط باألقمار الصناعية

وأضاف انه اصبح من الممكن 
متابعة عم���ل المنظومة عبر 
المراقبة االلكترونية  شاشات 
التوزيع  ومن خالل خرائ���ط 
اكثر  والمحدد عليه���ا مواقع 
م���ن 175 صاف���رة جديدة تم 
االنتهاء من تركيبها في مختلف 
المحافظات والمواقع والمنشآت 
الحيوية، ولم يعد يتبقى من 
المش���روع س���وى القليل من 
الصافرات سيتم االنتهاء من 
تركيبها وتشغيلها خالل االيام 

إحدى صافرات االنذار اجلديدة التي مت جتربتها امس القليلة المقبلة.

اللواء فهد الشرقاوي متوسطا فريق عمل تشغيل صافرات االنذار املبكر

يدعي أنه المهدي
ويدخل شرطيًا

 إلى المستشفى

»أمن الكويت.. أمننا« يبحث األمن الصحي في البالد

غادر إلى قطر لحضور مؤتمر مديري المكافحة في الخليج

 أمير زكي
أكد مدي����ر عام االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات العميد الشيخ 
احمد اخلليفة ان الكويت ستتقدم 
بورقة عمل الى مديري املكافحة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
تتعلق مبا ميكن ان تلعبه اجهزة 
مكافحة املخدرات في دول املجلس 
للتقليل من املخدرات التي ميكن ان 
تضخ الى بلدان دول املجلس على 

ان تتضمن ورقة العمل االجنازات 
التي حققتها االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات في الكويت خالل فترة 
انشائها وانعكاسات اقامة ادارة 
متخصصة في هذه الفترة الزمنية 

ملكافحة املخدرات.
وقال العميد الشيخ اخلليفة، 
في تصريح صحافي قبيل مغادرته 
الكويت متجها الى قطر للمشاركة 
في مؤمت����ر ملديري املكافحة في 

دول املجل����س، ان االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات التزال مؤمنة 
بأن القض����اء على املواد املخدرة 
ليس باالمر الصعب او املستحيل، 
وانه متى ما تعاونت جميع اجهزة 
الدولة فيما بينها خاصة االعالم 
واالوقاف واالسر في محاربة هذه 
اآلفة املدمرة ألمكن احلد بنسبة 
كبي����رة جدا من امل����واد املخدرة 

وانتشارها.

يبدأ البرنامج األس���بوعي 
الذي  أمننا«  الكوي���ت..  »أمن 
العقيد محمد  يعده ويقدم���ه 
الصب���ر حلقت���ه االول���ى في 
البرامجي���ة اجلديدة  الدورة 
ف���ي تلفزي���ون الكويت على 
القناة االولى والقناة الكويتية 
الفضائية مساء اليوم في متام 
العاشرة مساء بالتوقيت احمللي 
والبرنامج من إخراج املخرج 

املتميز صالح العنزي.
وتدور حلق���ة اليوم حول 
ع���دة محاور تتضمن س���بل 
ترسيخ األمن الصحي في البالد 

والتنس���يق بني السلطات املختصة في مواجهة 
اي مرض منتشر وتقدمي العديد من اإلرشادات 
الصحية والنصائح الطبية جلمهور املشاهدين 

على أيدي خبراء متخصصني.
ويأت���ي البرنامج ترس���يخا لركائز اخلطاب 

الذي تستند  اإلعالمي األمني 
اليه وزارة الداخلية بالتعاون 

مع وزارة اإلعالم.
وجت���در اإلش���ارة الى ان 
إلقاء  ال���ى  البرنام���ج يهدف 
الضوء عل���ى هموم املواطنني 
واهتماماته���م، واإلجابة عن 
تس���اؤالتهم واستفساراتهم، 
كما يعرض النشاطات األمنية 

املختلفة.
ويعاد بث حلقات البرنامج 
أيام اخلميس في متام الساعة 
الواحدة والنصف من بعد الظهر 

بالتوقيت احمللي.
وميكن للمشاهدين املش���اركة في البرنامج 
م���ن داخل الكويت على الهوات���ف 22405736 � 
22418529 ومن خارجه���ا 0096522429569 او 
فاكس 22405521، او عن طريق البريد االلكتروني 

amnona@tv.gov.kw على اإلنترنت.

دجاج يغلق وصلة الدوحة

 أمير زكي
ق���ام مدي���ر دوري���ات جندة 
العقيد أديب سويدان  الفروانية 
ام���س بزيارة اح���د رجال  يوم 
جندة الفروانية داخل مستشفى 
الفرواني���ة لالطمئنان عليه، كما 
قام رئيس جندة الفروانية الرائد 
خليفة البلوش���ي مبتابعة حالة 
الش���رطي وذلك بع���د تعرضه 
لالعت���داء بالضرب من قبل وافد 
سوري واحلاق اصابة به وإصابته 
بجرح قطعي في اليد وقال مصدر 
امن���ي ان مصل���ني اس���تنجدوا 
الداخلية من هلوسات  بعمليات 
وافد، حيث كان يدعي انه املهدي 
املنتظر، وعليه أمر رئيس جندة 
الفروانية الرائد خليفة البلوشي 
بتوجيه دورية الى موقع البالغ 
املنتظر  املهدي  الطلب من  ولدى 
الدخول الى الدورية هاج واعتدى 
على رجل األمن ليتم طلب إسناد 
إيداع  ومبساعدة من املصلني مت 
السوري داخل سيارة النجدة ومت 

نقله الى مخفر الفروانية.

 هاني الظفيري
تعطلت حركة السير على طريق 
وصلة الدوحة لبعض الوقت اثر 
انقالب حاوية محملة بالدجاج وقام 
رجال ام����ن العاصمة والدوريات 
بتعليمات من مدير جندة العاصمة 
العقيد يوس����ف الهمالن بتنظيم 
حركة الس����ير واالستعانة بعمال 
لرفع انقاض الشاحنة من جانب 

الطريق.
من جهة أخرى، لقي آس����يوي 
مصرعه واصي����ب آخر بإصابات 
خطيرة اثر حادث دهس وقع في 
مزارع العبدل����ي فيما كلف رجال 
بح����ث وحتري اجله����راء بضبط 
الداهس وكانت عمليات الداخلية 
ابلغ����ت عن وقوع ح����ادث دهس 
وس����ارع رجال الطوارئ الطبية 
بقيادة عبداحلميد محمود بالتعامل 
مع املصاب ونقله الى مستش����فى 
اجلهراء وسجلت الداخلية قضية 

بعنوان دهس ووفاة واصابة.

العميد الشيخ أحمد اخلليفة متوسطا مودعيه في مطار الكويت امس 

الخليفة: القضاء على المخدرات ليس مستحياًل

تجربة ناجحة لصافرات اإلنذار المبكر في الفنطاس
والنظام الجديد يشمل 175 صافرة مرتبطة باألقمار الصناعية

أجل���ت محكمة اجلنايات أمس برئاس���ة 
الدارمي وأمانة سر  املستش���ار عبدالرحمن 
ولي���د منصور نظر قضية الس���وري )حمد 
أ.( املتهم بقتل املصري في جليب الش���يوخ 
في شهر رمضان املاضي جللسة 14سبتمبر 

للمرافعة.
وقد حضر املتهم من محبسه وأنكر تهمة 
القتل العمد املس���ندة إليه من النيابة العامة 
وحض���ر معه محاميه عبد احملس���ن القطان 

وطلب أجال للمرافعة واالستعداد.
كانت جثة املجني عليه قد وجدت مس���اء 
يوم 28 سبتمبر املاضي مفصولة الرأس عن 
اجلسد أعلى س���طح إحدى البنايات بعد أن 
قام القاتل بفصل الرأس عن اجلسد وإلقائهما 
أسفل أحد خزانات املياه وتغطيتهما بأكياس 

بالستيكية.
وقد أسفرت التحقيقات األولية عن وجود 

عالق���ة بني القتيل واملته���م البالغ من العمر 
خمسة وعش���رين عاما، وبالبحث عن املتهم 
تبني أنه غادر البالد بعد ثالث س���اعات من 
ارتكابه اجلرمية مما أكد للس���لطات األمنية 

أنه قد يكون هو اجلاني احلقيقي.
ومتت مخاطبة السلطات األردنية حيث كان 
املتهم متواجدا لديها رهن التحقيق عندما مت 
إبالغ السلطات هناك بأمر املتهم، ثم مت إيفاد 
بعثة أمنية كويتية لتسلم املتهم من السلطات 

األردنية والعودة به إلى الكويت.
وبالتحقيق م����ع املتهم فور عودته اعترف 
بارتكاب اجلرمية مبررا ذلك برغبته في التخلص 
من ديون مالية واحلصول على عشرة إيصاالت 
أمانة كان قد وقعها للقتيل مقابل تنازل األخير 
عن محل للهواتف، ثم عاد وأنكر التهمة عندما 
عرض عل����ى النيابة مرة أخرى معلال اعترافه 

األولي بأنه كان وليد إكراه وتعذيب.

العقيد محمد الصبر


