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مؤمن املصري
قررت محكمة اجلنايات أمس برئاسة املستشار وائل العتيقي 
وأمانة سر علي العبد الهادي تأجيل نظر دعوى متويل احلركات 
اإلرهابية في أفغانس���تان، واملتهم فيها ثمانية متهمني جللس���ة 1 

نوفمبر، الستدعاء ضابط مباحث أمن الدولة لالستماع إلفادته.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهم األول )جندي سابق بوزارة 
الدفاع( والثاني )طالب( تهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية 

)باكس���تان( بأن التحقا داخل أراضيها مبعس���كرات تدريب على 
األس���لحة )كالشنيكوف � مس���دس � هاون � مدفع 82 � كاتيوشا � 
ألغام( وتلقي فنون القتال وتكتيك احلروب وكان من ش���أن ذلك 
تعريض دولة الكويت خلطر احلرب أو قطع عالقاتها السياس���ية 

مع دول صديقة.
وأسندت لبقية املتهمني تهمة االشتراك اجلنائي مع املتهم األول 
بطريق االتفاق واملساعدة على ارتكاب التهمتني املسندتني إليه. 

استدعاء ضابط مباحث أمن الدولة في دعوى تمويل اإلرهاب

الغوينم: الطاقة االستيعابية لمركز السالم 15 نزياًل ومزود بأحدث المعدات وأطباء نفسيين
أكد وجود خطوات لتأهيل السجناء أخالقيًا وعمليًا

أجهزة رياضية حديثة زود بها املركز

مبنى مركز السالم من اخلارج

مكتبة فاخرة اعدت الستقبال محتجزي غوانتاناموا

أمير زكي
الوكيل املساعد لشؤون  أعلن 
املؤسس����ات اإلصالحية وتنفيذ 
األحكام اللواء مساعد الغوينم عن 
استعداد »مركز السالم« الستقبال 
الس����جني املفرج عنه من س����جن 
غوانتانامو خالد املطيري لتأهيله 
نفسيا وصحيا حتى يكون مواطنا 

صاحلا ليخدم البالد.
وأكد اللواء الغوينم ان الطاقة 
االستيعابية لس����جن السالم 15 
س����جينا فقط، حيث يتم توفير 
مالعب كرة قدم وطائرة وصاالت 
ألعاب مجهزة مبع����دات حديثة، 
باإلضافة الى دورات ذهنية يقوم 
بها أطباء نفس����يون ومحاضرات 

دينية.
وقال الغوينم خالل جولة قام بها 
برفقة قيادات السجون والصحافيني 
إلطالعهم على إجنازات املؤسسات 
اإلصالحية: انه يوجد 38 مشروعا 
تنفذ حاليا في مجمع الس����جون 
للنهوض به الى األمام ومنها بناء 
سور جديد ملجمع السجون بطول 4 
كيلومترات، على ان يكون بارتفاع 
6 أمت����ار وبعمق 6 أمتار ومجهزا 
بأبراج مراقب����ة حديثة بتكلفة 5 
ماليني دينار ونصف على ان ينتهي 
خالل سنة، باإلضافة الى بناء عدد 
من املصانع اخلاصة بالسجناء ليتم 
تأهيلهم بعد خروجهم وبناء سجن 
انفرادي جديد يستوعب 171 سجينا 

وانشاء مالعب وصاالت استقبال 
ومصانع وورش عمل.

وأوضح الغوينم انه مت  العمل 
في مستشفى مجمع السجون الذي 
يضم 6 عي����ادات للعظام والقلب 
والباطن����ة واجلراحة وأنف وأذن 
انه  الى  والص����دري، باإلضاف����ة 
س����يتم قريبا افتت����اح 8 عيادات 
أخرى س����تخدم السجناء وسيتم 
االستغناء عن ارسال اي سجني الى 
املستشفيات في اخلارج واالكتفاء 
مبعاجلته في مستشفى السجون 
الطبية  املجهز بأحدث األجه����زة 
والذي يحوي غرفة عمليات بطاقة 

استيعابية تصل الى 70 سريرا.
وح����ول س����جن النس����اء أكد 
الغوينم انه مت تطويره وإنش����اء 
صاالت استقبال ومطعم ومطبخ 
مرك����زي باإلضاف����ة الى انش����اء 
مش����غلني خياطة وتطريز تقوم 
خالله السجينة بخياطة املالبس 
اخلاص����ة بالس����جينات وخياطة 
املالبس واالكسس����وارات وبعض 
املش����غوالت اليدوي����ة التي القت 
استحسان واعجاب اجلمهور خالل 
معرض املؤسسات االسالمية الذي 
اقيم في عدد من املجمعات التجارية 
والذي كان له املردود املادي الكبير 

الذي خصص ريعه للسجناء.
وبني الغوينم ان مجمع السجون 
به ما يفوق 5 آالف سجني وسجينة 
يراقبون على مدار الساعة بأحدث 

االجهزة املربوطة بغرفة عمليات 
متطورة حتسبا ألي عملية هروب 

او تخريب قد يقوم بها السجني.
واكد اللواء الغوينم ان السجناء 
في الكوي����ت يتمتع����ون برعاية 
خاص����ة ومتوافر لديه����م جميع 
سبل الراحة والتعليم التي تؤهلهم 
ألن يخرجوا الى املجتمع ولديهم 
اخلبرة دون احلاجة الى التوجه 

نحو اجلرمية.
واضاف الغوينم ان السجينات 
الالتي لديهن ابناء يتمتعن برعاية 
خاص����ة من خ����الل وضعهن مع 
ابنائهن في حضانة وروضة مجهزة 
بأحدث املعدات وااللعاب اخلاصة 
باالطفال، وان هناك نية البعادهن 
مع ابنائهن الى بالدهن وذلك كحالة 

انسانية.
وقال الغوينم ان املؤسس����ات 
االصالحية تشهد حاليا نقلة نوعية 
نحو االمام، وان هناك طموحات 
سابقة مت تنفيذها، من اهمها تأهيل 

الس����جني اخالقيا وعمليا ومهنيا 
حت����ى يكون ف����ردا صاحلا يكمل 
املجتمع ويخدمه، مؤكدا ان وزارة 
الداخلية لديه����ا مخطط لتأهيل 
الضباط اصحاب الرتب الوسطى 
وادخالهم لدورات ثقافية وعملية 
وذهنية وميدانية لتطوير املفهوم 

االمني نحو االفضل.
وتوقع اللواء الغوينم في ظل 
التطور االمني للمنشآت االمنية 
ولرجال االم����ن ان يتقلد منصب 
مدير عام املؤسسات االصالحية 

رتبة مقدم.
ورفض اللواء الغوينم اي تهاون 
او تساهل مع اي اختراقات امنية 
وان اي عس����كري ضابطا او فردا 
حتوم حوله الش����بهات يتم نقله 
فورا من السجن وانه مت انشاء عدة 
نقاط تفتيش����ية في حال الدخول 
الى مجمع السجون ومنع جميع 
الس����يارات من الدخول ووضع 6 
باصات لنقل املوظفني الى الداخل.

ومتنى الغوينم ان تتم املوافقة على 
التحقيق مع املتهم من قبل وكيل 
النيابة في مجمع السجون ويختفي 
منظر نقل السجناء من السجن الى 

احملكمة او الى النيابة العامة.
م����ن جانب����ه، اكد مدي����ر عام 
املؤسس����ات االصالحي����ة العميد 
فيصل الس����نني ان املدة القصيرة 
الت����ي قضاه����ا الوكيل املس����اعد 
اللواء مساعد الغوينم في العمل 
باملؤسس����ات االصالحية كان لها 
االث����ر الكبير ف����ي تطوير مجمع 
السجون وتأهيل السجناء وكان 
الداعم احلقيقي ألي مش����روع او 

فكرة لتطوير العمل.
واض����اف العميد الس����نني ان 
اللواء مساعد الغوينم ترك بصمات 
واضحة في املؤسسات االصالحية 
النواة  سنستمر عليها وستكون 
التي س����تثمر في القريب العاجل 
بجهد واصرار قي����ادات وضباط 

املؤسسات االصالحية.

الخالد: لم يصلني جديد بشأن تمديد التقاعد 
و»الداخلية« تشهد حراكاً غير مسبوق

في افتتاح المؤتمر العالمي للمرور نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء

اخلالد متحدثا للصحافيني والفضائيات

رجال وسيارات األمن قبل التعامل مع احلقيبة

أمير زكي - عبداهلل قنيص
اكد وزير الداخلية الش����يخ جابر اخلالد انه ال يوجد اي شيء جديد 
بخصوص التمديد لقيادات وزارة الداخلية، مشيرا في الوقت ذاته الى 
ان متدي����د التقاعد ليس من اختصاص وزارة الداخلية التي تعد احدى 
املؤسس����ات العسكرية التي تستفيد من امتيازات التقاعد وامنا مجلس 

الوزراء واجلهة التي يصدر عنها مثل هذه القرارات.
واضاف الوزير اخلالد، خالل رعايته املؤمتر العاملي املروري بالكويت 
امس حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، انه 
متى ما صدر جديد بشأن متديد التقاعد فسيتم االعالن عنه، وحتى اآلن 

لم يصلني شيء بهذا اخلصوص.
وحول اذا م����ا كانت وزارة الداخلية عازم����ة على ترقية ضباط في 
الداخلية، قال اخلالد: مادام هنا حراك فإن الترقيات موجودة في الداخلية 
س����واء للضباط او لالفراد، مؤكدا ان باب التقاع����د مفتوح وان وزارة 
الداخلية تشهد حراكا غير مسبوق وانها ستكرم جميع من عمل وأمضى 
عمره لها. وقد بدأت اعمال املؤمتر بآيات من الذكر احلكيم ثم كلمة ممثل 
راعي املؤمتر الفريق الركن الش����يخ جابر اخلالد وزير الداخلية اعرب 
فيها عن س����عادته بأن ينوب عن س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد بافتتاح مؤمتر املرور بالكويت وقضاياه املعاصرة والذي 
يجسد االهتمام الكبير الذي متنحه الدولة للقضية املرورية وحرصها 

على ايجاد احللول للمشاكل واآلثار املترتبة عليها.
واكد ان املؤمتر يش����كل خطوة ايجابية الى االمام في اطار السياسة 
العامة للدولة للحّد من احلوادث واالختناقات املرورية وما ينتج عنها 

من آثار سلبية على التنمية االجتماعية واالقتصادية في البالد.
وشدد على ان املشكلة املرورية ليست مسؤولية اجهزة بعينها، امنا 
هي قضية املجتمع بأسره، حيث تلقي بظاللها ومآسيها االنسانية على 
حاضر ومستقبل املجتمع والدولة ككل، السيما ان معظم الوفيات هم من 
الشباب واالطفال والتي تفقد املجتمع اهم مقومات منوه وتطوره اضافة 
الى ما تخلفه من خسائر اقتصادية واجتماعية، لذا علينا ان نقدم الرؤى 
العلمية والعملية لدعم االستراتيجية املرورية وجوانبها املتعددة من 
خطط وبرامج واجراءات تنفيذية من خالل خبرات وجتارب الدول التي 

جنحت واستطاعت التوصل الى خفض معدالت احلوادث املرورية.
واعرب عن الدعم الكامل لكل اجلهود الوطنية اخليرة واملخلصة حتت 
ظل القيادة احلكيمة والرش����يدة لصاحب السمو االمير املفدى الشيخ/ 

اللواء مساعد الغوينم أثناء تفقده ملركز السالم

وزير الداخلية في مقدمة احلضور أثناء املؤمتر

صباح األحمد اجلابر الصباح وس����مو ولي العهد األمني الشيخ/ نواف 
األحمد اجلابر الصباح.. حفظهما اهلل ورعاهما.

وعقب ذلك ألقى رئيس اجلمعية الكويتية للسالمة املرورية رئيس 
اللجنة املنظم����ة للمؤمتر بدر املطر كلمة أوضح فيها ان حوادث املرور 
تقطف س����نويا زهرة شبابنا وتؤثر بش����كل واضح في معدالت منونا 
وتقدمنا، حيث تشير االحصائيات ايضا الى ان خسائر حوادث الطرق 
تش����كل 2.5% من الناجت االجمالي اخلليجي وحترم هذه احلوادث سوق 

العمل من الكفاءات واخلبرات الالزمة لدعم اقتصادنا.
وذكر ان مؤمترنا يأتي في وقت حرج تعاني منه الدول العربية وفي 
مقدمتها الكويت من حوادث املرور الكارثية، حيث تتسبب تلك احلوادث 
في وقوع 26 الف قتيل و250 الف مصاب سنويا وخسائر تقدر بحوالي 
60 مليار دوالر بسبب حوادث الطرق في العالم العربي، بينما تتسبب 
على املستوى العاملي في مقتل اكثر من مليوني شخص سنويا، باالضافة 
الى 50 مليون مصاب وتكبد خسائر تصل الى 800 مليار دوالر اميركي 
حسب احصائيات منظمة الصحة العاملية وحتصد أرواح صغار السن 

من الشباب وهم حجر االساس لدفع التنمية في مختلف البلدان.
وأعلن ان اجلمعية الكويتية للسالمة املرورية ستطلق قريبا املشروع 
الوطني للس����المة املرورية حتت عنوان »نحن املشكلة واحلل« لتكون 
حملة مرورية توعوية ضخمة، داعيا جميع اجلهات احلكومية واالهلية 
واملجتمع املدني الى مساندة هذا املشروع الضخم للمساهمة بشكل فاعل 
في حفظ دماء أبنائنا، مشيرا الى انه مت حتديد يناير 2010 موعدا النطالقه 
بإذن اهلل تعال����ى. وعقب ذلك اكد نائب وزي����ر الداخلية في جمهورية 
اوكرانيا العميد ركن الكس����ندر شافتشنكو في كلمة له اهمية حتديث 
برامج التوعية واستخدام مراقبة حديثة للطرق بأحدث التقنيات للحد 

من حوادث الس����يارات. كما اكد اهمية سن قوانني جديدة وتطور كل ما 
يتعلق بالسالمة املرورية على الطريق.

واختتم كلمته بعرض برامج التوعية التي تقوم بها االجهزة املرورية 
في أوكرانيا. وتال ذلك عرض فيلم عن املشروع الوطني »نحن املشكلة 
واحلل« والذي تقوم عليه اجلمعية الكويتية للس����المة املرورية، وفي 
احملاضرة االولى اوضح فيرناندو كوين من جامعة دريكس � فيالدلفيا 
بالوالي����ات املتحدة ان حوادث الس����يارات ميكن تخفيفها باس����تخدام 
التكنولوجيا احلديثة، وذلك بتطوير أحزمة االمان والوسائد الهوائية، 
وكذلك التركيز وعدم التش����تت اثناء القيادة وضرورة اس����تخدام اآللة 
الذكية لتنبيه السائق قبل وقوع احلادث، على ان تكون هناك اجراءات 
وقائية اكثر منها عقوبة للمخالف. كما تطرق الى ان اس����تخدام الهاتف 
النقال احد االس����باب الرئيسة حلوادث السيارات، ويجب علينا جميعا 

ان نتجنب هذه املشكلة.
وفي احملاضرة الثانية، اكد فادي جبران خبير مروري اهمية حتسني 
الس����المة املرورية على الطريق وضرورة تعاون اجلميع في ذلك على 

املستويني الرسمي والشعبي.
وعقب ذلك كانت محاضرة جمعية اليازا اللبنانية التي ألقتها باميال 
ابراهيم أوضحت فيها اهمية السالمة العامة واحلفاظ على مستخدمي 
الطريق وضرورة البحث العلمي، وتناولت اهم اهداف اجلمعية، وكذلك 
االجنازات والعمل على حتقيق بعض النقاط املهمة لتأمني السالمة على 
الطريق. ثم استعرض مدير ادارة التنسيق واملتابعة � منسق مشروع 
االس����تراتيجية الوطنية للم����رور في الكويت العقي����د/ ناصر العنزي 
االستراتيجية املرورية للكويت، وتطرق الى قرارات االمم املتحدة حلل 

مشكلة املرور، مؤكدا وضعها ضمن سياسة التنمية املستدامة.

هاني الظفيري
استنفرت حقيبة ملقاة في ساحة ترابية مبنطقة اليرموك مساء 
امس االجهزة االمنية خاصة إدارة املتفجرات التابعة للقوات اخلاصة 
وايضا رج���ال امن دوريات العاصمة بقي���ادة مدير امن محافظة 
العاصمة العميد ابراهيم السيد هاشم ومدير جندة العاصمة العقيد 

يوسف الهمالن.
وفي التفاصيل ان العمليات تلقت بالغا من احد ساكني املنطقة 
عن وجود احلقيبة وعل���ى الفور حتركت االجهزة املختصة، ومت 
التعامل مع احلقيبة عن ُبعد وهي من نوع سامسونايت، واتضح 
ان احلقيبة كما صرح كل من املقدم عبدالرحمن الش���راح رئيس 
عمليات العاصمة وامل���الزم أول فهد اجلالوي ال حتتوي على اي 
متفج���رات، وقد مت تطويق املكان الذي به احلقيبة بس���ياج أمني 
خوفا من احتوائها على أي متفجرات أو مواد خطرة وبعد التحقق 

من خلوها من تلك املواد مت التحفظ عليها.

)متين غوزال(احلقيبة املشبوهة

حقيبة مشبوهة في اليرموك
تستنفر إدارة المتفجرات

تم التعامل معها بحذر شديد


