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الصفحة
مؤمن المصري

أنكر املتهمون اخلمسة في قضية أمن الدولة رقم 2009/6 تهمة القيام 
بعمل عدائي ضد دولة أجنبية عندما سألهم املستشار صالح املريشد رئيس 
الدائرة اجلزائية األولى مبحكمة االستئناف عن التهمة املسندة إليهم. وقد 
أحضر اثنان من املتهمني من السجن املركزي بينما حضر الثالثة اآلخرون 
املفرج عنهم بكفاالت مالية مع محاميهم أما املتهم السادس فمازال متواريا 
ع���ن األنظار. ورغم أن بعض احملامني كان جاهزا للمرافعة إال أن البعض 

اآلخر طلب أجال لالستعداد للدفاع كما طلب محام أجال حلضور احملامي 
األصيل عن أحد املتهمني. كانت الدائرة اجلزائية باحملكمة الكلية بتاريخ 
2009/9/30 قد قضت بحبس املتهمني الستة ثالث سنوات مع الشغل وأمرت 
بكفالة 300 دينار لكل متهم لوقف النفاذ. كانت النيابة العامة قد أسندت 
للمتهمني الستة »مواطنني اثنني وخليجيني وبدون وعراقي« تهمة القيام 
بعمل عدائي ضد دولة أجنبية والذي من ش���أنه تعريض الكويت لقطع 

العالقات الديبلوماسية مع تلك الدولة مما يضر بوضعها السياسي.

المتهمون في قضية »الجهاد في أفغانستان« ينكرون التهمة أمام محكمة االستئناف

الطوابق  إلنقاذ احملتجزين في 
العلي���ا. على صعي���د متصل، 
جتاوبت ادارة الطوارئ الطبية 
مع احلريق وأرس���لت عددا من 
سيارات االسعاف لنقل املصابني 
ف���ي عملية  للعالج، وش���ارك 
نق���ل املصابني كل من مصطفى 

املوسوي وعدنان السلمان.

هذا، وحضر الى موقع احلريق 
العاصمة  مدير أمن محافظ���ة 
العميد طارق حمادة والذي بذل 
جهودا كبيرة لتسهيل مرور آليات 
االطفاء، ومتكن رجال االطفاء من 
انقاذ املصابني، فيما اكد مصدر 
اطفائي ان املشاركني في التعامل 
مع احلريق اس���تعانوا بساللم 

أنقذ رجال االطفاء 6 اشخاص 
من خط���ر محدق بع���د اندالع 
النيران في شقة بإحدى البنايات 

مبنطقة شرق.
وقال مدي���ر ادارة العالقات 
العامة واالعالم في االدارة العامة 
لالطفاء املقدم خليل االمير في 
تصريح ل� »كونا« ان رجال ادارة 
الطوارئ الطبية الذين تواجدوا 
في موقع احلريق قاموا بإسعاف 
االشخاص الس���تة، اضافة الى 
اطفائيني أصيبوا جميعا بضيق 
تنفس نتيجة للدخان الكثيف.

وذكر املقدم االمير ان مركزي 
اطفاء الهاللي واملدينة هرعا الى 
موقع احلريق فور التبليغ عنه، 
حيث استطاعا السيطرة على 
احلريق قبل امتداده الى مناطق 
اخرى في البناية، مشيرا الى ان 
رجال االطفاء اخلوا البناية من 
قاطنيها كإج���راء احترازي من 

مخاطر نشوب احلريق.
وأف���اد ب���أن االدارة العامة 
لالطف���اء واالجه���زة االمني���ة 
املختصة فتحت حتقيقا للوقوف 

على أسباب احلريق.

رجال اإلطفاء ينقذون 6 وافدين حاصرتهم النيران
في حريق اندلع بشقة في منطقة شرق

4 آسيويين يديرون شقة لسرقة االتصاالت
و4 آخرون يديرون مصنعًا للخمور في الجليب

اللواء محمود الدوسري متحدثا خالل الندوة

آثار احلريق في غرفة نوم الوافدين

اثنان من مجموعة وكر االتصاالت

احلريق أذاب احلديداملتهم وامامه املضبوطات..ومجموعة أخرى سقط اعضاؤها بخمور محلية

محمد الدشيش ـ محمد الجالهمة
خم���ور محلية وأوكار اتصاالت دولية قضية 
جديدة ق���ام رجال االمن مبحافظت���ي الفروانية 
واالحمدي بإحالتها ال���ى االختصاص في اعقاب 
توقيف آسيويني يديران اوكارا لالتصاالت واخرى 

لتصنيع وبيع اخلمور.
وقال مصدر امني ان رجال امن االحمدي وفي 
اطار النشاط امللحوظ ملدير االمن العميد عبدالفتاح 
العلي ابلغوا عن تردد اع���داد من الوافدين على 
اح���د املنازل وحتديدا الى ش���قة تقع في الطابق 
الرابع وبعمل التحريات تبني للعلي ان الش���قة 

تدار لالتصاالت الدولية وعليه مت االيعاز للرائد 
فالح الهزيلي والذي خرج على رأس قوة ومتت 
مداهمة الوكر وضبط القائمني عليه، ومت ضبط 
كمية من االجهزة التي تستخدم لتقدمي اخلدمات 

املسروقة.
وإلى محافظة الفروانية وحتديدا الى منطقة 
اجلليب وصلت معلومات الى مدير االمن العميد 
غلوم حبيب عن اس���تغالل بيت عربي لتصنيع 
اخلمور لتتم مداهمة الوكر وضبط 3 آس���يويني 
وآس���يوية وعثر على كمية من اخلمور اجلاهزة 

للبيع.

محمد الدشيش ـ عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري
احال مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد الشيخ احمد 
اخلليفة وافدا آسيويا الى نيابة املخدرات بتهمة حيازة مواد مخدرة 
بقصد االجت���ار، وكانت معلومات وردت الى مدير عام املكافحة عن 
اجتار آسيوي في الهيروين ليتم االيعاز الى ادارة املكافحة احمللية 
بقيادة العقيد احمد الشرقاوي ومساعده املقدم محمد الهزمي والرائد 
حمد الصباح والنقي���ب عبدالعزيز العقيلي واملالزمني اولني ناصر 
العجيمان وعلي عبداهلل واستطاع رجال املكافحة احمللية استدراج 
االس���يوي لبيع كمية من الهيروين ليتم ضبطه والعثور معه على 

نحو 100 غرام من الهيروين.
من جهة اخرى ألقى رجال امن اجلهراء يتقدمهم العميد محمد طنا 
القبض على 4 شبان منهما عراقيان والثالث بدون والرابع خليجي 
وعثر معهم على 350 دينارا واصابع حش���يش ومتت احالتهم الى 
االدارة العامة ملكافح���ة املخدرات، فيما قال مصدر امني ان املتهمني 
االربعة نفوا ان يكونوا جتارا للمخدرات واكدوا امام الرائد مطر سبيل 

واملالزم سعود االنصاري انهم يتعاطون هذه املخدرات.

آسيوي يسقط بـ 100 غرام هيروين

فريق الدفاع عنه طالب بإخالء سبيلهفي ندوة أقامتها جمعية السالمة المرورية تحت عنوان »نحن والمشكلة«

الجويهل ُعرض على النيابة وأنكر التهم الثالث:الدوسري: 3.5 ماليين مخالفة مرورية تسجل سنوياً
لم أسع إلى زعزعة أركان النظام االجتماعي

األخري���ان فتتعلق���ان بأم���ن 
الدولة، األولى هي: إشاعة أخبار 
كاذبة، والثانية زعزعة النظام 

االجتماعي في البالد.
الدف���اع عن  وكان فري���ق 

اجلويه���ل ق���د تق���دم بطلب 
رس���مي الى النيابة العامة مع 
بدء التحقيقات بإعادة تكييف 
مسمى القضايا املوجهة ملوكلهم، 
موضحني ان القضايا ال تخرج 

عن كونها تندرج حتت حرية 
الدفاع  التعبير، وطالب فريق 
النيابة بإطالق سراح موكلها 
بأي ضمان كان حلني النظر في 

القضية.

أمير زكي ـ مؤمن المصري
عرض مالك قناة »السور« 
الفضائية محمد اجلويهل على 
النيابة العامة مساء أمس بعد 
نقله بس���يارة أمن سوداء من 
مبنى أمن الدولة الى مقر نيابة 
النيابة  العاصمة، وباش���رت 
حتقيقاته���ا مع���ه بحض���ور 
محاميي���ه ري���اض الصان���ع 
ومحمد الضويحي، ومبواجهة 
النيابة اجلويهل للتهم الثالث 
املوجهة له جدد نفيه مساسه 
انه  القبائ���ل، موضحا  بأبناء 
يحترم اجلميع ولم يقم خالل 
برنامجه »الس���راية« س���وى 
بانتقاد شخصيات سياسية ردا 
على انتقادها له في مناسبات 
سابقة وعرضه لقضية مزدوجي 
اجلنسية التي يرفضها القانون 

بل ويجرمها.
ووجهت النيابة الى اجلويهل 
3 تهم: األولى تتعلق مبخالفة 
قانون »املرئي واملسموع« في 
بث قناة غير مرخصة من قبل 
التهمتان  أم���ا  وزارة اإلعالم، 

هاني الظفيري
قال وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
املرور اللواء محمود الدوسري ان عدد الوفيات 
في الكويت قليل رغم تذبذب االرقام بش���أن 
اعدادهم خالل السنوات االخيرة اال ان الكويت 
تظل من بني الدول ذات املعدالت املنخفضة، 
مؤكدا ان اع���داد الوفيات ف���ي البالد خالل 
السنوات االخيرة املاضية اخذ في التناقص، 
مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الوضع 
في عني االعتبار تزايد اعداد السكان وزيادة 
اعداد الشاحنات التي تتنقل في ارجاء البالد، 
خصوصا بعد حتري���ر العراق من الطاغية 

صدام حسني.
واكد الدوسري، في مؤمتر »نحن واملشكلة« 
الذي عقد في اجلمعية الكويتية للس���المة 
املرورية امس، ان وزارة الداخلية تتخذ كل 
ما من شأنه حماية مستخدمي الطريق اال ان 
هناك اشخاصا ال يلتزمون بالقانون املروري، 
وه���و ما يؤدي الى حوادث مميتة، مش���يرا 
ف���ي الوقت ذاته الى ان القانون املروري في 
الكويت يعد رائدا واالشكالية تكمن في عدم 

االلتزام به.
واش���ار الى ان عدد الوفيات خالل العام 
2006 بلغ 460 حالة وفاة مقارنة بعام 2007 
الذي ش���هد 447 حالة وتقلص في 2008 الى 
410 حاالت الى هذا العام الذي وصل الى اقل 
من 30 حالة وفاة مقارنة بالعام املاضي، وهذا 
دليل على العمل الذي نقوم به كادارة للحد 

من السلبيات واالرقام.
واشار الدوسري الى ان الكويت اقل الدول 
في الشرق االوسط في نسبة احلوادث ومتس 
اجيالنا السنية الى املتوسطة، ونحن نسعى 
الى الضب���ط املروري وانتش���ار الدوريات 

ومحاوالت ايقاف املس���تهترين ومالحقتهم 
ورجال املرور وحدهم ال يستطيعون هزمية 
هؤالء املس���تهترين بل يجب تعاون جميع 
املؤسس���ات االجتماعية من اسرة ومدرسة، 
فتجد الشاب االرعن يخرج من منزله دون ان 
تكون هناك رقابة اسرية، حيث يتم تزويده 
باملال الذي يساعده في االستهتار في تغيير 
زيت وعج���الت ورفع اصوات املوس���يقى، 
فاملخالفات املرورية التي في كل عام تتجاوز 
ثالثة ماليني ونصف املليون مخالفة هذا دليل 
على ان هناك اجراءات ردعية ضد من ارتكبها، 
وقمنا حاليا بتوقيع عقد وبأسلوب اخلصخصة 
مع ش���ركة النقل العام لنقل وحجز وايواء 
املركبات املخالفة وميكنا استيعاب حجز 1500 
مركبة في آن واحد ولدينا في مواقع احلجز 
اكثر من 4500 بني مركبة وسيكل وبقي فكل 
فترات العطل نقوم بوضع الرادارات املرورية 
على الطرقات، كما اننا نقوم بوضع العبارات 
على اجلسور لكي يشاهد قائد املركبة ويرتدع 
اضاف���ة الى اننا نتمنى ان توصل وس���ائل 

االعالم الى املواطن.
هذا وقد صرح رئيس اجلمعية الكويتية 
للس���المة املرورية بدر املطر الذي قال اننا 
من خالل هذه الن���دوة التي توعي املجتمع 
للعمل عل���ى تخطي عقبة احل���وادث التي 
نش���اهدها بني حني وآخر كم���ا اننا ابتعدنا 
عن الش���ركات التي تتخصص في هذا األمر 
وامنا هي مشاركة جميع افراد املجتمع برفع 
الظواهر السلبية التي نشاهدها في الطرق 
اضاف���ة الى احللول خصوص���ا ان القائمني 
على هذه احلمل���ة هن مجموعة من طالبات 
كلية التربية االساسية من قسم تكنولوجيا 
التعليم حيث قمن بعمل البوسترات اخلاصة 

باملناسبة في مشروع شامل باشراف نائبة 
رئيس قسم التكنولوجيا التعليم واستشارية 

التواصل د.خلود النجار.
واشار املطر الى اننا ال يجب ان نعلق االمر 
على قطاع املرور كشماعة ولكن يجب ان نقوم 
نحن كمجتمع مبد يد العون واملساهمة كأفراد 
وسواء مؤسسات الدولة أو القطاع اخلاص 

حلل هذه الظاهرة في السلبيات.
وأض���اف املطر ان هذه احلملة س���تكون 
مدتها شهرين تنطلق من الشباب الى الفئات 
العمرية لكل  يتفاعل املجتمع مع هذه القضية 
من استهتار وجتاوز السرعة وعدم االلتزام 

بضوابط املرور.
وأكد املطر ان املؤمتر الذي عقد في موسكو 
طالب اعضاؤه بضرورة تضافر اجلهود في 
حل املشكلة املرورية على رأس من طالب هو 
الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ وهذا يدل 
على اهتمام شامل من األمم املتحدة للوصول الى 

تثقيف املجتمعات وانهاء األزمة املرورية.
وبدورها اكدت د.خلود النجار على اهمية 
املشروع التي تشارك به الطالبات معا، مشيرة 
بذلك الى جهود الطالبات في االعداد له والبحث 
امليداني جلميع املخالفات مع وضع احللول 
املقترحة كذلك اجلدول الزمني لالنتهاء من 
احلملة ومراحل تنفيذها، وقد منحت مشاركة 
الطالبات بهذا املشروع بعدا اجتماعيا حلل 

املشكلة.
ومت عرض فيلم تسجيلي للجهود املبذولة 
من خالل تصوير بعض احلوادث واألخطاء 
املرورية وكيفية تفادي وقوع هذه احلوادث 

وتصحيح األخطاء على الطريق.
وعق���ب ذلك مت تكرمي اللواء الدوس���ري 

والطالبات املشاركات في املشروع.

سيارة أمن الدولة التي أقلت اجلويهل إلى مبنى نيابة العاصمة أمس

»الداخلية« تحذّر وسائل اإلعالم من تسريب التحقيقات السرية
أصدرت وزارة الداخلية بيانا أمس حذرت فيه من نقل 
ما دار في التحقيقات التي جتريها األجهزة التابعة لها مع 
بعض األشخاص، نافية في بيانها صحة ما ورد في بعض 
تلك التسريبات، محذرة من امكانية تفعيل قانوني املطبوعات 
واإلعالم املرئي واملس��موع، وإحالة م��ن يخالف املادة 21 
من قانون املطبوعات أو املادة 11 من قانون اإلعالم املرئي 
واملس��موع الى القضاء بتهمة تسريب وإفشاء اجتماعات 

أو حتقيقات سرية.
وجاء في بيان الوزارة وعلى لسان الناطق الرسمي باسم 
وزارة الداخلية العقيد محمد هاش��م الصبر ان ما تناقلته 
بعض وسائل اإلعالم عما دار في التحقيقات التي جتريها 
األجهزة التابعة للوزارة مع بعض األش��خاص املنس��وب 
اليهم أفعال أو تصريحات قد تش��كل ان ثبتت في حقهم 
جرائم جزائية معاقبا عليها قانونا هو أمر غير صحيح وال 
يتصل بحقيق��ة ما دار في حتقيقات هذه اجلهات. ونظرا 
ألن التحقيق��ات التي جتريها ه��ذه اجلهات املختصة هي 
من األمور السرية بطبيعتها التي ال يجوز إفشاء اسرارها 

حفاظا على مجريات التحقيق فيها فقد نص القانون رقم 3 
لسنة 2006 في شأن املطبوعات والنشر )املادة 21( وكذلك 
القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن اإلعالم املرئي واملسموع 
)املادة 11( على حظر نش��ر أو بث ما من ش��أنه إفش��اء ما 
يدور في اجتماع رس��مي أو ما هو مح��رر في وثائق أو 
مس��تندات يقر الدستور أو أي قانون سريتها ولو كان ما 

نشر عنها صحيحا.
ويقتصر النشر على ما يصدر من بيانات رسمية، على 
ان يت��م إحالة كل من يخالف ذلك ال��ى اجلهات القضائية 
املختصة لتوقيع اجلزاء املقرر. ووزارة الداخلية إذ تهيب 
بجميع وسائل اإلعالم من نشر ما قد يعد مساسا بسرية 
التحقيقات التي جتريها أجهزتها فإنها ستتخذ اإلجراءات 
القضائي��ة ضد كل من يخالف ذلك حماية للعدالة وحفاظا 

على إجراءاتها القانونية.
كما تهيب باملواطنني للحذر وعدم االنس��ياق وراء مثل 
هذه املعلومات غير الدقيقة والتي تبغي اثارة الفتنة وتعكير 

أمن املجتمع ووحدته الوطنية.


