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االمنية

الصفحة
هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

احتجز 4 مواطنني احدهم عس���كري 
في اجلي���ش داخل جه���ات التحقيق في 
قضيتني منفصلتني حملت كالهما قضية 
اهانة رجال امن اثن���اء الواجب، وإحدى 
القضيتني تضمنت مسمى آخر وهو سكر 

في مكان عام.

وق���ال مصدر امني ان رجل أمن اوقف 
س���ي���ارة مدن��ية بداخلها عسكري على 
طريق الفحيحيل السريع وسجلت قضية 
في مخف���ر ابوحليفة، ولدى طلب هويته 
لتحري���ر مخالفة قال له العس���كري في 
الدفاع »ما في هوية، واعلى ما في خيلك 
اركبه«، وهو ما دعا رجل االمن الى طلب 

اسناد واجبار العسكري على االنتقال الى 
املخفر.

وعلى طريق العبدلي أوقف رجال امن 
اجلهراء 3 شبان كانوا حتت تأثير السكر، 
ولدى الطلب منهم الصعود الى الدورية 
رفضوا وأهانوا رجال األمن ليتم اجبارهم 

ايضا على االنتقال الى املخفر.

4 مواطنين أهانوا رجال األمن في »العبدلي«

محمد اجلويهل

عبدالعزيز بوحيمد

آسيويون ضبطوا في محل سرقة اتصاالت دولية

آسيويان سقطا بخمور محلية حادث شهده شارع اخلليج العربي االسبوع املاضي وادى إلى اصابة مواطن

مجموعة من ضباط االطفاء الذين حضروا االجتماع شاحنة اجليش األميركي بعد أن علقت باجلسر على »السادس«

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»االستئناف« تبرئ جميع المتهمين في دعوى 
اختالسات مكتب »البترول الكويتية« بطوكيو

الباطل والذي  هذا االتهام 
نسخته محكمة االستئناف 
بإصدارها حكم البراءة عن 

جميع املوظفني.
واآلن خاصة مع موجة 
االتهامات التي تلقى داخل 
البرمل����ان أمتنى من  قب����ة 
إخواني أعضاء مجلس األمة 
التريث في توجيه التهم الى 
املواطنني. وإحالة أي موضوع 
إلى  كان فيه شبهة االتهام 
القضاء قب����ل اإلعالن عنه 
الكويتي املالذ  القضاء  ألن 
الوحيد لنا سيقوم بتمحيص 
االتهام وينتهي إلى الوصول 
للحقيق����ة إم����ا باإلدانة أو 

البراءة.
فرفقا باملواطنني والذين 
يش����عرون بأن س����معتهم 
أصبحت على »كف عفريت« 
وأصابه����ا الس����وء مبجرد 
اإلعالن عنها مبجلس األمة 
حت����ى وان حك����م القضاء 

ببراءتهم.

الدائرة اجلزائية  ألغت 
األولى مبحكمة االستئناف 
أمس برئاس����ة املستش����ار 
صالح املريشد وأمانة سر 
عبداهلل الزير حكم محكمة 
أول درجة وقضت ببراءة 
جمي����ع املتهمني في قضية 
اختالسات مكتب مؤسسة 
البت����رول الكويتي����ة ف����ي 

طوكيو.
وعقب ص����دور احلكم 
ص����رح دف����اع املتهم األول 
احملام����ي جني����ب الوقيان 
ل� »األنب����اء« بأنه البد من 
اإلشارة الى أن اتهام هؤالء 
املوظف����ني كان هو س����ند 
االستجواب املقدم ضد وزير 
النفط السابق الشيخ علي 
اجلراح ألنه خاص مبوظفي 
مكتب ش����ركة البترول في 
طوكيو وعرضت صورهم 
وأنهم اختلسوا مبالغ من 

حسابات املكتب.
وحي���ث ان محكم���ة 
االستئناف اآلن قد أصدرت 
حكما بب���راءة املوظفني، 
ونفت عنهم االتهام جملة 
وتفصيال وانه ال أس���اس 
له من القانون أو الواقع، 
فم���ن س���يقوم اآلن برد 
مظلمة ه���ؤالء املوظفني 
الذين عرض���ت صورهم 
مبجلس األمة والتشكيك 
بذممهم؟ وكذل���ك مظلمة 
وزي���ر النف���ط الس���ابق 
الذي  الشيخ علي اجلراح 
الوزارة بسبب  ابتعد عن 

وأخيرا البد من ش����كر 
العادل  الكويت����ي  القضاء 
إلصداره حكم البراءة ورد 
مظلم����ة املوظف����ني. وإننا 
سنقوم باتخاذ اإلجراءات 
القانونية قبل كل شخص 
سواء كان عضو مجلس أمة 
أو أي فرد تعرض لسمعة 
هؤالء املوظفني وتس����بب 
في معاناتهم طوال األربع 
سنوات وهم يحاولون إزالة 

شبح االتهام.
العامة قد  النيابة  كانت 
أسندت للمتهمني )3 مواطنني 
وش����خص يابان����ي( تهمة 
اختالس مبلغ 182.871 دينارا 
حتت بن����د ضيافة الوفود 

وحفالت االستقبال.
كان املتهمان األول والثاني 
)بصفتهما موظفني عموميني( 
قد قدما جلهة عملهما فواتير 
ومستندات صرف ثابت بها 
إقامة  على خالف احلقيقة 
برامج ضيافة وترفيه لعمالء 
البترول  مكتب مؤسس����ة 
الكويتي����ة بطوكي����و وفقا 
للبرامج املعدة سلفا مبعرفة 
املكتب مما حمل جهة عملهما 
املبالغ املتحصل عليها بدون 

وجه حق.
وق����د قض����ت محكم����ة 
اجلناي����ات باالمتن����اع عن 
النطق بعق����اب املتهمني ال� 
4 وأمرته����م بتوقيع تعهد 
بكفالة مالية قدرها 100 دينار 
يلتزمون فيها بحسن السير 

والسلوك ملدة سنة.

احملامي جنيب الوقيان

كون����ا: أكد مدير عام االدارة العامة لالطفاء 
اللواء جاس����م املنصوري أن متابعة كل ما هو 
جديد في علوم االطفاء من أسباب النجاح في 

اجلانب املهني.
جاء ذلك في كلمة للواء املنصوري خالل لقاء 
تعريفي لعدد من املديرين املتقاعدين واملديرين 
الذين مت تعيينهم مؤخرا في عدد من احملافظات 
وادارات االطفاء، معربا عن شكره للمتقاعدين 
الذين خدموا وطنهم من خالل عملهم في االطفاء 
وقدموا الكثير من االجنازات في سبيل تطوير 
اساليب وأسس عمل رجل االطفاء كل من موقعه. 
واش����اد بروح الفريق الواحد التي تسود بني 
القيادات االطفائي����ة، مؤكدا للقيادات اجلديدة 
أن تطوير الذات والعمل على متابعة كل ما هو 
جديد في علوم االطفاء من أسباب النجاح على 
املستوى الشخصي مشيرا الى ثقة االدارة العليا 
بهم. ودعا اللواء املنصوري املديرين اجلدد الى 
حتمل مسؤولياتهم باألمانة واالخالص واعطاء 

كل ذي حق حقه.
حضر اللقاء نائب املدير العام لشؤون الوقاية 
في االدارة العامة لالطفاء العميد أمني عابدين 
ونائب املدير العام للش����ؤون املالية واالدارية 

العقيد م.خالد التركيت.

المنصوري: متابعة الجديد في علوم اإلطفاء من أسباب النجاح الجيش األميركي يفرغ إطارات شاحنة علقت في جسر على »السادس«

»النيابة« أمرت باستمرار حجزه أمس حتى انتهاء التحقيق 

الجويهل: أحترم جميع أبناء القبائل وتربطني بهم عالقات وطيدة
وحصلت من غيورين على مستندات رسمية تكشف »مزدوجي الجنسية«

مؤمن المصري
في جلس����ة ماراثونية اس����تمرت 12 ساعة 
حققت النيابة العامة أمس األول حتى ساعات 
الفجر األولى من صباح أمس مع محمد اجلويهل 
على خلفية ثالث قضايا مرفوعة ضده إحداها 
من اإلدارة العامة ألم����ن الدولة، والثانية من 
احملامي محمد منور املطيري والثالثة من النائب 

مسلم البراك.
وقد سألت النيابة العامة اجلويهل عن التهم 
املسندة إليه فأنكرها، وهي كثيرة، منها إثارة 
النعرات الطائفية، وتقويض النظام االجتماعي 
في البالد، وإدارة قناة فضائية دون ترخيص، 
والتعدي على نواب في البرملان، فأنكر اجلويهل 
جميع هذه االتهامات، وهي اتهامات تتعلق بأمن 
الدولة، حيث ان ما صرح به في قناة »السور« 

الفضائية يخضع للتجرمي حسب قانون أمن 
الدولة، باعتب����ار أنه أثر على كيان الدولة في 

الداخل واخلارج.
وقد أمرت النيابة العامة باس����تمرار حجز 
اجلويه����ل، احملتجز لدى مباح����ث أمن الدولة 
منذ عودته إلى البالد قادما من القاهرة مساء 
اخلميس املاضي، حلني عرضه على النيابة مرة 
أخرى الستكمال التحقيق ومزيد من الدراسة 
وعليه����ا أعيد صباح أمس إل����ى مبنى اإلدارة 

العامة ألمن الدولة.
وفي الساعة اخلامسة من عصر امس نقل 
اجلويهل من مبنى أمن الدولة الى النيابة مجددا 
الس����تكمال التحقيقات واالستماع ألقواله في 
القضايا املرفوعة ضده وما ان أعيد فتح التحقيق 
حتى جدد اجلويهل إنكاره جلميع التهم جملة 

وتفصيال بعد ان س����ردها عليه وكيل النيابة 
فيما طالب فريق الدفاع عنه بإطالق س����راحه 

بأي مقابل تراه النيابة مناسبا.
وردا على سؤال النيابة العامة عن قضية 
مزدوجي اجلنس����ية »أكد اجلويه����ل أن لديه 
مستندات رس����مية وموثقة حصل عليها من 
أشخاص غيورين على البلد، وأن قضية مزدوجي 
اجلنسية هي قضيته ولن يتنازل عنها. مؤكدا 
احترامه جلميع ابناء القبائل الذين تربطهم به 
عالقات وطيدة، مشيرا إلى أن عددا من النواب 
دأب على مهاجمته كثيرا مبناسبة ودون مناسبة، 
وفي معرض سؤاله عن مزدوجي اجلنسية ومبن 
يقصد مبزدوجي اجلنسية قال اجلويهل: »أنا 
ال أقص����د البدو، بل أقصد البدو واحلضر وأي 
فئة أخرى وأي ش����خص ينتمي ألي من فئات 

املجتمع الكويتي مبتلك جنسية أخرى من أي 
دولة أخ����رى، وغير صحيح أنني حددت دوال 
بعينها بل أقصد ان أي مخالفة لقانون اجلنسية 
بامتالك جنسية أخرى تستوجب تطبيق القانون 

ضد أي شخص مزدوج اجلنسية.
وعن التعرض لنواب في البرملان وإطالق 
صفات ونعوت مش����ينة بحقهم قال اجلويهل: 
»بعضهم في ندواتهم أطلقوا علي نعوتا أسوا 
بكثير مما قلت عنهم، وأنا مستعد لتحمل نتيجة 
ما قلت عنهم ولكنني لم اشتم ال عوائلهم وال 

انتماءاتهم وال الفئة التي ينتمون إليها«.
وأمرت النيابة باستمرار حبسه حتى انتهاء 

التحقيق معه.
وكان اجلويهل قد تفوه بألفاظ، خالل برنامج 
بثته قناة »الس����ور« الفضائية التي ميتلكها، 

واعتبر ما قاله خالل برنامج »السراية« فعاليات 
سياس����ية خروجا عن اللياق����ة وأدب احلوار 
ومحاول����ة لضرب الوحدة الوطنية ونس����يج 
املجتمع. وقد مت رفع عدة دعاوى قضائية ضد 
اجلويهل من عدد من النش����طاء السياس����يني 
والنواب باإلضافة إل����ى الدعوى املرفوعة من 

اإلدارة العامة ألمن الدولة.
وحضر التحقيق مع اجلويهل فريق دفاع 
مكون م����ن احملامني ري����اض الصانع ومحمد 
الضويحي وجاس����م التويتان ووليد الشراح. 
وقد أه����اب احملامي الصانع بوس����ائل اإلعالم 
على اختالفها ألن حتترم س����رية التحقيقات 
وعدم اخلوض ف����ي تفاصيل التحقيق حرصا 
على حسن مجريات حتقيق العدالة واحتراما 

لقدسية القضاء.

محمد الجالهمة
لم يجد جنود في اجليش 
األميرك���ي وق���وة األرتال 
التابعة لقطاع العمليات من 
وسيلة للتعامل مع إحدى 
مركباتهم التي علقت بجسر 
سوى استخدام أسلوب إفراغ 

إطاراتها من الهواء.
ووفق شاهد عيان فإن 
ش���احنة كانت حتمل آلية 
عس���كرية علقت عند احد 
الدائري السادس،  جسور 
وه���ذا ما أدى ال���ى عرقلة 
حرك���ة الس���ير، ووج���د 
رجال اجليش األميركي ان 
الوحيدة خلفض  الوسيلة 
العالقة  املركب���ة  ارتف���اع 
هي إف���راغ التواير وما ان 
حدث حتى مرت الشاحنة 
العس���كرية واآللي���ة من 
اجلسر فيما حلقت أضرار 
غير جسيمة باجلسر الذي 

شهد االنحشار.

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
أوكار االتص����االت الدولية وباعة اخلمور احمللية يتس����اقطون في 
محافظ����ات األحمدي واجلهراء والفروانية والتي يرأس األمن فيها على 
التوال����ي وبحكم األقدمية العميد عبدالفت����اح العلي مدير أمن األحمدي 
والعميد غلوم حبيب مدير أمن الفروانية والعميد محمد طنا مدير أمن 
اجلهراء. ففي منطقة األحمدي داهم رجال أمن األحمدي يتقدمهم الرائد فالح 
الهذيلي وكرا لالتصاالت الدولية وضبط بداخله آسيويون، كما أسفرت 
احلمالت التفتيشية عن توقيف وافدين آسيويني بجرم السرقة املشهود 
وأحيال الى االختصاص، كما مت ضبط وافدين من اجلنس����ية اآلسيوية 
وعثر معهما على نحو 20 زجاجة خمر محلي واعترفا بأنهما كانا بصدد 

بيعها على وافدين يعملون في مجال البناء في منطقة الزور.
وإلى الفروانية متت مداهمة وكر لتصنيع اخلمور احمللية وضبط بداخله 

آسيويان وعثر معهما على كمية من اخلمور واحيال الى االختصاص.
وفي اجلهراء كان����ت هناك معلومات اعقبته����ا مداهمات في القصر 
واسفرت عن اغالق وكر لالتصاالت الدولية وضبط عدد من اآلسيويني 

ما بني مستفيد من اخلدمة املسروقة أو مقدمي هذه اخلدمة.

حمالت أمنية في األحمدي والفروانية والجهراء
تحصد أوكار اتصاالت ومصانع خمور محلية

في استقبالهم ضابط االرتباط 
ماجد الصليلي ومت نقل املصابني 
بواس���طة فؤاد عوض ومحمد 
الشمري ومساعد السعيدي. كما 
شهد  طريق الدائري السادس 
حادث تصادم آخر أس���فر عن 
إصابة س���يالني ومص���ريني، 
الفت���ا إل���ى ان املصابني نقلوا 
العمر  للعالج بواسطة ربحي 
ومس���اعد املطي���ري واحم���د 
العفاس���ي كما اصيب كويتي 
وبدون في حادثتني منفصلتني 
على شارع اخلليج، وعلى طريق 

كبد باجتاه اجلواخير.
وقال بوحيمد ل� »األنباء« ان 
بالغا ورد عن حادث تصادم على 
طريق كبد واسفر احلادث عن 
إصابة خليجي ومواطنة وان 
رجال الطوارئ خالد الرشيدي 
وجمال حلم���ي وعصام احمد 
نقلوا املصابني الى مستش���فى 

الفروانية.

أن املواطن كان قد لفظ أنفاسه 
األخيرة.

كما اس���فرت احلوادث عن 
إصابة اكثر من عشرة أشخاص 
منهم اسرة مكونة من 4 نساء 
وطفلني اثر انقالب على طريق 
الساملي، مشيرا الى ان املصابني 
نقلوا إلى مستشفى اجلهراء وكان 

أمير ذكي
في الوقت ال���ذي أعلن فيه 
إدارة  ف���ي  املنس���ق اإلعالمي 
الطبي���ة عبدالعزيز  الطوارئ 
بوحيمد عن أن إدارة الطوارئ 
تعاملت خالل االسبوع املاضي 
مع 921 حال���ة جرى نقلها إلى 
املستشفيات بواسطة سيارات 
االسعاف وكان من بينهم 179 
مصاب���ا في ح���وادث مرورية 
البالد خ���الل االربع  ش���هدت 
والعش���رين س���اعة املاضية 
سلسلة من حوادث السير التي 
أودت بحياة شخ���صني أحدهما 
مواطن مسن يب���لغ من العمر 72 
عاما وآسيوية تعرضت للدهس 
الدائري اخلامس،  على طريق 
مش���يرا الى ان املواطن املسن 
توفي اثر حادث تصادم خلف 
اسطبالت اجلهراء وسارع إلى 
الطوارئ  البالغ رج���ال  موقع 
حسني محمود واحمد فهمي إال 

بوحيمد: 179 مصابًا جراء حوادث سير األسبوع الماضي
ومصرع مواطن وآسيوية وإصابات في حوادث أمس

)متين غوزال(


