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إعداد: مؤمن المصري

أعرب أمني عام 
الوطني  التحالف 
الدميوقراطي خالد 
الفضالة عن  سند 
التخاذ  اعتـــزازه 
القانون مجراه من 
خـــالل مثوله أمام 
النيابـــة صبـــاح 
امـــس، متمنيا أن 
القضيـــة  تكـــون 
املرفوعة عليه من 
قبل ســـمو رئيس 
الشـــيخ  الوزراء 
ناصر احملمد فرصة 

له لبيان موقفه وتوضيح احلقائق حول ما قاله في احد التجمعات حول مصروفات 
ديوان رئيس الوزراء.

وقال الفضالة في تصريح صحافي بعد خروجه من النيابة التي حققت معه قرابة 
٥ ســـاعات امس، «القضية اآلن أصبحت في أيد أمينة لدى قضائنا العادل بعيدا عن 
املزايدات اإلعالمية التي يطلقها البعـــض، ونتمنى أن تكون هذه القضية فرصة لنا 
لنعرف كشعب ما احلقائق من خالل محراب العدالة بعد عدم متكننا من معرفة ذلك 
من خالل مجلس األمة»، مشـــيرا الى انه من حق ســـمو رئيس الوزراء رفع القضايا 
ومن حقنا التعبير عن رأينا كما هو من حق الشعب الكويتي أن يعرف احلقيقة، واذا 
كان الســـبيل لذلك من خالل القضية املرفوعة ضدي فليكن، فهذه هي ضريبة العمل 

السياسي وأنا مستعد لتقبلها، معربا عن ثقته في حكم القضاء واجراءاته.
واطلقت النيابة العامة أمس اســـتدعاء أمني عـــام التحالف الوطني خالد الفضالة 
بكفالة مالية قدرها ٢٠٠٠ دينار بعد التحقيق معه على خلفية الشكوى املرفوعة ضده 

من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في قضية سب وقذف.
كان دفاع احملمد احملامي عماد السيف أكد في شكواه أنه بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٦ شارك 
الفضالة في ندوة بعنوان «ارحل فنحن نســـتحق األفضل» في ســـاحة اإلرادة أمام 

مجلس األمة حضرها مجموعة من املواطنني وممثلي وسائل اإلعالم.
وأضاف أن املشكو في حقه قال في الندوة «إن الشيك الذي أظهره النائب د.فيصل 
املسلم اعتقد أنه ليس الشـــيك الوحيد وأكاد أجزم «أحلف» ومتأكد بدرجة ١٠٠٪ أن 
غير الشـــيكات يوجد مبالغ كاش، وأنا أقولكم شـــلون في كاش أكو شيء يسمونه 
غسيل األموال، ومن ال يعرف أبجديات غسيل األموال، فسمو رئيس مجلس الوزراء 
علمنا إياهم، كلنا نشتري بخور مبليون ومسابيح وبشوت وعطور، فمن هنا خرجت 

املاليني وانصرفت باالنتخابات على القنوات وعلى الصحف».
 وأشار الدفاع في مذكرته إلى أن ما نسبه الفضالة إلى سمو رئيس الوزراء خالل 
مداخلته في هذه الندوة يعد اتهاما صريحا بارتكابه جرمية غسيل األموال وهي جرمية 
يعاقب عليها القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن مكافحة عمليات غسيل األموال، كما 
أنه يعتبر من قبيل القذف الذي يؤذي سمعة الشاكي ويتهمه بواقعة لو ثبتت بحقه 
الســـتوجبت عقابه ومؤاخذته جنائيا وسياسيا. وأضاف السيف: كما أنه في الوقت 
ذاته يعتبر من قبيل السب الذي يحط من اعتبار وقدر الشاكي بني بني وطنه وهو ابن 
األسرة احلاكمة وأحد مراجعها العليا ورئيس حكومة الكويت املؤمتن على مقدراتها 

وأموالها العامة ومستقبل أجيالها القادمة.

قررت الدائرة التجاريـــة املدنية الرابعة باحملكمة 
الكلية أمس برئاســـة املستشـــار أبو الفضل خليفة 
وأمانة سر أحمد جنم حجز دعوى التعويض املقامة 
من النائب خالد العدوة ضد وزير الداخلية جللســـة 
١٧ فبراير املقبل للحكم. كان العدوة قد قدم صحيفة 
دعوى قال فيها: إنه فوجئ بإعالن أســـماء العشـــرة 
األوائل الفائزين بعضوية مجلس األمة ٢٠٠٩ وليس 
من ضمنهم اسمه رغم حصوله على عدد أصوات يفوق 
ما حصل عليه املرشح بادي حسيان الدوسري الذي 

حصل على املركز العاشر.
فاعترض وكيله احلاضر بلجنة االنتخابات الرئيسية 
ـ في حينهـ  على النتيجة إال أن رئيس اللجنة لم يثبت 
هذا االعتراض فاستعصم الوكيل باعتراضه ورفض 
التوقيع على محضر عمل اللجنة النهائي مثبتا بذلك 

اعتراضه على ما انتهت إليه من أعمال التجميع.
ومن ثم قـــام العدوة باللجوء إلى احملكمة الدســـتورية التي أصدرت حكمها في ٢٨ 
أكتوبـــر املاضي بأحقيته في مقعد مجلس األمة عن الدائرة اخلامســـة، وطالب العدوة 

بتعويض عن األضرار املادية واألدبية مببلغ مائتي ألف دينار.
وصرح احملامى محمد منور املطيري عقب اجللسة بأنه قدم للمحكمة شهادة صادرة 
من مجلس األمة ثابت بها املميزات التي يحصل عليها العضو من مكافآت وبدالت ومزايا 

أخرى حرم منها موكله طيلة فترة الطعن وحتى صدور احلكم بإعالن فوزه.

هاني الظفيري
أقدم وافد سوري ٤٥ سنة على االنتحار 
عن طريق تقطيع معصم اليد ليتم نقله 
الى مستشفى الفروانية من منزله الكائن 
في منطقة خيطان بعد ان أبلغ ذويه غرفة 
العمليات ليتم تســـجيل قضية حملت 

مسمى محاولة انتحار.

وإلى اجلهراء، فقد انقذ رجال االطفاء 
طفل، يبلغ من العمر ســـنتني ونصف 
السنة عن انحشـــاره في حفرة احلمام 
اجلاكوزي الذي أدخل منتصف جسده 
داخلها ليحضر الى املوقع الرائد النشط 
مطر سبيل وســـجلت قضية في مخفر 

املنطقة بالواحة.

عربي حاول االنتحار بقطع شرايين يده

الفضالة: يحق لرئيس الوزراء رفع القضايا
 ومن حقنا التعبير عن رأينا

بعد إطالق سراحه بكفالة مالية قدرها ٢٠٠٠ دينار 

حجز دعوى العدوة ضد وزير الداخلية 

خالد سند الفضالةاحملامي عماد السيف

احملامي محمد منور

الخليفة: االنتشار المنظم بين أوساط المتعاطين كفيل بضبط تجار السموم

«المكافحة» أسقطت تاجر قماش جلب كيلو هيروين 
و٢٥٠٠ غرام أفيون في سيارة غادر بها برًا وحضر بها بحرًا

٥ غرامات وراء ضبـط الكمية و«الداخليـة» تقدر المضبوطات بــ ١٣٥ ألف دينار

العميد الشيخ أحمد اخلليفة

املتهم وأمامه املضبوطات

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
احبط رجـــال االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات بقيادة العميد 
الشيخ احمد اخلليفة محاولة ضخ 
كيلو هيروين وكيلوين ونصف 
من مادة األفيون وذلك بعد توقيف 
ايراني اعتـــرف بانه جلب هذه 
الكمية الكبيرة من املواد املخدرة 
وذلك باخفائها في اطار مركبته 
التي ســـافر بها برا الى موطنه 
وعاد بها بحـــرا من خالل منفذ 
الشويخ البحري، فيما قّدر مصدر 
امني سعر املخدرات املضبوطة 
بنحو ١٣٥ الف دينار. واستنادا 
الى مصـــدر امني فإن معلومات 
وصلت الى مدير عام االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات العميد الشيخ 
احمد اخلليفة عن حيازة تاجر 
ايراني اجلنسية للمواد  قماش 
املخدرة وقيامه باالجتار في هذه 
املخدرات بالتجزئة، وعليه كلف 
العميد الشيخ احمد اخلليفة ادارة 
املكافحـــة الدولية بقيادة املقدم 
يوسف اخلالدي والرائد مشعل 
القحطانـــي والنقيبـــني نواف 
بشـــير وحمد احلمـــد مبتابعة 
امني  املعلومات. وقـــال مصدر 
ان فريق العمل وبعد مشاورات 
استطاعوا استدراج املتهم االيراني 
الى بيـــع ٥ غرامات مـــن مادة 
الهيروين مقابل ١٥٠ دينارا وحدد 
مكان تســـليم وتسلم املخدرات 
في منطقة شرق، وحال حضور 
املتهم وتســـليمه املواد املخدرة 
وتســـلمه املبلغ املالي املرقم مت 
القبض عليه. وأضاف املصدر: 
قام رجال املكافحة باخضاع املتهم 
للتحقيق ملعرفـــة مكان اخفائه 
بقية املواد املخدرة وايضا ملعرفة 
كيفية دخول املخدرات الى داخل 
البالد، مشيرا الى ان املتهم ارشد 
عن املخدرات داخل شقة مستأجرة 

في منطقة شرق، وانتقل رجال 
املكافحة الى الشقة وعثر بداخلها 

على الهيروين واألفيون.
أما بشأن كيفية تهريب هذه 
املخدرات الـــى داخل البالد فقد 
اعترف االيرانـــي وفق املصدر 
االمنـــي بأنه خطط الدخال هذه 
الســـموم املخدرة، حيث خرج 
مبركبتـــه اخلاصـــة متجها الى 
موطنـــه ايـــران، ومن ثـــم قام 
بوضـــع املخـــدرات املضبوطة 
داخل اطـــار املركبة وحضر بها 
عن طريق البحر مستقال باخرة 
ايرانية حطت في ميناء الشويخ، 
ومتكن مـــن خالل هذه الطريقة 
من ادخال هذه السموم املخدرة 
متهيدا لتصريفها داخل السوق 
احمللـــي. وأكد املصدر األمني ان 
اعترافات املتهم االيراني ويدعى 
«تقي» كفيلة بأن يحال بتهمتي 
جلب املواد املخدرة واالجتار بها 
وهي جرمية متى ما أدين مبوجبها 
كفيلة بإحالـــة املتهم إلى حبل 
املشنقة. الى ذلك اعتبر مدير عام 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
الشـــيخ احمد اخلليفة  العميد 
ضبط هذه الكمية الضخمة من 
املواد املخدرة داللة على ان رجال 

الرجيب أشاد بجهود المضاحكة والحسيني والسالمي

املنيع  املكافحة يبقون احلصن 
حيال ضخ السموم املخدرة الى 
اوساط املتعاطني، مؤكدا ان الدعم 
الذي تلقاه االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات من صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد حفظه اهللا 
ورعاه ومن القيادة السياســـية 

ومجلس االمة والشعب الكويتي 
وسام فخر يدعونا الى بذل املزيد 

من اجلهود حلماية ابنائنا.
وأشار العميد اخلليفة الى ان 
املتهم ورغم انه استطاع ادخال 
املخدرات الى داخل الكويت اال ان 
االنتشار املنظم لرجال املكافحة 

يحول دون ان يبث جتار السموم 
جتارتهم املسمومة، مشيدا في 
الوقت ذاته بتعاون جميع ضباط 
املكافحة فيما بينهم بهدف منع 
ضخ الســـموم واملخدرات وهو 
ما انعكس على زيادة أســـعار 

املخدرات.

واجهة املنزل بعد اخماد النيران

امير زكي
متكن رجال مركز اطفاء املنقف بإخماد ألسنة لهب 
اندلعت داخل منزل وانقاذ آسيوي تعلق بني ألسنة 
اللهب، وكانت عمليات الداخلية تلقت بالغا باندالع 
حريق فجر امس وتوجــــه للتعامل معه املالزم اول 
علي بوســــكندر واالطفائيان مشعل العليان وضهر 

البطي ليقوما باخماد ألسنة اللهب.

من جهة اخرى لقي مواطن مسن (٧٣ عاما) مصرعه 
حتت عجالت مركبة أملانية على الطريق الفاصل بني 
منطقتي القادسية واملنصورية ليقوم اجلاني بتسليم 
نفسه لرجال االمن بعد ان قال انه فوجئ باملسن يعبر 
الطريق دون االنتباه الى املركبات وســــجلت قضية 
دهس ووفاة. كما شهد طريق الغزالي السريع دهس 

وافد مصري ٢٦ عاما ادى الى مصرعه .

إنقاذ وافد علق بين ألسنة اللهب
ومصرع مصري وكويتي مسّن دهسًا

أمير زكي ـ عبداهللا قنيص
احيل خليجي الى مخفر 
كيفـــان ووجهت اليه تهمة 
اهانة رجـــال امن ومقاومة 
ســـلطات الى جانب اقالق 
راحة.  وقـــال مصدر امني 
ان بالغـــا ورد الى عمليات 

الداخلية من شقيق املتهم، 
وتضمن البالغ ان شـــقيقه 
حضـــر الى املنزل في حالة 
غيـــر طبيعيـــة وعليه مت 
توجيـــه دوريات من جندة 
البالغ  الى موقع  العاصمة 
باشراف مدير جندة العاصمة 

العقيد يوسف الهمالن وفور 
بدء ضبط املتهم فوجئ رجال 
االمن مبقاومة ملنعه من قبل 
املتهم ومزق مالبس رجال 
االمن ما دعا رجال النجدة الى 
طلب اسناد امني وتوقيف 

اخلليجي.

خليجي أهان رجال نجدة  عرس العدان كلف مواطنة ٢١٩٠ دينارًا 
و٣٠٠  اختفت من داخل مركبة مواطن

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
تقدمت مواطنة الى مخفر العدان بعد تعرضها لسرقة حقيبة اليد والتي 
بداخلها عقدان من األملاس عيار ٢١ تقدر قيمتها بـ ١٨٠٠ دينار ومبلغ مالي 
٣٩٠ دينـــار اثناء حضورها احد حفالت الزفاف. من جانب آخر فقد تقدم 
مواطن الى مخفر صباح الســـالم بعد تعرض مركبته للكســـر وللسرقة 
حيث فوجئ املواطن بأن محفظته املوجودة بداخل املركبة والتي بها ٣٠٠ 
دينار قد اختفت لتسجل قضية. والى الوفرة، فقد تعرضت مزرعة مواطن 

لسرقة املعدات والتي تقدر قيمتها بـ ١٣٠٠ دينار .

اللواء متقاعد شافي السامليالفريق متقاعد يوسف املضاحكةالفريق أحمد الرجيب

الداخلية  اســـتقبل وزير 
الفريق الركن الشيخ م.جابر 
اخلالد في مكتبه مبقر وزارة 
املقدم  الداخلية صباح امس 
الـــذي اهدى  رشـــدي املري 
لوزير الداخلية نســـخة من 
رسالة الدكتوراه التي حصل 
عليها حتـــت عنوان «النظام 
القانوني للجـــرف القاري – 
دراسة تطبيقية على منطقة 

اخلليج العربي».
وقد توجه الوزير بالتهنئة 
للمقدم راشد املري على بحثه 
الذي يعـــد اضافة  العلمـــي 
حقيقيـــة للمكتبة القانونية 
الكويتية خاصة انه نال درجة 
امتياز مع  الدكتوراه بتقدير 

مرتبة الشرف.
وشـــدد اخلالـــد على ان 

وقـــد نقل الفريـــق احمد 
الرجيب الى املكرمني حتيات 
وتقدير وزير الداخلية الفريق 
الركن الشيخ م.جابر اخلالد 
على اسهامهم البارز وعملهم 
الـــدؤوب املخلـــص من اجل 
الوطن وامان  ترســـيخ أمن 

املواطنني.
وأكد انهم كانوا نعم الرجال 
في مواقعهم وان كال منهم قدوة 
يحتذى في البذل والـــعطاء.

واعرب الفريق الرجيب عن 
اطيــب متنياته لهم بالتوفيق 
فـــي حـــياتهم  والنـــجـــاح 

املقبلة.. 
ومن جانبهم عبر املكرمون 
الشـــكــر والتقدير لهذا  عن 
التكرمي، وانه يـــؤكد ان وزارة 

الداخلية ال تنسى ابناءها.

السبيل ملواكبة التطور العاملي 
في املجـــال االمني ومواجهة 
التحديـــات املاثلة يتحدد في 

النهج العلمي.
وفي اطار السياســـة التي 

ارست قواعدها القيادة العليا 
لوزارة الداخلية بتكرمي ابنائها، 
استقبل وكيل وزارة الداخلية 
الفريق احمـــد الرجـــيب في 
الداخلية  مكتبه مبقر وزارة 

صباح امـــس كال من الفريق 
متقاعد يوســـف املضاحكة 
واللـــواء متقاعـــد ســـعود 
احلســـيني واللـــواء متقاعد 

شافي الساملي.

العميد الشيخ علي اليوسف

عبداهللا قنيص ـ هاني الظفيري
علمت «األنباء» ان رجال ادارة بحث وحتري محافظة العاصمة 
قاموا بتسجيل قضية اهانة رجال امن ضد شخص بدون قاومهم 
اثنـــاء مداهمتهم ملنزله بحثا عن ابنـــه الذي ارتكب وآخرون عدة 

قضايا سطو وسلب باالكراه.
وكان رجال مباحث الصليبخات قـــد تعرضوا ملقاومة عنيفة 
اثناء محاولتهم ضبط متهم بدون بعد معلومات عن وجوده داخل 
منزله، كما اقدم البدون الهارب وآخرون على التهجم على احد قوة 

مباحث الصليبخات فجرا، ما أحدث به اصابات بالغة.
علـــى صعيد متصل، قال اقـــارب االب الذي القي القبض عليه 
نظيـــر هروب ابنه انهم بصدد مالحقـــة قوة مباحث الصليبخات 

واتهامهم باساءة استخدام السلطة.
يذكر ان قضية السطو تلقى اهتماما من قبل مدير عام االدارة 
العامة للمباحث اجلنائية العميد الشيخ علي اليوسف نظرا القدام 
املتهمني على ارتكاب سلسلة من اجلرائم املتعاقبة والتي تخللها 

استخدام القسوة املفرطة.

مباحث الصليبخات سجلت قضية 
وأقارب األب المحتجز يتهمون «الداخلية» بالقسوة


