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النواف: طالبات الدفعة الثانية 
يتخرجن اليوم مع زمالئهن الضباط

اختتم وكيل وزارة الداخليـــة املساعد 
لشؤون التعليم والتدريب رئيـــس جلنة 
اإلعداد الحتفاالت التخريـــج اللـــواء الشيخ 
أحمد النواف سلسلـــة من االجتمـــاعـــات 
بحضـــور مدير عـــام أكـــادميية ســـعد 
العبداللـــه للعلوم األمنية نائـــب رئيس 
جلنة اإلعداد، املشـــرف العام اللواء فهد 
الشـــرقاوي، وعدد من قيادات األكادميية 
ورؤساء وأعضاء اللجان العاملة في حفل 
تخريج الدفعة 36 مـــن الطلبة الضباط 
والدفعة 21 من الطلبة ضباط االختصاص، 

والدفعة الثانية من طالبات معهد الهيئة 
املساندة.

واكد اللواء الشيخ احمد النواف على 
ضرورة ظهور هذا احلفل باملظهر الالئق 
برجال األمن خاصة ان صاحب الســـمو 
األمير املفدى الشيخ صباح األحمد سيشمله 

برعايته اليوم.
وذكر النـــواف ان احتفـــال هذا العام 
سيشهد تخريج الدفعة الثانية من طالبات 
معهد الهيئة املساندة مع إخوانهم الطلبة 
الضباط والتحاقهن بالعمل جنبا الى جنب 

في اجهزة وزارة الداخلية.
وقال إن القيادات األمنية قامت بتوفير 
كل سبل دعم وجناح هذا االحتفال وتسخير 
كافـــة اإلمكانات حتى يليـــق باحلضور 

ومنتسبي وزارة الداخلية.
 مشـــيرا بذلك الى ضـــرورة التعاون 
والتنسيق بني كافة اللجان وسرعة اتخاذ 
القرار لكي يكون هناك اجناز متميز لكافة 
اجلهود املشاركة في هذا احلفل مؤكدا ثقته 
فيمن مت اختيارهـــم لهذا العمل ومتمنيا 

للجميع التوفيق.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

ئ مرشح المجلس البلدي السابق خالد السريع »التمييز« ُتبرِّ
من تهمة التزوير ومحاميه يطالب بتعويض موكله

قضـــت الدائـــرة اجلزائية مبحكمة 
التمييز أمس برئاســـة املستشار أحمد 
العجيل وأمانة سر صفوت املفتي ببراءة 
مرشـــح املجلس البلدي السابق خالد 
سريع الهاجري من تهمة التزوير التي 
كان قد أدين بها مـــن قبل محكمة أول 
درجة واالستئناف حيث قضت احملكمة 

باالمتناع عن النطق بعقابه.
وعقب صدور حكم البراءة صرح 
الســـريع احملامي حمـــود فهد  دفاع 
الهاجري لــــ »األنباء« بأن هذا احلكم 

يعتبر عنوانا للحقيقة.
 مضيفـــا: لقد أنصف احلكم موكلي 
ممـــا تعرض له من ظلـــم أثر عليه في 
مسيرته السياسية. فقد أثبت هذا احلكم 
بأن القضاء الكويتي، وعلى قمته محكمة 
التمييز، ســـياج للعدل ومنصف لكل 
مظلوم. وسيظل دوما احلصن احلصني 

لكل مظلوم.
وزاد الهاجـــري: لقد حرم موكلي من الترشـــح لعضوية 
املجلس البلدي بســـبب هذا احلكم الذي أدانه وهو برئ من 
تهمة التزوير، عندما صدر قرار وزارة الداخلية مبنع إدراج 
اسم خالد ســـريع الهاجري ضمن أسماء املرشحني لعضوية 

املجلس البلدي.
انه سيعود  الهاجري  وأكد احملامي 
بدعوى تعويض عما أصاب موكله من 
أضرار مادية وأدبية على من كان السبب 
بزج اســـمه في تلك القضية التي هو 

منها براء.
كانت النيابة العامة قد أسندت للسريع 
وآخر أنهما في شهر ديسمبر 2007 بدائرة 
مخفر شرطة الفحيحيل ارتكبا تزويرا 
في محرر رسمي بقصد استعماله على 
نحو يوهم مبطابقته للحقيقة وهو عدد 
)48( باعثة بريدية منسوب صدورها 
لوزارة املواصالت وذلك بجعل واقعة 
مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن 
املـــزورة مبعرفة  اصطنعوا احملررات 
مجهول وأمهروهـــا بتوقيعات وأختام 

منسوبة زورا ملكتب بريد الفحيحيل.
وبجلسة 2009/2/24 قضت محكمة 
أول درجة بالتقرير باالمتناع عن النطق 
بعقـــاب املتهمني على أن يقـــدم كل منهما تعهدا بكفالة مالية 
قدرها ألفا دينار يتعهد فيه بحســـن الســـير والسلوك ملدة 
سنة. استأنف املتهمان احلكم فقضت االستئناف بتأييد حكم 

أول درجة.

براءة مواطن من تهمة 
االتجار بالمخدرات

الثانية  الدائـــرة اجلزائية  قضت 
مبحكمة االستئناف برئاسة املستشار 
نصر ســـالم آل هيد بإلغاء حكم أول 
درجة القاضي بحبس مواطن عشـــر 
سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغرميه 
عشرة آالف دينار وقضت ببراءته من 

تهمة االجتار باملخدرات.
كان دفـــاع املتهم احملامـــي خالد 
الظفيري خالل جلسة املرافعة قد دفع 
ببطالن إذن النيابـــة العامة النعدام 
التحريات وعدم جديتها وانتفاء واقعة 
االجتار في حق موكله كما دفع ببطالن 
القبـــض والتفتيش النتفاء حالة من 

التلبس. وطلب براءة موكله  حاالت 
مما أسند إليه من اتهام.

وعقب صدور احلكم، أشاد الظفيري 
بنزاهة القضاء الكويتي العادل، مشيرا 
إلى أن احلكم قد أصاب احلقيقة التي 
كشـــفها أمام الهيئة املوقرة أال وهي 

براءة املتهم مما أسند إليه.
العامة قد أســـندت  النيابة  كانت 
للمتهـــم أنه حاز وأحرز مادة مخدرة 
)هيروين( بقصد االجتار. وقد أدانت 
محكمة أول درجة املتهم وقضت بحبسه 
عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وغرمته 

عشرة آالف دينار.

موظفو املجمع النفطي في ساحة املبنى بعد اإلخالء الوهمي

ضبط تاجر إقامات آسيوي 
يمارس السحر والشعوذة

10 حاالت وفاة 
بسبب الحوادث في أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أمس 
القبض على وافد آســـيوي بتهمة املتاجرة 
باإلقامات وعثر معه على أدوات سحر وشعوذة 
عند ضبطه، وجاء في بيان الداخلية ان االدارة 
العامـــة ملباحث الهجـــرة متكنت من ضبط 
أحد املقيمني من اجلنســـية اآلسيوية يقوم 
باالجتار باإلقامات عن طريق كفالء كويتيني 
مقابل مبلغ وقدره 400 دينار لكل معاملة من 
اجلنسية الهندية، وعليه مت االتفاق معه لعمل 
إقامة حيث أبدى اســـتعداده إلجناز معاملة 
اإلقامة »خدم« مقابل مبلغ مالي، ومت االتفاق 
معه وحتديد موعد ومكان للتسليم والتسلم 
وفـــي كمني له مت ضبطـــه، وعثر معه على 
عدد 3 جوازات هندية، خلدم مادة 20 يقوم 
بتحويلها لكفيل آخر، ومت العثور على أدوات 
سحر وطالسم، وتبني بعد ذلك أنه سمسار 
إقامات ومخالف لقانـــون اإلقامة وال يعمل 
لدى الكفيل وهو من أشهر املناديب لتوفير 
اإلقامات ويقوم بخداع املواطنني خصوصا 
الشباب بإغرائهم باملال لعمل اإلقامة وجار 

إبعاده عن البالد.

ذكرت اإلحصائية األســـبوعية حلاالت 
الوفيات غير اجلنائية »حوادث السيارات« 
الصادرة عن اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية أن 
الفترة من 13 الى2010/3/20 شهدت 10 حاالت 

وفاة ل ثالثة مواطنني، وسبعة وافدين.
وحثـــت إدارة اإلعالم األمنـــي املواطنني 
واملقيمني على التقيد بقواعد املرور وااللتزام 
باإلرشـــادات املرورية حفاظا على سالمتهم 

وحماية ألرواحهم.

مؤسسة البترول تجري إخالًء وهميًا
بالتعاون مع اإلطفاء والدفاع المدني

نفـــذت مؤسســـة البتـــرول الكويتية 
وبالتعاون مع »الدفاع املدني« و»االطفاء« 
أمس اخالء وهميا للمجمع النفطي، وذلك 
في اطار دائرة الصحة والسالمة مبؤسسة 
البتـــرول من اجل احملافظـــة على صحة 
العاملني وجتنيبهـــم التعرض للمخاطر، 
وأجرت املؤسسة التدريب االخالئي جلميع 
العاملـــني في املجمع النفطي )مؤسســـة 
البترول الكويتيـــة ـ وزارة النفط( وذلك 
لقياس مدى تعامل املوظفني مع اجراءات 
الطوارئ والقدرة علـــى مواجهة مختلف 

األزمات.

وبـــدأت عملية االخالء بعـــد أن دوت 
صفارات االنذار في مبنى املجمع النفطي 
محذرة من وقوع حريق وهمي اثر انبعاث 
دخان من احدى الغرف، وعلى الفور قام 
قادة فرق الطوارئ في أدوار املبنى مبساعدة 
املوظفني على اخلروج من املبنى والتجمع 
في ســـاحة املجمع النفطي واستدعاء كل 
من رجال االطفاء واالسعاف الذين هرعوا 
الى موقع احلريق الوهمي والتعامل معه 
والسيطرة عليه في فترة زمنية محدودة، 
وتقدمي املساعدة الطبية املطلوبة للموظفني 

الذين تأثروا من انبعاث الدخان.

احملامي حمود الهاجري

احملامي فيصل العتيبي

احملامي خالد الظفيري

المواطنة المتهمة بشبكة غسيل األموال مع الوزير البحريني تنفي التهمة:
بن رجب طلب مني 300 ألف ليساعدني في افتتاح بلياردو بالبحرين 

مص�در أمني مؤكدًا ما نش�رته »األنب�اء« :  المتهمة ُضبطت وبحوزتها ش�يك ب�� 9 ماليين يورو ص�ادر من نيجيريا

القضية كونه هو من كشف كامل تفاصيلها للسلطات 
األمنية. هذا وأرســـلت الشرطة البحرينية وفدا أمنيا 
إلى القاهرة مساء أول من أمس من أجل القبض على 
املصري )محمد.د( ملواجهتـــه باالتهامات الواردة في 
املذكرة القضائية البحرينية التي تفيد بأنه أحد الرؤوس 
املشتركة في تهمة غسيل األموال املتهم فيها الوزير بن 
رجب وعدد آخر من البحرينيني. هذا وعلمت »األنباء« 
من مصادر مطلعة على ســـير التحقيقات أن تنسيقا 
أمنيا يجري حاليا بني كل من الســـلطات األمنية في 
البحرين ونظيراتها في كل من الكويت ولبنان والقاهرة 
من أجل جمع كل أطراف القضية التي يعتقد وبحسب 
مصادر بحرينية انها ستشمل أطرافا عدة لم تكشف 
عنها التحقيقات حتى اآلن، وأوضحت املصادر أن وفدا 
أمنيا بحرينيا ســـيصل إلى البالد في غضون األيام 
القليلة املقبلة لالطالع على سير التحقيقات النيابية 

مع املواطنة وشقيقها وشريكها البدون.

السفير اإليراني في المنامة ينفي

وفي سياق متصل نفى السفير اإليراني في البحرين 
أمس أي عالقة للحرس الثوري اإليراني بقضية غسيل 

األموال املتهم فيها الوزير املقال منصور بن رجب.

بن رجب يجدد نفيه

وبحســـب ما نقلت وكالة األنباء الفرنسية أمس 
فـــإن الوزير املقال منصور بن رجب نفى أي ضلوع 
له في عمليات غسيل اموال، وقال بن رجب ان والءه 
»مطلق للقيادة فـــي مملكة البحرين وال ميكن ألحد 
ان يشكك فيه« مشـــيرا الى ان إقالته أتت »تسهيال 

للتحقيق«.
وذكر الوزير ان التهم املوجهة إليه »عارية متاما 
عن الصحة«، مشـــيرا الى ان البحرين »دولة قانون 

اللقاءات التي جمعت بينه وبني شريكته املواطنة 
)ا.ع.ر( وبحضور كل مـــن مدير مكتبه البحريني 
)خالد ر.( ومدير مكتبه الثاني املصري )محمد د.(، 
نافيا العتيبي أن يكون ملوكلته أو لشريكها البدون 
أو لشقيقها األصغر أي عالقة بالشيك املزور الذي 

يدور احلديث عنه. 

مدير مكتب الوزير كشف القضية

هذا وكشفت مصادر أمنية مطلعة إلى أن البحريني 
)خالد.ر( كان هو الذي أبلغ الســـلطات البحرينية عن 

تورط الوزير البحريني بن رجب مبحاولة مســـاعدة 
املواطنة )آ.ع.ر( صرف الشيك املزور. وأوضحت مصادر 
مطلعة على سير التحقيقات بني الكويت والبحرين أنه 
ومن وقائع حتريات الشرطة البحرينية أن قصة قضية 
املواطنة)آ.ع.ر( والشـــيك املزور ذي الـ 6 ماليني يورو 
بدأت بلقائها بالبحريني )خالد.ر(، بعد أن تعرفت عليه 
وعرضت عليه الشيك لصرفه، وأبلغته أنه سيحصل على 
نصيب من الشيك في حال متكن وساعدها بالوصول 
إلى الوزير البحريني، وأن البحريني )خالد.ر( متكن 
من إيصالها للوزيـــر بن رجب وقابلته في مكتبه بعد 
أن قامت بعد أن أقنعهـــا )خالد.ر( والذي يعمل مديرا 
ملكتـــب الوزير بن رجب تقدمي عدد مـــن الهدايا كنوع 
مـــن التقرب للوزير، ومبجـــرد أن جنحت في مقابلته 
عرضت عليه الشـــيك املزور بقيمة الـ 6 ماليني يورو 
بحضور البحريني )خالد.ر( ومدير مصري يعمل في 
مكتـــب الوزير ويدعى )محمـــد.د(، وطلب الوزير من 
املواطنة ثلث املبلغ ليساعدها في صرفه في البحرين، 
وعندما فشل الوزير بن رجب في صرف الشيك أعاده 
إلى املواطنة )آ.ع.ر( والتي ســـلمته بدورها إلى املدير 
املصـــري في مكتب الوزير واملدعـــو )محمد.د( ليقوم 
بصرفه فـــي لبنان ولكنه عندما فشـــل في صرفه في 

بيروت هرب إلى القاهرة.
وفد أمني بحريني إلى القاهرة

وتفيد التحريـــات األمنية البحرينية أن )خالد.ر( 
هو من توجه بنفســـه إلى الشرطة البحرينية وأبلغ 
عن نشـــاطات الوزير بن رجب املشـــبوهة وعليه مت 
إلقاء القبض عليه ومت كشـــف كامل تفاصيل القضية 
التي اتهمت فيها املواطنة وشقيقها وشريكها البدون 
واملدير املصري )محمد.د( الهارب في القاهرة، موضحة 
املذكرة القضائية أن )خالد.ر( يعتبر »شاهد ملك« في 

أمير زكي � مؤمن المصري � محمد الجالهمة
أمرت النيابة أمس باستمرار حجز املواطنة اخلمسينية 
)أ.ع.ر( املتهمة بالتورط في شبكة غسيل األموال املتهم 
فيها الوزير البحريني منصور بن رجب، وذلك من أجل 
عرضها اليوم الســـتكمال التحقيقات معها، كما حققت 
النيابة مع شـــقيقها األصغر وشريكها البدون اللذين 
أطلقت النيابة سراحهما مساء أول من أمس بكفالة 500 

دينار وأنكرا متاما عالقتهما بالقضية.
وبينما قــــال مصدر أمني لـ »رويتــــرز« ان املواطنة 
ضبطت وبحوزتها شيك بقيمة تسعة ماليني يورو )مؤكدا 
ما نشرته »األنباء« أمس(، الفتا إلى ان الشيك صادر من 
نيجيريا وان الوزير البحريني طلب منها صرفه نظير 
حصة من املبلغ متســـكت املواطنة بإنكارها معرفة أي 
عمليات غســـيل أموال أشيع أن الوزير البحريني كان 
يديرها وكررت ما سبق أن ذكرته أنها فقط عرضت عليه 
مساعدتها في احلصول على قطعة أرض من أجل إقامة 
مشروع جتاري خاص بها في البحرين وأنها ال تعرف 
كيف زج باسمها واسم شركتها في الشيك املزور البالغ 

قيمته 9 ماليني يورو.

حرس ثوري وأفيون

وقرأ وكيل النيابة على املواطنة املتهمة املذكرة 
البحرينية التي قدمت إلى الكويت بداية األسبوع 
اجلاري وقد حوت التالي: »تورط الوزير منصور 
بن رجب معها في غســـيل أمـــوال لصالح احلرس 
الثوري اإليراني ومصدر األموال جتارة األفيون«، 
وهـــو األمر الذي نفته املواطنة متاما وأنها لم تكن 
جزءا وال عضوا مع الوزير وانها تعرفت عليه في 
البحرين من أجل إقامة مشروع جتاري خاص وان 
اسم شركتها وضع على الشيك املزور دون علمها، 
وأكدت املواطنة أنهـــا حريصة على بلدها وأنها ال 

ترضى املساس بأمنه في قضية كهذه. 

العتيبي: موكلتي ضحية نصب

هـــذا ومثل احملامي فيصـــل العتيبي كدفاع عن 
املتهمـــني الثالثة بالقضية وهـــم املواطنة )ا.ع.ر( 
وشقيقها األصغر وشريكها البدون وقال العتيبي 
في تصريح خاص لـ »األنباء«: »إن موكليني الثالثة 
هم ضحايا قضية نصب كبيرة، ومت الزج بأسمائهم 
واسم شركة املواطنة في القضية بهدف توريطهم 
وهو ما ســـأثبته إن شـــاء اهلل خالل التحقيقات، 
وسأســـافر إلى البحرين )اليوم( االربعاء من أجل 
تقدمي مزيد من األدلـــة املهمة التي تنفي تورط أي 

منهم في قضية الوزير منصور بن رجب«.

مشروع تجاري وليس شيكًا

وقال العتيبـــي: »ان موكلتي )ا.ع.ر( ذهبت إلى 
البحرين مبعرفة سيدة أعمال بحرينية لتقوم بإنشاء 
شـــركة للديزل، وبعدها حتول املشروع إلى صالة 
بلياردو وإنترنت، وكل ما في األمر انها تعرفت على 
البحريني )خالد ر.( الذي يعمل مديرا ملكتب الوزير 
بن رجب وهو من عرض عليها أن تذهب إلى الوزير 
بن رجب ملساعدتها في تخليص أوراق األرض التي 
ستقيم عليها املشروع وان الوزير طلب منها 300 
ألـــف دينار بحريني لقاء تخليص معاملة أوراقها، 

وهو األمر الذي لم يتم«.

البدون والجواز البحريني

وكشـــف العتيبي عن أن الوزير بن رجب طلب 
من البدون شريك املواطنة مبلغ 30 ألف دينار لقاء 
اســـتخراج جواز ســـفر بحريني له ولعائلته وان 
البدون منح الوزير بن رجب هذا املبلغ وذلك في أحد 

المذكرة القضائية البحرينية: »الوزير والمواطنة الكويتية متورطان في غسيل أموال مخدرات لصالح الحرس الثوري اإليراني«

أعلنــــت اإلدارة العامة للمرور عن إغالق جزئي 
لبعض الطرق املؤدية إلى أكادميية سعد العبداهلل 
للعلوم األمنية اليوم االربعاء مبناســــبة احتفاالت 
األكادميية بتخريج 3 دفعــــات من الطلبة الضباط 
وضباط االختصاص ومعهد الهيئة املساندة. وذكرت 
اإلدارة في بيــــان صحافي أمس أن الطريق الفاصل 
ما بني معسكر احلرس الوطني واألكادميية من جهة 
واإلدارة العامة للمرور من جهة أخرى سيقتصر على 

باصات لنقل أهالي اخلريجني، مشيرة إلى أن الطريق 
املذكور وبدءا من تقاطعه مع الدائري الرابع سيتم 
إغالقه من السادسة والنصف صباحا وحتى نهاية 
االحتفال. وأضافت انه سيتم حتويل السير في الطريق 
املتفرع من طريق اجلهراء واملار باإلدارة العامة للمرور 
دون الوصول إلى أكادميية سعد العبداهلل، مشيرة 
إلى ان هناك 3 مفــــارز للمدعوين: األولى عند دوار 
األمم والثانية عند األكادميية والثالثة عند الشارع 

الداخلي املار بني األكادميية واإلدارة العامة للمرور 
والواصل ما بني الدائــــري الرابع وطريق اجلهراء. 
وأوضحت أنه وعمال على تسهيل احلركة املرورية 
سيتم توزيع العديد من الدوريات على طريق اجلهراء 
بدءا من تقاطع الغزالي مع طريق اجلهراء وتقاطع 
اجلاحظ مع اجلهراء ودوار األمم باإلضافة إلى الطرق 
املســــاندة لها لتســــهيل مرور األهالي للوصول إلى 

مبنى األكادميية.

»المرور«: إغالق جزئي لبعض الطرق المؤدية إلى أكاديمية سعد العبداهلل اليوم

البحريني »خالد ر.« كشف التفاصيل للسلطات البحرينية واعتبرته »شاهد ملك« المحامي فيصل العتيبي: موكلتي ضحية شبكة نصب يقودها الوزير البحريني 


