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أمير زكي
بصعوبة بالغة متكن رجال االنقاذ البحري من انقاذ 3 
مواطنني علقوا بزورقهم في منطقة طينية مبنطقة اخلويسات 
بني الصليبخات واجلهراء وكانت الصعوبة التي واجهت 
رجال االنقاذ البحري عدم وجود زوارق برمائية متكنهم 
من التعامل مع مثل هذه احلوادث. ووفق مصدر امني فإن 
عمليات الداخلية ابلغت عن ان 3 شبان كانوا متواجدين 

في البحر وانحس����ر عنهم املاء »اجلزر« بصورة مفاجئة 
ليجدوا انفس����هم عالقني، غير قادرين على االبحار وغير 
قادرين على السير بالزورق، وعليه مت اخطار ادارة االنقاذ 
البحري ليقوم رجال االنقاذ باملغامرة والسير الى االماكن 
الطينية النقاذ الشباب الذين كانوا في نزهة بحرية. ودعا 
مصدر اطفائي الى ضرورة االطالع على حالة الطقس قبل 

االبحار ومعرفة توقيت املد واجلزر.

»الجزر« يحتجز 3 مواطنين في الخويسات

العميد الشيخ علي اليوسف

.. اخلالد يقص شريط االفتتاح وبجانيه اللواء عبداحلميد العوضيوزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد يفتتح مقر مخفر الشامية اجلديد

األموال المفقودة من سيارة عربة األموال في الشويخ
 بلغت 159 ألف دينار.. والسؤال: »من أخذها؟!«

أكد وزي���ر الداخلية الفريق الركن م.الش���يخ جابر 
اخلالد ان القيادة السياسية مهتمة كل االهتمام بتحديث 

املؤسسة األمنية وتطوير مختلف قطاعاتها.
وقال اخلالد »اننا جندد العهد لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد على 

مواصلة البذل والعطاء في ظل قيادتهم الرشيدة«.
وكان الوزير اخلالد قد وصل إلى مركز شرطة الشامية 
في وقت س���ابق حيث كان في اس���تقباله وكيل وزارة 
الداخلية باإلنابة الفري���ق غازي العمر ووكيل الوزارة 
املساعد لشؤون األمن العام اللواء خليل يوسف الشمالي 
والوكالء املساعدون وعدد من قيادات وزارة الداخلية.

وانتقل الوزير اخلالد بعد ذلك إلى مبنى حتقيق الشامية 
اجلديد حيث تبادل احلديث مع رجال التحقيق وهنأهم 
باملبنى اجلديد، موضحا ان هذا املبنى يأتي متاشيا مع 

خطة وزارة الداخلية في تطوير مخافر الشرطة.
وأش���ار إلى ان���ه وحرصا من ال���وزارة على تفعيل 
التوصيات التي رفعتها اللجنة املشكلة بالقرار الوزاري 
رقم )3015/2009( على أهمية قيام جهاز التحقيق بأعماله 
بكل حيادية واستقاللية فقد حرصت الوزارة وفق خطة 

منهجية على فصل رئاس���ات التحقيق عن املخافر مبا 
يكفل قيام احملقق بعمله بكل حيادية واستقاللية ومبنأى 

عن أي تأثير.
وذكر ان املنشأة األمنية اجلديدة في الشامية تعتبر 
منوذجية وتتوافر فيها كل االحتياجات األمنية واإلنسانية، 
مؤكدا ان الوزارة س���تواصل خطتها الشاملة لتطوير 

مخافر الشرطة وفقا لألهداف املوضوعة.
 وتفقد اخلالد مركز خدمة املواطن بالشامية ومبنى 
املختارية، مشيدا بالتنظيم والتجهيزات املتطورة، مطالبا 
بتقدمي املزيد من توفير الراحة ألبناء املنطقة وان يكون 
ما ش���اهده اليوم هو منوذج للمباني اخلدماتية املقبلة 
للوزارة. وكان اللواء الش���مالي قد ألقى كلمة ترحيبية 
بالوزير اخلالد تناول فيها اخلطة املتكاملة لتزويد املخافر 
مبنظومة أمنية الكترونية متكاملة للمراقبة عبر الكاميرات 
لكل ما يدور في أروقة املخافر ونظارات التوقيف. وذكر 
اللواء الشمالي أن مخفر شرطة الشامية أقيم على احدث 
النظم املعمارية املرتبطة بالتراث الوطني والذي روعي 
فيه تكامل اخلدمات األمنية واتساعه ليشمل التقنيات 
والنظم احلديثة ومن وسائل االتصال وغرف عمليات 
وشاشات وكاميرات للمراقبة على مدار الساعة. وأشار 

الى ان املبنى يعمل على االرتباط املباش���ر مع الوكيل 
املس���اعد لش���ؤون األمن العام ومدير عام مديرية امن 
محافظة العاصمة اللواء طارق علي حمادة وقائد املنطقة 
الحكام الس���يطرة واملراقبة املستمرة لرفع مستويات 

األداء وتطوير اخلدمات ألهالي املنطقة.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار اإلستراتيجية الشاملة 
لتحديث وزارة الداخلية مبختلف قطاعاتها والتي يقودها 

وزير الداخلية.
وأكد اللواء الشمالي استمرار مسيرة العطاء والتطوير 
من اج���ل تعزيز دور األمن مبتابع���ة حثيثة من وزير 
الداخلية ووكي���ل الوزارة الفريق احم���د عبداللطيف 
الرجي���ب ووكيل وزارة الداخلية باإلنابة الفريق غازي 

عبدالرحمن العمر.
وأشار الى ان اإلستراتيجية تعتمد على عدة محاور 
على رأس���ها تطوير العنصر البشري وتوفير األجهزة 
احلديثة واملعدات اخلاصة باألمن العام وإعداد املنشأة 
املخفرية التي تتضمن أجه���زة الكمبيوتر والكاميرات 
واالس���تراحات، وفي اخلتام قدم اللواء الشمالي درعا 
تذكارية لكل من الوزير اخلالد ووكيل وزارة الداخلية 

باإلنابة الفريق غازي العمر.

محمد الجالهمة ـ عبداهلل قنيص
امر مدير عام االدارة العامة 
للمباح���ث اجلنائي���ة العميد 
الشيخ علي اليوسف بنقل ملف 
القضية التي عرفت باسم قضية 
ال� 80 الفا بعد اختفاء مجموعة 
من حقائب االموال من سيارة 

نقل االموال بالشويخ.
وقال مصدر امني ان شركة 
نقل االموال احصت املفقودات 
امس في مقر اجلنائية وتبني 
انها 159 الف دينار، فيما استمر 
التحقيق مع املصري واآلسيوي 
اللذين كانا داخل مركبة نقل 
االم���وال التي فقد منها املبلغ. 
وكانت »األنب���اء« قد انفردت 

بنشر اخلبر. 
وقال مصدر امني ان الشركة 
التي فقدت املبلغ، حسبما ادعى 
الوافدان، قد اجرت عملية حصر 

الوافدان  التي حصلها  املبالغ 
من مجموعة اسواق ومجمعات 
ليتبني ان املبلغ املفقود تضاعف 

الى 159 الف دينار.
واشار املصدر االمني الى ان 
الوافدين متسكا بقولهما انهما 
لم يشعرا بفتح باب السيارة 
واختفاء املبل���غ، وهو ما دعا 
اليوسف  العميد الشيخ علي 
الى اعادة التحقيق مع الوافدين 
في مقر اجلنائية، الس���يما ان 
هناك شكوكا حتوم حول ادعاء 
الوافدين سرقة املبلغ او ضياعه. 
ومضى املصدر قائال: على الرغم 
من ان باب السيارة فتح فإنه من 
غير املمكن ان تسقط احلقائب 
احململة باالموال على االرض 
دون ان يشعرا او يبلغ احد من 
املارة السائق بأن الباب مفتوح، 

وايضا هناك عالمات استهام 
ح���ول عدم ش���عور الوافدين 
بش���خص يدخل الى س���يارة 
حتصيل االموال ويخرج منها 
بعد سحب االكياس واحلقائب 

احململة بالنقود دون ان يشعرا 
بذلك، ما دع���ا لفتح التحقيق 
معهما. وقال املصدر االمني ان 
رجال املباحث اجلنائية قاموا 
بتجربة سيارة نقل االموال التي 
السائق املصري  كان يقودها 
وبصحبته الهندي عندما اختفى 
منها مبلغ ال� 159 الفا، ومن خالل 
3 جتارب ثب���ت فعال ان باب 
اخلزينة اخللفي في السيارة 
كان يفت���ح آلي���ا ودون قصد 
في كل مرة كان يقوم سائقها 
بالتوقف امام االشارة او امام 

اي عائق.
ومضى املصدر بالقول ان 
املصري اصر على انه س���بق 
له ان قدم � كما ذكرت »األنباء« 
امس � تقارير تفيد مبخاطبته 
مسؤولي ش���ركة نقل االموال 

عن وجود خلل في الباب وذكر 
ان باب خزينة س���يارته التي 
يعمل عليها مع الهندي بحاجة 

الى اصالح.
واف���اد املصدر ب���أن رجال 
املباحث وبع���د اطالعهم على 
التقارير الت���ي كان قد رفعها 
املصري الى مسؤوليه وجتربة 
رجال املباحث للسيارة عمليا 
واثبات ان الباب يعاني من خلل 
تقني يرجح���ون ان املصري 
والهندي بريئان، غير ان املصدر 
قال ان التحقيقات ستس���تمر 
معهما شكليا قبل اغالق ملف 
القضي���ة، متس���ائال: البد ان 
يكون ش���خص ما قد وجد ال� 
159 الفا في الشارع، لكن ملاذا 
لم يبلغ؟ هذا ما ستكشفه االيام 

املقبلة.

رجال المباحث أجروا 3 تجارب على السيارة وتبين وجود عطل في القفل اآللي للباب الخلفي

خالل افتتاحه مخفر الشامية الجديد

صلى العصر فطارت 8000 دينار من سيارته

اإلعالم األمني: 5 حاالت وفاة في 4 أيام

القبض على 4 أحداث طعنوا وسلبوا  سائق حافلة نقل عام

آسيوي انتحر على شجرة منذ أسبوع والوفاة اكتشفت أمس

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
دخل ألداء صالة العصر في أحد 
املس���اجد مبنطقة العديلية، فسرق 
من س���يارته مبلغ 8000 دينار. هذا 
ملخص البالغ الذي تقدم به مواطن 

الى عمليات الداخلية.

وقال مصدر أمني إن املواطن أبلغ 
عمليات الداخلية أنه سحب مبلغ 8000 
دينار من أحد البنوك احمللية وجال 
باملبلغ نحو 30 دقيقة ومن ثم دخل 
ألداء الصالة، تاركا هذا املبلغ، وما ان 
انتهى من الصالة حتى وجد مجهوال 

قد كسر الباب وسلب املبلغ.
ورجح املص���در أن يكون هناك 
لص���وص كانوا يتبع���ون املواطن، 
وما ان س���نحت لهم الفرصة حتى 
نفذوا س���رقتهم وج���ار البحث عن 

اللصوص.

ذكرت االحصائية االس���بوعية حلاالت الوفيات غير 
اجلنائية »حوادث السيارات« الصادرة عن االدارة العامة 
لالدلة اجلنائية ان الفترة من 1 - 2010/4/4 ش���هدت 5 
حاالت وفاة أحدهم مواطن، وثالثة وافدين وآخر مجهول 
الهوية. ورغم املناشدات الكثيرة واحلمالت التوعوية التي 

قامت بها ادارة االعالم األمني بوزارة الداخلية وحتذيراتها 
املستمرة ملستخدمي الطريق، اال أن أعداد الوفيات مازالت 
في ارتفاع. وحثت ادارة االعالم األمني املواطنني واملقيمني 
على التقيد بقواعد املرور وااللتزام باالشارات املرورية 

حفاظا على سالمتهم وحماية ألرواحهم.
أمير زكي ـ عبداهلل قنيص

سجل رجال االدارة العامة للمباحث اجلنائية وحتديدا 
رجال مباحث األحمدي اجنازا مهما بضبط 4 ش���باب 
احداث )بدون وكويتيني( ارتكبوا 9 وقائع سلب بالقوة 
استهدفت سائق باص نقل عام والبقية محالت هواتف، 
فيما عثر رجال مباحث األحمدي بقيادة العقيد عادل 
احلمدان على مسروقات بحوزة اللصوص األربعة وايضا 
عثر معهم على ادوات حادة كانوا يقومون باستخدامها 
إلرهاب ضحاياهم ومن ثم سلبهم ما بحوزتهم من مبالغ 
مالية او ساعات او هواتف نقالة. ووفق مصدر أمني 
فإن واقعة سلب سائق النقل العام بعد طعنه وسرقة 

حصيلة عمله على الباص دفعت رجال مباحث األحمدي 
ال���ى تكثيف التحريات بهدف س���رعة ضبط اجلناة، 
مش���يرا الى ان رجال املباحث توصلوا الى هوية احد 
اللصوص وهو حدث والذي أرشد عن 3 احداث آخرين 
وبالتحقيق معهم اعترفوا بانهم سرقوا وفي غضون 72 
ساعة بأسلوب العنف واالكراه 3 محالت هواتف، كما 
اعترفوا بسرقة 5 سرقات اخرى نفذوها قبل اسبوع 
من ضبطهم استهدفت آسيويني وسلب باالكراه. وأشار 
املصدر الى ان س���ائق الب���اص باالضافة الى عدد من 
الوافدين الذين ُسلبوا من قبل االحداث االربعة تعرفوا 

على اجلناة في اكثر من طابور عرض.

محمد الدشيش
أمر مدير أم����ن محافظة األحمدي 
العميد عبدالفتاح العلي بإحالة جثة وافد 
آسيوي أقدم على االنتحار قبل فترة، 
واكتشفت جثته يوم أمس داخل مساحة 

غير مأهولة في منطقة أبوحليفة، ومت 
استدعاء رجال الطوارئ الطبية ورجال 
الطب الشرعي الذين أكدوا أن الوفاة مر 
عليها نحو أسبوع، وتكاد تكون اجلثة 
متحللة. وكانت عمليات وزارة الداخلية 

تلقت ظهر أم����س بالغا بالعثور على 
اآلسيوي منتحرا، ليأمر وكيل وزارة 
الداخلية املس����اعد لشؤون العمليات 
اللواء د.مصطفى الزعابي بإرسال دورية 

للتأكد من صحة البالغ.

لص »يطرق الباب« 
قبل أن يسرق في الجهراء

هاني الظفيري
تقدم مواطن الى مخفر تيماء مبلغا 
ضد شخص مجهول ارتكب جرمية سلب 
بالقوة بطريقة مغايرة، اذ لم يقم اجلاني 
باعتراض آس���يوي وتهديده وسلبه، 
وامنا نفذ اجلرمية بأسلوب طرق باب 
احد املنازل في منطقة سعد العبداهلل 
وحينما فتحت له وافدة فلبينية باب 
املن���زل وأدرك انها متواجدة مبفردها 
دفعها الى داخل البيت واحتجزها في 
إحدى الغرف ومن ثم بحث في املنزل 
ليجد الب توب فسلبه، وسجلت قضية. 
من جهة اخرى، أحيل مواطن الى مخفر 
تيماء وأبلغ ضد شريكه وهو من غير 
محددي اجلنسية بأن األخير قام بحرق 

مركبته عمدا. 
وقال املجني عليه انه اتفق مع البدون 
على شراء مركبة وحينما انتهى من نقل 
امللكية طلب املواطن خفض 100 دينار 
من قيمة املركبة، فثار البدون )البائع( 

وأحرق املركبة عمدا. 
وسجلت قضية إتالف مال الغير.

دفاع قضية تفجيرات عريفجان 
يطالبون بالبراءة لجميع المتهمين

خريبط: وسـائل اإلعالم صورت الواقعة بشكل يخالف الحقيقة 

عبد الهادي: هذه القضية تشبه أحداث فيلم »إحنا بتوع األوتوبيس«

مؤمن المصري
طل����ب فري����ق الدفاع عن 
املتهمني في قضية أمن الدولة 
رقم 2009/19 املعروفة »بشبكة 
تفجيرات عريفجان« من محكمة 
اجلنايات براءة جميع املتهمني 
من التهم املس����ندة إليهم بعد 
دفعهم بتلفيق االتهامات ضد 
املتهم����ني وبطالن اعترافاتهم 
التي ج����اءت في اليوم التالي 
إلنكارهم أمام النيابة العامة.

وق����د حج����زت احملكمة، 
التي عقدت جلستها برئاسة 
املستشار هشام عبداهلل وأمانة 
سر محمد عبداللطيف، الدعوى 
جللسة العاشر من مايو املقبل 
للحكم. وقد مثل املتهم األول 
أمام احملكمة احملامون دوخي 
احلصبان وعبدالعزيز الفارس 
الوهيب����ي ومحمد  ومب����ارك 
خريبط ومحمد عبد اللطيف 
الكندري، والذين ترافعوا تباعا 
حيث دفع احلصبان ببطالن كل 
أذونات النيابة العامة بدءا من 
املتهم األول لعدم  إذن ضبط 
جدي����ة التحري����ات، كما دفع 
ببطالن التحقيقات، مبينا أن 
اإلجراءات التي اتبعتها إدارة 
أمن الدول����ة وتبعتها النيابة 
فيها ال تنطلي على أي قاضي 
جزائ����ي وإن كان ف����ي قضاء 

املقبور صدام حسني.
وقال احلصبان: انتصروا 
البل����د وانتصروا  ألبناء هذا 
للقانون وإال فعلى البلد السالم، 
مؤكدا أن ما يجري يدفع بهؤالء 
الشباب املتعلمني املثقفني إلى ما 
ال حتمد عقباه، وطالب احملكمة 
ببراءة املتهم األول مما أسند 

إليه من اتهام.
ودف����ع احملام����ي الفارس 
ببطالن اإلذن بالتفتيش كما 
دفع بشيوع االتهام في مسألة 
املواد املضبوطة مبسكن املتهم 
األول حيث ان املسكن يقطنه 
خمس عائ����الت وليس املتهم 
وحده، كما دفع الفارس ببطالن 
االعتراف لوقوعه حتت اإلكراه 

املادي واملعنوي.
أما احملامي مبارك الوهيبي 
فشدد على بطالن إذن التفتيش 
وبطالن إذن النيابة العامة لعدم 
جدية التحريات وعدم وجودها 
ولعدم صح����ة الواقعة طالبا 

ببراءة املتهم.
أما احملامي محمد خريبط 
فقال إن الرأي العام صور لنا 
هذه القضية بش����كل يختلف 
عن الواقع الذي نتلمسه بعد 
قراءة مل����ف القضية الذي لم 
يحتو على أي شي يبرر هذه 
االتهامات، مشيرا إلى أن ضابط 
الواقعة لم يسجل إجراء واحدا 

اتبعه في إج����راء التحريات، 
مؤكدا بطالن استجواب املتهمني 

في امن الدولة.
وتساءل دفاع املتهم الثاني 
احملام����ي جم����ال الكن����دري: 
العامة قد  النياب����ة  إذا كانت 
اس����تبعدت تهمة أمن الدولة 
وهي تفجير معسكر عريفجان 
فأين ه����ي القضية بعد ذلك؟ 
مؤكدا أنه عند عرض املتهمني 
على النيابة العامة في أول مرة 
أنك����روا التهم املوجهة إليهم، 
وطلبن����ا من النياب����ة العامة 
عدم إعادة املتهمني إلى إدارة 
أمن الدول����ة ألنهم لو رجعوا 
هناك فسيأتون غدا مغيرين 
أقوالهم وهذا ما حدث بالفعل، 
مش����يرا إلى أن املتهم الثاني 
طبيب جراح يستعان به في 
كثير من مستشفيات الكويت، 
فليس من املنطقي أن يقوم بهذا 
الفعل، مش����يرا إلى أن تلفيق 
االتهام للمتهمني س����هل جدا 
لصلة القرابة بينهم ولقربهم 

من بعض باملسكن.
م����ن جانبه ق����ال احملامي 
محمد عبد اللطيف الكندري انه 
أراد احلضور مع املتهمني أمام 
النيابة العامة فقال له وكيل 
النيابة ليس هناك حتقيق اليوم 
وفوجئنا أنه مت التحقيق مع 
املتهمني من الثامنة مساء إلى 
الرابعة والنصف فجرا ودفع 
النيابة  إذن  الكندري ببطالن 
العام����ة بالتفتيش والقبض 
على املتهمني. ودفع الكندري 
ببطالن االعت����راف مقررا أن 
الثان����ي طبيب جراح  املتهم 
معروف دخل أمن الدولة سليما 
معافى وخرج منها بعاهة في 
التي يستخدمها كجراح  يده 
وعندما اعترضنا على بعض 
اإلجراءات التي اتخذتها النيابة 
طلب مني وكيل النيابة اخلروج 
فطلبت حينها إيقاف التحقيق 
فرد علي بأنه ليس من حقي 
أن أطال����ب بإيقاف التحقيق، 
ودفع بانتفاء جرمية االتفاق 
اجلنائي وطلب ببراءة املتهمني 
وإخالء سبيل األول والثاني 

حلني الفصل في الدعوى. أما 
الثالث احملامي  املته����م  دفاع 
عبداهلل الكندري فدفع ببطالن 
إذن النيابة العامة لعدم جدية 
التحريات ودفع بتلفيق االتهام 
للمتهم الثالث ذاكرا أن ضابط 
الدولة قام مبهمة ضبط  أمن 
املتهمني وقدمهم للمحاكمة ثم 
قبض مكافأت����ه وانتهى األمر 
مستش����هدا بقضية املصري 
»عالء« الذي كان متهما بقتل 
الباكستانية »مرمي« وقام برفع 
التي  إحدى الصحف احمللية 
تشير إلى فضيحة في الداخلية 
بسبب ما حدث للمصري من 
تعذيب جعله يعترف بجرمية 

لم يرتكبها.
من جانبه استهل احملامي 
الذي مثل  عادل عبداله����ادي 
املته����م الس����ادس مرافعت����ه 
الكنادرة  بالقول: إن عائل����ة 
عائل����ة منكوبة حيث أنه من 
القبض  فت����رة ألخرى يت����م 
عل����ى نفس الش����باب وتكال 
لهم االتهامات في قضايا أمن 
الدولة بال دليل. فهؤالء الشباب 
اتهموا في  الذين  أنفسهم هم 
قضية فيلكا حي����ث زج بهم 
في ه����ذه القضية فقط ألنهم 
»ربع« أن����س الكندري وأبناء 
عمه وشبه العبد الهادي هذه 
القضية بفيلم مصري بعنوان 
»إحنا بتوع األوتوبيس« الذي 
لعب فيه البطولة عادل إمام 
وال����ذي يحكي ع����ن مواطن 
مصري مت القبض عليه باخلطأ 
ثم أودع في غياهب السجون 
وكلما سألوه عن التهم املوجهة 
إليه، وه����ي تهم تتعلق بأمن 
الدولة، كان يقول لهم »إحنا 
بتوع األوتوبيس« حيث كان 
قد قبض عليه أثناء تواجده مع 
جاره في إحدى حافالت النقل 

العام خلالف على األجرة.
وعلمت »األنباء« من مصادر 
مطلع����ة أن قضي����ة تعذيب 
املتهمني في قضية عريفجان 
أحيل����ت إل����ى محكمة اجلنح 
وس����تنظرها احملكمة قريبا 

عندما حتدد لها جلسة.

عادل عبد الهاديدوخي احلصبان

محمد خريبط

عبداهلل الكندري

محمد الكندري

الخالد: نحرص على قيام المحققين بعملهم
 بكل حيادية واستقاللية


