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)كرم دياب(جثة العامل تبدو بجانب السيارة التي دهسته 

 محمد الجالهمة
علمت »األنباء« ان مدير عام اإلدارة العامة 
للتحقيقات الفريق يوسف السعودي استدعى 
امس األول رئيس حتقيق منصور دشتي، ورئيس 
حتقيق حسني ابو شلفا اللذين رفعا قضايا قذف 
وتش����هير بحق وكيل وزارة الداخلية الفريق 
احمد الرجيب، وطلب منهما التنازل عن الدعوى 

القضائية مقابل تنفيذ طلباتهما وطلبات جميع 
احملققني.

وقال مصدر ان دشتي وشلفا ابديا استعدادا 
للتنازل وفت����ح صفحة جديدة في العالقة بني 
احملققني ووزير الداخلية الفريق الركن متقاعد 
الش����يخ جابر اخلالد ووكي����ل وزارة الداخلية 

الفريق احمد الرجيب.

الفريق السعودي أقنع محققين بالتنازل عن دعواهما ضد الرجيب

تأكيداً لما نشرته »األنباء« أمس 

الخالد: التدوير قادم لملء الشواغر في »الداخلية« وسأحاسب القياديين المقصرين 
أمير زكي

تأكيدا ملا نش���رته »األنباء« ف���ي عددها امس، 
كش���ف وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ جابر 
اخلالد عن نيته اجراء حركة تدوير وملء شواغر 
في »الداخلية«، وقال الوزير � خالل اجتماعه بكبار 
قيادات الداخلية في مكتبه في الوزارة امس وفي 
رده على مداخلة للعميد مبارك العمير � »قمنا في 
وزارة الداخلية بترقية الضباط حسب االقدمية، 
فنحن نضع مثل هذه االمور في عني احلس���بان، 
وانا كعسكري سابق اقدر اهمية االقدمية«، مضيفا: 
كن���ت امام خيارين: الترقي���ة او التدوير، ورأيت 
ان الترقية هي االهم، اما مس���ألة التدوير فهي في 
متناولنا وايضا منح املرقني ش���واغر متوافرة في 

الوزارة حسبما تقتضيه مصلحة العمل.
وش���دد الوزير على انه سيحاس���ب اي قيادي 
يقصر في اداء عمله دون ان ينتظر ان يرد اليه اي 
مالحظات حول اداء هذا املسؤول من خارج الوزارة، 

داعيا كبار القيادات الى القيام مبهام عمله بالصورة 
املناسبة ولتجنب اي مالحظات قد ترد على ادائهم 
خالل مناصبهم. وكان االجتماع قد بدأ صباح امس 
وضم الى جانب الوزير كال من وكيل وزارة الداخلية 
الفريق احمد الرجيب ووكالء الوزارة املساعدين 
بالقيادات االمنية من رتبتي لواء وعميد في قاعة 
الفريق اول يوسف اخلرافي. ونقل اخلالد، خالل 
االجتماع، للقادة الضباط املرقني مؤخرا من رتبتي 
لواء وعميد حتيات وتهنئة القيادة السياسية العليا 
ممثلة في صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وش���دد اخلالد على ان املؤسسة االمنية دخلت 
مرحلة جدي���دة تتطلب حتمل املس���ؤولية التي 
منحت بترش���يح الفريق وكي���ل وزارة الداخلية، 

وقام مبباركتها واعتمدها مجلس الوزراء.
واوضح اخلالد ان قيادات وزارة الداخلية تستحق 

هذه الترقيات عن جدارة، وانه البد من العمل بعطاء 
متص���ل ال ينقطع وترجمة ذل���ك عمليا، حيث ان 
الرجال تعلي من شأن الرتب وليست الرتب التي 

ترصع الكتفني هي التي ترفع شأن الرجال.
ودعا اخلالد الى العمل بتخطيط اس���تراتيجي 
سليم وفكر متكامل، مشيرا الى ان القيادة السياسية 
العليا اشادت باجنازات قطاعات شؤون اجلنسية 
واجلوازات واملرور وما حققته االدارة العامة ملكافحة 
املخ���درات، وان هذا الثناء البد من ان يقابل بعمل 
مبدع خالق، باالضافة الى تكريس العمل امليداني 
وحتسس املشاكل والبحث عن احللول، مؤكدا ان 
اجهزة وزارة الداخلية تعمل كفريق واحد وتبحث 
عن االفضل والبد من تغيير منط العمل حتى يتوافق 

مع متطلبات العصر واملستجدات االمنية.
واكد اخلالد اهمية احترام الدستور والعمل على 
ترسيخ امن الوطن وتطبيق القانون على اجلميع، 
مؤكدا انه ال احد فوق القانون مهما عال منصبه وان 

الكويت هي دولة املؤسسات وسيادة القانون.
واصدر اخلالد تعليماته بزيادة التدريب امليداني 
للش���رطة النسائية لتكون على اعلى مستوى في 

اداء املهام املنوطة بها.
واملح الى اهمية حتديث اآلليات واملعدات حسب 
برنامج اخلط���ة وان يقوم فريق مبتابعة برنامج 
اخلطة االمنية الشاملة، مضيفا في كلمته ان اكادميية 
سعد العبداهلل للعلوم االمنية هي حصن الوطن 
احلصني ومصنع لالبطال، وانها تساهم بدور كبير 
في تخريج دفعات من معهد الهيئة املساندة ملساعدة 
اشقائهن الرجال في اداء املهام االمنية املنوطة بهم، 
وان التخري���ج االخير الكادميية س���عد العبداهلل 
للعل���وم االمنية كان متميزا واش���اد به اجلميع، 
موضحا ان لقاءاته بالقيادات االمنية س���تتواصل 
باستمرار لبحث ما حتقق واالنطالق لتحقيق املزيد 
في املستقبل عن طريق استشراف آفاق ارحب من 

وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالداجل الصالح العام.

مبارك الوهيبييعقوب الصانعبشار النصار

»االستئناف« تبرئ إمام مسجد في الظهر و7 آخرين 
من تهمة تجنيد الشباب لـ »الجهاد« في أفغانستان

قض����ت الدائرة اجلزائي����ة األولى مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار صالح املريشد 
وأمانة سر عبداهلل الزير بإلغاء حكم أول درجة 
وقضت ببراءة املتهمني الثمانية في قضية أمن 
الدولة رقم 2009/17 املتهم فيها ثمانية إسالميني 
)سبعة كويتيني وخليجي واحد( بالقيام بعمل 

عدائي ضد دولة أجنبية.
كانت محكم����ة أول درجة قد قضت ببراءة 
املتهمني الرابع واخلامس والسادس والسابع، 
بينما قضت بحبس املتهم الثالث )إمام مسجد 
في منطقة الظهر( س����بع س����نوات مع الشغل 
والنفاذ، وبحبس املتهمني األول والثاني أربع 
سنوات مع الشغل والنفاذ. وقضت باالمتناع 
عن النط����ق بعقاب املتهم الثامن على أن يقدم 
تعهدا بكفالة مالية قدرها ألف دينار يلتزم فيه 

بحسن السير والسلوك ملدة سنتني.
وعقب صدور احلكم صرح دفاع املتهم الثاني 
احملامي بش����ار النصار من مجموعة اخلشاب 
القانونية ل� »األنباء« بأنه كان يتوقع هذا احلكم 
الذي يكش����ف احلقيقة ويبره����ن بأن القضاء 
الكويتي بعي����د كل البعد عن التأثير اإلعالمي 
وأنه عنوان للقضاء العادل النزيه. كما صرح 
احملاميان يعقوب الصان����ع ومبارك الوهيبي 
اللذان مثال املتهم الثالث بأن احلكم جاء عنوانا 
للحقيقة وأنه كان ينبغي على كل من يتعامل مع 
مثل هذه القضايا أن يتعامل معها بحرفية تكون 

على مستوى االتهامات املوجهة للمتهمني.
فال يعقل أن يقوم جهاز حساس مثل جهاز 
أم����ن الدولة باالعتماد على أقوال أحد املتهمني 
)األول( دون التأكد من صحة أقواله من خالل 
مراس����لة اجلهات املعنية في الدول الصديقة 
للتأك����د من صحة هذه األق����وال والقيام بعمل 
حتريات الحقة على اعترافات املتهم األول حتى 

نستوثق من صحة هذه املعلومات.
إال أن جهاز أمن الدولة لم يقم بهذه اخلطوة 
فكان نتيجة هذا أن تصدت له محكمة االستئناف 
املوقرة وقضت ببراءة جميع املتهمني. وتخلص 
واقعة الدعوى كما حصلتها محكمة أول درجة 

في أن ضابط الواقعة عقب ضبط املتهم األول 
)جندي سابق بوزارة الدفاع( حال وجوده في 
اليمن من قبل السلطات اليمنية وحال ترحيله 
ودخوله إلى الكويت قام بإجراء حترياته عن 
املتهم وخلص إلى أنه تولدت لديه فكرة االنتقام 
من األجانب بعد أحداث الرسوم الكاريكاتورية 
املسيئة للرسول عليه السالم فاتفق مع املتهم 
الثالث ليقوم بتوصيل مبلغ 32.000 دوالر إلى 
شخص سوري اجلنسية يدعى )زين العابدين( 
بإيران بالتنسيق مع شخص يدعى )أبو طلحة( 
واملسؤول عن إرسال مقاتلني خارج البالد لدعم 

تنظيم القاعدة وحركة طالبان في اخلارج.
ثم عاد املتهم إلى البالد وقام املتهم الثالث 
بالتنسيق له للسفر إلى باكستان حيث التقى 
مع املتهم الثاني )أب����و املقداد( ومكثا بها ملدة 
ش����هرين التحقا خاللها بدورة تأسيسية ملدة 
45 يوما وهي عبارة عن قس����مني األول يسمى 
»السياسي والشرعي« والثاني »دورة عسكرية« 

عبارة عن تدريب على األسلحة.
وبع����د أن اجتازا تلك الدورة التحقا بدورة 
التكتيك املتضمنة تكتيك احلروب في اجلبال 
ومدته����ا 15 يوما. ثم انتقل املته����م األول إلى 
القيام بعملية استشهادية  أفغانستان وطلب 
في أي مكان )لم تنفذ( واتصل على املتهم الثالث 
وطلب منه مبالغ مالية، فأرسل له األخير مبلغ 

ألف دينار عن طريق شخصني مجهولني.
وقد قرر املتهم إنشاء مجموعة قتالية خاصة 
به خارجة عن تنظيم القاعدة لكن ينقصه الدعم 
املالي فأرس����ل له املتهم الثالث 1.300 د.ك. من 
حسابه الشخصي إال أنه لم يتمكن من إنشاء ذلك 
التنظيم، وقرر الذهاب إلى اليمن برفقة شخص 
ميني يدعى )صفوان(. وهناك مت القبض عليه 
من قبل السلطات اليمنية وتسليمه إلى الكويت. 
وأض����اف الضابط أن املته����م الثالث قام بدفع 
األموال سالفة البيان من حسابه اخلاص ومن 
التبرعات التي يجمعها من مسجده وديوانيته 
من عدة أش����خاص منهم املتهم����ون من الرابع 

حتى السابع.

تأييد إعدام المصري قاتل زوجة صديقه

مواطن يتهجم على كاتبة 
في مستشفى بـ »سيف«

هاني الظفيري - عبداهلل قنيص
يجري رجال مباحث اجلهراء حترياتهم 
للقبض على مواط���ن تهجم على كاتبة في 
مستشفى بسيف فيما رجحت مصادر امنية 
ان يكون املتهم غير طبيعي، وقال مصدر امني 
ان الكاتبة تقدمت بشكوى جار ترجمتها الى 
قضية، قالت فيها ان مواطنا طلب تسجيل 
ابنه للدخول الى الطبيب واستأذن الجناز 
معاملته حتى يتم التسجيل، مشيرة الى ان 
املواطن عاد بعد دقيقتني وسألها عن املعاملة 
فطلبت منه االنتظار ليخرج املواطن لثوان 

ويدخل حامال سيفا مهددا اياها بالقتل.
من جهة أخرى احتجز وافد مصري يعمل 
حارس امن في احد مخافر محافظة االحمدي 
ووجه���ت اليه تهمة االعت���داء على رجل امن 

وإهانة موظف عام.
وقال مص���در ان الوافد دخ���ل الى املخفر 
لتسجيل قضية فقد مس���تند، وحينما طلب 
منه رجل االمن االنتظار قليال فوجئ رجل االمن 
بالوافد يتلفظ بعبارات غير مفهومة، وحينما 
س���أله عما يقول قام الوافد بشتم العسكري 

ومحاولة االعتداء عليه داخل املخفر.

قضت محكمة االس����تئناف أمس برئاس����ة 
املستشار أنور العنزي وأمانة سر أحمد شردان 
بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإعدام 
املصري )م.ج.( قاتل زوجة صديقه اآلسيوية. 
وتخل����ص واقعة الدعوى فيما ش����هد به زوج 
املجن����ي عليها بأنه قد تزوج من املجني عليها 
قبل ثماني س����نوات وكانت تقيم في مس����كن 
مستقل اس����تأجره لها في منطقة بيان، وقبل 
الواقعة بيوم واحد )2008/8/13( كان معها في 
ش����قتها ثم تركها وعاد إلى منزله. وفي اليوم 
التالي توج����ه إليها وطرق الباب فلم تفتح له 
فاعتقد أنها خ����ارج املنزل فانصرف وعاد في 
اليوم التالي وطرق الباب فلم يسمع ردا فقام 
باالتصال على عملي����ات الداخلية. وحضرت 
الشرطة واإلسعاف حيث مت كسر الباب فشاهد 
زوجت����ه ميتة على س����ريرها وعلم من رجال 
اإلنق����اذ أنها ماتت مخنوقة. وختم أقواله بأنه 
يتهم صديقه )م.ج.( بقتل زوجته. وقد أثبتت 

حتريات ضابط الواقعة أن املتهم كانت تربطه 
باملجني عليها عالقة آثمة كما تبني تردده عليها. 
وفي يوم الواقعة حصل خالف بينهما لسالطة 
لس����انها وطعنها في رجولته فقام املتهم على 
اث����ر ذلك بخنقها برباط رأس����ها بأن لفه حول 
رقبتها وش����د بقوة وكتم أنفاسها حتى فقدت 
حياته����ا. ثم أخذ هاتفها النق����ال وغادر مكان 
الواقعة. وفي يوم 2008/8/16 غادر املتهم إلى 
بلده )مصر(. وتبني من كشف اتصاالت املتهم 
واملجني عليها أنه متت اتصاالت بينهما يوم 
الواقعة ما بني الساعة 4.40 مساء و5.30 مساء. 
وثبت من إشارات الترددات من أبراج االتصاالت 
أن الهاتفني كانا موجودين معا في مكان واحد 
وبعد نشر خبر العثور على جثة املجني عليها 
بالصحف غادر املتهم البالد. وبتاريخ 2009/2/8 
قضت محكمة اجلناي����ات غيابيا بإعدام املتهم 
ش����نقا وإحالة القضية إلى محكمة االستئناف 

خالل ثالثني يوما.

سيالني حاول االنتحار بـ »الكلوركس«
وهندي شرب مادة كاوية بالخطأ

اقدم سيالني على االنتحار بتناول الكلوركس وذلك بشارع الفحيحيل السريع، حيث تناول الكلوركس كما افاد زمالؤه 
بالس���كن ثم خرج يصرخ من األلم الى الش���ارع العام قبل ان يسقط مغش���ىا عليه، وسجلت قضية محاولة انتحار ونقله 
رجال الطوارئ نبيل احمد وعبداحلكيم محمود الى مستش���فى العدان. في سياق متصل، انقذ رجال الطوارئ الطبية وافدا 
هنديا ابتلع مادة كيماوية كاوية باخلطأ في مقر عمله في منطقة ميناء الشعيبة، حيث نقل بحالة سيئة للغاية الى عيادة 

الشعيبة، ومت االتصال برجال الطوارئ الطبية لنقله الى مستشفى العدان.
على صعيد آخر، اس���عف طفل كويتي )4 اعوام( الى مستش���فى العدان بواس���طة رجلي الطوارئ سامر العمري وعلي 
محمود اثر تناوله جس���ما ادى الى اختناقه، ومتكن رجال الطوارئ من انقاذ حياته قبل ان يوصاله الى املستش���فى، حيث 

ادخل غرفة العناية الفائقة.

أمير زكي
أصيب تلميذان في املرحلة املتوسطة بجروح قطعية 
اثر مشاجرتني حدثت في مدرستني في منطقتي اجلابرية 

)مدرسة خاصة( والظهر)مدرسة حكومية(.
وق���ال فني أول الط���وارئ الطبية املنس���ق اإلعالمي 
عبدالعزيز بوحيمد ان ايراني أصيب في املدرسة اخلاصة 

باجلابرية ونقله رجال الطوارئ عبداهلل الصراف وحسني 
شموه الى مستشفى مبارك، أما املصاب في مدرسة الظهر 
فهو كويتي )15 عاما( ونقله الى مستش���فى العدان رجال 
الطوارئ علي عزب وجم���ال املصري، كما أصيب طالب 
كويتي )17 عاما( داخل مدرس���ته اثر س���قوطه من درج 

املدرسة في الساملية.

إصابة 3 طالب إثر مشاجرتين

رجال اإلطفاء يحاولون رفع السيارة »الطائرة«السيارة كما هبطت فوق املظلة

رجال »اإلطفاء« تدخلوا إلخراج سائق هبطت سيارته فوق مظلة

مصرع عامل توصيل طلبات دهسًا في الشويخ
محمد الدشيش

لقى وافد آسيوي يعمل في توصيل 
طلبات املطاعم الى املنازل مصرعه 
عصر ام���س في منطقة الش���ويخ 
وحتديدا في ش���ارع كندا دراي فيم���ا 
ق���ام رج���ال مرور العاصمة بتوقيف 

الداهس وهو واف����د عرب��ي.
ووفق شهود عيان فان املدهوس 
كان يعبر الطريق لتقوم مركبة رباعية 
املارة لرفع  الدفع بدهس���ه وتدخل 

املركبة من على جسد املدهوس.
من جه���ة اخ���رى اصيب حدث 
هندي بكسر في الكتف اثر تعرضه 
للدهس في الساملية شارع العدساني 
وقام رجال الط���وارئ محمد القالف 
وخالد الكندري بنقل املص���اب الى 

مستشف��ى مب��ارك.
كما اصي���ب مصري بجروح اثر 
حادث دهس مماثل في منطقة حولي 
ش���ارع تونس ونق���ل املصاب الى 
مستشفى مبارك بواسطة شعي���ب 

ذياب وحسني مندن��ي.

أمير زكي
تعامل رجال اإلطفاء مع حادث انقالب مركبة سقطت 
فوق مظلة مقابل منزل احد املواطنني في منطقة جنوب 
السرة، وفي التفاصيل ورد بالغ الى عمليات اإلطفاء 
باحلادث فتم على الفور توجيه مركز إطفاء مشرف، 
ومت التعامل مع احلادث وتس���ليم املصاب للطوارئ 
الطبية وفصل بطارية السيارة لضمان عدم اشتعالها، 
ومت تأمني املوقع لضمان عدم س���قوط السيارة حلني 
وصول مركز اإلسناد والطوارئ الذي قام رجاله برفع 

املركبة من على مظلة املواطن عن طريق ونش اإلنقاذ 
وإنزالها وتأمني املوقع.

تعامل مع احلادث من مركز إطفاء مشرف النقيب 
علي العبدالرزاق واملالزم اول عباس شمس���اه ومن 
مركز اإلسناد والطوارئ مالزم اول حمد الراشد ومالزم 

اول رائد سلطان.
م���ن جهة اخرى، خلف انق���الب باص على طريق 
الدائري السادس مقابل منطقة جنوب السرة إصابة 
6 آس���يويني منهم 3 نساء. وقال املنسق اإلعالمي في 

إدارة الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان عمليات 
الطوارئ بقيادة خالد العيسى قامت بإرسال 8 سيارات 
إس���عاف للتعامل مع املصابني وكانت بإشراف علي 
الناص���ر ونايف الطاعن ووليد رش���يد وعايد محمد 

ومحمد حمزة.
على صعيد احل���وادث، اصيب مصري وبدون في 
تصادم على طريق الساملي باجتاه اجلهراء، وقام رجال 
الطوارئ ابراهيم سعيد واحمد فهمي وشريف شعبان 

بإحالة املصابني الى مستشفى اجلهراء.


