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متكن رجال مديرية امن محافظة االحمدي بقيادة اللواء عبدالفتاح العلي 
من ضبط 4 مركبات مطلوبة وحجز 8 مركبات في كراج ميناء عبداهلل بتهم 

االستهتار والرعونة وتعريض حياتهم وحياة اآلخرين للخطر.
كما مت ضبط 6 اش���خاص على ذمة قضايا إضافة الى ثالثة اش���خاص 
بتهم االجتار وتعاطي اخلمور املصنعة محليا واملهربة والتي بلغت اكثر 

من 65 زجاجة خمر.
كذلك ضبط آسيوي بتهمة سرقة اتصاالت دولية.

4 مركبات مطلوبة و8 مستهترة و65 زجاجة خمر في األحمدي

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

براءة المسلم من قضية شيكات رئيس الوزراء
ومحامياه يؤكدان: لم نشك للحظة في حكم البراءة

اتصال من »بقالة« يخلي مدرسة أجنبية من طالبها
وأجهزة األمن تصف بالغ القنبلة بـ »الكاذب«

سرقة 410 غالونات من »النهضة«

10 مصابين في مشاجرة دامية في الصليبية

هاني الظفيري
تقدم مس���ؤول في احدى احملطات 
مبنطقة النهضة ببالغ يفيد بس���رقة 
410 غالونات مواد نفطية من احملطة 
التابعة ملخفر القيروان ليتم تسجيل 
قضية جار البح���ث فيها والتحقيق 
مع العاملني في احملطة ملعرفة كيفية 

حدوث السرقة.
وفي التفاصي���ل ان عمال احملطة 

واثناء اجلرد وعمل القياس���ات التي 
تس���تغرقها احملطة تبني نقص كمية 
كبيرة من املواد النفطية املستخدمة في 
احملطة لتعبئة املركبات ليقوم املسؤول 
باالجتاه الى مخفر القيروان في صباح 
امس مبلغا عن السرقة التي احيل ملفها 
لرجال املباح���ث وجار ضبط الفاعل 
الذي رجح املصدر ان تتم االستعانة 

بكاميرات احملطة ملعرفة اجلاني.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
ش���هدت منطقة الصليبية مشاجرة 
دامية وقعت بني ما يقارب ال� 30 شابا من 
مختلف اجلنسيات السباب مجهولة ادت 
الى وقوع 10 مصابني نقلوا على اثرها 
الى مستشفى الفروانية ليتم االسناد الى 
دوريات العاصمة التي قامت بعمل طوق 
امني حول املستشفى حتسبا الستكمال 

املشاجرة.
وف���ي التفاصي���ل ان بالغا ورد الى 
عمليات الداخلية ف���ي االول من امس 
يفي���د بوقوع مش���اجرة شرس���ة بني 
مجموعتني من الشبان الذين وصل عددهم 
ما يقارب ال� 30 شابا لتتدخل دوريات 
االمن بعد االيع���از إليهم من مدير امن 

اجله���راء بالوكالة العميد محمد الديني 
الذي امر باحتجاز مجموعة من الشباب 
املتش���اجرين ليتم نقل املصابني الذين 
كان بينهم مواطنان تعرضا للطعن من 
الطرف اآلخر ليتم تسجيل قضية واحالة 

املتهمني الى جهة االختصاص.
وفي ذات السياق فقد نشبت مشاجرة 
بني اقارب في منطقة تيماء ادت الى اقدام 
الزوج على ضرب زوجته بعد خالفه مع 
اشقائها ليتم تسجيل قضية ضد الزوج 
وجار استدعاؤه، والى كيفان فقد نشبت 
مشاجرة بني مواطن وصديقه البدون اثر 
خالف حصل فيما بينهما جعل البدون 
يقوم بضرب املواطن بآلة حادة في الكتف 

والرأس ليتم تسجيل قضية.

تايسون في جاخور بالسالمي

8000 دينار طارت من رصيد مواطن

هاني الظفيري
أقدم ثالثة لصوص على تكبيل حارس أغنام وقضم 
اذنه على طريقة حلبة املالكمة الشهيرة التي جمعت 
املالكمني تايسون واولفييد ليسرقوا األغنام ويتركوا 
احلارس مكبال على سرير نومه. وفي التفاصيل ان 
بالغا ورد من مواطن يفيد بتعرض حارس جاخوره 
على طريق الساملي للضرب واالستيالء على أغنامه 
التي وصل عددها الى 48 رأس غنم، ليتجه على الفور 
الرائد مطر سبيل والنقيب غنيم الظفيري، حيث أفاد 
بأن ثالثة أش����خاص دخلوا عليه امس االول وحاول 
مقاومتهم اال انهم استطاعوا تكبيله وسرقة األغنام 
ليتم تسجيل قضية حملت مس����مى سرقة واعتداء 

بالضرب وجار البحث عن اللصوص.

 محمد الجالهمة
تقدم مواطن ببالغ الى مخفر األندلس يفيد بتعرضه 
للسرقة بعد ان فقد بطاقته البنكية واالستيالء على 
مبلغ 8000 دينار بني سحب يدوي والبطاقة البنكية، 
فقد تفاجأ بوصول رسالة sms تبلغه بسحب 2000 
دينار وبعد هذا املسج بثالثة ساعات مت شراء جهاز 
البتوب وساعة من املطار عن طريق استخدام البطاقة 
البنكية ليتم تس����جيل قضية وتتبع الشخص الذي 
قام بسحب املبلغ املالي. ومن جانب آخر، تقدم مدرس 
يقط����ن في منطقة أم الهيمان ال����ى مخفر الفحيحيل 
يفيد بتعرض منزله للسرقة واالستحواذ على جهاز 
البتوب وس����اعة يد باالضافة ال����ى مبلغ مالي ليتم 

تسجيل قضية وجار البحث عن اجلناة.

ابلغت م���ن خالل مس���ؤول 
في المدرس���ة عن تلقي إدارة 
المدرس���ة اتصاال من مجهول 
اك���د فيه ان هناك قنبلة والبد 

من إخالء المدرسة.
وقال المصدر االم��ني فور 
تلق���ي البالغ: س�����ارع رجال 
األم���ن يتقدم��ه���م مدير أمن 
حول���ي العمي���د عبداللطيف 
الوهيب ومدير مباحث حولي 
الع��قيد عبدالرحمن الصهيل 
ورئي���س مخف��ر الن��قرة بدر 
الن��اصر وتم االش���راف على 
اخالء المدرسة وتمكين االجهزة 
المعنية من التعامل مع البالغ 
فيما ارسلت الطوارئ الطبية 
4 مركبات اسعاف للتعامل مع 

البالغ.

محاول���ة للوقوف على هوية 
الم��تصل.

وكانت عملي���ات الداخلية 

واس���تنادا لمص���در أمني 
فإن مصدر الب���الغ هو بقالة 
اخضع صاحبها للتحقيق في 

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
تمك���ن رج���ال إدارة بحث 
وتحري محافظة حولي بقيادة 
العقيد عبدالرحمن الصهيل من 
تحديد المكان الذي من خالله 
أجرى مجهول اتصاال هاتفيا 
باح���دى الم���دارس األجنبية 
في منطقة حول���ي وأبلغ عن 
وجود قنب��لة في المدرس�����ة 
وهو ما نتج ع���ن هذا البالغ 
اخالء المدرس���ة م���ن طالبها 
واخضاعها لتفتيش دقيق من 
قبل إدارة األثر المزودة بالكالب 
البوليسية وإدارة المتفجرات 
وبعد عمليات تفتيش دقيقة 
اس���تمرت لنحو ساعتين تم 
تسجيل البالغ باعتباره بالغا 

كاذبا.

حريق المرقاب خلف 7 إصابات و4 مراكز تعاملت معه
متكن رجال أربعة مراكز إطفاء من السيطرة على 
حريق ضخم اندلع في بناية مبنطقة املرقاب فيما قام 
قطاع العمليات يتقدمهم اللواء د.مصطفى الزعابي 
وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون العمليات ببذل 
جهود كبيرة إلخالء املنطقة ومتكني أجهزة اإلطفاء من 
التعامل مع احلادث وايضا اجهزة الطوارئ الطبية 
وقال مدير إدارة العالقات العامة في اإلطفاء املقدم 
خلي���ل األمير انه ورد بالغ ملركز العمليات مس���اء 

أمس األول عن نشوب حريق في عمارة تتكون من 
12 دورا وه���ي مكاتب مبنطقة املرقاب بجانب برج 
التحرير واملتح���ف العلمي وقد مت توجيه مركزي 
إطفاء املدينة والهالل���ي والعارضية وفرقة اإلنقاذ 
الفني واإلسناد وعند الوصول ملوقع احلريق تبني أن 
احلريق في محول كهرباء موجود في سطح املعلق 
مليزانني العمارة، مش���يرا الى أن احلريق اسفر عن 

اصابة 7 آسيويني منهم 3 بحالة حرجة.

الوطن فإن القضاء ببراءته هو 
دفع لنواب الشعب بالسير على 
ذات النهج للنهوض باألمة وال 
يخشون في احلق لومة الئم 
ويستخدمون حقا قرره لهم 
الدس���تور والقانون بتوجيه 
االس���ئلة واالس���تيضاحات 
الوزراء  الى رئيس مجل���س 
وف���ي كل االمور الداخلية في 
اختصاصاته���م وان يك���ون 
استخدام هذا احلق بحسن نية 
وشفافية ومصداقية ويهدف 
الش���عب  من ورائها مصالح 
والدولة وبعي���دا عن الذاتية 

والشخصانية.
إن قضاءنا العادل هو أمننا 
وحصننا احلصني التي نلوذ به 
وقت الشدة والذي ال يفرق بني 
حاكم ومحكوم، غني أو فقير، 
قريب أو بعيد، ونعتبره نبراسا 
لنا في حياتنا نس����تهدي به، 
وال عصمة ألحد فيه من سيف 
القان����ون القاطع، وباعتبار ان 
البراءة عنوان للحقيقة والكل 
الدستوري  س����يمارس دوره 
والقانوني م����ن أجل مصلحة 
الوطن فليبدأ اجلميع صفحة 
جديدة وان ُيسدل هذا الستار 
التي شغلت  القضية  عن هذه 
االمة والدولة طويال عن قضايا 

كثيرة.

وكيله احملامي عماد السيف برفع 
دعوى امام النيابة العامة متهما 
موكلنا بواقعة من شأنها اإلساءة 
الى موكله وتستوجب عقابه 
وتؤذي سمعته على النحو املبني 

في التحقيقات.
وأوضح���ا ان حكم اليوم 
)أم���س( يعتبر وس���ام فخر 
على صدور الكويتيني حكومة 
وشعبا وبقضائها العادل واننا 
منذ تولينا الدفاع عن النائب 
د.فيصل عبداهلل املسلم لم نشك 
ولو حلظة في انصاف العدالة 
له، إذ انه مارس دوره البرملاني 
في أمانة واستخدم حقه املكفول 
بالدس���تور لرقابة احلكومة، 
وحرصا منه على مصالح هذا 

د.كمال عبدالعال، حكما يقضي 
ببراءة موكلنا النائب د.فيصل 
املسلم من التهمة املسندة إليه 
في اجلنحة املرفوعة ضده من 
قبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد ورفض 
املدنية والزام رافعها  الدعوى 

باملصروفات.
وترافع عن النائب د.فيصل 
املس����لم كل من ناهس العنزي 
وجابر الضبيع����ي ومنصور 
الذايدي من مكتب املوس����وعة 
واالستش����ارات  للمحام����اة 

القانونية والتحكيم.
وتتلخص الدعوى بأن قام 
س����مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد وعن طريق 

أصدرت محكمة اجلنح أمس 
برئاسة املستشار فهد العصفور 
النائب د.فيصل  حكما ببراءة 
املسلم من الشكوى املقدمة ضده 
من سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد واملتعلقة 
مبوضوع الشيكات التي اثارها 
النائب املسلم العام املاضي في 
مجلس األم����ة ومت على إثرها 
استجواب رئيس الوزراء خالل 
جلسة سرية كما قضت احملكمة 

برفض الدعوى املدنية.
هذا وأص����در وكيال النائب 
د.فيصل املسلم احملاميان ناهس 
العنزي وجابر الضبيعي بيانا 
صحافيا بعد صدور حكم البراءة 
ورفض الدعوى املدنية جاء فيه: 
بسم اهلل واحلمد هلل رب العاملني 
الذي جلت قدرته على س����ابغ 
نعمه وفضله وفائض إحسانه 
ورعايته وقال سبحانه وتعالى: 
)واهلل ال يستحيي من احلق( 

األحزب:53.
اليوم نزداد افتخارا واعتزازا 
بقضائن����ا الع����ادل وتقدي����را 
واحترام����ا ل����ه ال����ذي نطبق 
بصوت احل����ق والبراءة حيث 
اصدرت محكمة اجلنح بجلستها 
العلني����ة املنعق����دة بتاري����خ 
2010/5/10 برئاس����ة املستشار 
فه����د العصفور وأمني الس����ر 

محمد الكندري

اللواء د.مصطفى الزعابي 

محمد خريبط عبداهلل الكندري عادل عبد الهادي دوخي احلصبان

جابر الضبيعي ناهس العنزي

)محمد ماهر(آليات وأفراد من إدارتي »املتفجرات« و»األثر« أثناء تعاملهم مع البالغ

الجنايات تبرئ جميع المتهمين في قضية تفجيرات »عريفجان«

ما ذكر من قبل جهات التحقيق فيما 
يتعلق بالنوايا االرهابية والتي لم 
يتم التيقن منها بأي وسيلة كانت 
من غي���ر املمكن ان يؤخذ بها كأدلة 
لالدانة وانه من غير املعقول ان يحال 
الناس الى القضاء بقضايا خطيرة 
ملجرد النواي���ا التي لم يتم التحقق 
منها، الى جانب بطالن التحقيقات 
لعدم السماح حملامي املتهمني بحضور 

التحقيقات.
واكد احملامي محم���د الكندري ان 
جهاز امن الدولة والذي احال املتهمني 
الى القضاء لم يضبط اي مواد ميكن 
ان تستخدم في اعمال ارهابية، وهو 
ما يؤدي الى نس���ف القضية برمتها، 
معتبرا احلكم ببراءة املتهمني من هذه 
الى جميع االجهزة  القضية رس���الة 
االمنية بضرورة توخي احليطة والتيقن 
من املعلومات وان تس���تبق مثل هذه 
القضايا املهمة واملؤثرة حتريات كافية 
وليس اقواال مرسلة مبنية على حتريات 

ومصادر مبهمة ومجهولة.
وحرص الكندري على االش���ادة 
بقضاء الكويت الشامخ والعادل، مؤكدا 
ان صدور هذا احلكم من قبل محكمة 
اول درجة برئاسة املستشار هشام 
عبداهلل وعضوي���ة طارق ابوعيدة 
ومحمد عوض والذي قضى ببراءة 
جميع املتهمني مبن فيهم محس���ن 
الفضلي الذي تردد اسمه في القضية 
كأحد املخططني واعضاء الشبكة جاء 
ليرس���خ ان قضاءنا العادل سيظل 

احلصن املنيع لكل املظلومني.
وتوجه احملامي الكندري بالشكر 
ال����ى املولى عز وجل على هذا احلكم 
املس����تحق، مضيفا: نحمد اهلل الذي 
القضاة على  املتهمني قاضي  انصف 

يد قاضي االرض.

التحريات على أنه قام بتوفير عدد 
2 كالش���نيكوف وعدد من الطلقات 

للمتهم )س.ك(.
على صعيد متصل، اعتبر احملامي 
محمد الكن���دري املوكل بالدفاع عن 
املتهم���ني االول )س.ك( و)م.أ( ان 
هيئ���ة احملكمة اس���تندت في حكم 
البراءة الى دف���وع قدمت اليها من 
قبلنا تضمن���ت بطالن اذن الضبط 
والتفتيش الى جانب انعدام التحريات 
التي سبقت توقيف املتهمني في هذه 
القضية احلساسة، مؤكدا كذلك على 
ان الدفوع التي قدمت استندت الى 
وقوع اكراه في نيل التحقيقات من 
املتهمني في القضية الى جانب ثبوت 
وقوع عنف وق���ع على املتهمني في 

هذه القضية.
الكندري، في  واضاف احملام���ي 
تصريح خاص ل� »األنباء«، ان هيئة 
احملكمة ومن خ���الل مذكرة الدفوع 
تبني لها عدم ثبوت جرمية االتفاق 
اجلنائي فيما بني املتهمني املتورطني 
في قضية امن الدولة، مشيرا الى ان 

الكوي���ت وينتهج الفك���ر اجلهادي 
املتشدد.

فاستصدر إذنا من النيابة العامة 
ومتكن من ضبطه. ومبواجهته، أقر 
بأنه تعرف على شخص بحريني عن 
طريق اإلنترنت وتوطدت عالقتهما 
ودار بينهما حديث عن القيام بعملية 
تفجير ضد الق���وات األميركية في 
الكويت، وأخبره الشخص البحريني 
أن هناك عمليات يتم التحضير لها 
لتفجير معس���كر القوات األميركية 

بالبحرين.
وأضاف الضابط أن خطة املتهمني 
كان���ت تتلخص في قي���ام البعض 
منهم بإطالق النار على حرس بوابة 
معسكر عريفجان قبل دخول سيارة 
مفخخة باملتفجرات لتفجير املعسكر 
من الداخ���ل، ودلت حتريات ضابط 
أمن الدولة على أن املتهم الس���ابع 
)الفضلي( كان مش���اركا للمتهمني 
في تصنيع املتفج���رات التي قاموا 
بتصنيعها داخل مسكن املتهم األول 
)س.ك(. أما املتهم الثامن فقد دلت 

املتهم���ني األول والثان���ي والثالث 
والس���ادس والثام���ن فيما يخص 
املعلومات التي وردت من البحرين عن 
القضية، مشيرة إلى بطالن اعترافات 
املتهم الرابع وبطالن اإلقرار الصادر 
منه لضابط أمن الدولة، حيث تبني 
بعد الكش���ف الطبي عليه تعرضه 
إلصابات وكدمات كانت باقية لفترة 
طويلة م���ن الزمن مما يجعل أقوال 
املتهم محل شك. وقالت احملكمة أن ما 
بني على باطل فهو باطل وأن أوراق 
الدعوى خلت من دليل يقيني على 
التي نسبت  املتهمني باألفعال  قيام 

إليهم.
وتخلص الواقعة فيما ش���هد به 
ضابط مباحث أمن الدولة أن حترياته 
الس���رية دلت على أن املتهم الرابع 
)ع.ق( يق���وم بأعم���ال عدائية ضد 
القوات األميركية بالكويت وبالتحديد 
معسكر عريفجان، حيث ورد اسمه 
ضمن ش���بكة إرهابي���ة مت ضبطها 
في مملكة البحرين وأن املذكور له 
اتصاالت مش���بوهة داخل وخارج 

مماثلة. فالقضاء هو احلصن احلصني 
في هذا البلد.

وختم الكندري تصريحه بتوجيه 
عظيم الشكر واالمتنان لهيئة احملكمة 
التي أصدرت احلكم. كما وجه شكره 
لهيئة الدفاع التي متثلت في احملامني 
دوخي احلصبان وعادل عبدالهادي 
الكندري  الفارس وجمال  وعبداهلل 
ومبارك الوهيب���ي ومحمد خريبط 
ومحمد عبداللطيف الكندري وشعيب 

الكندري.
م���ن جانبه أك���د احملامي محمد 
خريبط، أحد فريق الدفاع عن املتهم 
األول، أن هذا احلكم يؤكد ما ذكرناه 
كفريق دفاع خ���الل املرافعة حيث 
بين���ا أن هناك بطالن���ا واضحا في 
اعترافات املتهمني الذين جاء بعضهم 
إلى احملكمة وإصاباتهم بادية على 
جسدهم. ونحمد اهلل على أن لدينا 
قضاء عادال ونزيها ال يتأثر بأي مؤثر 

خارجي مهما كان.
وقد ذكرت احملكمة في حيثيات 
حكمها أن احملكمة لم تطمئن ألقوال 

في محضر التحريات.
وعليه أص���درت احملكمة حكمها 
الشهير ليستقر في أذهان اجلميع أننا 
أمام قضاء عادل ونزيه ال يلتفت إلى 
أقوال إمنا يسطر أحكامه مبنية على 
مستندات وتقارير. وهذا احلكم وسام 
أمام اجلميع على براءة هذه العائلة 
وأبنائه���ا م���ن أي اتهامات وظنون 
تش���كك في مدى والئهم أو نواياهم 
الس���تقرار الكويت واحملافظة على 

حلفاء وأصدقاء الكويت.
وصرح احملامي عبداهلل الكندري 
بأن ثقتنا في القضاء العادل جعلنا 
نطمئن على حق���وق موكلينا بأنها 
ل���ن تضيع هب���اء، وأن ما قامت به 
بعض أجهزة السلطة التنفيذية في 
الدولة من انتهاك حلقوق اإلنس���ان 
قبل املتهمني جعل القضاء بهذا احلكم، 
الذي يجب أن يس���طر مباء الذهب، 
يتصدى لتلك االنتهاكات واملمارسات 
التي يجب أن يوضع حد لها والسيما 
بعد ص���دور عدد من أحكام القضاء 
العادل بب���راءة املتهمني في قضايا 

مؤمن المصري
قضت الدائرة اجلزائية باحملكمة 
الكلية أمس برئاسة املستشار هشام 
عبداهلل وأمانة سر محمد عبداللطيف، 
ببراءة جميع املتهمني في قضية أمن 
الدولة 2009/19 املعروفة بتفجيرات 

»عريفجان«.
وعقب صدور احلكم صرح احملامي 
دوخي احلصبان، أحد فريق الدفاع 
عن املتهم األول، ل� »األنباء« بأن هذا 
عهدنا بقضائنا الشامخ الذي ال يتأثر 
بأي مؤثر خارجي. ولعلها رس���الة 
إلى جهاز أمن الدولة بقيادته الشابة 
أبنائنا  اجلديدة بأن تغربل حماس 
العاملني باجلهاز، والذين ال نش���ك 
للحظة في حرصهم على أمن البالد، 
رغ���م يقيننا بأن قضايا أمن الدولة 
املماثلة في دول أخرى قد ال تصل إلى 
القضاء. فنحمد اهلل تعالى على أن 
لدينا قضاء يشكل الضمانة الكبرى 

حلسن سير العدالة.
وف���ي تصريح ل���� »األنباء« قال 
احملامي عادل عبدالهادي: نشكر اهلل 
سبحانه وتعالى أنه مّن على املتهمني 
في قضية عريفجان جمعيا بالبراءة 
كما أشكر احملكمة على ما أبدته من 
أسباب في حكمها كانت مؤيدة ألوجه 
الدفاع التي تقدمت في الدعوى كون 
املتهمني تعرضوا إلى اإلكراه البدني 
والضرب النتزاع اعترافاتهم وكان ذلك 

كله مؤيدا لتقرير الطب الشرعي.
وأضاف أن احملكم���ة لم تلتفت 
إلى املواد التي مت حتريزها واعتبار 
أنها مواد تباع باألس���واق الشعبية 
وحيث انه���ا من املواد التي ال تنفع 
في صنع املتفجرات. كما أن احملكمة 
ال تطمئن إلى شهادة ضابط الواقعة 
لتناقض أقواله أمام احملكمة وما جاء 

الكندري: ثقتنا فـي القضاء العادل جعلتنا نطمئـن على حقوق موكلينا
خريبـط: الحكـم يؤكـد مـا أبدينـاه مـن دفـاع أمـام المحكمـة

الحصبان: نحمد اهلل على أن لدينا قضاء يشـكل الضمانة الكبرى لسير العدالة
عبدالهادي: المتهمـون تعّرضوا لإلكراه البدني والتعذيـب النتزاع اعترافاتهم

المحكمة تقرر بطالن اعترافات المتهم الرابع وتؤكد خلو األوراق من دليل يدين المتهمين


