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الصفحة
كونا: أعلنت شركة البترول الوطنية أن تسربا محدودا وقع 
أمس أثناء عملية حتميل احدى الناقالت الراسية على الرصيف 
اجلنوب���ي التابع ملصفاة األحمدي. وقال مدير العالقات العامة 
واالعالم في الش���ركة بالوكالة أحمد املزيعل في بيان صحافي 
انه متت محاصرة التس���رب الذي قدرت كميته بحوالي عشرة 
براميل من النفط اخلام والتعامل معه حسب خطط واجراءات 
الطوارئ املعمول بها لدى الش���ركة. واضاف املزيعل أن فرق 

الطوارئ املتخصصة في الش���ركة وبالتعاون والتنس���يق مع 
العمليات البحرية بشركة نفط الكويت قامت مبكافحة التسرب 
واحلد من انتشاره. وأوضح أن فرقا متخصصة شرعت اثر ذلك 
وعلى مدار الساعة بتنظيف ما وصل من النفط اخلام املتسرب 
الى الشواطئ املجاورة. وشكلت الشركة جلنة حتقيق للوقوف 
على مالبسات احلادث وأسبابه للعمل على تالفيها واحليلولة 

دون وقوع حوادث مشابهة مستقبال.

محاصرة تسرب محدود من ناقلة نفط راسية في مصفاة األحمدي

وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد متوسطا خريجات دورة حماية الشخصيات املهمة خالل استقباله لهن أمس

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

قاتل زوجته الفلبينية أمام قاضي التجديد:
لقد قتلت شيطاناً على هيئة امرأة

أمر قاض���ي التجديد 
أم���س بتجدي���د حبس 
املتهم  املص���ري )ع.م.( 
الفلبينية  بقتل زوجته 
ف���ي أح���د الصالونات 
مبنطقة اجلابرية حتى 

17 اجلاري.
ومت عرض املتهم على 
قاض���ي التجدي���د الذي 
اس���تمع للمتهم وسمح 
له باحلديث بكل حرية، 
واعت���رف املته���م بقتل 
زوجت���ه قائ���ال إنه قتل 
شيطانا كان على هيئة 

امرأته وانهار املته���م بالبكاء وهو يقص 
مأساته على القاضي. وترافع محامي املتهم 
بشار النصار شارحا مأساة موكله وطلب 
إخالء س���بيله بأي ضمان النتفاء مبررات 

احلبس االحتياطي.
وعقب انتهاء جلسة جتديد احلبس صرح 
النصار بأنه بعد أن يئس موكله من زوجته 
إلع����ادة أبنائه الذين حرمته منهم وقامت 
بترحيلهم إلى الفلبني وكذلك بعد أن ذاق 
األمرين مبخفري اجلابرية والنقرة تقدم 
موكله بشكوى إلى مكتب النائب العام في 
تاريخ 2010/7/5 متضمنة موضوع خطف 
زوجته لألبناء وترحيلهم للفلبني وكذلك 
حجز حرية وتعذيب ضد أفراد من مباحث 
وشرطة مخفرين من محافظة حولي، حيث 
كانوا يعاملونه بقسوة بسبب الواسطات 
ويحاولون إرغامه على التنازل عن األبناء 
واس����تعملوا معه أساليب تعذيب قاسية 
وأحيلت الشكوى من مكتب النائب العام 
إلى نيابة حولي بتاريخ 2010/7/14 ووزعت 

على وكيل النائب العام 
باليوم نفس����ه وقيدت 
برقم 2010/821 جنايات 
حصر حولي. وفي يوم 
2010/7/17 صدم موكلي 
حينما شاهد املجني عليها 
تخونه مع صديقه فلم 

يتمالك أعصابه.
12 يوم����ا بعد تقدمي 
الشكوى ولم يتم اتخاذ 
أي إجراء قانوني جعلوا 
الرجل يشعر بأن زوجته 
بعالقاتها وواسطتها فوق 
القان����ون، فما الس����بيل 
إليقاف جبروت هذه املرأة التي طغت؟ وختم 
النصار تصريحه شاكرا مدير نيابة حولي 
ونائبه لتعاونهما الدائم لتحقيق العدالة 
وقرر انه بعد حضوره جلس����ة التحقيق 
توجه إلى مق����ر نيابة حولي وقابل نائب 
املدير وش����رح له ظروف ش����كوى املتهم 
السابقة على ارتكابه للواقعة مطالبا بسرعة 
إحضار املتهمني. وبدوره وعد نائب مدير 
نيابة حولي باس����تمرار التحقيق في هذه 
القضية وص����وال للعدالة ولكي يأخذ كل 

مجرم عقابه.
وناشد النصار املسؤولني بوزارة الداخلية 
التدخل وردع هؤالء القلة من جهاز األمن 
الذين يسيئون إلى اخليريني من أفراد هذا 
اجلهاز الشريف وإلى سمعة البلد، وطالب 
السفارة املصرية بالكويت ووزارة اخلارجية 
املصرية بسرعة التدخل ومخاطبة السفارة 
الفلبينية إلرجاع األطفال الثالثة املصريني 
أبناء موكله خشية أن يصيبهم مكروه فهم 

بالنهاية مواطنون مصريون.

احملامي بشار النصار

خالل استقباله لخريجات دورة حماية الشخصيات المهمة

الخالد: المرأة ستصبح من قيادات »الداخلية« في المستقبل

..وخالل لقائه بالمحققين المرقين: ال أحد فوق القانون
أكد وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد 
انه ال أحد فوق القانون، وان الكل سواء أمام ميزان العدالة، 
مؤكدا ان وزارة الداخلية حريصة كل احلرص على منح 
جميع منتس���بيها حقوقهم كاملة، وجاءت تصريحات 
الوزي���ر اخلالد في كلمة ألقاها خالل اس���تقباله مديري 
ادارات التحقيق في احملافظات الست واحملققني واحملققات 
املرقني حديثا ف���ي قاعة الفريق أول يوس���ف اخلرافي 
بوزارة الداخلية أمس بحضور مدير عام االدارة العامة 

للتحقيقات الفريق يوسف السعودي.
ونقل اخلال���د خالل كلمته تهنئ���ة وحتيات القيادة 
السياس���ية العليا للمرقني، الفتا الى دور ومس���ؤولية 
احملقق في حتقيق ذلك، ولفت الى ان احملققني يحملون 
أمانة كبيرة ينبغي العمل على الوفاء بها بإحقاق احلق، 
مؤكدا انهم سيحملون سيف احلق الذي يضع كل شيء 
في نصاب���ه، وأوضح انهم اللبنة االولى التي تس���تند 
اليه���ا العملية القضائية وحثهم على التواصل واحملبة 

والتآخي فيما بينهم، وان يقتصر التنافس على مجاالت 
العلم والثقافة والعط���اء. وحث اخلالد احملققني اجلدد 
على التحلي مبكارم االخالق وان يؤدوا أعمالهم بالعدل 
والقسط من اجل عدالة ترتكز على احلق تنصف املظلوم 
وترد احلقوق الى أصحابها ألنهم االرضية االساس���ية 
ألي قضية في الكويت. وقال ان الكويت تفخر بأبنائها 
الذين يسهرون من أجل حماية قواعد القانون ومبادئه، 
معربا عن متنياته لهم بالتوفيق ليكون غد الكويت أكثر 

ازدهارا في ظل القيادة السياسية احلكيمة.
ودعاهم الى ان ينهلوا من مختلف العلوم القانونية 
لالرتقاء مبستواهم لكي يتميزوا في أداء واجبهم الوطني، 
مؤكدا اهمية القسم الذي أدوه ومعانيه العميقة من جترد 

تام ووضع االمور في نصابها.
وأضاف ان لديهم أمانات عظيمة تتمثل في أس���رار 
املجتم���ع الكويتي واملقيمني فه���م مؤمتنون على كلمة 

احلق.

ودعا اخلالد الى مواجهة أي قصور، وانه يتعني على 
القيادات ان تتابع ذلك ميدانيا، وأضاف ان واجب احملقق 
هو خدمة املواطن، وان ينقل القضية بكل أمانة وصدق 
وشفافية، وهذا هو عهدنا بكم دائما، وتذكروا في عملكم 
قدرة اهلل واعملوا بتجرد ومبا متليه عليكم ضمائركم.

وج���دد اخلالد تهنئته للمحقق���ني املرقني مباركا لهم 
تولي الفريق يوس���ف السعودي مسؤولية االدارة، وان 
يكون���وا عونا ل���ه، ومؤكدا ان باب���ه مفتوحا لتلقي أي 

شكوى منهم.
من جانبه، توجه الفريق؟ السعودي بالشكر والتحية 
باالصالة عن نفسه ونيابة عن إخوانه احملققني واحملققات 

حلرصه على تقدمي التهنئة بنفسه.
وأضاف: اننا جندد في هذه املناس���بة عهدنا ووالءنا 
باالستمرار في ان نكون حراسا للعدالة وحفظة حلقوق 
املواطنني واملقيمني في الكويت، وان نكون خداما حملراب 

العدالة حتت القيادة السياسية العليا الرشيدة.

أشاد وزير الداخلية الفريق 
الركن م. الشيخ جابر اخلالد 
بخريجات الدورة األولى ألمن 
املهمة،  وحماية الشخصيات 
مؤك���دا ان الفت���اة الكويتية 
برهن���ت عل���ى متيزه���ا في 
كل امليادي���ن واملجاالت التي 
خاضتها. وأش���ار اخلالد الى 
النس���ائية  الش���رطة  اهمية 
الفاعلة لشقيقها  ومشاركتها 
الرجل في مختلف األنش���طة 

األمنية.
وجاءت تصريحات اخلالد 
بعد استقباله في مكتبه أمس 
التأسيسية  الدورة  خريجات 
وحماي���ة  ألم���ن  األول���ى 
الشخصيات املهمة بحضور 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون األمن اخلاص الفريق 
سليمان الفهد ومدير عام اإلدارة 
العام���ة لقوات األمن اخلاص 

العميد علي ماضي.
وقال اخلالد أثناء االستقبال 
ان امل���رأة الكويتي���ة عل���ى 
م���ر العص���ور أثبتت صدق 
معدنها وقوة ارادتها وقدمت 
أغل���ى التضحي���ات من أجل 
الغالي وان خريجات  الوطن 
الدورة يتمتع���ن بثقة كاملة 
الفخ���ر واالعتزاز،  مما يثير 
مشددا على ان الكويت دولة 
مسلمة حتفظ الكرامات، ووجه 
حديثه للخريجات: »أننت شرفنا 
وعرضنا ولن نسمح بأي حال 

باملساس به«.
وفي ختام االستقبال حث 
اخلالد اخلريجات على االلتزام 
واالنضباط ومواصلة التزود 
بالعلم والبحث والدرس، وان 
يكن قدوة لزميالتهن، وأنهن 
س���يصبحن قيادات لوزارة 

الداخلية في املستقبل.

مباحث النقرة يوقفون شبكة خماسية لترويج حشيش
بينهم مواطنة عشرينية تسهل عملية التوزيع وخليجي مُبعد!

فلسطيني يستغل عدم وجود ربط آلي بين »الهجرة« و»الشؤون«
ويمنح 50 عاماًل إقامات صالحة بأذونات عمل مزورة

أمير زكي
»قضية تقود إلى أخرى« كان هذا هو أبرز 
عنوان ميكن اختياره لكشف رجال اإلدارة العامة 
ملباحث الهجرة قضية تزوير 50 إقامة لعدد 
من العمال وضعوا جميعا على كفالة مواطن 
مسن ال يعلم عنهم شيئا، فيما اعترف العمال 
بأن كل واحد منهم دفع ما بني 1000 الى 2000 
دينار مقابل إقامة العمل املزورة، ورغم نفيهم 
معرفتهم ب����أن إقاماتهم مزورة إال ان املصدر 
األمني الذي روى القضية ل� »األنباء« أكد انه 

سيتم إبعادهم عن البالد.
وبحسب املصدر األمني فإن مواطنا مسنا 
)73 عاما( تقدم الى رجال اإلدارة العامة ملباحث 
الهج����رة وقابل مدي����ر اإلدارة اللواء عبداهلل 
خليفة الراش����د وروى له انه اكتشف وجود 
50 إقامة عمل على ش����ركته الصغيرة، وانه 
ال يعلم اي ش����يء عن تل����ك اإلقامات، وفور 

االنتهاء من االس����تماع ألقوال املواطن املسن 
أمر الراشد مدير إدارة التحري باإلنابة املقدم 
حمدان اخلش����م بتشكيل فريق ملعرفة كيفية 
وضع كل تلك اإلقامات على شركة املواطن دون 
علمه، وقام اخلشم بتشكيل فريق مكون من 
الرائد عبداهلل الهمالن واملالزمني أولني اسماعيل 
بهبهاني وعبداهلل احلس����يني واملالزم حسن 
الرشيدي الذين ش����رعوا بحملة واسعة من 
التحريات حول العمال ال� 50 ومت القبض على 
معظمهم واقتيادهم الى اإلدارة العامة ملباحث 
الهجرة للتحقيق ملعرفة كيفية حصولهم على 
اإلقامات. وأشار املصدر الى ان العمال أجمعوا 
على انهم دفعوا ما ب����ني 1000 و2000 دينار 
لوافد فلسطيني ملنحهم إقامات صاحلة ملدة 
سنة لكل منهم. وأوضح املصدر انه وبالتدقيق 
على بيانات الوافد الفلسطيني تبني انه خارج 
البالد ومطلوب على ذمة قضية إقامات مزورة 

أخرى كان رجال مباحث الهجرة قد كشفوها 
األسبوع املاضي واملتهم فيها سيدة خليجية 
متتلك شركة وهمية ووافد سوري، باالضافة 
الى الفلس����طيني الهارب الذي تبني انه وراء 
تزوير إقامات العمال ال� 50 ووضع كفاالتهم 

على شركة املواطن املسن دون علمه.
وحول كيفية قيام الفلسطيني بوضع كل 
تلك اإلقامات ال� 50 دون علم صاحب الشركة 
كش����ف املصدر األمني ان الوافد الفلسطيني 
اس����تغل عدم وج����ود ربط آلي ب����ني كل من 
وزارة الشؤون واإلدارة العامة للهجرة، وان 
الفلسطيني استغل هذه الثغرة وقام باستصدار 
أذونات عمل مزورة من الشؤون وقدمها لإلدارة 
العامة للهجرة ومبوجبها مت منح كل عامل من 
العمال ال� 50 إقامة صاحلة، مشددا املصدر على 
ضرورة وجود ربط آلي بني اجلهتني حتى ال 

يتم استغاللها كما فعل الفلسطيني.

أمير زكي
احب����ط رج����ال االدارة العامة 
للمباح����ث اجلنائي����ة وحتدي����دا 
رج����ال مباحث النق����رة يتقدمهم 
الرائد حسني دشتي محاولة ضخ 
ثالثة كيلو ونصف الكيلو من مادة 
املتعاطني،  احلشيش بني اوساط 
وذلك بعد القبض على 5 متهمني 
بينهم مواطنة عشرينية وخليجي 
مبعد عن الكويت، واكد مصدر امني 
املتهمني اخلمسة جاء  ان توقيف 
تباعا وان املتهم الثاني القي القبض 
عليه في منطقة سلوى بعد مطاردة 
بوليسية تخللها اطالق نار واتالف 
دوريتني تابعتني ملباحث النقرة، 
مشيرا الى ان الكمية الكبرى التي 
ضبطت في ه����ذه القضية كانت 
الذي كان  داخل مسكن اخلليجي 
قد ابعد عن الكوي����ت وعاد اليها 
متسلال، وضبط في مسكنه نحو 
كيلو غرامني من مادة احلشيش. 
واس����تنادا الى مص����در امني فان 
معلوم����ات وردت ال����ى مدير عام 
االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
الش����يخ مازن  العميد  بالوكال����ة 
اجل����راح ابلغ عبر مصادر خاصة 
عن حيازة مواطن للمواد املخدرة 
بقصد االجتار ودلت املعلومات ان 
املواطن يقطن في شقة في منطقة 
الساملية وحتديدا مقابل بيت الزكاة. 
واضاف املصدر: قام اجلراح باخطار 

ان خرج من مس����كنه حتى شرع 
رجال املباحث بالقبض عليه ولكنه 
ركب س����يارته وانطلق بها هاربا 
لتت����م مطاردته ما ادى الى اتالف 
دوريتني من دوريات املباحث قبل 
ايقافه قسرا، واضطر رجال املباحث 
خالل املط����اردة الى اطالق اعيرة 
نارية في الهواء لتوقيف املتهم وهو 
الذي مت بعد املطاردة التي استمرت 
نحو نصف ساعة وبتفتيش سيارة 
املتهم عث����ر بداخلها على نصف 
كيلو من احلش����يش وباخضاعه 
للتحقيق اعترف على متهم ثالث 
وهو مواطن ايضا وارشد عن مكان 
مس����كنه في منطقة الشعب ليتم 
استصدار اذن نيابي ملداهمة الشقة 
وبداخلها عثر رجال املباحث على 
املتهم وصديقة له كانت برفقته 
حلظة املداهمة كما عثروا على 750 
غراما من احلشيش واعترف املتهم 
بان صديقته املواطنة تساعده في 
االجتار بهذه السموم وترويجها، 
وابلغ ع����ن مصدره من املخدرات 
وهو خليجي يقطن في االندلس 
لينطلق فريق عمل مباحث النقرة 
الى االندلس ويتم ضبط اخلليجي 
وضبط كيلو من احلشيش وكانت 
املفاجأة ان اخلليجي سبق ان ابعد 
عن البالد اال انه دخل مرة اخرى 
متسس����ال وجار احال����ة املتهمني 

اخلمسة الى النيابة.

وكي����ل وزارة الداخلية املس����اعد 
الفريق  لش����ؤون االمن اجلنائي 
غازي العم����ر والذي امر بتكليف 
ادارة بحث وحتري محافظة حولي 
بقيادة العقيد عبدالرحمن الصهيل 
بحكم االختص����اص املكاني ليتم 
االستقرار على فريق خاص للتعامل 
مع مثل هذه النوعية من القضايا 
ومت االستقرار على ان يكون فريق 
العمل بقيادة الرائدين حسني دشتي 
ووليد الفاضل واملالزمني وليد عمر 
العبدالهادي.  احلساوي وفيصل 

وقال املصدر: بعد عمل التحريات 
الت����ي اكدت حي����ازة املتهم االول 
وه����و مواطن عاطل عن العمل مت 
اس����تصدار اذن نياب����ي لتفتيش 
الزكاة  الواقع مقابل بيت  مسكنه 
وبعد مداهمة مسكنه عثر بداخله 
على نصف كيلو من مادة احلشيش 
وبالتحقيق معه ابلغ املتهم االول 
الرائدي����ن دش����تي والفاضل بان 
مص����دره من هذه املخ����درات هو 
مواطن يقطن في س����لوى وعليه 
مت اعداد كمني للمتهم الثاني وما 

بخال�ص �لعز�ء و�سادق �ملو��ساة �إىلالشبكة اخلماسية في قبضة مباحث النقرة وأمامهم كمية احلشيش املضبوطة

يتقدم

�سائلني �ملوىل عز وجل �أن يتغمد �لفقيد بو��سع رحمته

و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

لـوفــاة فقيدهم �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل

خالد وليد خالد املرزوق

�شـعود من�شان �لنم�شان ��أبنا�ؤه

��آل �ملرز�ق ��آل �لغامن �لكر�م

�ل�شيد/ خالد يو�شف �ملرز�ق ��أبنائه


