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»الداخلية«: إلقاء القبض على  12  مدانًا من الهاربني
 في قضية خلية العبدلي في مناطق متفرقة من البالد

محمد الجالهمة - عبداهلل قنيص 
محمدالدشيش

متكنــت االجهزة األمنية 
املختصــة فجــر امــس من 
القبض فــي مناطق متفرقة 
مــن البالد على ١٢ شــخصا 
من احملكومــن نهائيا فيما 
يسمى بخلية العبدلي إنفاذا 
حلكم محكمة التمييز الصادر 
في القضية رقم )٢٠١5/55(.
الداخلية  وأعلنت وزارة 
في بيــان لهــا أن املقبوض 
عليهــم وهــم: محمد جعفر 
عباس حاجي، محمد حسن 
عبداجلليل احلسيني، مهدي 
محمد ســيد علي املوسوي، 
جعفر حيدر حســن جمال، 
يوســف حســن شــعبان 
غضنفــري، حســن جمعة 

اخليط الذي قاد امن الدولة 
الى ضبط الهاربن الســتة. 
وتبن ان هــؤالء بحوزتهم 
خطوط هاتفية جديدة غير 
تلك التي كانوا يستخدمونها 
قبل صدور حكــم التمييز، 
كمــا تبن ـ والــكالم اليزال 
على لســان املصــادرـ  انهم 
كانوا يتواصلون بالواتساب 
وكانت الرسائل التي ترسل 
مــن قبلهم يبــدو مصدرها 
الواليات املتحدة االميركية.

ولفتت مصادر اخرى الى 
ان 4 مــن الهاربــن ضبطوا 
في منزل غادره أصحابه الى 
خارج الكويت، الفتا الى ان 
الوكــر الثانــي في مشــرف 
وسبق مداهمته من قبل ولم 
يعثر به على أحد، الفتا الى 
ان اخليوط التي جتمعت في 

غضون فترة زمنية بسيطة 
قــادت الــى ضبــط األربعة 
وان االثنن اآلخرين ُضبط 
أحدهما في منــزل بالقرين 

واآلخر في الرقة.
ان  املصــادر  وأكــدت 
التي ســتجرى  التحقيقات 
مع الهاربن الـ ١٢ تستهدف 
الوقوف على كامل احلقيقة 
واألشــخاص الذيــن قدموا 
لهم سبل الهروب والتخفي 

وساعدوهم.
ولكن ماذا قال الهاربون 
في إفاداتهم؟ أو باألحرى ماذا 

بعد الهروب؟
قالت املصادر إنهم أجابوا 
بأنهــم لم يكونــوا يعرفون 
نهاية  الهروب وإذا ما كانوا 
ســيغادرون أم سيسلمون 

أنفسهم.

جتاه املؤسسة األمنية وعلى 
التعــاون الذي أبــدوه معها 
كالعهد بهم دائما، كما اعرب 
عــن تقديــره ألبنائه رجال 
األمن على اجلهود املخلصة 
املهــام  أداء  والتفانــي فــي 
املنوطة بهم من اجل حماية 
الوطن وحتقيق  مكتسبات 

األمن واالستقرار. 
إلى ذلك، كشفت مصادر 
أمنية ان بداية ضبط الهاربن 
الـ ١٢ متثلت في مداهمة منزل 
في صباح السالم حيث كان 
6 من الهاربن متواجدين في 
ديوانية املنزل ومت تطويقه 
ومداهمته ولم يلق رجال أمن 

الدولة أي مقاومة تذكر.
وأضافــت املصــادر ان 
يزودهــم  كان  شــخصا 
بالطعام واحتياجاتهم كان 

محمد الباذر، حســن أحمد 
عبــداهلل العطــار، عبــاس 
عيســى عبداهلل املوسوي، 
عيســى جابر عبداهلل باقر، 
وصــادر بحــق كل منهــم 
حكم باحلبس ١٠ ســنوات، 
وباسل حسن علي الدشتي، 
وحســن علي حسن جمال، 
وعلي عبدالكرمي إســماعيل 
عبدالرحيــم وصــادر بحق 
كل منهــم حكــم باحلبس 5 
سنوات، وجميعهم كويتيون. 
وأشار البيان إلى أن األجهزة 
األمنيــة تواصل البحث عن 

احملكومن اآلخرين.
وذكــر ان نائــب رئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح 
اعرب عن شكره للمواطنن 
على الثقة الكبيرة من جانبهم 

الشيخ خالد اجلراح

بعـــدقبـل 

مهدي محمد سيد علي املوسوي ـ كويتي اجلنسية )احلكم: احلبس 10 سنوات(
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علي عبدالكرمي اسماعيل عبدالرحيم ـ كويتي اجلنسية )احلكم: احلبس 5 سنوات(

حسن علي حسن جمال ـ كويتي اجلنسية )احلكم: احلبس 5 سنوات(

باسل حسني علي الدشتي ـ كويتي اجلنسية )احلكم: احلبس 5 سنوات(

محمد جعفر عباس حاجي ـ كويتي اجلنسية )احلكم: احلبس 10 سنوات(

محمد حسن عبداجلليل احلسيني ـ كويتي اجلنسية )احلكم: احلبس 10 سنوات(

عباس عيسى عبداهلل املوسوي ـ كويتي اجلنسية )احلكم: احلبس 10 سنوات(

عيسى جابر عبداهلل باقرـ كويتي اجلنسية )احلكم: احلبس 10 سنوات(

حسني جمعة محمد الباذرـ كويتي اجلنسية )احلكم: احلبس 10 سنوات(

جعفر حيدر حسن جمال ـ كويتي اجلنسية )احلكم: احلبس 10 سنوات( 

يوسف حسن شعبان غضنفري ـ كويتي اجلنسية )احلكم: احلبس 10 سنوات(

حسن أحمد عبداهلل العطارـ كويتي اجلنسية )احلكم: احلبس 10 سنوات(

بالغات
مشاري المطيري

شكرًا للشيخ 
خالد اجلراح

بيان الرابعة فجراً واثنان جارٍ البحث عنهما

نقاط التفتيش »15 دقيقة« 
بالتنسيق مع »العمليات«

عقــب تداول خبر القبض على عدد مــن الهاربن في خلية 
العبدلي، أصدرت وزارة الداخلية وبعد الرابعة فجرا بقليل بيانا 
مقتضبا قالت فيه:  أعلنت وزارة الداخلية أن اجلهات األمنية 
املختصة متكنت من إلقاء القبض في أماكن متفرقة من البالد 
على ١٢ شــخصا من احملكومن فيما يسمى بـ»خلية العبدلي« 
إنفاذا حلكم محكمة التمييز الصادر في القضية رقم  ٣٠٢/٢٠١6 .
وأوضحت الوزارة أنه جار البحث عن احملكومن اآلخرين 
وهما شــخصان اثنان. وأبــرزت الوزارة أنها ســتصدر بيانا 
الحقا بعد استكمال التحقيقات واإلجراءات القانونية املقررة. 

أصدر وكيل وزارة الداخلية لشؤون األمن العام باإلنابة اللواء 
علي ماضي تعميما تضمن انه في حال تنظيم حمالت بعد منتصف 

الليل تكون ملدة ١5 دقيقة وبعد التنسيق مع عمليات الداخلية.

املدانون إلى »املركزي« بعد التحقيقات وتُهم الهروب قد توجه لهم

أكد مصدر أمني ان وزارة الداخلية لن يهدأ 
لها بال إال بعد ضبط جميع الهاربني، مؤكدا 
ان وزارة الداخلية مصرة على ضبط جميع 

الهاربني.
ورجح املصدر ان ينقل جميع املدانني الى 
السجن املركزي وسط احتمالية ان توجه 

لهم تهم جديدة تتعلق بالهروب من تنفيذ 
حكم قضائي، وأشــار املصدر الى ان نقل 
املدانني سيكون في غضون األيام القليلة 
املقبلة وذلك بعــد انتهاء التحقيقات معهم 
في القضية ومعرفة كل التفاصيل املتعلقة 

مبعاونتهم على الهرب.

ارتياح شعبي
القى اخلبر الذي مت تداوله في ساعة متقدمة 
من يوم امس بشأن توقيف مدانني في خلية 
العبدلي ارتياحا شعبيا اذ أصبح خبر ضبط 
الشبكة هو األكثر تداوال على جميع وسائل 

التواصل االجتماعي.

األمير  يشكر اجلراح ويطالب 
األجهزة األمنية بتعقب جميع 

املطلوبني للعدالة 
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية شكر 
الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد 
اجلراح أعرب فيها سموه عن شكره وتقديره للجهود املثمرة 
التي قامت بها اجلهات األمنية املختصة في وزارة الداخلية 
والتي متكنت من خاللها من إلقاء القبض على 12 مطلوبا من 
احملكوم عليهم نهائيا إنفاذا حلكم محكمة التمييز، مشــيدا 
سموه بالعمل املضني والدؤوب الذي قاموا به والذي متيز 
بالكفاءة والتفاني. وطالب ســموه ببذل املزيد من اجلهود 
لتعقب جميع املطلوبني للعدالة تطبيقا للقانون، مثمنا سموه 
ما أبــداه املواطنون الكرام من تعاون وما اظهروه من روح 
وطنية عالية جسدت اإلخالص والوفاء للوطن العزيز، مبتهال 
ســموه الى املولى جل وعال ان يحفظ الوطن العزيز ويدمي 

عليه نعمة األمن والرخاء واالزدهار.
وبعث ســمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية شكر 
الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد 
اجلراح ضمنها سموه اإلشادة باجلهود املثمرة التي قامت 
بها اجلهات األمنية املختصة بوزارة الداخلية والتي أسفرت 
عــن إلقاء القبض على 12 مطلوبا من احملكوم عليهم نهائيا 
إنفاذا حلكم محكمة التمييز، ســائال سموه املولى تعالى ان 
يدمي على الوطن العزيز نعمة األمــن والرخاء واالزدهار. 
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

ببرقية شكر مماثلة.

 حتية شــكر وتقدير لرجال الداخلية األبطال وعلى رأسهم 
وزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح ووكيل وزارة الداخلية الفريق 
محمود الدوسري بعدما توجت جهودكم بالنجاح في القبض على 
 12 مدانــا من خلية العبدلي اإلرهابية وكلنا ثقة بقدرة األجهزة 
األمنية على ضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن الكويت.
منذ توليكم حقيبــة وزارة الداخلية وحتى اليوم والوزارة 
في تطور مســتمر، وهذا يحســب لكم ولكن عندي مالحظة 
بخصوص الشواغر التي تعاني منها الداخلية على سبيل املثال 
وليس احلصر وكالء باإلنابة واملديرون باإلنابة وحتى رؤساء 
أقسام باإلنابة مع العلم أن هناك الكثير من الكفاءات في وزارتكم 
يعملون على مدار الساعة حلفظ األمن بتوجيهاتكم، وهنا يأتي 
السؤال ملاذا التأخير في سد هذه الشواغر مع العلم بأن سدها 
يصــب أيضا في مصلحة الوزارة حتى يكون هناك دافع كبير 
لإلجناز وإثبات الكفاءة، وكذلك ال تنس يا شيخ خالد الترقيات، 
فهناك أيضا الكثير من الكفاءات اليزالون ينتظرون ترقياتهم 
والكشوفات موجودة لديك، وفي النهاية نسأل اهلل سبحانه أن 
يعينك على حمل األمانة في قيادة سيدي صاحب السمو األمير 

وسمو ولي العهد.
باقة ورد

٭إلى اإلخوة في اإلعالم األمني وعلى رأسهم العميد عادل 
احلشاش واملقدم ناصر بوصليب والرائد عثمان غريب والنقيب 
عبداهلل الهاجري ملا يبذلونه من جهود في توضيح الصور التي 

تغيب عن املواطنني.


