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»التمييز« حجزتها بعد سماع دفاع املتهمني واملدعني باحلق املدني

احلكم في قضية »تفجير مسجد اإلمام الصادق« 30 مايو املقبل

اجلناية يتوافر فيها اخلطأ 
والضرر وعالقة الس���ببية 
حيث إن���ه لوال خطأ وزارة 
التهاون في  ف���ي  الداخلية 
إلى  الناسف  دخول احلزام 
الكويت ما استطاع املتهمون 
تنفيذ مخططه���م بتفجير 
املسجد وبهذا تكون حتققت 

أركان دعوى التعويض.
وترافع دف���اع املتهمني 
فتمس���كوا مب���ا ورد ف���ي 
صحف الطعن املقدمة حملكمة 

التمييز في اجللسة السابقة 
وطالبوا احملكم���ة بتمييز 
احلكم والقضاء مجددا ببراءة 
املتهمني مما أسند إليهم من 
اتهام واحتياطيا استعمال 
الرأفة. وحضر عن  منتهى 
املتهم���ني احملام���ون ثامر 
اجلدعي وعمر القناعي وخالد 
أبو هليبة  بديوي وفيصل 
الذي طال���ب بتأييد براءة 
موكليه مما أسند إليهم من 

اتهامات.

الداخلية  جت���اه وزي���ري 
واملالية ومدير اإلدارة العامة 

للجمارك كل بصفته.
وأضاف القطان أن جهاز 
أمن الدول���ة التابع لوزارة 
الداخلية منوط به املسؤولية 
عن أمن البالد من األخطار 
الداخلية واخلارجية ومتابعة 
وتقصي املعلومات والتحري 
عن اجلرائ���م واملخططات 
اإلرهابية والكش���ف عنها 
قبل وقوعها، موضحا أن هذه 

مؤمن المصري 

الثانية  الدائرة  حجزت 
التميي���ز أمس  مبحكم���ة 
برئاس���ة املستش���ار سالم 
اخلضير الطع���ون املقدمة 
من املتهمني في قضية أمن 
الدول���ة املعروف���ة إعالميا 
ب���� »تفجير مس���جد اإلمام 
الصادق« جللسة 30 مايو 

املقبل للحكم.
أكد  وخ���الل اجللس���ة 
احملامي عبد احملسن القطان 
أن احلكم املطع���ون عليه 
مخالف للقان���ون وأصابه 
اخلطأ ف���ي تطبيقه وذلك 
فيما يتعلق بالقضاء بعدم 
قبول الدعوى املدنية املقامة 
ضد وزيري الداخلية واملالية 
ومدير اإلدارة العامة للجمارك 
كل بصفت���ه والقصور في 
التس���بيب والفس���اد ف���ي 
الثابت  االستدالل ومخالفة 
باألوراق، وذلك فيما يتعلق 
بعدم قبول الدعوى املدنية 

املستشار سالم اخلضير احملامي عبد احملسن القطان  احملامي عبدالعزيز طاهر  احملامي فواز اخلطيب
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فيها اخلطأ 

والضرر وعالقة 
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الوفود الرسمية
عدنا.. في األسبوع املاضي تطرقت الى 

الضغط على املواطنني والتلويح باملضي قدما 
نحو تقليص االمتيازات التي كفلها الدستور 
الكويتي ورفع الدعوم ورفع أسعار اخلدمات 

وذلك في خالل. مقالتي »استفزاز واضح«، 
بصراحة شديدة لم أتوقع حجم التجاوب مع 

طرحي وتلقي العديد من االتصاالت واالمييالت 
جميعها تتفق معي الى حد بعيد بل هناك 

امييالت واتصاالت أكدت ان ما كتبته فيض 
من غيض وان احلكومة استغلت انخفاض 

النفط في اتخاذ إجراءات تقشفية متس فقط 
محدودي الدخل اما التجار واملتنفذين فهم الى 

جانب انهم غير متأثرين مبثل هذه اخلطوات 
فحسب بل بالعامية يغرفون من اخلير اكثر 
وأكثر من خالل مشرعات ومناقصات.. الخ، 
احد األصدقاء وهو للعلم قيادي كبير لفت 
نظري الى نقطة مهمة جدا جديرة بالطرح 
وكان الزما التوقف حيالها اال وهي كثرة 

الوفود الرسمية التي تغادر الى بقاع العالم 
اجمع من كافة وزارات الدولة وفي الغالب فان 

هذه اجلوالت او الرحالت اذا أردنا تسميتها 
مبا تستحق تكلف خزينة الدولة مئات املاليني 

سنويا ما بني اقامة في فنادق ٧ جنوم والبدالت 
التي تقدر بعشرات االف كل حسب موقعه، 
اغلب اجلوالت التي تتم من قبل مسؤولني 

أظن ان ٩٠% منها ال طائل منها وهي تعد من 
البنود املكلفة واملرهقة خلزينة الدولة ومع ذلك 

لم تتطرق اليها حكومتنا الرشيدة وكيف يتم 
التطرق الى هذا الباب الواسع، واملستفيدون 

من هذا الباب هم كبار موظفي الدولة وهم 
الذين يتقاضون رواتبهم مضاعفة عدة مرات 
والبركة في اللجان والسفرات والبدالت، الم 

يكن من األفضل حلكومتنا الرشيدة ان توقف 

هذا الهدر قبل ان تضع قبضتها القوية على 
رقبة املواطن املسكني والذي ما ان تأتي نهاية 

الشهر اال وراتبه موزع سلفا على القروض 
املختلفة ليتبقى من الراتب بعض الدنانير 

والتي ال تكفي معيشة املواطن أليام محدودة، 
ما يزيد االستغراب بالنسبة لي ان املؤمترات 
التي احتدث عنها اجد الكثير منها في بلدان 

اكاد اسمع عنها للمرة االولى والكارثة ان 
تخرج تصريحات ان هذه اجلوالت لتبادل 

اخلبرات وال أعلم اي خبرات يتحدثون عنها، 
واالدهى ان جتد الوفد املسافر الى أي مؤمتر 

او نزهة األمور متقاربة في اغلب األحوال وفدا 
كبيرا مؤلفا من الوكيل وزمالء الوكيل وربع 

الوكيل وفراش الوكيل واحملصلة ال شيء 
اللهم احلصول على ميزانية بعشرات االف 

تضخ الى ارصدة هؤالء، خالصة احلجي: اذا 
أرادت الدولة ان تقنعنا بانها تعاني من أزمة 

فعلية وحتاول ان تطلب من املواطنني ان 
يشدوا األحزمة ويتقشفون فعليها اوال ان تبدأ 

بنفسها وأشك في ذلك الن هذا االمر هو من 
احملرمات ان لم يكن احملرمات بعينها، املواطن 

الكويتي معروف عنه الوقوف بصالبة وقت 
الشدائد والغزو العراقي اكبر شاهد على ذلك 
فقط املطلوب ان يقتنع وحتى اآلن اجزم بأن 
ال احد مقتنع بان هناك أزمة بل هناك اجماع 
ان هناك هدرا غير مبرر وان شريحة بعينها 
هي من تساندها الدولة وهي شريحة معينة 

نعرفها جميعا وهي شريحة التجار وأمتنى من 
احلكومة ترجمة البديل االستراتيجي والذي 

سيباع من شركات النفط بضبط وأمتنى من 
احلكومة اال تتعامل مع الكويت كبلد مؤقت 

فهذا وطننا ولن نسكت ان مس بسوء او ألي 
مخطط يهتك به ومبدخراته وبشعبه.

وجهة نظر

مواد مخدرة )كميكل(، ليتم 
تفيشه احترازيا ليعثر معه 
أيض���ا على اكياس لف املواد 
املخدرة وتبني حيازته ملبلغ 

مالي 1807 دينارات.

مخالفة كشفت عن عراقي بال رخصة 
ومبواد مخدرة في العاصمة

هاني الظفيري 

أمر وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املرور اللواء 
املهنا بإحالة عراقي  عبداهلل 
العامة ملكافحة  اإلدارة  ال���ي 
املخدرات، وجاءت االحالة بعد 
ان ضب���ط املواطن في نقطة 
تفتيش تتبع مرور العاصمة 
الس���عيد  بقيادة املالزم فهد 
نفس شارع السور مقابل برج 
التجارية ومت استيقاف مركبة 
مخالفة وحني طلب من قائد 
املركبة الرخصة ودفتر املركبة 
تبني ان الشخص بحالة غير 
طبيعية، وتبني انه ال يحمل 
رخصة قي���ادة وبدأ االرتباك 
عليه وأثناء النزول من املركبة 
املخدرات واملضبوطات التي عثر عليها مع العراقيسقط منه كيس يحتوي على 

املهنا استمرار حمالتها للحد من 
املخالفات اجلسيمة واحملافظة 
على أرواح قائدي املركبات من 
املواطنني واملقيمني بهدف القضاء 

على كافة الظواهر السلبية.
العام����ة  وأهاب����ت اإلدارة 
للعالقات واإلعالم األمني بقائدي 
املركبات ضرورة االلتزام بقواعد 
وآداب املرور والعمل مبدلول 
العالمات املرورية واللوحات 
اإلرشادية واخلطوط األرضية 
لع����دم الوقوع ف����ي املخالفات 
الطريق  وحماية مس����تخدمي 
واملمتل����كات العامة واخلاصة 
من اآلثار الناجمة عن احلوادث 

املرورية.

حرر 45 ألف مخالفة وحجز ألفي مركبة 

»املرور«: إبعاد 7 وافدين 
وإحالة 83 مخالفاً لـ »نظارة« في أسبوع
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أس����فرت سلسلة احلمالت 
اإلدارة  التي ش����نتها  املفاجئة 
العامة للمرور في احملافظات 
الست خالل األسبوع املاضي، 
عن تس����جيل 44983 مخالفة 
مرورية وحج����ز 1918 مركبة 
وضب����ط 5 مركب����ات مطلوبة 
وحجز 8 دراجات نارية وإحالة 
83 شخصا إلى نظارة املرور، 
كما احالت لإلبعاد 7 أشخاص 
لقيامهم بقي����ادة مركبة دون 

احلصول على رخصة سوق.
وأكدت اإلدارة العامة للمرور 
اللواء عبداهلل املهناوالتي يرأس����ها اللواء عبداهلل 

حريق مركبة عرقل السير لـ »املشاهدة« 
محمد الدشيش

تسبب حريق مركبة على 
طريق الدائري اخلامس في 
عرقلة حلركة السير وذلك 
لتعم���د البع���ض التوقف 
ملشاهدة احلريق، وكان قد 
رورد بالغ الى غرفة عمليات 
العامة لالطفاء عن  االدارة 
احتراق مركبة على طريق 
الشيخ زايد مقابل منطقة 
العميرية وعلى الفور حتركة 
فرقة اطفاء مركز الفروانية 
الرائد خالد كنعان  بقيادة 
الى موقع احل���ادث وعند 
وصول رجال االطفاء ادوا 
الالزم إلخماد حريق املركبة 
وانتهى احل���ادث دون اي 

رجال االطفاء يتعاملون مع حريق املركبةاصابات.

األنصاري: »اإلطفاء« انتهت من حتويل مكافآت »املمتازة« إلى مستحقيها
محمد الجالهمة

صرح نائب املدير العام لش��ؤون قطاع 
اإلدارية واملالية باإلدارة العامة لإلطفاء 
اللواء صالح احمد األنصاري بأن إجراءات 
صرف مكافآت األعمال املمتازة اخلاصة 
برجال اإلطفاء وموظفي اخلدمة املدنية 
قد انتهت ومت حتويل املبالغ الى البنوك، 
وذكر اللواء األنصاري بأن املبالغ سوف 

تصرف ملستحقيها خالل اليومني املقبلني 
الذين يبلغ عددهم: ١٥٥٠ رجل اطفاء وعدد 
٢١8 من موظفي اخلدمة املدنية ومن بينهم 
املصابون من رجال اإلطفاء في تفجير 
مسجد الصادق گ، واملصابون اثناء 
العمل بناء على كشوفات رفعت من مراقبة 
السالمة والصحة املهنية، واضاف اللواء 
األنصاري أن موظفي ادارتي الشؤون 
املالية واإلدارية واصلوا العمل طوال األيام 

املاضية خالل الفترات الصباحية واملسائية 
والعطل الرسمية حتى مت االنتهاء وحتويل 
املبالغ الى البنوك التزاما باملوعد املعلن 
لتحقيق توجيهات وتطلعات سعادة الفريق 
يوس��ف عبداهلل األنص��اري مدير عام 
اإلدارة العامة لإلطفاء الهادفة الى اعطاء 
حافز أكبر لبذل املزيد من العطاء واالرتقاء 
مبسوى العمل الوظيفي ملنتسبي اإلدارة 

العامة لإلطفاء.

اللواء صالح األنصاري

منهم 28 إطفائياً أصيبوا في تفجير مسجد الصادق

في اجللسة االفتتاحية لالجتماع الثامن لوكالء داخلية اخلليجي

العوضي: الصراعات والنزاعات الطائفية 
واألعمال اإلرهابية جتتاح بعض دول املنطقة

األمن والرخاء باإلضافة إلى 
التطورات على الساحة األمنية 
باملنطق���ة والت���ي تضاعف 
من أهمي���ة تعزيز التعاون 
األمن���ي اخلليجي، موضحا 
أن االجتم���اع يأتي في ظل 
ظروف صعبة جتتاح بعض 
دول املنطقة حيث تش���تعل 
الصراعات والنزاعات الطائفية 
وتنشط اجلماعات اإلرهابية 
على اخت���الف مس���مياتها 
وتوجهاتها وأهدافها، وتنشر 
الدمار واألفكار املس���مومة، 
مش���يرا الى أن هذه املخاطر 
توجب علينا جميعا توخي 
احليطة واحلذر وتدعونا إلى 
بذل أقصى درجات التعاون 
والتنسيق نهوضا بتبعات 
املسؤولية األمنية امللقاة على 

عاتقها.
إدانة  وأك���د العوض���ي 
الكوي���ت بش���دة لألحداث 
األخيرة التي وقعت في مملكة 
البحرين ووقوفها إلى جانب 

األشقاء هناك.

وأعرب عن أمله في حتقيق 
أفض���ل األه���داف املرجوة 
مبناقشة املوضوعات املدرجة 
على ج���دول األعمال والتي 
يأتي ف���ي طليعتها التمرين 
التعبوي املشترك لألجهزة 
األمنية بدول مجلس التعاون 
العربية )أمن  لدول اخلليج 
العربي1(، وأن يتم  اخلليج 
التوصل إلى بلورة مقترحات 
وتوصيات جادة وبناءة ليتم 
عرضها على وزراء الداخلية 
لتعزيز روابط التعاون األمني 
املشترك وتدعيم قدراتنا على 
مواجهة ما يحي���ط بنا من 

مخاطر.
وأشاد مبستوى التعاون 
التعاون  بني دول مجل���س 
اخلليجي في مجاالت أمنية 
عدي���دة يأتي ف���ي طليعتها 
مكافح���ة اإلرهاب الذي يعد 
التح���دي األكب���ر لألجهزة 
األمنية، وكذلك آفة املخدرات 
التي تستهدف الشباب وهو 

ثروة األمة وعمادها.

إل���ى أن ه���ذا  وأش���ار 
االجتماع يأتي تأكيدا لاللتزام 
بالتوجيهات السديدة للقيادات 
العليا اخلليجية  السياسية 
الطريق  أمامن���ا  التي تنير 
أم���ن مجتمعاتنا  لتعزي���ز 
وللعمل على تطوير العالقات 
والرواب���ط األمني���ة، ودعم 
التنسيق فيما بينها، مبينا انه 
ال سبيل أمامنا سوى حتقيق 
تطلعات دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية في بلوغ 

تب���دأ غ���دا بالعاصم���ة 
الرياض أعمال  الس���عودية 
االجتماع التشاوري السابع 
عشر لوزراء الداخلية بدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربي���ة وكان���ت فعاليات 
الثام���ن لوكالء  االجتم���اع 
وزارات الداخلية بدول مجلس 
التعاون اخلليجي قد انطلقت 

امس.
أكد وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن اجلنائي 
رئيس وف���د الكويت اللواء 
عبداحلمي���د العوضي، في 
الكلمة التي ألقاها باجللسة 
االفتتاحية على عمق ورسوخ 
الدول  العالقات األمنية بني 
الش���قيقة وعلى  اخلليجية 
التعزيز املستمر للتنسيق 
فيم���ا بينها بش���أن جميع 
املوضوعات والقضايا ذات 
االهتمام املشترك. ونقل إلى 
الوفود اخلليجية الشقيقة 
حتيات وكيل وزارة الداخلية 

الفريق سليمان الفهد.

اللواء العوضي يتحدث في االجتماع 

شهزاد في قبضة مباحث اإلقامة 
بعد متديد إقامة موني دون إذن الكفيل
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متكنت اإلدارة العامة ملباحث شؤون اإلقامة 
م��ن إلق��اء القبض على وافد باكس��تاني 
اجلنسية يدعى ملك شهزاد بتهمة التزوير 

مبحررات رسمية.
وكانت معلومات قد وردت إلى اإلدارة تفيد 
بوجود حالة تزوير في هوية مندوب قدم بناء 

عليها إلدارة شؤون اإلقامة التابعة حملافظة 
الفروانية معاملة متديد إقامة لوافد هندي 
يدعى موني أختر، وبعد التدقيق تبني أن 
الباكستاني شهزاد أعطى بطاقته ملقيم آخر 
من نفس اجلنسية يدعى شوكت تنوير اهلل 
الذي قام بتزويرها ووضع بيانات شركته 
اخلاصة عليها لعدم امتالكه بطاقة مندوب 
خاصة به. ومت تش��كيل فريق للتحريات 

حول هذه الواقعة وبعد التأكد من صحتها 
مت اتخاذ اإلجراء القانوني الالزم وضبط 
املتهمني حيث أفاد املتهم »ش��وكت تنوير 
اهلل« بعد التحقيق مع��ه بأنه قام بتمديد 
اإلقامة للواف��د »أختر« دون علم الكفيل.
وق��د مت حتويل جميع املتهمني إلى اجلهة 
املختصة التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم 

بتهمة التزوير في محررات.

شهزاد »املزور«

نهاية حياة هندي 
بشرشف في العاصمة

هاني الظفيري

لفظ وافد من اجلنس���ية الهندية انفاسه وهو معلق 
بباب منزل كفيله مبحافظة العاصمة وحتديدا مبنطقة 
جاب���ر االحمد وكان في املوقع كل من مدير امن محافظة 
العاصمة باالنابة العقيد ناصر العدواني ومدير العمليات 

املقدم نايف احلجرف.
وق���ال مصدر امني ان بالغ���ا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية عن قيام وافد بش���نق نفسه بشرشف وتوجه 
على الفور العقيد العدواني واملقدم احلجرف الى جانب 
رجال االسعاف الذين تبني لهم ان الوافد لفظ انفاسه ومت 

جثة الوافد اآلسيوي قبل إحالتها للطب الشرعيانزال اجلثة عن طريق الطب الشرعي.


