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قيمتها تتجاوز الـ 700 ألف دينار

مواطن يتهم آخرين بتهديده بالقتل في الفحيحيل

ضبط 35 ألف غرام »كيميكال« مخدرة

خيانة أمانة بـ6700 دينار في ميدان حولي

محمد الجالهمة - عبداهلل قنيص

متكن رجال اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات من ضبط 
كمية كبيرة من مادة الكيميكال 
املخدرة واملــواد الكيميائية 
املصنعة التي تضاف إليها، 
وقدرت املضبوطات بـ 35 ألف 
غرام من مادة الكيميكال تصل 
قيمتها السوقية ألكثر من ٧٠٠ 

ألف دينار.
العامــة  وأكــدت اإلدارة 
للعاقــات واإلعــام األمني 
اســتمرار احلمــات األمنية 
على جتار ومروجي املخدرات 
وجتفيف منابعها قبل نشر 
ســمومها فــي املجتمع، وأن 
رجال األمن ســيظلون دوما 
الســاهرة  اليقظــة  العــن 
للحفــاظ علــى امــن الوطن 

وانهم سيقفون باملرصاد ألي 
محاوالت تعكر صفو األمن.

هذا ومت إحالة املضبوطات 

ضبط ملثم سرق 50 كرز 
سجائر من جمعية تعاونية

هاني الظفيري ـ أحمد خميس

أســفر االنتشار األمني لقيادة املطاع عن ضبط 
لص من اجلنســية العربية قام بتنفيذ سرقة لفرع 
جمعية منطقة القشعانية واالستياء على مبلغ مالي 
 وكمية ضخمة من علب الســجائر التي مت التحفظ 
عليهــا مع املتهم الذي اعترف بعملية الســرقة بعد 

ضبطه.
وقال مصدر أمني ان إحدى الدوريات التابعة ملنطقة 
املطاع اشــتبهت في شخص ملثم يقوم بدفع عربة 
بداخلها مجموعة من الكراتن وعند االقتراب منه الذ 
بالفرار ومتت مطاردته وضبطه، وبعد العودة الى 
العربة تبن ان بداخلها كروز ســجائر وصل عددها 
الى 5٠ كرزا وبتفتيشــه عثر معــه على مبلغ مالي 
يزيد على ١٠٠ دينار، وأثناء التحقيقات األولية حضر 
الى املخفر مسؤول يفيد بتعرض فرع اجلمعية الى 
الســرقة، وتبن ان الســارق هو الشخص الذي قام 
رجال األمن بضبطه وهو »ملثم« واعترف بأنه فصل 
الكهرباء عن كاميرات املراقبة وأمت عملية السرقة بعد 
كسر الباب اخللفي والدخول الى فرع اجلمعية وكسر 
ماكينة الكاشير وســرقة املبلغ املوجود، باإلضافة 

الى السجائر، وسجلت قضية.

أحمد خميس

تقدم مواطن الى رجال امن 
مخفــر الفحيحيــل وابلغ عن 
تعرضه للتهديــد بالقتل على 
يد شخصن قاما باالتصال عليه 

مساء امس االول ومت تسجيل 
قضية وجار استدعاء املتهمن 
والتحقيــق معهما فيما نســب 

اليهما من اتهام.
مــن جهة اخــرى ابلغ وافد 
مصري مخفــر حولي بخيانة 

امانة شخص زود رجال االمن 
ببياناته وجار ضبطه والتحقيق 
معــه بعد تســلمه مبلغ ٦٧٠٠ 
دينار ورفض ردها بعد ان اوهم 
املدعي باسترجاع املبلغ اضعافا 
من خال مشروع اتفقا عليه.

مــن جانب آخــر تقدم وافد 
مصري الى مخفر ميدان حولي 
وافاد بأنه تعرض لسرقة هاتفه 
النقال نوع ايفون ٧ في احدى 
املؤسســات احلكوميــة وجار 

التحقيق بالواقعة.

إلــى النيابة العامــة وكذلك 
املتورطن فــي االجتار بهذه 

املخدرات.

كمية الكيميكال املضبوطة 

نوبة »سكري« تتسبب في اصطدام »جمركي« بشجرة

إنقاذ 4 أطفال و5 نساء ورجل من حريق في »العيون«

عبدالعزيز المطيري

تلقــت عمليــات وزارة 
الداخلية باغا يفيد بوجود 
حــادث اصطــدام بســاحة 
إدارة الشحن البري مبنطقة 
الصليبية، وعلى ذلك توجهت 
إحدى الدوريات األمنية الى 
موقع الباغ، وتبن لرجال 
األمن بعد التأكد من الباغ أن 
شخصا كان مصابا بارتفاع 
نســبة الســكري فــي الدم، 
مــا أدى الــى إغمــاءة خال 
قيادته للســيارة فانحرفت 
به لتصطدم بإحدى األشجار، 
ومت إباغ »اإلســعاف« التي 
حضرت الى املكان، ومت نقل 
الشخص الذي تبن الحقا انه 

وافد مصري الى مستشفى 
الفروانية، وعند فحصه تبن 
عدم وجود أي إصابات به، 
ولكن تعرض الى كدمة جراء 
اصطدام السيارة بالشجرة، 
كما تبــن ان الوافــد يعمل 
مخلصا جمركيا في الشحن 
البري ومت تسجيل باغ في 

مخفر الصليبية.
من جهة اخــرى، تلقت 
غرفة العمليات امس باغا 
عن وقوع حادث تصادم على 
طريــق الفحيحيل بحاجز 
اسمنتي، فتم توجيه احدى 
الدوريات الى موقع الباغ 
وتبن جناة قائــد املركبة 
فيما اقتصرت اخلسائر على 

أضرار باملركبة.

هاني الظفيري

أنقذت فــرق اإلطفاء عائلة 
مكونة من رجل وخمس نساء 
وعاملتــن واربع أطفال بينهم 
رضيع من حريــق اندلع ظهر 
امــس فــي منزلهــم مبنطقــه 
العيون. وذكر مصدر في اإلطفاء 
ان عمليات اإلدارة العامة لإلطفاء 
تلقــت باغــا ظهر امــس يفيد 
بوقوع حريق في منزل بالعيون 
ووجود أشــخاص محتجزين 
باملنزل وعلى الفور مت حتريك 
مركزي إطفاء اجلهراء احلرفي 
واجلهراء بقيادة الرائد مشعل 
املطيري والنقيب مشعل عقلة، 
وعند الوصــول تبن احلريق 
بصالــة بالــدور األرضــي في 
املنــزل املكون من 3 أدوار وأن 
األشــخاص محتجــزون فــي 
األدوار العلويــة، وعلى الفور 
مت إنقاذهــم عن طريق ســالم 
االمتداد رغم تعرضهم حلاالت 
اختناق جــراء تصاعد الدخان 

الكثيف ومت تسليمهم للطوارئ 
الطبية ومكافحــة النيران من 
قبل الفرقة وتعرض اثنان من 
رجال اإلطفــاء إلجهاد حراري 
ومت نقلهما ملستشفى اجلهراء 

لتلقي العاج.
تعامل مــع احلريق كل من 
الرائد مشعل العبدلي والنقيب 
فهــد نايف ووكيل ضابط علي 

الزنكوي ومن العاقات العامة 
مبستشــفى اجلهــراء ضابــط 
االرتباط ماجد الصليلي ورئيس 
قســم العاقــات العامة غازي 
الظفيري وجراح متعب وسالم 
عقاب، كما تواجد رجال األمن من 
وزارة الداخلية وفتحت اإلدارة 
العامة لإلطفاء حتقيقا للوقوف 
على سبب احلريق ومابساته.

املركبة التي اعتلت احلاجز االسمنتي على طريق الفحيحيل

alsraeaa@gmail.com سوالف أمنية
اللواء متقاعد حمد السريع 

محكمة
أمن الدولة

أنشئت محكمة أمن الدولة بالقانون رقم 31/1970 
وذلك بعد تزايد األعمال واجلرائم اإلرهابية، 

حيث أقر مجلس األمة قانون محكمة أمن الدولة 
للنظر في القضايا واجلرائم السياسية واألعمال 

اإلرهابية التي متس أمن الكويت.
محكمة أمن الدولة تنعقد بناء على طلب من 
النيابة العامة في حال وقوع جرمية سياسية 
أو إرهابية، وتتشكل هيئة احملكمة من ثالثة 

مستشارين ورئيس نيابة ميثل االدعاء ولديها 
الصالحية املطلقة في التحقيق والتدقيق وحفظ 
القضية وإصدار األحكام وتعتبر أحكامها نهائية 

وغير قابلة للطعن.
حني أقر املشّرع قانون إنشاء محكمة أمن الدولة 

كان ينظر الى األخطار اجلسيمة التي تسببها 
اجلرائم السياسية واالرهابية على أمن الوطن 

وسالمة املواطنني املقيمني على أرضها واستمرت 
في أعمالها الى فترة الغزو.

بعد حترير الكويت من الغزو العراقي في عام 
1990 وبسبب ضغوط الدول اخلارجية وبسبب 

ضغوط بعض أعضاء مجلس األمة مت إلغاء 
قانون محكمة أمن الدولة واعتبار ان كل اجلرائم 
السياسية واالرهابية هي جرائم جنائية يجب ان 
تنظرها احملاكم العادية وان متر باملراحل الثالث 

من درجات التقاضي.
ما حدث في خلية إيران او ما يطلق عليها »خلية 

العبدلي« ان النيابة العامة قدمت 26 متهما الى 
محكمة اجلنايات بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات 
والتخابر مع إيران وحزب اهلل اللبناني والتدريب 

لتنفيذ أعمال إرهابية داخل الكويت بعد ان 
متكنت أجهزة الشرطة من ضبط اجلناة 

متلبسني.
نظرت محكمة اجلنايات في القضية وأصدرت 

أحكاما بإدانة اثنني عشرين متهما وبراءة أربعة 
متهمني.

النيابة العامة واملتهمون طعنوا أمام محكمة 
االستئناف، فصدرت أحكام بإدانة 6 متهمني 
وإخالء سبيل بقية املتهمني سواء بالبراءة او 

وقف تنفيذ احلكم او الغرامة املالية.
النيابة العامة وبقية املتهمني طعنوا باألحكام 

الصادرة أمام محكمة التمييز التي نظرت في 
القضية وأصدرت أحكامها بإدانة 22 متهما 

باحلبس، ومبا ان هناك 6 متهمني موجودين في 
السجن فإن املتبقي من املدانني 16 متهما.

ولقد أثارت الصحف ووسائل التواصل عن 
هروب 14 متهما من خلية العبدلي الى ايران عبر 
البحر بواسطة زوارق صغيرة، وذلك قبل صدور 

األحكام اجلنائية بحقهم في وقت قصير.
وقد يكون ذلك اخلبر صحيحا في جملته، 

ولكن يبقى جهاز احلاسب اآللي لوزارة الداخلية 
يؤكد وجود هؤالء املدانني في الكويت ولهذا لن 
يتم تأكيد األخبار املنشورة من قبل الصحف 

ووسائل التواصل إال عندما يظهرون في وسائل 
اإلعالم وهم خارج الكويت أو تتمكن وزارة 

الداخلية من القبض عليهم داخل الكويت لتنفي 
اخلبر جملة وتفصيال.

حتميل وزارة الداخلية املسؤولية في هروب 
املتهمني بخلية إيران بعد ان حصلوا على البراءة 

من قاضي محكمة االستئناف واإلفراج عنهم 
على اعتبار انهم خلية إرهابية ويجب وضعها 

حتت املراقبة على مدار الساعة حتى تصدر 
األحكام النهائية بشأنهم، أما بالبراءة او اإلدانة 
فهو أمر يصعب تنفيذه ألسباب عدة ال نحبذ 

التطرق اليها في وسائل اإلعالم. 
األوضاع األمنية والسياسية احمليطة بنا تتطلب 

املزيد من اليقظة واحلزم، ووزارة الداخلية عليها 
بذل املزيد من اجلهد للوصول الى احملكمني 

الهاربني من تلك اخللية وإيداعهم السجون، أما 
مجلس األمة فعليه السعي اجلاد الى سن تشريع 

قانون محكمة أمن الدولة للنظر في القضايا 
اإلرهابية او السياسية حيث بات مطلبا ملحا 

للتصدي ألي جماعات إرهابية تريد تنفيذ أعمال 
الشر في بلدنا الكويت ألن اإلطالة في عرض 

املتهمني على درجات التقاضي الثالث يضعف 
قوة األحكام وميكن املتهمني من الهروب متى ما 

أرادوا ذلك.

إلغاء حضانة أب يسيء معاملة 
ابنه مبساعدة زوجته الثانية

71 مخالفًا ومخالفة للقانون 
بالفروانية واملهبولة في قبضة 

مباحث شؤون اإلقامة

عبدالكريم أحمد

ألغت دائرة األحوال الشخصية مبحكمة االستئناف 
حكــم أول درجة برفض طلب أم بضــم حضانة ابنها 
وإسقاطها عن والده، وقضت بتسليمه لها بعدما ثبت 

أن األب يســيء معاملتــه 
مبشاركة زوجته اجلديدة 

انتقاما منها.
وأكــدت وكيلــة األم، 
احملامية حوراء احلبيب في 
مرافعتها أمام االستئناف أن 
محكمة أول درجة التفتت 
عن املستندات التي قدمتها، 
وطالبت أن تكون احلضانة 
ملوكلتهــا، مبينة أن االبن 
أخفــق دراســيا بســبب 
معاملة والده السيئة، كما 
طالبت بنفقة شهرية ١٠٠ 
دينار وهو األمر الذي قضت 

به احملكمة لصالح األم.
وشــهدت جلسة االســتئناف حضور الطفل حيث 
سألته احملكمة بعيدا عن والديه، فقرر أن والده يسيء 
معاملته وأنه يود العيش مع والدته، فرأت احملكمة أن 
ما قرره الصغير يصادف الواقع وأن حقه كمحضون 

أقوى من حق احلاضن.

مشاري المطيري 

 متكنت إدارة متابعة املخالفن باإلدارة العامة ملباحث 
شؤون اإلقامة من ضبط تشكيل عصابي يقوم بإدارة 
مكتب وهمــي للعمالة املنزلية واســتغاله في أعمال 

منافية لآلداب.
وكانت معلومة قد وردت إلى اإلدارة العامة ملباحث 
شؤون اإلقامة تفيد بقيام وافدين احدهما من جنسية 
عربية واآلخر آســيوي بإدارة مكاتب وهمية للعمالة 
املنزلية واستغال العامات فيه ألعمال منافية لآلداب 
ومخالفة للقانون، فتم تشــكيل فريق أمني من »ادارة 
متابعة املخالفن« جلمع جميع املعلومات والتحريات 
والتأكد من صحة املعلومة وبعد اتخاذ األجراء القانوني 
الازم حيث مت مداهمة املكان وهو عبارة عن مجموعة 
من الشقق في منطقة الفروانية، يستغلها املتهمان في 
أعمال منافية لآلداب وتشغيل العمالة بنظام اليومية.
وأوضحــت اإلدارة الــى انه مت ضبــط املتهمن الى 
جانب 4١ عاملة من اجلنسية االثيوبية، ولدى التدقيق 
على بياناتهم تبن أن جميعهم مخالفون لقانون اإلقامة 
ومســجل بحقهم باغات تغيــب ومطلوبون على ذمة 

قضايا أخرى.
من جهة اخرى، متكنت ادارة البحث والتحري التابعة 
لــإلدارة العامة ملباحث شــؤون االقامــة من ضبط ٢8 
مخالفا لقانون االقامة في أحد املساكن مبنطقة املهبولة.
واعتــرف املتهمون بأنهــم ال يعملون لدى كفائهم 
وانهــم ميارســون العمل بنظام اليوميــة، وتبن لدى 
التدقيق على بياناتهــم أن جميعهم مخالفون لقانون 
اإلقامة ومسجل بحقهم باغات تغيب ومطلوبون على 

ذمة قضايا أخرى.

احملامية حوراء احلبيب

إنقاذ »5 محشورين« في باص 
محترق على طريق املطالع

هاني الظفيري

اصيب 5 اشخاص باختناق نتيجة حريق شب في 
مركبة كانوا يســتقلونها ومت تســليمهم الى الطوارئ 
الطبيــة وكان بــاغ قد ورد ظهر امــس للعمليات عن 
اندالع حريق في باص لنقل الركاب على طريق املطاع 
وحتديــدا الكيلو ٢٦، فانتقل رجــال اإلطفاء الى موقع 
البــاغ الذين حاصروا ألســنة اللهب حتى متكنوا من 
اخمادها وتبن لهم ان هناك 5 أشــخاص محشــورين 

بالباص فتم انقاذهم.

ألسنة النيران تندلع من الباص

حتريات ضابط الواقعة تبرئ 
مواطنني من حيازة سالح

برأت محكمة اجلنايات مواطنن من حيازة ساح 
بدون ترخيص، وحضر معهم احملامي علي العجمي 
الذي دفع انتفاء جرمية حيازة الساح في حق املتهمن 
بركنيهما املادي واملعنوي وببطان حتريات املباحث 
وتناقــض أقوال مجريهــا وكيدية االتهــام وتلفيق 

التهمة للمتهمن وافتقار 
الدعــوى لوجــود دليــل 
إلى  إدانة يقيني وانتهى 
البراءة واحتياطيا  طلب 
اســتعمال منتهى الرأفة.

وأوردت احملكمة بحيثيات 
حكمها انها ال تطمئن الى 
ما قدمه ضابط الواقعة من 
التحريات التي ال تنهض 
دليا يكفي إلدانة املتهمن 
ألنها مجرد رأي ملجريها 
حتتمل الصدق والكذب كما 
حتتمل الصحة والبطان 
خاصة ان تلك التحريات 

لم تتوصل ملالك الســاح املضبــوط ومن ثم تكون 
األوراق قــد خلــت من دليــل جازم ميكــن ان تعول 

عليه احملكمة.

احملامي على العجمي

تنويه
ورد باخلطأ في مقالة الزميل جاسم التنيب »من 
بالدي« اسم الشيخ جابر اجلراح بدالً من الشيخ 

خالد اجلراح، لذا لزم التنويه.

»اإلطفاء« أصدرت 20 ألف  رخصة مشروع في 2016

محمد الدشيش 

أكــد نائــب املديــر العــام 
الوقايــة في  لشــؤون قطــاع 
العميد  العامة لإلطفاء  اإلدارة 
خالــد فهــد أن عمليــة مكننة 
التراخيص واصدارها إلكترونيا 
سيساهم في تسهيل االجراءات 
على املكاتب وتســريع عملية 
اصدارهــا، الفتا الى ان اإلدارة 
العامــة لإلطفاء أصــدرت في 
العام املاضي ٢٠١٦ نحو ٢٠ ألف 
رخصة مشروع رغم محدودية 

عــدد املهندســن املوظفن في 
فروع اإلطفاء باحملافظات الست. 
جاء ذلــك في ختام الدورة 
التدريبية الثالثة التي أقامتها 
اإلدارة العامة لإلطفاء بالتعاون 
مع احتــاد املكاتب الهندســية 
الكويتية  والدور االستشارية 
مبقــر االحتــاد فــي جمعيــة 

املهندسن الكويتية.
ومن جانبه ذكر نائب رئيس 
احتاد املكاتب الهندسية والدور 
االستشارية الكويتية املهندس 
مازن الصانع أن الدورة اليوم 

ضمت نحــو ٦٠ مكتبــا ودارا 
استشارية هندسية باإلضافة 
تدريــب  الــى ٦٠ مكتبــا مت 
اإلدارة  مهندســيها فــي مقــر 
العامــة لإلطفاء فــي الدورتن 
السابقتن ليكون العدد االجمالي 
نحو ١٢٠ مكتبا هندسيا باتت 
جاهزة للتعامل اإللكتروني وفقا 
ملتطلبات اإلدارة العامة لإلطفاء. 
مشيرا الى أن الدورة تضمنت 
عروضــا مرئية عن الشــروط 
اخلاصــة باإلطفــاء للمبانــي 

االستثمارية حتى ١5 دورا.

العميد خالد فهد واملهندس مازن الصانع يتوسطان مجموعة من املتدربني وممثلي االطفاء

١٢0 مكتبًا هندسيًا 
أصبحت جاهزة 

للتعامل 
االلكتروني

طفلة أصيبت باحلريق


