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إيقاف دعوى »خطاب البراك« لحين الفصل بطلب رد الهيئة القضائية
الراشد لـ »االستئناف«: دخول نواب سابقني ونشطاء 

املجلس لم يؤثر على انعقاد اجللسات وإغالقه إجراء أمني
عبدالكريم أحمد

واصلت الدائرة الثامنة مبحكمة االستئناف 
برئاسة املستشار علي الدريع امس نظر دعوى 
دخــول مجلس األمة املتهــم فيها ٧٠ مواطنا 
بينهم نواب سابقون وحاليون وناشطون، 
وقررت تأجيلها إلى التاسع من أكتوبر اجلاري 

للمرافعة.
واستمعت هيئة احملكمة إلى شهادة النائب 
األســبق علي الراشــد بناء علــى طلب دفاع 
املتهمني، حيث سألته عن مدى األضرار التي 
حلقت مببنــى مجلس األمــة نتيجة دخول 

املتهمني إليه.. فأجاب بأنها كانت بسيطة لم 
تؤثر على املبنى، وعادت احملكمة وسألته عن 
مدى تأثر انعقاد اجللسات بفعل الدخول أو أي 
أضرار ناجتة عنه.. فنفى أن يكون الدخول قد 
أثر على انعقاد جلسات املجلس، وسألته عما 
إذا كان عدم انعقاد اجللسة ناجتا عن الدخول.. 
فأجاب بأن عدم انعقاد اجللسة بسبب إغالق 
املجلس من قبل إدارة األدلة اجلنائية كإجراء 

احترازي للقيام مبعاينة أمنية.
وأفاد مصدر قانوني لـ »األنباء« بأن شهادة 
الراشد تقطع شوطا كبيرا في القضية وتصب 
لصالح املتهمني، حيث أكدت عدم عالقة املتهمني 

بتعطل ســـــير جلسات املجلس وانعقادها 
وعدم تأثــر املبنى من دخولهــم إليه، وهما 
التهمتــان األبرز من بني التهم التي يواجهها 

املتهمون.
من ناحية أخرى، أوقفت احملكمة الدعوى 
املتهم فيها ٢١ مواطنا بينهم ناشطون ونواب 
ســابقون وحاليون بترديد خطــاب النائب 
األســبق مســلم البراك، وذلك حلني الفصل 
بطلــب رد الهيئة القضائية الذي قدمه دفاع 
املتهمني باجللســة السابقة، حيث يرجح أن 
تقرر الدائرة إحالة أوراق الدعوى إلى رئيس 

احملكمة إلحالتها إلى دائرة أخرى.

السيارة المفتوحة ترجح فرضية اتهامه باإلهمال

سرقة السالح الشخصي لضابط في مطار الكويت
والعثور على  6 رشاشات و1000 طلقة  ومسدس في أم الهيمان

هاني الظفيري

انتقــل فريق من االدلة 
اجلنائية إلى منطقة بيان 
لرفــع اآلثــار التــي ميكن 
للص مجهول أن يكون قد 
خلفها وراءه، وجاءت هذه 
اخلطــوة بعد بالغ ضابط 
سرق ســالحه الشخصي 
من داخل سيارته، وبحسب 
مصدر أمني فــإن ضابطا 
يعمل في أمــن املطار قال 
انه ترك سالح »الداخلية« 
نــوع كولت 9 ملــم داخل 
ســيارته والتــي تركهــا 
مفتوحة وحينمــا عاد لم 
يجد السالح وسجل قضية، 
ورجــح مصــدر امنــي ان 
توجه إلــى الضابط تهمة 

إهمال حيازة سالح ناري.
من جهــة أخرى، انتقل 
فريــق مــن ادارة مباحث 

الســالح وآخر مــن االدلة 
اجلنائيــة لرفــع اســلحة 
وذخيــرة فــي منطقــة ام 

الهيمــان، وجــرى حصر 
التي  االســلحة والذخيرة 
كانت عبارة عن 6 أسلحة 
كالشــينكوف ومســدس 
وقنبلة دخانية وصندوق 
طلقات رشاش و١٠٠٠ طلقة 

مسدس.
وبحســب مصدر أمني 
فإن بالغا ورد إلى عمليات 
الداخلية بوجود اسلحة في 
منطقة بر أم الهيمان، وعلى 
الفور توجه رجال األمن الى 
موقع البالغ ووضع سياج 
حولها حلني رفعها من قبل 

مباحث السالح.
وتبني مــن املعاينة ان 
املضبوطات حديثةما يعني 
ان شخصا ما تخلص منها 

قبل فترة وجيزة.

األسلحة التي عثر عليها في بر أم الهيمان

بعد شكوى زوجته باعتدائه عليها بالضرب واكتشاف أنه مدين

سوري يلقي ميني الطالق على كويتية في مخفر الفروانية
أحمد خميس

انتهى بالغ زوجة كويتية 
ضــد زوجها الســوري بعد 
اعتدائه عليها بالضرب بأن 
قام الزوج بإلقاء ميني الطالق 
على زوجته امام رجال امن 

الفروانيــة رغم توســالت 
زوجته بأنها لم تكن تقصد 
إحلاق االذى به وانها نادمة 

على ما حدث.
إلقــاء ميــني  تفاصيــل 
الطــالق وبحســب مصــدر 
امني جاءت في اعقاب تقدم 

مواطنة ببالغ افادت خالله 
بأن زوجها السوري اعتدى 
عليها بالضرب، وقال املصدر: 
مت االتصــال علــى الــزوج 
وابالغه باحلضــور، وبعد 
الــى املخفر  الزوج  وصول 
وامام محقق املخفر تنازلت 

الزوجــة عن بالغهــا ليأمر 
احملقق بإخالء سبيل الزوج 
ما لم يكن مطلوبا على ذمة 
قضايا اخرى. وتابع املصدر 
بالقول: لدى االستعالم عن 
الزوج تبني انه مطلوب الدارة 
التنفيذ املدني ليأمر احملقق 

بحجز الــزوج واحالته الى 
اجلهة التي تطلبه، وحينما 
ســمع الزوج بــأن زوجته 
هي الســبب في احالته الى 
»التنفيــذ« حتى ثار وألقى 
ميني الطالق علــى زوجته 

ما دفع الزوجة الى البكاء.

القضية أخذت تصنيف خيانة أمانة وليس سرقة

مواطن بعد أن باع سيارته األملانية احلديثة بـ 100 دينار: 
خدعني  و»انحاش« بالسيارة مقابل املرور

أحمد خميس

»خدعني وسرق سيارتي 
االملانية التي تزيد قيمتها على 
١5 الــف دينار وهرب بعد ان 
اعطانــي فقــط ١٠٠ دينار ال 
غيــر«، بهــذه املقدمــة تقدم 

مواطــن الى مخفــر اجلليب 
متهما مواطنــا آخر بخداعه 
وسرقته، اال ان القضية اخذت 
تصنيف خيانة امانة وليس 
سرقة. وبحسب مصدر امني، 
فإن مواطنا في العقد الرابع 
قــال فــي افادته انــه عرض 

سيارته احلديثة للبيع على 
شــبكة التواصل االجتماعي 
وتقدم اليه شخص يبدو من 
مالبســه انه ميســور احلال 
حيث مت االتفاق على شــراء 
املركبة بـ ١٢ الف دينار، مشيرا 
الى ان املشــتري ســلمه ١٠٠ 

دينــار كمقدم علــى ان يدفع 
لــه كامل املبلــغ بعد حتويل 

املركبة.
ومضى املبلغ بالقول: قمت 
بتحويل املركبة باسم املشتري 
ثم طلب مني االنتظار داخل 
املرور في االجواء املكيفة حتى 

يأتي بباقي املبلغ، وفوجئت 
به يتوارى عن األنظار وحينما 
خرجت بحثــا عنه لم اجده، 
وحينمــا اتصلت بــه هاتفيا 
وجدت هاتفــه مغلقا، وقدم 
بيانات املدعى عليه، باالضافة 

الى بطاقته املدنية.

»اجلنائية« تغلق حسابني للصندوق األسود وتستعد إلغالق آخرين
مشاري المطيري

متكــن قطــاع البحــث 
اجلنائــي والــذي يرأســه 
مديــر عــام اإلدارة العامة 
اللواء  للمباحث اجلنائية 
محمد الشــرهان وحتديدا 
إدارة املباحث اإللكترونية 
حســابني  إغــالق  مــن 
وهميني في موقع التدوين 
االجتماعي »تويتر« يحمالن 
اسما مستعارا اطلق عليه 
»الصندوق االسود« بعدما 
اعتاد بــث تغريدات تثير 
البلبلة، مشيرا الى ان هناك 
حســابني آخريــن لنفــس 
»الصنــدوق« جــار العمل 
علــى إغالقهمــا نهائيا في 

غضون األيام املقبلة.
وقال املصــدر إن إدارة 

اجلــــرائم اإللكتـرونـــية 
رصــدت جتاوزا كبيرا من 
قبل القائمني على حساب 
الصندوق االســود، حيث 
كبيــرة  بجهــود  قامــت 
للوقوف علــى مكان البث 
الــذي تبــني انه يتــم من 
خــارج الكويت، وصدرت 
التعليمــات بالعمــل على 
اغالق احلســاب بتقنيات 
فنية متتلكها إدارة املباحث 

اجلنائية.
وأكد املصــدر ان هناك 
رصدا للعديد من احلسابات 
التي يعتاد من وراءها بث 
سمومها وأن هناك تنسيقا 
مع بعــض البلدان لضبط 
مــن يقــوم عليهــا، فيمــا 
هناك حســابات أخرى من 
.. ويعترف بأن »الداخلية« اغلقته من خالل تغريدةاحلساب بعد اغالقه من قبل »الداخلية«الصعوبة حتديد مكان بثها.

ً خليجي يتهم زوجته »البدون« بالتزوير حليازتها جوازاً عراقيا
أحمد خميس

لعدم وجــود دليل قاطع 
اضطــر رجــال أمــن  أحــد 
مخافر الفروانية إلى إطالق 
سراح زوجة »بدون« اتهمها 
زوجها اخلليجــي بالتزوير 

في محررات رسمية، مؤكدا 
أن لديها جواز ســفر عراقيا 
وانه شاهد هذا اجلواز، وان 
زوجته تزعــم أنها من غير 

محددي اجلنسية.
وبحســب مصــدر أمني، 
فإن زوجا خليجي اجلنسية 

تقدم إلى أحد مخافر محافظة 
الفروانية وطلب توجيه تهمة 
التزوير لزوجته، ولدى سؤاله 
عن تفاصيل التهمة، قال إنها 
عراقيــة وانه لــم يكن يعلم 
بذلك، حيــث أبلغته أنها من 
جنسية خليجية، مشيرا إلى 

أنه علم أنها من  أصول عراقية 
وحينمــا واجهها اعترفت له 
بذلك وأطلعته على جوازها.

ومت استدعاء الزوجة ولدى 
بإفــادات زوجها،  مواجهتها 
قالت إنه اتهام كيدي وإنها من 
شريحة غير محددي اجلنسية 

وليس لديها أصول عراقية، 
وعليه مت إطالق سراحها، فيما 
خرج الزوج من املخفر، مشيرا 
إلى أنه سوف يتقدم بشكوى 
بهذا اخلصوص إلى النيابة، 
مادامت الداخلية لم تســجل 

له دعوى.

V

بيان »الداخلية« 
قبل أسبوعني نشرت احدى الصحف الزميلة 

خبرا عن قرب تسكني قيادات أمنية في مناصب 
وشواغر مهمة بـ»الداخلية«، قرأت اخلبر 

وأدركت انه لم يكن موفقا حينما حدد أسماء 
بعينها ووضع هذا القيادي في منصب وآخر 
في منصب ليس له أي خبرة فيه، وجاء في 

نهاية اخلبر ان ما ذكر تكهنات وقد تكون هذه 
التكهنات صحيحة او غير صحيحة، واعتقد 
ان اخلبر جانبه عدم الدقة والتوفيق في هذه 

اجلزئية ولكن املستغرب هو رد وزارة الداخلية. 
وحتى اجعل القارئ يعايش معي التفاصيل 

سأستعرض البيان الذي تلقته الصحف احمللية، 
وقامت صحف بنشره وأخرى تعمدت جتاهله 

باعتبارها غير معنية إذ نص البيان على 
اآلتي: »حول ما نشر بوسائل االعالم ومواقع 

التواصل االجتماعي عن تسكني وحركة تنقالت 
مرتقبة غير صحيح، ذكرت اإلدارة العامة 

للعالقات واإلعالم األمني بوزارة الداخلية أن 
ما ذكر في إحدى الصحف وبعض الوسائل 
اإلعالمية ومواقع التواصل االجتماعي عن 

حركة تسكني مرتقبة وإجراء تنقالت وتدوير 
للوكالء والقيادات األمنية بالوزارة غير صحيح 

متاما. وناشدت اإلدارة »أي العالقات العامة« 
وسائل اإلعالم املختلفة التأكد من أي معلومات 
او اخبار امنية من إدارة االعالم األمني وعدم 

اخلوض في الشؤون األمنية من غير مصدرها 
الرسمي، مبينة أن ابوابها مفتوحة للرد على 

اي أسئلة واستفسارات. شخصياً، اعتبر هذا 
البيان محبطا خاصة في جزئية »غير صحيح 

متاما«، نعم »الداخلية« محقة في جانب من 
البيان خاصة الشق االخير منه والذي يتعلق 

بضرورة التواصل مع العالقات العامة، اجلزئية 
احملبطة والتي ال اجد تفسيرا لها هي نفي صحة 

وجود تسكني أو تدوير بني الوكالء الن هذا 
النفي يعني ان االوضاع ستظل على ما هي 

عليه في »الداخلية« على االقل لفترة قد تصل 
الى عدة أشهر، واملنطق يقول ان هناك شواغر 

وهناك قيادات مهمة تتولى مهام عملها باإلنابة 
لفترة جتاوزت العام ورمبا اكثر من العام، 

واملنطق يحتم ان تسارع »الداخلية« في تسكني 
الشواغر وتثبيت القيادات العاملة بالوكالة الن 

استمرار الوضع هو عدم االستقرار، فأي 
قيادي يتولى عمله باإلنابة ال يعلم هل هو 

مستمر أم مؤقت لدرجة ان البعض من هذه 
القيادات لم يضع اسمه أو صورته في مكتبه 

على األقل مع قيادات رفيعة باعتباره قد ال 
يستمر ايضا، فأياديهم تكون مكبلة في تطبيق 
رؤية التطوير ألنه ال يقني لديهم باستمرارهم 

في مهام عملهم، ويكون جل التركيز من هؤالء 
ليس االرتقاء بالعمل على خير ما يكون وإمنا 

هو تسيير العاجل من األمور او محاولة لتطييب 
خواطر القيادات األعلى، هذا االمر اي استمرار 
حالة ان يبقى احلال على ما هو عليه ليس في 

مصلحة وزارة الداخلية باملطلق، وهذا االمر 
يجرنا الى موضوع آخر متعلق بقيادات امنية 
مت إجبارها على التقاعد وأعيدت الى العمل في 

»الداخلية« بعد ان استشعر نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح بأن 
إجبارهم على التقاعد لم يكن ناجتا عن قصور 

وامنا ارتبط بحسابات وتصفية حسابات.
والسؤال الذي يطرح نفسه اين هذه القيادات؟ 
هل عادوا على الورق فقط؟ وملاذا عادوا؟ فإن 

كانت عودتهم مجرد تصفية حسابات او إيصال 
رسالة يعنيها لشخص او اشخاص فهذا ال 
يجوز، اما اذا كانت إعادتهم ورد اعتبارهم 

انطلقت من منطق وحاجة فعلية وكفاءة ما، كان 
يجب التفريط فيها، فمن املنطق ان يحصل 

هؤالء الضباط على ما يستحقونه ويحب 
االستفادة منهم ووضعهم في مناصب يجيدون 

فيها ويفيدون وطنهم من خاللها، »الداخلية« 
اهم وزارة في الدولة ويجب أال نتعامل معها 
بهذه الطريقة واإلهمال في تسكني الشواغر 

 املهمة لكي ال يضعف األمن الداخلي ولكي
ال يحبط من يعمل فيها.

وجهة نظر
محمد الجالهمة

aljalahmahq8@hotmail.com

ً نظر دعوى زيادة الرسوم الصحية غدا
عبدالكريم أحمد

تعقــد الدائــرة اإلدارية في احملكمــة الكلية 
برئاســة املستشــار أحمد الديهان، غدا األربعاء 
أولى جلســاتها لنظر الدعوى املقامة ضد قرار 

وزارة الصحة بزيادة الرسوم الصحية للمقيمني.
يذكر أن الدعوى تطالب بإلغاء القرار رقم ٢9٣ 
لسنة ٢٠١٧ الصادر بتاريخ ١ أغسطس ٢٠١٧ بزيادة 
الرسوم املفروضة على املرضى غير الكويتيني 

املقيمني واملسجلني بنظام التأمني الصحي.

إبعاد 4 وافدين للقيادة بدون رخصة
وحترير 32 ألف مخالفة في 10 أيام

ضبط 40 حبة بحوزة مدين ومطلوب للسجن

جناة العشرات من حريق عمارة بالساملية

مشاري المطيري

نفذ قطاع املرور عدة حمالت مرورية مفاجئة 
على جميع محافظات الكويت خالل الفترة من 

١٧- ٢٧ سبتمبر املاضي.

وأسفرت احلملة عن حترير ٣١89٠ مخالفة 
مرورية متنوعة وحجــز 9١١ مركبة، ودخول 
١٣ شخصا لنظارة املرور الرتكابهم مخالفات 
جسيمة وإحالة 4 أشخاص لإلبعاد لقيادة مركبة 

دون احلصول على رخصة سوق.

هاني الظفيري

أحال مدير عام مديرية أمن األحمدي العميد 
عبداهلل ســفاح إلى إدارة مكافحة املخدرات 
مواطنا بحيازة حبوب، على أن يحال الحقا 
 الــى إدارة التنفيذ لكونه مطلوبا للســجن

4 سنوات وكذلك مطلوب لدين قدره ٧44٠ 
دينــارا. وبحســب مصدر أمنــي فإن إحدى 
دوريات أمن األحمدي اشتبهت في مواطن، 
وبتفتيشــه عثر معه على 4٠ حبة مخدرة، 
وباالستعالم عنه تبني أنه مطلوب للسجن 

وللتنفيذ املدني.

محمد الدشيش

أنقذت العناية اإللهية ثم التدخل السريع 
لرجال اإلطــــفاء عشـــــرات األشخاص من 
حريق اندلع بشقة في عمارة مبنطقة الساملية 
أمــس األول. وكان بــالغ باحلريــق قد ورد 
إلــى مركز عمليــات اإلدارة العامة لإلطفاء، 
وعلــى الفــور توجهــت فرق إطفــاء مراكز 

الساملية والساملية اجلنوبي واإلنقاذ الفني 
بقيادة املقدم خلــــيفة السويدي والرائدين 
بــدر الكندري ومروان الكنــدري إلى موقع 
احلــادث وعنــد الوصول تبــني أن العمارة 
مساحتها ١5٠٠م٢ تتكـــــون من ســــرداب 
و٧ أدوار، وقــام رجال اإلطفاء بإخالئها من 
الســكان ومكافحة احلريــق دون وقوع أي 

إصابات تذكر.

العقيد األمير: بدء التسجيل لدورة »إطفائي 
في كل بيت« الـ 13 للمواطنني واملقيمني

أعلن مدير إدارة العالقات 
العامة باإلدارة العامة لإلطفاء 
العقيد خليل األمير عن تنظيم 
دورة مجانية بعنوان »اطفائي 
فــي كل بيــت« للمواطنــني 
واملقيمني بالتعاون مع الهيئة 
التطبيقي  العامــة للتعليــم 
والتدريب، تستهدف التعرف 
على مبادئ اإلطفاء والسالمة 

وطرق مكافحة احلريق.
وقال العقيد األمير ان هذه 
الدورة ســتقام للمرة الثالثة 
عشرة على التوالي، ويأتي ذلك 
انطالقا من هدف إدارة اإلطفاء 
في حماية األرواح واملمتلكات، 
وإميانــا بأهميــة الوعي لدى 

أفراد املجتمع للحد من احلرائق 
واحلــوادث املختلفــة، حيث 
يحصل املتدرب على شــهادة 
إمتام دورة في مبادئ اإلطفاء 

والسالمة.
وتتضمــن الــدورة علوم 
ونظريــات اإلطفــاء ومعدات 
الوقايــة  احلريــق وأنظمــة 
واإلنــذار واملــواد اخلطــرة 
وأنواعها، والسالمة في البحر، 
ومخاطر وأســباب استخدام 
معدات احلريق، كما تتضمن 
هــذه الدورة نبذة عن مبادئ 
اإلســعافات األوليــة وذلــك 
إدارة الطوارئ  بالتعاون مع 

العقيد خليل االميرالطبيةـ وزارة الصحة.


