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 نافذة على األمن 
 الفريق م. طارق حمادة 

 الشيخ ناصر
  واالنفراج السياسي 

 مشاركة الشيخ ناصر صباح األحمد في احلكومة 
كنائــب أول لرئيس الوزراء ووزير دفاع لم تكن 
أمرا مفاجئا، فالضرورة كانت تســتوجب هذه 
اخلطوة وأي متابع للشأن السياسي والعالقة بني 
السلطتني في مرحلة ما قبل استقالة احلكومة كان 
يرى ضرورة ان تكون حكومة ٢٠١٧ مختلفة عن 
احلكومات الســابقة مبعنى كان البد من وجود 
شخصية مساندة لسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك تتسم بالقوة ومتتلك مقومات 
كبيرة وثقال سياســيا ورؤية واضحة في إدارة 
العالقة مع الســلطة التشــريعية أوال وتصورا 
واضحا ملختلف القضايا التي تعاني منها الكويت 
او املشكالت املزمنة التي نعاني منعا، وبالتالي كان 
البد حلكومة ٢٠١٧ ان تضم الشيخ ناصر صباح 
األحمد وهو الذي عاش في كنف أقدر ديبلوماسي 
في العصر احلديث، وهو أميرنا وراعي نهضتنا 
سمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، وطبيعي 
بحكم معايشته وقربه من والده ووالد اجلميع حفظه 
اهللا اكتساب خبرات مهمة في التعامل ليس فحسب 
مــع قضايا محلية بل دولية وآخرها عقد مؤمتر 
القمــة اخلليجي لدول التعاون في الكويت، لهذه 
األسباب وغيرها القى تعيني الشيخ ناصر صباح 
األحمد استحسانا من جميع األطراف السياسية 
في البالد سواء كانوا حكوميني او معارضني او 
مستقلني، وحظي بارتياح عام باعتباره قادرا على 
إحداث توازن بني الســلطتني ولكونه شخصية 
توافقية يتمتع بعالقات وطيدة مع مختلف أطراف 
العمل السياسي، كما يحسب للشيخ ناصر عدم 

دخوله في خصومة سياســية وحرص على ان 
يكون على مســافة واحدة من اجلميع، أعتقد ان 
وجود شخصية بقيمة وقامة وخبرة الشيخ ناصر 
يشكل بارقة أمل لكويت املستقبل ويدعونا الى 
التفاؤل بأننا على أعتاب مرحلة جديدة سنشهد 
بإذن اهللا انفراجا سياســيا ينهي حال االحتقان. 
وفي املقابل يجب ان تصفــو النفوس وان يتم 
طي صفحة املاضي وفتح صفحة جديدة شعارها 
العمل واإلجناز حلاضر أفضل ومستقبل مشرق، 
احلكومة اجلديدة بتشكيلها والتي تضم خبرات 
سياسية عريقة وشبابا لديهم رؤى وأفكار تخدم 
البالد تستحق ان حتظى بدعم اجلميع وأن متد 
السلطة التشريعية يدها بعيدا عن التلويح بطرح 
الثقة أو االستجواب على األقل لفترة من الوقت 
حتى نرى ماذا ميكن ان تقدم احلكومة اجلديدة 

من خطط تنهض بالبالد وحتقق اآلمال.
  آخر الكالم: ما قامت به مختلــف قطاعات وزارة 
الداخلية في التنظيم والترتيب لبطولة كأس اخلليج 
الثالثة والعشــرين يستحق منا جميعا ان نحيي 
هذه اجلهود اجلبارة لرجال األمن وايضا يدعونا 
الى القول ان اجلهاز األمني بخير والكويت في أيد 
أمينة، فرغم قصر فترة اإلعداد لهذا احلدث ولكن 
أثبتت كل قطاعات الداخلية أنها قادرة على أداء 
مهامها على خير ما يكون، فكل الشكر الى الشيخ 
خالد اجلراح وأخيه الفريق محمود الدوسري والى 
جميع الوكالء املساعدين واملديرين العامني والى 
الضباط وضباط الصف الذين شاركوا في حفظ 

األمن كال باسمه. 

 إخماد حريقني مبصنع فحم ومخزن في الشويخ وتيماء 
 هاني الظفيري ـ عبداهللا قنيص

  
  متكــن رجــال اإلطفاء من 
إخماد حريق شب في مصنع 
فحم بالشــويخ، وكان مركز 
عمليات اإلدارة العامة لإلطفاء 
قد تلقى فجر أمس بالغا يفيد 
بوجود حريق في مصنع فحم 
مبنطقة الشــويخ الصناعية 
فتــم توجيه مركــزي إطفاء 
الشــويخ والشــهداء بقيادة 
املقدم خالد املعتوق إلى موقع 
احلريق وعند الوصول تبني 
ان احلريــق بالــدور العلوي 
وحتديدا بالسطح وشرع رجال 
اإلطفاء بتشكيل فرق للمكافحة 
واإلنقاذ، وبالفعل متكنت فرق 
اإلطفاء من الوصول الى مكان 
احلريق الذي كان مبســاحة 
من ٦ الى ١٠ أمتار وهي غرفة 
تستغل ألغراض املصنع ومت 
عزل احلريق متاما عن باقي 

أرجــاء املصنع ملنــع امتداده 
واحلد من خطورته، حيث ان 
مساحة املبنى تصل الى ١٠٠٠ 
متر مربع، ومتت الســيطرة 
والوصول الى موقع احلريق 
من قبل رجال اإلطفاء في وقت 
قياســي دون وقوع إصابات 
تذكر، فيما اقتصرت اخلسائر 

على أضرار مادية فقط.

  من جهة أخرى، اخمد رجال 
مركز إطفاء اجلهراء احلرفي 
صباح امس حريقا شــب في 
مخــزن مبنطقة تيمــاء ولم 
يسفر احلريق عن وقوع أي 

إصابات.
  وقال مصدر امني إن أسرة 
أبلغت عمليات الداخلية عن 
وقــوع حريــق مبخــزن في 

منطقــة تيمــاء، وعلى الفور 
توجــه رجــال اإلطفــاء إلــى 
املوقع، حيث تبني أن احلريق 
داخل مخــزن مجاور للمنزل 
والتهمت النيران أجزاء كبيرة 
من السلع املوجودة باملخزن 
دون أن يصاب احد بإصابات 
ومت إخمــاد احلريق الذي لم 

تعرف أسباب اشتعاله. 

 آثار حريق مخزن تيماء  رجل إطفاء يكافح حريق مصنع الشويخ 

 براءة مدير معهد أكادميي من تهمة التزوير 
 عبدالكريم أحمد

  
  ألغت محكمة االستئناف حكم أول درجة احلبس 
٧ سنوات مع الشغل والنفاذ ملقيم يشغل منصب 
مديــر أحد املعاهد األكادمييــة اخلاصة، وقضت 
ببراءته من تهم تتعلق بتزوير شهادات الدبلوم 
الصــادرة من الهيئة العامــة للتعليم التطبيقي 
والتدريب. وكانت وزارة التعليم العالي قد اتهمت 
املتهــم بأنه وبصفته مديــر املعهد زور عددا من 

الشهادات املمنوحة للدارسني مبنحها لهم دون وجه 
حق بعد تســجيلهم وإرسال أوراقهم إلى الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي دون إكمال ملفاتهم أو 
استيفاء االشتراطات اخلاصة، وصدرت الشهادات 
الدراســية لهم بناء على ذلك. وأكد وكيل املتهم 
احملامــي علي العصفور لـــ «األنباء» عدم عالقة 
موكله باالتهام، مشــيرا إلــى أنه دفع أمام هيئة 
احملكمة بعدم معقولية الواقعة وشيوع التهمة 

على اعتبار وجود أكثر من موظف في املعهد. 

 أرشدوا عن محل يديره إيرانيان يشتري مسروقاتهم 

 سارقو الكيبالت: سطونا على ٩ محطات في مناطق مختلفة 

  ٭ منطقة جنوب السرة - 
A محطة الصديق

  ٭ منطقة العارضية السكنية 
C العارضية -

  ٭ منطقة صباح الناصر - 
D محطة صباح الناصر

  ٭ منطقة اجلهراء - محطة 
M القصر

الـعـامـــة  اإلدارة   ذكـــرت 
للعالقات واإلعــالم األمني 
بوزارة الداخلية انه في اطار 
جهود قطاع األمن اجلنائي 
حلفظ األمن واستكماال لتلك 
اجلهود وبعد ضبط سارقي 
الكهربائيــة من  الكيبــالت 
إدارة مباحث محافظة  قبل 
أثناء محاوالتهم  الفروانية 
 ،w سرقة محطة العارضية
أرشد املتهمون على مواقع 
محطات كهرباء اخرى متت 
سرقتها وإتالف امالك الدولة 
وعددها ٩ محطات في مناطق 

مختلفة.
  ٭ منطقة الفردوس - محطة 

M الفردوس
  ٭ منطقة النهضة - محطة 

C صليبخات
  ٭ منطقة النهضة - محطة 

D صليبخات
  ٭ منطقة اليرموك - محطة 

A اليرموك

  ٭ منطقة النهضة - محطة 
E صليبخات

  كما اعترف املتهمون بأنهم 
يقومون ببيع املســروقات 
حملــل يديره شــخصان من 
اجلنســية اإليرانية، وبعد 
اتخــاذ اإلجــراء القانونــي 
متت مداهمة احملل والقبض 

عليهما. وتؤكد اإلدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني ان 
رجال األمن باملرصاد لكل من 
تسول له نفســه ان يعبث 
بأمــن البالد او يقــوم بأي 
عمل اجرامي او التعدي على 
القانون حتــى يكون عبرة 

لغيره. 

 غرفة الكيبالت كما بدت  الكيبالت بعد قطعها من قبل السارقني 


