
األمنية
االثنني ٩ ديسمبر ٢٠١٩

12

»اللهم جمع وال تفرق.. اللهم صف 
النفوس.. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك«.

قريبا تبدأ قمة مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربي الـ »4٠« وسوف تعقد 
في الرياض بحضور قادة دول مجلس 

التعاون.
باالمس القريب بدأت دورة اخلليج 
لكرة القدم التي اشتركت فيها منتخبات 
دول مجلس التعاون حيث انها جمعت 
ابناء دول اخلليج على مالعب الدوحة 
ممــا يعطي روحــا ايجابية بــني ابناء 
وشعوب االوطان اخلليجية، وهذا ليس 
مستغربا ان يتجمع اهل اخلليج الذين 
هم اسرة واحدة، مترابطني في العادات 
والتقاليد والدين والنسب واملصاهرة 
وغيرها. وهذا ما يحسدنا العالم عليه، 
بأن قادة وأبناء اخلليج هم أسرة واحدة. 
واليوم نقول »إن شاء اهلل فالكم طيب« 
وبشائر اخلير قادمة بإذن اهلل عز وجل 
بأن يصفــي القلوب والنفوس وتعود 
امليــاه إلــى مجاريها بــني أراضي دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
ســتكون القمة في مدينة الرياض 
باململكــة العربية الســعودية بقيادة 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز وبحضور اخوانه قادة 
دول مجلس التعاون اخلليجي وبينهم 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
االحمد قائد اإلنسانية واحلكمة. ولذلك 
نقــول إن القادم بــإذن اهلل خير على 
اجلميع وتتزين دول مجلس التعاون 
ودول اخلليج بأثواب الفرح والسرور.

إلــى جميــع  وإذا نظرنــا ايضــا 
االحتفــاالت بدول مجلس التعاون في 
االيــام الوطنية جندها متقاربة جدا ال 
فرق بينها إال في أيام قليلة، وهذا جزء 
من عمليات الترابط والتآخي والتقارب 
في كل شيء. فيا رب ال تفرقهم وجمعهم 
دوما على احملبــة والوفاء واالخالص 
حتى نســتطيع حمايــة دولنا من أي 
فــن وغوغاء وممن يحــاول ان يزرع 
بينهم الفرقة ونقول يا رب احم دولنا 

واحفظها من كل مكروه.
ونتمنى من قادة دول مجلس التعاون 
اخلليجي اتخــاذ القرارات ضد كل من 
يحاول النيل أو بث الفتنة عبر وسائل 
التواصل االجتماعي بأن تتم محاكمته 
فورا حتى ال نتيح للمرتزقة والعابثني 
الفرصــة لكي ينالوا من ســمعة دول 
مجلــس التعاون او من شــعوب هذه 
الدول. اليوم تتكاثر الهمزات والهمسات 
والتحــدث عما يخــص دول التعاون 
وكأنها تريد اشعال النيران في نفوس 
ضعفاء النفوس، وهذا ال يجب ان يكون 
مهما كانت الظروف. االجتماع بعد ايام 
قليلة ان شــاء اهلل ونشاهد قادة دول 
اخلليج علــى طاولة واحدة مجتمعني 

متحابني فيما بينهم.
اللهم أّلف بني قلوبنا واجمع كلمتنا 

ووّحد صفنا وانصرنا على أعدائنا.
اللهم اعّنا وال ُتعن علينا.. وانصرنا 

وال تنصر علينا.
اللهم اجعل كيد أعدائنا في نحورهم 

ونعوذ بك من شرورهم.

من بالدي

»يا أبناء اخلليج
فالكم طيب«

J.altnaib@alanba.com.kwجاسم التنيب

باقة ورد للسعيدي والظفيري
إلى قائد منطقة إسعاف محافظة اجلهراء عبداهلل 
حساب السعيدي، ملا يقوم به من دور جتاه العاملني 
ومواكبــة األحداث على وجه الســرعة من حوادث 
يواجههــا املســعفون والعمل على تســهيل كل ما 
يحتاجون اليه حتى يقومــوا بواجبهم على أكمل 

وجه.. شكرا يا بونايف وقواكم اهلل.
والشكر موصول إلى املوظفة املجتهدة مشاعل 
جمعان الظفيري على ما تقوم به جتاه املراجعني 
لتخليــص معامالتهــم على اكمل وجــه في مرور 

اجلهراء.
عبداهلل حساب السعيدي

عدل ومحاكم

»اجلنايات« ترفض تظلم »احلكومة«
من حفظ بالغ »داو كيميكال«

رفضــت محكمــة اجلنايــات التظلم 
املقدم من إدارة الفتوى والتشــريع ضد 
قــرار النيابة العامة الــذي حفظ بالغها 
ضــد قياديــني وموظفــني في مؤسســة 
البتــرول الكويتية علــى خلفية قضية 
»داو كيميكال«، وبذلك يتأيد قرار احلفظ.
وكان دفاع احلكومة قد قدموا حملكمة 

اجلنايات سندات وعقودا وأوراق ضخمة 
رأوا معهــا أن املتهمــني ارتكبــوا أخطاء 
فــي عقد صفقة مــع شــركة الصناعات 
البتروكيميائية »داو كيميكال« ســببت 
هدرا للمال العام وخســارة الدولة مبلغ 
٢.٢ مليار دوالر، مطالبني مبحاســبتهم 

وفقا لقوانني اجلزاء.

عبدالكرمي أحمد

النيابة حتيل »تعيينات اخلبراء«
إلى جلنة محكمة الوزراء

أحالــت النيابة العامة وزيــري العدل 
األسبقني يعقوب الصانع ود.فالح العزب 
إلى جلنة التحقيق الدائمة مبحكمة الوزراء 
على خلفية تعيينــات إدارة اخلبراء التي 
أبطلتها محكمة التمييز أخيرا. وكان البالغ 

املقدم ضــد الوزيرين قد طالــب بإحالتها 
إلى محكمة الوزراء للتحقيق معهما حول 
شبهة اإلضرار باملال العام نتيجة تعيينات 
خاطئة متت بناء على تالعب ودون إجراء 

اختبارات او مقابالت شخصية.

مواطن يالحق آخر ضربه خارج البالد
في مخفر صباح السالم

»ضيافة الداخلية« إلى 19 املقبل

محمد اجلالهمة

هل يحق ملواطن أن يشــتكي آخر رغم 
ان اجلرمية أو القضية التي اشتكى بشأنها 
حدثت خارج البالد. األمر الدارج يقول ان 
املجني عليه كان يفترض ان يالحق اجلاني 
داخــل موقع اجلرمية لكــن الواقع قال ان 
هذه القضية، التي سجلت في مخفر شرطة 

صباح السالم وبتصنيف جنحة رقم 467 
/٢٠١٩، تشير إلى جواز ذلك.

وفي التفاصيــل ان مواطنا من مواليد 
١٩٩٠ ويقطن منطقة صباح السالم قطعة 
6 أبلغ عن تعرضه للضرب من قبل مواطن 
آخر مــن مواليــد ١٩87، وأن الواقعة متت 
خارج البالد.  هذا، ولم تعرف ما إذا كانت 
جهات التحقيق ستطلب تقريرا طبيا أم ال.

عقدت محكمة اجلنايات أمس جلستها 
السابعة عشرة للنظر في دعوى »ضيافة 
الداخلية« املتهم فيها ٢4 شــخصا، بينهم 
مســؤولون بوزارتــي الداخليــة واملالية، 
بالتزوير واإلهمال اجلســيم واالســتيالء 

على املال العام وغسيل األموال.
وقــررت احملكمة التي عقدت برئاســة 

املستشار متعب العارضي إرجاء الدعوى 
إلى ١٩ يناير املقبل لتقدمي املرافعة النهائية 

من قبل دفاع املتهمني.
وتخللت جلسة أمس االستماع لشاهدي 
إثبات واستجوابهما من قبل دفاع املتهمني 
حول شهادتيهما اللتني أدليا بها خالل جلسة 

سابقة.

مباحث اجلهراء تضبط مواطناً تخصص بسرقة املركبات
سعود عبدالعزيز

متكن رجال مباحث اجلهراء من 
اغالق ملفات سرقة نحو 8 مركبات 
مــن قبــل مواطــن ســوابق حيــث 
قــام املتهم وبرفقة رجــال املباحث 
بإرشــادهم إلى موقع مركبتني قام 
بسرقتهما وتركهما في منطقة برية 

فيما لم يســتدل عن بقية املركبات 
التي قام بســرقتها. واســتنادا إلى 
مصدر امني فإن معلومات وصلت 
الى رجال مباحث اجلهراء أن وراء 
ارتكاب سرقة عدة مركبات مواطن 
يقيم في منطقة العيون حيث جرى 
عمل حتريات انتهت إلى ان املواطن 
معتاد على قيادة مركبات متنوعة 

وبعــد ذلــك يقــوم باســتبدال تلك 
املركبات بأخرى. وقال املصدر: قام 
رجــال املباحث بضبط املتهم حيث 
تبني ان السيارة التي بحوزته ُمبلَّغ 
عــن ســرقتها وقد احتفــظ بها في 
منطقــة برية تبعد نحــو كيلو من 
مســكنه وبالتحقيق معه ارشد عن 
مركبة أخرى وتبني انه يقوم بسرقة 

املركبات التي يتركها اصحابها في 
وضعية تشغيل ويستغلها لبعض 
الوقت قبل ان يتخلص منها. واشار 
املصدر الى ان رجال املباحث قاموا 
بعمل كمني للمواطن بعد معلومات 
عن موقعه، ومت ضبطه بعد مقاومته 
رجال الداخلية، ومتت احالته جلهات 

االختصاص.

أرشد عن مركبتني تركهما في منطقة برية بعد سقوطه في كمني رجال الداخلية

مواقف »شؤون اإلقامة« مستغلة من مركبات الطباعة

ان إغالق مواقف السيارات 
من قبل جـهات أخرى يشكل 
ضــررا لهــؤالء املراجعني. 
ولذلك نـقول من املسؤول 
عن الربكــة املرورية التي 
حتـدث عند مواقف اإلدارات؟

جاسم التنيب

مــا يحدث عنــد إدارات 
شؤون اإلقامة أمر مستهجن 
من املراجعــني وذلك فيما 
يخص االماكن املخصصة 

هذا الـــمجال الــى ان يتم 
إنشاء مكـــاتب مخصصة 
لطباعــة املعامــالت داخل 
إدارات شؤون اإلقامة بدال 
من إجنازها فـــي الهـــواء 

الطلق؟

كما ان وجود مثل هذه  
احلــاالت وخاصــة إجناز 
وطباعــة املعامــالت بهذه 
األجــواء  صيفا او شــتاء، 
ال يقبلــه اي إنســان، متى 
جند التطــور والتقدم في 

احدى املركبات اخلاصة بالطباعةمركبة متوقفة تستقبل املراجعني

لوقوف سـيارات املراجعني 
الذين يقـــومون مبراجعة 
إلنهــاء  اإلدارات  هــذه 
معامالتهم، حيث ان جميع 
املواقف مت اســتغاللها من 
قبل سـيارات الطباعة، كما 

»اإلطفاء«: سّلمنا لـ »الداخلية« شريط ڤيديو ُيظهر شخصًا
يضرم النيران في مخازن »الري« متعمداً

أمير زكي

قال مصــدر مطلع في اإلدارة العامــة لإلطفاء إن الدليل 
الذي برهن لإلدارة أن حريق الري مفتعل متثل في شــريط 
ڤيديو ُيظهر شخصا يقوم بإضرام النيران عمدا في املخزن 
ولم يتخل عن تصرفاته تلك إال بعد أن شــاهد النيران وقد 
استحكمت داخل املخزن ليقوم مبغادرة املوقع الى جهة غير 
معلومة.  وقال املصدر إن هذا الڤيديو مت تسليمه الى أجهزة 
وزارة الداخلية، التي بدورها شرعت في عمل التحقيقات ومن 
املؤكد أنها ستنتهي بضبط اجلاني ومعرفة أسباب ما أقدم 
عليه. ورجح املصــدر أن يكون احلريق له عالقة بالتأمني، 
حيث تقوم شــركات بإبرام عقود مع شــركات التأمني على 

املصانع وفي حالة احلريق تطالب بتعويض.
وحول ما إذا كان الشخص واضحا بشكل ميكن االستدالل 
عليه في املقطــع املصور، قال املصدر إن التصوير كان في 
الليل، إال أن لدى »الداخلية« تقنيات متّكنها من تتبع حالة 

الشخص وتوضيح صورته.
يشــار الى أن احلريق شــب فجر يوم اخلميس املاضي 
واستمر التعامل مع ألسنة احلريق من قبل ٩ مراكز لفترة 
جتاوزت الـ ١١ ساعة، وقامت اإلدارة العامة لإلطفاء، وانطالقا 
من مبدأ الشفافية، بإخطار الرأي العام عن أن احلريق متعمد.

أكد امتالك »الداخلية« تقنيات ملتابعة املتهم وتوضيح صورته بشكل يُستدل عليه

الفريق املكراد خالل تواجده في موقع احلريق

مريض »نفسياً« سقط في »الساملية« مبخدرات

»التمييز« ترفض وقف نفاذ حكم منع التدخني
في محكمتي اجلهراء والفروانية

عبدالكرمي أحمد

رفضــت الدائــرة اإلدارية مبحكمة 
التمييــز طلبا مقدمــا من وكيل وزارة 
العدل بصفته، بإيقاف حكم صدر بإلغاء 
قرار وزارته السلبي باالمتناع عن اتخاذ 
اإلجراءات الكفيلــة مبنع التدخني في 
محكمتي اجلهراء والفروانية اجلديدتني 
وتخصيص أماكن يسمح فيها بالتدخني 

فيهما. وكان احملامي خلف العتيبي قد 
أقام دعوى قضائية ضد وزارة العدل 
طالب فيها بحظر التدخني في احملكمتني 
حلني تخصيص أماكن للمدخنني، مبينا 
أنــه وكثير مــن احملامــني واملراجعني 
يضطــرون في كثير مــن األحيان إلى 
مغادرة مبنيي احملكمتني فرارا من أثر 
التدخني السلبي على صحتهم، حيث 
يستنشقون الدخان املنبعث من املدخنني 

داخل ممرات وســاللم املبنى، ما يؤثر 
على إجناز العمل الذي يحتاج للحضور 
والتنقــل ســاعات طويلــة. وأوضــح 
العتيبــي أن التدخــني فــي احملكمتني 
يخالــف املادة ١5 من الدســتور والتي 
تنص علــى أن الدولة تعنى بالصحة 
العامة وبوسائل الوقاية والعالج من 
األمراض واألوبئة، واملادة 4١ منه على 
أن لكل كويتي احلق في العمل، واملادة 

4 من القانون رقم ١5 لسنة ١٩٩5 بشأن 
مكافحة التدخني في الوزارات واجلهات 
احلكومية على أنه يحظر التدخني في 
األماكن العامة، فيما تنص املادة 5 من 
القانون رقم 4٢ لسنة ٢٠١4 بشأن إصدار 
قانون حماية البيئة املعدلة بالقانون 
رقم ٩٩ لسنة ٢٠١5 بتعديل بعض أحكام 
قانون البيئــة على حظر التدخني في 

األماكن العامة واملغلقة.

سعود عبدالعزيز ـ محمد اجلالهمة

أحالــت دوريــات مرور 
محافظــة حولــي مواطنــا 
مــن مواليد ١٩88 الى الطب 
النفســي ومت رفــع تقرير 
بالواقعــة بعد العثور على 
مواد مخدرة بحوزته حاول 

إخفاءها بعد ضبطه.
وقــال مصــدر امني ان 
املــرور وأثنــاء  دوريــات 
محافظــة  فــي  جتوالهــا 
حولي وحتديدا في منطقة 
الســاملية متــت مشــاهدة 
مركبــة وعنــد اســتيقافها 
مت أخــذ إثبات قائدها الذي 
تبــني انه مواطــن مطلوب 
لإليداع في الطب النفســي 
وعنــد إصعــاده الدوريــة 

املركبة محاوال إخفاءها إال ان 
رجال املرور قاموا بالتحفظ 
على املضبوطات وإرفاقها 

رجال جمرك مطار الكويت 
الدولــي ومنفذ النويصيب 
احلدودي الى اإلدارة العامة 
ملكافحــة املخــدرات وافدة 
لبنانية قدمت الى البالد جوا 
وتبــني حيازتها لكمية من 
الكوكايني واألفيون، ومواطنا 
قدم من دولة خليجية عبر 
منفــذ النويصيب بحوزته 

حشيش وحبوب.
وقــال مصــدر أمني ان 
اكتشــاف  مت  اللبنانيــة 
املخــدرات بحوزتهــا بعــد 
ارتباكها واالشتباه بها، أما 
املواطــن فتم االشــتباه به 
لتتم االستعانة بكالب األثر 
التي عثــرت على كمية من 
احلشيش واحلبوب داخل 

مركبته.

مع الضبطية وإحالة املتهم 
الى جهة االختصاص.

ومــن جهة أخرى، أحال 

لبنانية لغمت أمتعتها بأفيون وكوكايني في املطار وكالب األثر تكشف عن حشيش وحبوب في النويصيب

 املخدرات التي مت العثور عليها في امتعة اللبنانية 

تبــني وجود مــواد مخدرة 
بحوزته، وعند الطلب منه 
إخراجها قــام بقذفها حتت 


