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إعداد: مؤمن المصري

براءة موظفين في »الشؤون« من التزوير والرشوة

االمتناع عن النطق بعقاب مواطن
اتهم بإدخال عراقي ممنوع من دخول البالد

الخالد قلَّد وسام الدفاع الوطني للرجيب 
ووكالء الوزارة المساعدين

الرجيب: رجال األمن سيكونون واجهة القمة الخليجية
ترأّس اجتماعاً موسعاً مع قيادة األمن استعداداً للمؤتمر الـذي سيعقد في ديسمبر المقبل 

اكد وكيل وزارة الداخلية القائد واملشرف 
العام على قيادة االمن والسيطرة ملؤمتر 
قمة مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
الفريق احمد الرجيب ان اجليش والشرطة 
واحلرس الوطني نسيج واحد يحمي امن 

البالد.
وقالت »الداخلية« في بيان صحافي أمس 
ان الفريق الرجيب ترأس اجتماعا موسعا مع 
قيادة االمن والسيطرة ملؤمتر قمة مجلس 
التعاون اخلليجي بحضور وكيل الوزارة 
املساعد لشؤون االمن اجلنائي مساعد القائد 
التنفيذي الفريق غازي عبدالرحمن العمر 
ووكيل الوزارة املساعد لشؤون اجلنسية 
واجلوازات املنس���ق العام اللواء مساعد 
سليمان املشعان والقيادات املختصة في 

اجليش والشرطة واحلرس الوطني.
واش���ار البيان الى ان الفريق الرجيب 
شدد على اهمية هذا املؤمتر الذي يعقد بناء 
على دعوة من صاحب الس���مو االمير في 
شهر ديسمبر القادم، موضحا انها مناسبة 
لها اهميتها من جميع النواحي وتزداد في 

الظروف احلالية.
واضاف ان وزير الداخلية الفريق الركن 
م.الشيخ جابر اخلالد يولي اخلطة االمنية 
الش���املة للمؤمتر اهتماما كبيرا واصدر 

توجيهاته ومالحظاته بشأنها.

التعامل  املواقع واجلاهزية وحس���ن  في 
والتصرف واللياقة مع ضيوف الكويت.

وذكر ان رجال االمن س���واء كانوا من 
اجليش او احلرس الوطني او الش���رطة 
هم واجهة املؤمتر حيث سيتواجدون مع 
الضيوف في كل مكان وسيكونون حتت 
املجهر في عيون الوفود واالعالم، مشيرا 
ال���ى ان اي تصرف س���لبي يصدر من اي 
عسكري في اي من املواقع احملددة للمؤمتر 

ستكون له اثار سلبية.
واكد ان االدارة العامة للرقابة والتفتيش 
س���ترفع تقريرا يوميا ع���ن كل اجلوانب 
السلبية الفتا الى ان من يسيء سيعاقب 
ومن يحسن فستتم اثابته ومكافأته على 

ما اداه من اخالص في العمل.
واض���اف البيان ان الفري���ق الرجيب 
شدد على ضرورة متابعة القيادات كل في 
االلتزام  االداء ومدى  اختصاصه مبراقبة 
العسكري في اداء الواجب والتأكد من توفير 
سبل الراحة وتوفير جميع االمكانات لرجال 
االمن وتدارك االخطاء مهما كانت بسيطة، 
مؤكدا ان الشعب الكويتي يشعر بالفخر 
وهو يرى النسيج العسكري الواحد الذي 
يضم اجليش والشرطة واحلرس الوطني 
يعمل حتت مظلة واحدة فيش���عر بنعمة 

االمن واالمان.

وافاد بان االجتماع اس���تعرض املهام 
واالختصاصات للقيادات والوحدات واستمع 
الفريق الرجيب الى عرض للجدول الزمني 
خلطة العمل وشرح عن التمارين املعتمدة 

والبرنامج الزمني خلطة العمل.
واوضح البيان ان الفريق الرجيب ارسى 
خالل االجتماع قواعد العمل االمني خالل 
املؤمتر مؤكدا ان وزي���ر الداخلية حددها 
في االلتزام العس���كري والضبط والربط 
والتواجد الفعال واظهار هيبة رجل االمن 

كونا: قّلد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ 
جابر اخلالد وسام الدفاع الوطني الذي تفضل 
صاحب الس���مو األمير مبنح���ه للفريق احمد 
الداخلية  الرجي���ب ووكالء وزارة  عبداللطيف 

املساعدين.
وقال بي���ان صحاف���ي إلدارة اإلعالم األمني 
ان الوزير اخلال��د قل��د الوس���ام للفريق غازي 
العمر والل��واء مساع��د املشع���ان واللواء مساعد 
الغوين���م واللواء ثابت املهن���ا والل��واء محمد 
ابراهيم السبيع��ي واللواء يوسف السع��ودي 
واللواء خال��د العصيمي واللواء الش���يخ احمد 
النواف األحم��د الصباح واللواء سليمان احمليالن 

واللواء محم��ود الدوسري واللواء خليل يوسف 
الشمالي.

وأضاف ان اخلالد هنأ قيادات الوزارة ونقل 
إليهم حتيات وتهاني القيادة السياسية العليا، 
موضحا ان هذا التقدير من جانب صاحب السمو 
األمير جاء انطالقا من الثقة التي توليها إياهم 
القيادة السياسية العليا والقيادة العليا لوزارة 

الداخلية.
وأكد في الكلمة التي وجهها بهذه املناسبة ان 
منح وسام الدفاع الوطني للمكرمني يعد جتسيدا 
إلخالصهم في العمل وما يبذلونه من اجنازات 

في خدمة أمن الوطن وأمان مواطنيه.

قضت محكمة اجلنايات مبعاقبة وافدين 
باحلبس ملدة خمس سنوات وأمرت بإبعادهما 
عن البالد عقب تنفيذ العقوبة وببراءة املتهمني 
الثالث والرابع ويعمالن موظفني في وزارة 

الشؤون من التهمة املسندة إليهما.
كان دفاع املتهمني الثالث والرابع احملامي 
مشاري العيادة خالل جلسة املرافعة قد قدم 
مذكرة بدفاع���ه ودفع بانتفاء أركان جرمية 
الرشوة كما دفع بخلو األوراق من اي دليل 
يفيد اشتراك املتهمني الثالث والرابع فضال 
عن ذلك قررا الدفاع عن املتهمني أن استخراج 
أذونات العمل ال يدخل في اختصاص املتهمني 
الثالث والرابع وأضاف إلى ذلك أن املتهم الثالث 

وقت ارتكاب اجلرمية حسبما قرر املتهمان األول والثالث كان 
خارج البالد األمر الذي يثبت معه انتفاء االتهام عنه وبالتالي 
تنتفي التهمة في حق املتهم الرابع لعدم معقولية االتهام وعدم 

صحة ما قرر به املتهمان األول والثاني لعدم معقوليته.
وتخلص واقعة الدعوى في أن املتهمني األول والثاني طلبا 

من املتهمني الثالث والرابع تزوير إذن العمل 
لكل منهما حيث سلمه كل واحد منهما مبلغ 
مائتني وخمس���ني دينارا ونسخة من جواز 
س���فره حيث قام املذكوران باصطناع إذن 
عم���ل لكل منهما على غ���رار اذونات العمل 
الصحيحة وقد قام املتهمان باستخدام األذونات 
املزورة بان قدماها إل���ى اجلهات املختصة 
لالعتداد مبا اثبت بها على غير احلقيقة مع 

علمهما بذلك.
وبسؤال املتهم األول في حتقيقات النيابة 
العامة أفاد بأنه ليس لديه إذن عمل فعرض 
عليه شخص انه سوف يقوم بتزوير واحد 
له فسلمه مائتني وخمسني دينارا ونسخة 
من جواز س���فره وبعد مضي عدة أيام سلمه إذن العمل وانه 
أخذ في استعماله منذ ذلك الوقت على أنه صحيح وان املتهم 
األول طلب منه أن يصنع له إذن عمل آخر فسلمه مبلغ مائتني 
وخمسني دينارا ونسخة من جواز سفره فذهب للشخص وصنع 

له اإلذن بنفس األسلوب.

قضت محكمة االس���تئناف برئاس���ة 
املستشار صالح املريشد وأمانة سر عبداهلل 
الزير باالمتناع عن النطق بعقاب مواطن 
يعمل بأحد املنافذ احلدودية اتهم بالتزوير 
في أوراق ومستندات رسمية في قضية 
امن دولة والس���ماح بدخول وافد عراقي 
الى البالد على الرغم من وجود قيد أمني 

بحق.
وقد ترافع ع���ن املتهم احملامي مبارك 
اخلشاب مؤكدا عدم ضلوع املتهم الثاني 
في االتهام املوجه اليه ودفع بانتفاء القصد 
اجلنائي، مؤكدا عدم مسؤوليته اجلنائية 

عن دخول املتهم األول رغم صدور قرار 
مبنعه لوجود قيد امني علي�ه.

وشهد ضابط امن الدول��ة أم���ام احملكمة 
ان املته���م ممنوع من دخ�����ول الب��الد، 
نظ���را لوجود قيد امني بحقه، وان��ه من 
األشخ��اص غير املرغوب بدخولهم ال��ى 
البالد، كما ان املتهم دخل البالد مبساع���دة 
اح���د موظفي املنافذ احلدودية في وزارة 
الداخلية بعد صدور امر املنع بحقه، وبناء 
على ذل���ك مت التحقيق معه وتقدميه الى 
النيابة العامة ملعاقبت���ه في قضية امن 

احملامي مبارك اخلشابالدولة.

احملامي مشاري العيادة

وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد

الفريق احمد الرجيب

كونا: بحث املستشار في وزارة الشؤون االقتصادية االندونيسية اريفان حبيبي 
مع املدير العام لالدارة العامة للهجرة بوزارة الداخلية العميد كامل العوضي موضوع 
العمالة االندونيسية بحضور س����فير اندونيسيا لدى الكويت فيصل اسماعيل. 
وقال����ت ادارة االعالم االمني في وزارة الداخلية في بيان صحافي امس ان العميد 
العوضي اجتمع مع حبيبي والوفد االندونيسي املرافق مبناسبة زيارته للكويت 
ضمن مش����روع تعزيز احلوار وتبادل املعلومات حول العمالة الوافدة. واضاف 
البيان ان رئيس الوفد اوضح ان زيارتهم الى البالد تأتي من اجل التحاور وتبادل 

املعلومات حول العمالة الوافدة للعمل على تنظيم قدوم العمالة من اندونيس����يا 
الى الدول املستقدمة والعمل على دراس����ة املشاكل واملعلومات الناجتة عن ذلك 
ووضع احللول املناس����بة لها، مضيفا انه ابدى رغبته في االستماع الى وجهات 
النظر واالطالع على مش����روع الكويت اخلاص بإنشاء شركة مساهمة الستقدام 
وتشغيل العمالة الوافدة. واوضح ان العميد العوضي رحب بالوفد الزائر وقدم 
ش����رحا تفصيليا للمشروع واالس����باب التي ادت الى طرحه ومن ضمنها وضع 

احللول للسلبيات واملشاكل الناجمة عن عملية االستقدام والتشغيل.

العوضي بحث موضوع العمالة الوافدة مع مسؤول إندونيسي
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