
الخميس
22  اكتوبر 2009

12
االمنية
الصفحة

اختتم اجتماع وكالء وزارات الداخلية للتحضير 
لالجتماع الثامن والعش����رين ل����وزراء الداخلية 
ب����دول مجلس التعاون ل����دول اخلليج العربية، 
والتي اس����تمرت جلس����اته خالل الفترة من 20 
الى 21 اجلاري في مسقط عاصمة سلطنة عمان 
الش����قيقة وترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق 
احمد عبداللطيف الرجيب الوفد األمني الكويتي 

رفيع املستوى.
وقد مت خالل االجتماع بحث عدد من املوضوعات 
املتعلقة مبسيرة التعاون االمني املشترك في اطار 

متطلبات االستراتيجية األمنية الشاملة.
وجتدر اإلشارة الى ان االجتماع ال� 28 لوزراء 
داخلية مجلس التع����اون لدول اخلليج العربية 

سينعقد في مسقط خالل األسبوع املقبل.

اختتام اجتماع وكالء داخلية مجلس التعاون

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

استئناف »لصوص الذهب« لجلسة 28 الجاري للحكم

تطليق زوجة بسبب توقيع على بياض

ان����ه كان وليد إك����راه مادي 
ومعنوي. ودفع����وا ببطالن 
العرض القانوني كما دفعوا 
بانع����دام التحريات وطالبوا 
بإلغاء حكم أول درجة والقضاء 
بب����راءة املتهمني.  من جانبه 
ق����رر احملامي القطان أن أدلة 
االتهام كثي����رة وكلها تؤكد 

الضرر ثابت خاصة أن الزوج 
قد أق����ام جنحة ضد زوجته 
العقوبة  طالب فيها بتوقيع 
عليها م����ع التعويض املدني 
عل����ى بي����اض أي ليس عقد 

الدائ����رة اجلزائية  قررت 
الثالثة مبحكمة االس����تئناف 
أم����س برئاس����ة املستش����ار 
فيصل خريبط وأمانة س����ر 
س����امي العنزي رئيس أمناء 
س����ر الدوائر اجلزائية حجز 
قضية لصوص الذهب الذين 
قاموا بالسطو على أحد محالت 
الذه����ب مبنطق����ة الفروانية 

جللسة 28 اجلاري للحكم.
وخالل اجللسة ترافع عن 
املتهمني كل من احملامني محمد 
خريب����ط ومحمد الضويحي 
وف����ارس األمي����ر واجلوهرة 
عبد الرضا بينما مثل املدعني 
املدن����ي احملامي عبد  باحلق 
القطان من مكتب  احملس����ن 
ال����واوان. وقد  احملامي علي 
املتهمني ببطالن  دفع محامو 
اعتراف املتهمني في املباحث 
العامة حيث  النياب����ة  وأمام 

أول  محكم����ة  قض����ت 
درج����ة برفض دعوى زوجة 
ض����د زوجها كان����ت تطالب 
فيها بتطليقها منه إلس����اءة 
معاش����رتها والتعدي عليها 
بالس����ب والض����رب وتبديد 
منقوالتها وطردها من مسكن 

الزوجية ليال.
وقالت الزوجة إن هذا األمر 
أحلق بها ضررا ال تستطيع 
معه دوام العشرة الزوجية. 
إال أن احملكمة رفضت الدعوى 
لعدم ثبوت االدعاءات وشهادة 
ش����هودها جاءت س����ماعية. 
لم ترت����ض الزوجة باحلكم 
فطعنت عليه باالستئناف عبر 
محاميها مشاري العيادة الذي 
قرر أمام محكمة االستئناف أن 

تورط املتهم����ني في اجلناية 
املاثل����ة، مؤك����دا أن الش����قة 
التي ضبطت فيها اآللة التي 
قامت بصهر الذهب املسروق 
تع����ود ألحد املتهم����ني. وأكد 
أن الس����يارة التي استخدمها 
املتهمون في ارتكاب اجلرمية 
كانت مؤجرة من أحد مكاتب 
تأجير الس����يارات باسم أحد 
املتهمني أيضا. وطالب القطان 
بتوقيع أقصى العقوبة على 
الواقعة  املتهمني. وتتلخص 
في قيام تس����عة متهمني من 
اجلنس����ية األفغانية بسرقة 
محال املجوهرات في منطقة 
الفروانية ثم قاموا بصهر الذهب 
أفغانستان  وإرساله لبلدهم 
بالفرار خارج  وبعدها قاموا 
البالد، إال أنه مت ضبطهم عن 
طريق اإلنتربول وإعادتهم إلى 

البالد حملاكمتهم.

اتفاق. لكن االدعاء العام برأ 
الزوجة وحفظ البالغ معتبرا 
إياه كيديا. وقال محامي املدعية 
مشاري العيادة إن هذا البالغ 
ف����ي حد ذاته يعد ضررا بها. 
فاملفترض أن يكون الزوج هو 
احلريص على زوجته وليس 
الذي يطالب بتوقيعها على 
البي����اض حتت وطأة اإلكراه 
العيادة  والتحاي����ل. وطالب 
في مذكرة طلباته بإلغاء حكم 
أول درج����ة والقضاء مجددا 
بتطليقها طلقة بائنة للضرر. 
قبلت احملكمة استئناف املدعية 
وقالت ان حق اإلبالغ وإن كان 
مكفوال لكل شخص إال أنه ضد 
الزوجة يعد ضررا ويشير إلى 

عدم أمانته عليها.

املستشار فيصل خريبط

احملامي مشاري العيادة

املتهمان في قبضة املباحث

العميد عبدالفتاح العلي

وكر األحمدي لالتصاالت

مستهترون وبال إثبات في املخفر

آسيويان وأمامهما اخلمور احمللية

الشيخ أحمد اخلليفة

وزير الداخلية يطلع على تقنيات الدورية الذكية

الجابر: الدورية الذكية قادرة على قراءة 50 لوحة في الثانية
 وتحديد المركبات المطلوبة والمنتهي تأمينها

اكد وكيل وزارة الداخلية املس����اعد لش����ؤون تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت الشيخ مشعل اجلابر العبداهلل اجلابر الصباح، ان اشادة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد بعملية تطوير سيارة دورية 

الرصد األمني وسام على صدور جميع منتسبي وزارة الداخلية.
واضاف انه س����عيا من اجل دعم القطاع����ات االمنية التابعة لوزارة 
الداخلي����ة، يتم حاليا جتهيز عدد من الدوريات بأنظمة حديثة تس����مى 
بالرصد األمني حيث ميكن لهذه الدوريات القيام بعدة مهام خالل نفس 
الوقت منها قراءة اللوحات اخلاصة بجميع املركبات وكذلك معرفة حالة 

املركبة من اللوحة ان كانت مطلوبة امنيا او كان تأمينها قد انتهى.
وذكر الش����يخ مش����عل اجلابر انه اضافة الى ذلك سيتم تزويد هذه 
الدوريات برادارات وكاميرا تلتقط وتس����جل سرعة اي مركبة، كما انه 
س����يتم توثيق فيلم ڤيديو عند الرغبة ف����ي ذلك، ويخضع ذلك لتقدير 
قائد الدورية وحسب اهمية احلالة، مشيرا الى ان دورية الرصد األمني 
قادرة على قراءة 50 لوحة من لوحات املركبات في الثانية الواحدة ومن 
مس����افات مختلفة سواء ليال او نهارا. وأشار الى انه باإلمكان نقل هذه 
األحداث الى غرفة العمليات املركزية موضحا ان هذا التجهيز الش����امل 
يهدف الى دعم االدارة العامة للدوريات واالدارة العامة للمرور في عموم 

الطرق حفاظا على االمن ولضبط اية عمليات استهتار.
واش����ار الشيخ مش����عل اجلابر الصباح الى ان هذه اجلهود تشارك 
فيه����ا االدارة العامة لألنظمة األمني����ة واإلدارة العامة لنظم املعلومات 
واإلدارة العامة لهندسة االتصاالت التابعتني لقطاع تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.
واكد وكيل وزارة الداخلية املس����اعد لشؤون تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت الش����يخ مشعل اجلابر العبداهلل الصباح، ان ابناء الكويت 
قادرون على مواكبة ركب التقدم في مجال التقنية األمنية بالغة التطور 

بفضل دأبهم وكفاءتهم وإخالصهم للوطن.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
متكن رجال اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات بقيادة العميد الشيخ أحمد 
اخلليفة من وضع حد لوافد ووافدة من 
اجلنسية اآلسيوية في مجال االجتار 
في املواد املخدرة وكذلك إدارة مصنع 
للخمور احمللية وعثر رجال املكافحة 
عل����ى كميات من اخلم����ور احمللية 
اجلاه����زة للبيع، إضافة إلى كميات 
ضخمة في طريقها للبيع إلى جانب 
ضبط ربع كيلو من مادة املارغونا 
املخدرة فيما كشفت املعلومات حول 
الوافدين انهما هاربان من كفيليهما 
وبينهما عالقة غير ش����رعية ممتدة 

ألكثر من عام.
ووفق مصدر أمني فإن معلومات 

وردت إلى العميد الشيخ أحمد اخلليفة عن اجتار هندي 
في املواد املخدرة وعليه مت االيعاز الى إدارة املعلومات 
فقام مديرها بتكليف النقيب خالد غلوم للوقوف على 

حقيقة اجتار الوافد في هذه السموم 
املخدرة ومتك����ن النقيب غلوم من 
استدراج الوافد لبيع عشرة غرامات 
من مادة املاريغوانا مقابل 60 دينارا، 
ليتم ضبطه ومن ثم مت االنتقال إلى 
غرفة يقيم فيها في منطقة خيطان 
وكان����ت أولى املفاج����آت أن الغرفة 
جرى حتويلها إلى مصنع للخمور 
احمللية، إذ وجدت براميل من اخلمور 
احمللية وزجاجات من هذه اخلمور، 
إلى جانب وجود وافدة نيبالية وكيلو 

من املارغونا.
واش����ار املصدر إلى أن النيبالية 
اعترفت بأنها على عالقة غير شرعية 
مع الهندي رغ����م انها متزوجة في 
موطنها وانها تس����اعده في نشاطه 
اخلاص باالجتار في املخدرات واخلمور هذا ومتت احالتهما 
إلى النيابة العامة بع����دة تهم منها االجتار في اخلمور 

واملخدرات واملواقعة بالرضا.

»المكافحة« أغلقت وكرًا للخمور المحلية وبيع الماريغوانا

محمد الجالهمة
متك�����ن رجال مب���احث الهجرة ي���وم أم���س من توقي���ف 
وافد س���وري ق���ام بت���زوير ش���ه��ادة »الئق ص��حيا« حيث 
جرت إحالته الى مخف���ر األحمدي بتهمة التزوير في محررات 

رسمية.
وقال مصدر أمني ان معلومات وردت الى مدير عام مباحث 
الهج���رة عن متكن وافد من اس���تخراج إقامة صاحلة رغم انه 

مصاب بالتهاب الكبد الوبائي.
حيث ج���رى ضب��طه ومبواج��هت���ه بالت��حريات اعت��رف 
بأنه قام بنفس���ه بتزوير ش���هادة »الئق صحيا«، مؤك��دا على 
انه لم يس���بق له ان زور ش���هادة مماثلة ولكن احلاجة دفعته 

الى التزوير.

عبداهلل قنيص
اكد مصدر امني مطل���ع ان وزارة الداخلية ممثلة في قطاع 
املؤسسات االصالحية وتنفيذ االحكام احالت بعض النزالء الى 
مستشفى االمراض السارية بعد االشتباه في اصابتهم مبرض 
انفلون���زا اخلنازير، مش���يرا في الوقت نفس���ه الى ان حاالت 
االشتباه ال تدعو الى اخلوف حيث ان هناك تعليمات صريحة 
بضرورة احالة اي حالة يش���تبه في اصابتها الى املستش���فى 

لضمان سالمة بقية النزالء.
واش���ار املصدر األمني الى ان بعض العنابر وهي 1 و7 و9 
مت منع نزالئها من الزيارة واختالطهم ببقية النزالء وس���مح 
للن���زالء في هذه العنابر باخلروج الى العالج فقط، مضيفا ان 
هناك عنبرا في سجن االبعاد وحتديدا عنبر رقم 6 مت عزله بعد 
التأكد من اصابة وافد مصري كان يقيم في هذا العنبر مبرض 

انفلونزا اخلنازير.

دارين العلي ـ محمد الدشيش
أدى انهيار رم���لي في ج���زء من مش������روع إنشائي تابع 
ل���وزارة الكهرب��اء وامل���اء قريب من محط���ة الدوحة الغربية 
الى وفاة عامل في املش���روع اثر انقالب انابيب كبيرة خاصة 

باملشروع.
الوكيل املس���اعد ملشاريع املياه في الوزارة اياد الفالح حّمل 
املقاول مسؤولية احلادث لعدم التزامه بإجراءات  األمن والسالمة 
التي حددتها الوزارة في ش���روط العقد، مشيرا الى انه سيتم 

اتخاذ االجراءات الالزمة في هذا الشأن.
من جهة اخرى، لقيت مواطنة )20 عاما( مصرعها يوم امس 

في حادث انقالب مركبتها في منطقة النهضة.

»الحاجة« دفعت سوريًا إلى تزوير
»الئق صحيًا« ومباحث الهجرة أوقعته

»اإلصالحية« تعزل عنابر بعد اكتشاف
إصابة نزالء بـ  »الخنازير«

مصرع مواطنة في انقالب
ووفاة عامل في انهيار بالدوحة

كيس الخمر في المنقف بدينار والشريط اإلباحي في الفروانية بنصف

حملة لألمن العام تغلق وكرًا لالتصاالت وتسقط العشرات
من مخالفي قانون اإلقامة والمستهترين

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري
واصل قطاع االمن العام بقيادة 
وكي����ل وزارة الداخلية املس����اعد 
العميد  الع����ام  االم����ن  لش����ؤون 
الهادفة  العلي حمالته  عبدالفتاح 
الى ضبط مخالفي قانون االقامة 
ومداهمة اوكار االتصاالت الدولية 
مرورا بضبط االش����خاص الذين 
يقومون ببيع املمنوعات سواء كانت 

خمورا محلية او افالما اباحية.
ووفق مصدر امني فإنه خالل 
حملة ملديرية امن االحمدي بقيادة 
الرائد فالح الهذيلي والنقيب سليمان 
املطيري وفيما تقوم باالستعداد 
القامة حمالت تفتيشية بحثا عن 
مخالفي قانون االقامة، مت االشتباه 
في مركبة متوقفة في منطقة املنقف 
وتتوقف مقابل املركبة اعداد كبيرة 
من الوافدين، وما ان اعلن رجال 
امن االحمدي عن انفس����هم حتى 
متكن املتوقفون حول املركبة من 

وقال املصدر ان معلومات وردت 
الى الهذيل����ي واملطيري عن ادارة 
وكر لالتصاالت في منطقة املنقف، 
وانطل����ق رجال االم����ن ومتكنوا 
واف����راد احلملة من مداهمة الوكر 
وتوقيف آسيوي والعثور داخل 
غرفة، قام بتحويلها الى سنترال، 
على 9 هواتف وجهاز حاس����وب 
ومتديدات كهربائية واعترفا بادارة 

الوكر لالتصاالت الدولية.
على صعيد مخالف����ي قانون 
االقامة، متكن رجال امن االحمدي 
من ضبط 36 واف����دا بني مخالف 
لقانون االقامة واشخاص ال يحملون 

اثباتا.
وفي منطقة اجلهراء، ش����نت 
مديرية امن االحمدي حملة كانت 
باشراف العميد عايض العتيبي، 
واس����فرت احلملة ع����ن ضبط 18 
ش����خصا يقومون باالس����تهتار 
والرعونة معرضني حياة اآلخرين 

للخطر، كما جرى ضبط 28 وافدا 
مخالفا لقانون االقامة وحترير 58 

مخالفة مرورية.
وفي محافظة الفروانية متكن 
رجال امن الفروانية من ضبط 48 
وافدا ب����ني مخالف لقانون االقامة  
واشخاص ال يحملون اثباتا، الى 
جانب ضبط 170 ش����ريطا اباحيا  
بحوزة آسيويني، وقال مصدر امني 
ان حتقيقات مع آسيويني يبيعون 
هذه الش����رائط كش����فت عن انهم 

يبيعون الشريط بنصف دينار.
فيما اكد مصدر امني ان احلمالت 
التي يقيمها قطاع االمن العام ليست 
بالضرورة ان تقام في فترة منتصف 
الليل، مشيرا الى ان مخالفي قانون 
االقامة غالبا ما يلتزمون منازلهم 
في االوقات املتأخرة، وبالتالي فإن 
هذه احلمالت ميكن ان تتم في وقت 
عودة العمال واملوظفني الى جانب 

احلمالت الليلية.

الهرب اال ان رج����ال االمن اوقفوا 
شخصني تبني انهما يبيعان اكياسا 
من اخلمور احمللية، وعثر معهما 
على 80 كيس خمر اعترفا بأن هذه 
الكمية املتبقية من اصل 200 كيس 
وانهما يبيعان كيس اخلمر مقابل 

دينار واحد.


