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إعداد: مؤمن المصري

النقيب سلمان املطيري

املستشار عادل الهويدي

الرائد فالح الهذيليالعميد عبدالفتاح العلي

اللواء طارق حمادة الشيخ علي اجلابر

العميد غلوم حبيب

يضم 146 برمياًل تكفي إلعداد 15 ألف زجاجة

إغالق أكبر مصنع للخمور في أبوحليفة

اآلسيويون املضبوطون في حمالت الفروانيةجانب من البراميل التي مت ضبطها في مصنع أبوحليفة

قررت الدائرة اجلزائية الثالثة باحملكمة الكلية أمس 
برئاسة املستشار حمود املطوع وعضوية املستشارين 
سعيد محمد صالح ووليد املذكور وأمانة سر سيد مهدي 
في جلستها املنعقدة لنظر قضية أمن الدولة رقم 2009/11 
املرفوعة من النيابة العامة ضد النائب ضيف اهلل أبورمية 
واملتهم فيها بالطعن في حقوق س����مو األمير واملس����اس 
بسمعة الشيخ جابر املبارك النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع حجز الدعوى جللس����ة 14 اجلاري 
للحكم. يذكر أن مجلس األمة كان قد رفض رفع احلصانة 
عن أبورمية. كانت احملكمة قد تلقت ردا من مجلس األمة 
مفاده أن املجلس ليس في دور انعقاد حاليا وطلب مهلة 
من احملكمة حلني بدء دور االنعقاد في النصف الثاني من 
أكتوبر املاضي. إال أن املجلس بعد بدء دور االنعقاد قرر 

عدم رفع احلصانة عن النائب.

حجز دعوى الشيخ مبارك ضد أبورمية لجلسة 14 الجاري للحكم 

معظم البراميل وضعت في حمامات 
اآلسيويني، وذلك لتغطية الروائح 
الكريهة الناجتة عن تصنيع اخلمور 
بالروائ����ح الكريه����ة الناجتة عن 
حمامات اآلسيويني. وأشار املصدر 
الى ان رجال أمن األحمدي ضبطوا 
بداخل الوكر 4 وافدين من اجلنسية 
اآلس����يوية، اعترفوا بأنهم كانوا 
يعدون هذه اخلمور لتلبية حاجة 
السوق احمللي من اخلمر. خاصة 
في ظل قيام رجال اإلدارة العامة 
العامة  للمخدرات ورجال اإلدارة 

للجمارك بإحب����اط إدخال كميات 
ضخمة من اخلمور املس����توردة، 
وهو ما يدعو أصحاب أوكار تصنيع 

اخلمور الى زيادة انتاجهم.
وأض����اف املصدر م����ن خالل 
التحقيقات تبني ان الش����قق ال� 4 
الش����هري يتجاوز 800  إيجارها 
دينار، مش����يرا الى ان هذا املبلغ  
الكبي����ر الذي يدفع ش����هريا يعد 
داللة على م����دى االرباح العالية 
التي يحققها جتار اخلمور احمللية. 
وأش����ار املصدر الى ان مدير امن 

االحمدي العميد عبدالفتاح العلي 
ومساعده العقيد معتوق العسالوي 
والرائد الهذيل����ي اخطروا االدارة 
العامة ملكافح����ة املخدرات، وذلك 
النيابة  لتسجيل قضية وإخطار 
العامة واستئذانها في إتالف هذه 

الكميات الضخمة من اخلمور.
وفي س����ياق متص����ل، واصل 
رجال أمن الفروانية بقيادة مدير 
أمن الفروانية العميد غلوم حبيب 
حملتهم لتطهير مناطق احملافظة 
من األوكار املشبوهة، خاصة تلك 

التي تقدم املتعة احلرام.
وقال مصدر امني ان قوة من 
أمن الفروانية قامت مس����اء امس 
األول باستهداف وكرين للدعارة 
ف����ي منطق����ة خيط����ان وضبط 
بداخل الوكرين 8 آس����يويات و5 

آسيويني.
وأش����ار املصدر ال����ى ان مدير 
ام����ن الفروانية وق����ع امس على 
كتاب بإبع����اد جميع املضبوطني 
ف����ي الوكرين عن البالد مع إدراج 
اسمائهم على قوائم غير املصرح 

عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة 
هاني الظفيري

متكن رجال أمن األحمدي بقيادة 
العميد عبدالفتاح العلي ومساعده 
العقيد معتوق العسالوي والرائد 
فالح الهذيلي والذي يوصف بأنشط 
ضباط مديري����ات األمن والنقيب 
س����لمان املطيري والنقيب خالد 
العنزي، م����ن ضبط أكبر مصنع 
ف����ي منطقة  للخم����ور احمللي����ة 
أبوحليفة، فيما كشف مصدر امني 
ان القائمني على مصنع أبوحليفة 
اعترفوا بأنهم كانوا يس����تعدون 
السكارى من  لتغطية احتياجات 
اخلمور خالل احتفاالت رأس السنة، 
اما كمية اخلمور التي ضبطت داخل 
هذا الوكر فوصفت باألكبر، اذ ضبط 
بداخل الوكر والذي اقيم على طابق 
كامل في احدى البنايات السكنية 
146 برميال تكفي إلعداد 15 ألف بطل 
محلي وضبط به ايضا 97 كرتون 
خمر جاهزة للبيع الى جانب ادوات 
تصنيع اخلمور. وقال مصدر امني: 
لألسف الشديد فإن وكر اخلمور كان 
يجري عمليات اعداد هذه اخلمور 
في اوضاع بيئية سيئة اذ تبني ان 

مؤمن المصري
الدائ���رة  عق���ت 
اجلزائية الثانية عشرة 
برئاس���ة املستشار 
الهويدي أمس  عادل 
أولى جلساتها لنظر 
قضية أمن دولة جديدة 
متهم فيها 11 شخصا 
منهم 5 هاربني. وقد 
أجل���ت احملكمة نظر 
الدعوى جللس���ة 18 
يناي���ر املقبل للدفاع 

وتوكيل محامني.
وتخلص واقعة الدعوى فيما شهد به ضابط مباحث 
أمن الدولة بأن حترياته السرية دلت على أن املتهمني 
من اخلامس حتى احلادي عش���ر قد غرسوا في نفس 
املتهم األول )بدون( فكرة السفر إلى أفغانستان حملاربة 

قوات التحالف بها وشجعوه على ذلك.
وقام املتهم السادس من خالل جهاز حاسوب خاص 
به بعرض مش���اهد لعمليات قتالية ومقاتلني في عدة 
دول )أفغانس���تان � العراق � الشيشان( ومحاضرات 
مس���موعة عن كيفية القتال وأساليبه. كما قام املتهم 
الرابع بالتنسيق له للسفر إلى أفغانستان حملاربة قوات 
التحالف بها وأمده باملال الالزم )400 د.ك.( وبأسماء 

من أعانوه وذلك باالتفاق مع املتهم اخلامس.
وبتاريخ 2008/5/1 توجه املته���م األول إلى إيران 
حيث استقبله املتهم الثاني بناء على تنسيق مسبق 
مع املتهم الرابع وتوجها معا إلى أفغانس���تان مرورا 
بباكستان حيث التحقا داخل أراضيها مبعسكر للتدريب 
على األسلحة وتلقي فنون القتال )دورة عسكرية ملدة 
شهر( تولى فيها املتهم الثالث تدريبهما، ثم قرر املتهم 
األول التوجه إلى مصر حيث ضبط بها ومت تسليمه 

للسلطات الكويتية بتاريخ 2009/8/23.
وبالتحقيق مع املتهم األول أقر بارتكابه الواقعة على 

النحو الوارد بتقرير ضابط مباحث أمن الدولة.
وبالقبض على املتهم الثالث أقر بأنه التقى باملتهم 

األول في منطقة بيشاور بأفغانستان.

قضية أمن دولة جديدة  أمام »الجنايات«

»الداخلية«: سّهلنا مرور 
1543 حاجًا عراقيًا

 هاني الظفيري
علم����ت »األنباء« ان اعداد 
احلجاج العراقيني الذين قامت 
الكويت بتسهيل مهام عبورهم 
الب����الد الى اململك����ة العربية 
السعودية بلغت 1543. واكد 
مص����در أمني ان وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن 
العام اللواء خليل الش����مالي 
والذي انيط به االشراف على 
نقل احلجاج من والى احلدود 
وضع خطة عمل باشراف عدة 
جهات واسفرت اخلطة عن قيام 
الكويت بدورها املعهود. واشار 
املصدر ال����ى ان أمن اجلهراء 
خاصة الرائد مطر سبيل كان 
له دور كبير في تنظيم سفر 

وعودة احلجاج العراقيني

نزيلة في »المركزي« 
حاولت تهريب 

ممنوعات
عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري

احال رجال أمن السجن 
املركزي نزيلة في املركزي 
الى مخفر الصليبية لتسجيل 
قضية بحقها بعنوان تهريب 
ممنوعات بعد عودتها من قصر 
الع���دل حيث كانت مطلوبة 
للنظر في قضيتها، فيما قال 
مصدر أمني ان رجال مباحث 
اجلهراء اخضع���وا النزيلة 
للتحقي���ق ملعرفة هوية من 
ترك لها الهاتف النقال داخل 
احد حمامات قصر العدل على 
األرجح. وقال مصدر أمني 
ان رجال أمن السجن شكوا 
في النزيلة لدى دخولها الى 
مبنى السجن وعليه مت الطلب 
اعادة  املركزي  من مفتشات 
تفتيش النزيلة ليعثروا على 
هاتف نقال في مكان حساس 

بجسد النزيلة.

محافظ العاصمة يتوجه إلى قطر لبحث تعزيز التواصل األمني
علمت »األنباء« ان محافظ العاصمة الش���يخ علي اجلابر 
س���يتوجه صباح اليوم الى دولة قطر للتباحث في ش���ؤون 
تتعلق بالتنس���يق بني احملافظات ف���ي دول مجلس التعاون 
اخلليجي ويرافق الشيخ علي اجلابر وفد أمني رفيع املستوى 
ملناقشة سبل تعزيز التعاون األمني بني الكويت ودولة قطر 
ويترأس الوفد األمن���ي مدير امن محافظ���ة العاصمة اللواء 

طارق حمادة.
وأبلغت مص���ادر مطلعة ان برنامج عم���ل زيارة محافظ 
العاصمة ومدير أمن العاصمة اللواء طارق حمادة سيش���مل 
االلتقاء بكبار املس���ؤولني في دولة قطر الشقيقة، كما سيقوم 
مدير أمن العاصمة بزيارة الى وكيل وزارة الداخلية في دولة 
قطر لتعزيز العالقات األمنية بني قطر والكويت، التي تأتي في 

إطار عالقات أمنية مميزة تربط كل أقطار دول املجلس.

الرجيب يترأس
 وفد الكويت إلى تونس

يغادر البالد وكيل وزارة الداخلية الفريق 
احمد عبداللطيف الرجيب صباح اليوم على 
رأس وفد أمني الى اجلمهورية التونسية 
للمشاركة في املؤمتر الثالث والثالثني لقادة 
الشرطة واألمن العرب املزمع انعقاده خالل 

الفترة من 9 الى 10 اجلاري.
ويضم الوفد ف���ي عضويته مدير عام 
االدارة العامة ملكتب وكيل الوزارة العميد 
عصام العمر، ومس���اعد مدير عام االدارة 
العامة ملتابعة ش���ؤون املجالس واللجان 
الوزارية العقيد محمد البابطني والعقيد وليد 
الغامن، واملقدم علي حسني صالح واملقدم 

طالل مبارك املونس وخالد الثليث.
وسيناقش املؤمتر العديد من املوضوعات 
منها نتائج تطبيق توصيات املؤمتر الثاني 
العرب  الش���رطة واألمن  والثالثني لقادة 
العمل  وحقوق االنس���ان ومس���تلزمات 
األمني امليداني، والعنف االسري بني الواقع 
واالعالم باالضافة الى مشروع استراتيجية 
عربية ملواجهة اجلرائم االلكترونية كذلك 
توصيات مؤمترات رؤساء القطاعات األمنية 
واجتماعات اللجان املنعقدة في نطاق األمانة 
العامة خالل عام 2009 وتقرير عن أعمال 
االحت���اد الرياضي العربي للش���رطة عام 

.2009

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري
تعرض ش���مال البالد مساء امس ملوجة 
امطار غزيرة ادت الى اغالق عدد من الطرق 
اجلانبية في كل من العبدلي وام نقا، ما تسبب 
بقطع الطريق في تلك املناطق وغرق سيارتني 

واحتجاز 8 آسيويني في باص.
وابلغ مصدر امن���ي »األنباء« ان بالغات 

تواردت من عدد من مس���تخدمي الطرق في 
تلك املناطق يبلغون فيها عن غرق سيارات 
ليتم ارس���ال فرقة من الدفاع املدني الى تلك 

املناطق.
وقام رجال الدفاع املدني وامن اجلهراء بانقاذ 
8 آسيويني كان قد غرق الباص الذي يقلهم في 
الطريق الواصل بني ام نقا والعبدلي باحدى 

البرك التي تكونت جراء االمطار الغزيرة.
وقام رجال امن اجله���راء باغالق طريق 
الكيلو 65 املؤدي الى العبدلي وحتويل املسار 
ومنع اي س���يارة من الدخول الى املنطقة او 
عبور الطريق، وذلك بعد ان بلغ ارتفاع املياه 
الى حد يشكل معه خطورة على مستخدمي 

الطريق.

أمطار غزيرة في العبدلي وأم نقا وإنقاذ 8 آسيويين من الغرق

بصمة تكشف عن سارق الـ 28 ألف دينار
من سيارة الديبلوماسي الكويتي في المباركية

أمير زكي
قضية الديبلوماسي الى االنفراج، هذا ما 
كش����ف عنه مصدر أمني ل� »األنباء« مشيرا 
ال����ى ان رجال االدارة العامة لالدلة اجلنائية 
متكنوا من رصد بصمة للص املجهول وجدت 
على سيارة الديبلوماسي اال ان املصدر األمني 
اعرب عن تخوفه من ان تكون البصمة التي 
رصدت على سيارة الديبلوماسي، والذي سرق 
من داخل مركبته 28 ألف دينار، تخص وافدا 
حضر الى البالد بس����مة زيارة او ان تكون 
لشخص خليجي ال تتوافر بشأنه معلومات. 
وقال مصدر أمني: متكن رجال األدلة اجلنائية 
وبعد فحص دقيق للمركبة من رصد بصمة 

للمتهم وجدت على مقربة من النافذة حيث 
استغل اللص كون النافذة مفتوحة ومد يده 

ليسلب املبلغ املالي.
يذكر ان قضية الديبلوماسي شهدتها منطقة 
املباركية مساء اجلمعة حينما ابلغ ديبلوماسي 
عمليات وزارته عن قيام مجهول بسرقة املبلغ 
والف����رار به ركضا على االق����دام بني االعداد 

الغفيرة من املواطنني واملقيمني.
وتبني من خالل التحقيقات ان الديبلوماسي 
استبدل 100 ألف دوالر بالعملة الوطنية من 
احد محالت الصرافة في املباركية وس����لب 
منه املبلغ بعد خروجه من موقف للسيارات 

مجاور لسوق الصرافني.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
تقدم وافد سوري الى مخفر الشويخ يوم 
امس ببالغ متهما وافدين من نفس جنسيته 
بالنصب واالحتيال عليه واالس����تيالء دون 
وجه حق على مبلغ 5000 دينار، فيما أمر قائد 
منطقة الشويخ عبدالرحمن الشراح بتسجيل 

قضية بحق السوريني بعنوان سرقة ونصب. 
وقال مصدر امني ان السوري قال إنه اشترى 
شاحنة ودفع مقدما لها 5000 دينار، مشيرا 
الى انه سارع الى تسجيل الشاحنة في املرور 
واذ به يصدم حينما مت ابالغه بأن الشاحنة 

مسروقة ومسجل عليها قضية سرقة.

سوري يتهم مواطَنيه بالنصب عليه بـ 5000 دينار


