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االمنية

الصفحة
هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة

أحيل مواطن يعمل في احلرس الوطني الى نيابة 
اجلهراء إلهانته رجال جن����دة اجلهراء وتهديده لهم 

بإحلاق االذى بهم جراء حترير مخالفة مرورية.
وقال مصدر امني ان رجال جندة اجلهراء أوقفوا 
مواطنا لتحرير مخالفة، اال ان املواطن أهان رجال األمن، 
ولدى التحري عن املواطن تبني انه سبق وأدين بقضايا 

مماثلة، واحتجز بأمر املقدم صالح الدعاس.
من جهة اخرى، تقدمت مواطنة تعمل في ش����ركة 
داخل العاصمة وأبلغت عن انها كلفت من الش����ركة 
بتسجيل بالغ يتعلق بسرقة سكرتيرة رئيس الشركة 
ألوراق ومستندات مهمة. وقال مصدر امني ان املواطنة 
دونت في محضر القضية مبخفر الصاحلية بيانات 

املتورطة في قضية السرقة تلك.

مواطن أهان رجال النجدة

خالل استقباله للخليفة الذي أهداه كتاب »المخدرات في دولة الكويت.. األسباب والوقاية والعالج«

الخالد: »المخدرات« مشكلة عالمية والبد من حماية الكويت من خطرها

بالغ كاذب عن قنبلة في مجمع تجاري بالسالمية

 هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
االم����ن وادارة االثر  اس����تنفر رج����ال 
واملتفجرات بعد ورود بالغ عن وجود قنبلة 
في مجمع جتاري شهير مبنطقة الساملية.

وقال مدير ادارة االعالم االمني الناطق 
العقيد  الداخلية  الرسمي باس���م وزارة 
محمد الصبر ان عمليات الداخلية تلقت 
صباح امس بالغ���ا بوجود قنبلة داخل 

احد املجمعات.
واضاف ان البالغ ورد في متام الساعة 
احلادية عشرة والدقيقة الثالثة والثالثني ظهر 
امس، وعلى الفور هرع رجال االمن ورجال 
ادارة املتفج����رات ووحدة كالب االثر وعدد 
من وحدات االدارة العامة لالطفاء والطوارئ 
الطبية الى موقع البالغ، حيث جرى اخالؤه 
من مرتاديه والعاملني به، وجرى متشيط 

ارجائه، واكد العقيد الصبر ان »الداخلية« 
تأخذ اي بالغ مماثل مأخذ اجلد، وان رجال 
االمن قادرون عل����ى التوصل الى صاحب 
البالغ، وتوجه بالشكر اجلزيل الى املواطنني 
واملقيمني على تعاونهم مع رجال االمن في 
اخالء املوقع، هذا ولم تسفر عملية متشيط 
املجمع عن وجود متفجرات ليتم تسجيل 
قضية الب����الغ الكاذب وتكلي����ف املباحث 

بالبحث عن املبلغ لتقدميه للمحاكمة.
ه���ذا وتوجه رجال الط���وارئ الطبية 
خشية حدوث تطورات او اصابات حتدث 

بني املتسوقني او املوظفني.
كما اشرف على استدعاء االجهزة االمنية 
واخالء الس���وق وكي���ل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون العمليات اللواء د.مصطفى 

الزعابي.

كونا: اكد وزير الداخلية الفريق ركن م.الش����يخ 
جاب����ر اخلالد ان القيادة االمنية تدعم وتس����اند كل 
عمل مبدع في مكافحة املخدرات، مشددا على اهمية 
البحوث والدراسات االمنية التي تبحث عن حقيقة 
املشكالت االجتماعية والنفسية واالمنية واجلرائم 

في مساندة جهود رجال االمن.
جاء ذلك خالل اس����تقبال وزي����ر الداخلية ملدير 
عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات ورئيس جلنة 
تدابير خفض الطلب على املخدرات العميد الش����يخ 
احم����د اخلليفة الذي اهداه كتابا صدر حديثا للجنة 
بعنوان »املخدرات في دولة الكويت.. االسباب والوقاية 
والعالج«.  وقال الش����يخ جابر اخلالد ان مش����كلة 
املخدرات مشكلة عاملية حتتاج لتسخير كل اجلهود 
للحد من انتشارها مؤكدا حرصه على تقدمي كل الدعم 

لالدارة في سبيل استمرار جهودها.
وحث الوزير العاملني في االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات على مواصلة عملهم من اجل خدمة الكويت 
»التي اعطت الكثير لنا ويجب حماية شعبها من هذه 
السموم«، مشيدا باجناز ومتابعة االدارة في اصدار 

الكتاب واجلهود املتواصلة في مكافحة هذه اآلفة.
من جهته، اشار الشيخ احمد اخلليفة الى انه مت 

تسليط الضوء امام الوزير على الكتاب الذي اشرف 
عليه واعده د.عايد احلميدان ود.عبداحلميد العباسي 
ومهمة االدارة في خفض الطلب على املخدرات من خالل 
تطبيق اكبر دراسة ميدانية محكمة علميا اجريت على 
21113 مبحوثا من اجل التعرف على اسباب جتريب 
املخ����درات وطرق الوقاية منها مع التطرق لس����بل 
العالج ومدى فاعليتها ومواءمتها للمجتمع الكويتي. 
واضاف الشيخ احمد اخلليفة انه قدم لوزير الداخلية 
ايضا كتابا بعنوان »االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بني الواقع والطموح.. التقرير السنوي 2008« الذي 
اشرف عليه واعده كل من العميد صالح غنام العنزي 
ود.عايد احلميدان، مبينا ان الكتاب يس����لط الضوء 
على جهود واجنازات االدارة خالل فترة ثالث سنوات 
والتي »انطلقت من صميم عملنا وفقا للقرار الوزاري 

رقم 614/2006 الصادر بانشائها«.
وقال ان القرار يوكل لالدارة مهمة خفض العرض 
عل����ى املخدرات املتمثل في جه����ود املكافحة االمنية 
وضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن البالد، 
موضحا ان ذلك اتضح جليا من خالل ارتفاع معدل 
ضبطيات االدارة في قضايا املخدرات واكتشاف العديد 
من طرق التهريب املبتكرة منها التهريب بالس����جاد 

واجلوز والرمان واحلناء واللحوم وغيرها.
واك����د ان االدارة عندما اقتحم����ت امليدان وجدت 
ان����ه البد من مواكبة برام����ج الوقاية ألي جهد امني 
في مواجه����ة املخدرات وه����و دور حتتمه املواثيق 
واملعاهدات واالتفاقي����ات في هذا املجال، مضيفا ان 
تكثيف اجلهود ملواجهة مشكلة املخدرات ال يختص 
بجهة او مؤسس����ة بذاتها او اف����راد بل بالعكس هو 
جهد يحتاج الى فزعة وطنية »الن املش����كلة حتتاج 

ان نناقشها مناقشة سليمة«.
يذكر ان كتاب »املخدرات في دولة الكويت.. االسباب 
والوقاية والعالج« يضم دراسة ميدانية طبقت على 
21113 مبحوثا موزعني على اربع عينات، االولى هي 
الشباب الذين بلغ عددهم 20002 من طلبة وطالبات 
املرحلة الثانوية ف����ي املدارس احلكومية واخلاصة 
واملعه����د الديني واجلامعات والن����وادي الرياضية، 
والثاني����ة احتوت 577 مبحوثا من املس����جونني في 
املؤسس����ات االصالحية احملكوم����ني بقضايا تعاط، 
والثالثة 330 مبحوثا طبقت على االحداث النزالء في 
الدور التابعة الدارة رعاية االحداث بوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل والرابع����ة ل� 204 من نزالء في 

وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد مستقبال العميد الشيخ أحمد اخلليفة والوفد املرافق لهمركز بيت التمويل الكويتي لعالج االدمان.

عربات االطفاء في محيط املجمع كاجراء احترازي

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

السجن 5 سنوات غيابيًا لموظفة بنك
استولت على 55 ألف دينار من حسابات العمالء

جمعية تعاونية تقاضي »البلدية« و»الكهرباء« 
بسبب بناء فرع بنك دون موافقتها

الشيخة فريحة زارت الطفل العويس في »البابطين«

قضت محكمة اجلنايات برئاسة املستشار 
عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر احمد علي غيابيا 
بحبس مواطنة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ 
الستيالئها على مبالغ مالية من حسابات عمالء 
البنك بلغت 55.211 دينارا بعد تزوير ايصاالت 
وكشوف حس����ابات تتعلق بحساباتهم، بينما 

برأتها احملكمة من تهمة غسيل األموال.
كانت النيابة العامة قد أس����ندت للمتهمة، 
كونه����ا موظفة في احد البن����وك الكبرى، انها 
ارتكبت تزويرا في اوراق بنكية على نحو يوهم 
انها مطابقة للحقيقة هي ايصاالت وكش����وف 
حساب عدد 32 عميال من عمالء البنك ووقعت 
عليها لتصرف مبلغا وقدره 55211 دينارا من 
حساباتهم دون علمهم. وأسندت النيابة العامة 
للمتهمة أيضا أنها قامت بإجراء عملية غسيل 
أموال مببلغ 17651 دينارا مع علمها انها متحصل 

عليها من جرمية بأن قامت بايداع مبلغ 15531 
من ذلك املبلغ في حس����ابها الشخصي وايداع 
باق����ي املبلغ 2120 في حس����اب ابنتها القاصر 
بإدارتها لدى ذات البنك بإجمالي املبلغ سالف 
الذكر مع علمها انه متحصل عليه من جرمية 

غسيل األموال.
وحيث ان املتهمة لم حتضر جلسة احملاكمة 
رغم اعالنه����ا قانونيا يجوز اصدار احلكم في 
غيبتها عمال بنص املادة 122 من قانون االجراءات 
واحملاكمات اجلزائية. وقد مت اكتشاف اجلرمية 
عبر ش����كوى تقدم بها عمي����ل البنك وزوجته 
تتلخص في سحب مبالغ مالية من حسابيهما 
دون علمهم����ا، وبالتحقيق معها اقرت املوظفة 
بذلك وذكرت انها ستقوم بتسديد املبالغ التي 
مت االستيالء عليها اال انها لم تفعل وأكدت تكرار 

هذا األمر مع 30 عميال آخر.

اختصم احملامي مبارك اخلش���اب بصفته 
ممثال إلحدى اجلمعي���ات التعاونية كال من 
مدير عام بلدية الكويت بصفته ووكيل وزارة 
الكهرباء بصفته مطالبا إياهما بتعويض مدني 

مؤقت مببلغ 5001 د.ك. 
وتتلخص وقائع الدعوى، وفقا ملا جاء في 
صحيفة الدعوى التي قدمها احملامي اخلشاب 
للمحكمة في ان اجلمعية تلقت كتابا من وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل مرفقا به كتاب 
للبلدية يش���ير فيه الى قرار املجلس البلدي 
باملوافقة على توس���عة احملول القائم ضمن 
مواقف السيارات التابعة ملركز الضاحية على 
ان تكون التوس���عة بأبعاد )12.5م X 16.5م( 
شريطة ان يتم احلصول على موافقة اجلمعية 
على تخصيص املوق���ع املقترح للمحطة مع 
حتمل مق���دم الطلب، احد البن���وك الكبرى، 
جلميع تكاليف القيام بأي تعديالت تؤثر على 
املنطقة، وذلك بعد موافقة اجلمعية.وفي الوقت 
نفسه قامت اجلمعية مبخاطبة وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل، موضحة عدم موافقتها على 
توسعة احملول القائم ضمن مواقف السيارات 

كونها تؤثر على موقع أرض فضاء مخصص 
للجمعية، ومع ذلك ب���دأ العمل باملوقع على 
توسعة احملول القائم حاليا واستقطاع جزء من 
األرض الفضاء املخصصة للجمعية، حيث قامت 
البلدية باملوافقة لوزارة الكهرباء على إجراء 
التوسعة املطلوبة على الرغم من عدم موافقة 
اجلمعية لتأثير ذلك على أنش���طة اجلمعية 
بشكل سلبي وعرقلة توفير جميع اخلدمات 

املناسبة للمواطنني واملقيمني.
وقام البنك ايضا بأعمال البناء في مركز 
الضاحية بناء على موافقة البلدية له دون أخذ 
موافقة اجلمعية ايضا علما بأن املركز يتبع 
لها ومن املفت���رض ان يقوم البنك مبراجعة 
اجلمعية للحصول على املوافقة وتوقيع عقد 
معها باتفاق الطرفني، إال ان ذلك لم يحدث وهو 
ما يعد اعتداء على س���لطة وكيان اجلمعية 
مبا يحدث بها أضرارا ال تس���تطيع درأها أو 
معاجلتها.وأشار اخلشاب الى ان كل ما سبق 
ذكره هو اعتداء صارخ على حقوق اجلمعية 
وصالحياتها بإقرار املعلن اليهما مما يعد خطا 

يستوجب التعويض عنه.

الشيخة فريحة األحمد أثناء زيارتها للطفل املصري محمد العويس

زارت رئيس���ة اللجنة العليا 
املثالية لألس���رة  جلائ���زة األم 
املتميزة الشيخة فريحة األحمد 
أمس الطفل املصري محمد العويس 
في مستشفى البابطني للحروق 
لالطمئن���ان على صحته بعد أن 

تعرض حلادث طارئ.
والتقت الشيخة فريحة والوفد 
اللجنة  املرافق لها م���ن أعضاء 
بوال���دة الطف���ل واطمأنوا على 
سالمته وقدموا له عددا من الهدايا، 

متمنني له الشفاء العاجل.
وتلقت الشيخة فريحة رسالة 
ش���كر وتقدير من وال���د الطفل 
اللجنة  املصاب على زيارة وفد 
العليا جلائزة األم املثالية البنه 

واهتمامهم به.

)أحمد باكير(دوريات أمن حتيط باملجمع التجاري وفي اإلطار اللواء د.مصطفى الزعابي

»الداخلية«: تخريج 550 ضابط صف وشرطيًا من دفعتين
برعاية وكيل وزارة الداخلية 
التعلي���م  المس���اعد لش���ؤون 
والتدريب اللواء الش���يخ احمد 
النواف والذي اناب عنه مدير عام 
أكاديمية سعد العبداهلل للعلوم 
الش���رقاوي  اللواء فهد  األمنية 
وبحضور مدير عام االدارة العامة 
لتأهيل ضب���اط الصف واألفراد 
الجناحي احتفل  العميد خال���د 
قطاع شؤون التعليم والتدريب 
� االدارة العام���ة لتأهيل ضباط 
الصف واألفراد بتخريج الدفعة 
74 من الطلبة الكويتيين ضباط 
الصف والشرطة والبالغ عددهم 
220 طالبا والدفعة 75 من الطلبة 
الخليجيين )ش���رطة( والبالغ 
عددهم 330 طالبا ليصبح مجموع 
الخريجين 550 طالبا ضابط صف 

وشرطيا.
وبدأ الحفل بكلمة مدير مدرسة 

الش���رطة باالنابة المقدم محمد 
العمران اكد فيها ان الخريجين 
اول دفعتي���ن يطب���ق عليهم���ا 
النظام الجديد حيث تم تقليص 
مدة الدراسة داخل المدرسة الى 
اربعة اشهر،  ش���هرين بدال من 

وش���هرين خارجها للتمكن من 
التدريب الميداني والتعرف على 
طبيعة عمل االدارات الخارجية.

وأش���ار بذل���ك ال���ى ان هذا 
االحتفال يواكب احتفاالت الكويت 
بذكرى جلوس صاحب الس���مو 

األمير وتولي س���مو ولي العهد 
حفظهما اهلل ورعاهما.

انه تم اعداد برامج  وأوضح 
متكاملة للدراسة النظرية والعملية 
لمواكبة التطورات والمتغيرات 
األمنية، مشيرا بذلك الى اهتمام 

القيادات األمنية بتدريب وتأهيل 
رجال األمن لالرتقاء بمس���توى 
األداء في مجمل الخدمات األمنية 
وذلك من خالل دعم جهود قطاع 
شؤون التعليم والتدريب المبذولة 

في هذا الشأن.
وعقب ذلك تال رئيس قس���م 
الرائد أسامة  ش���ؤون االختبار 
التعيين ومن ثم  الشمري قرار 
تال القس���م آمر الكتيبة النقيب 

شامان النصافي.
وقام اللواء الشرقاوي بتوزيع 
الجوائز والشهادات على الطلبة 
المتفوقين وتس���ليم ش���هادات 
الس���رايا، كما  الخريجين ألمار 
أهدى اليه درع���ا تذكارية بهذه 

المناسبة.
وقد حضر الحفل قيادات قطاع 
شؤون التعليم والتدريب وبعض 

القطاعات األمنية المختلفة.

220 كويتيًا و330 خليجيًا

جانب من حفل التخرج

كشف عصابة يتزعمها بنغالي تخصص أفرادها في خطف اآلسيويين مقابل فدية

ضبط أفراد عصابة تخصصوا في تخليص »الفحص الفني« بأختام سورية!
أمير زكي ـ عبداهلل قنيص

الذي  امل���رور،  اس���هم قطاع 
يرأس���ه وكي���ل وزارة الداخلية 
اللواء  املساعد لش���ؤون املرور 
محمود الدوس���ري، ف���ي تقدمي 
ملف قضية وصفت بالدسمة الى 
االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
واس���تكمل رج���ال »اجلنائية« 
حترياتهم ح���ول القضية، ليتم 
ضبط 7 متهمني من جنس���يات 
مختلفة وضب���ط املتهم الثامن � 
وهو الرئيسي في هذه القضايا � 
والذي يقوم، حسب املضبوطني، 
بختم املعامالت باعتبارها اجنزت، 
وقدرت عدد املعامالت التي اجنزها 
التشكيل ب� 450 معاملة من قبل 
رجال ادارة بحث وحتري محافظة 
مبارك الكبير بقيادة العقيد بدر 

الغضوري.
وق���ال مصدر امن���ي ان احد 

موظفي ادارة فحص فني محافظة 
الفروانية اش���تبه في معاملتني 
تخص شاحنتني تقدم بهما وافدان 
احدهما سوري واآلخر باكستاني 
ليتم اخضاع الوافدين للتحقيق، 
ليعترفا بأنهما سلما املعاملتني 
الى وافد من جنس���ية س���ورية 
واخذ مقابل كل معاملة مبلغ 100 

دينار.
واضاف املص���در: قام رجال 
الفح���ص الفن���ي باحال���ة ملف 
القضي���ة الى مباح���ث اجلليب 
والذي���ن اس���تكملوا التحقيقات 
باشراف العقيد منصور الهاجري 
مدير ادارة بحث وحتري محافظة 
الفروانية، وتبني من التحقيقات 
انهما  مع السوري والباكستاني 
يسلمان املعامالت الى وافد مصري 
� مت القبض عليه � ليعترف على 
اربعة آخرين من نفس جنسيته، 

وبالتحقيق مع املصريني اخلمسة 
اعترفوا بأنهم اجنزوا نحو 450 
معاملة بواسطة وافد سوري يدعى 
ابواحمد والذي مت اصدار تعميم 
بضبطه، لينتهي املطاف برجال 
مباحث مب���ارك الكبير بالقبض 

على السوري.

واش���ار املصدر الى ان الوافد 
الس���وري اعت���رف بأن���ه يقوم 
بتزوير االخت���ام داخل موطنه 
ويقوم آخرون بتجميع املعامالت 
واجنازها باالختام املزورة مقابل 
50 دينارا للسيارة الصالون و100 
دينار للش���احنة، ويقوم بتسلم 
االوراق واملبال���غ، وبع���د مرور 
يومني يتصل بأصحابها للتسليم 
ويتواجد مبناطق خيطان واجلليب 
والفروانية وحولي لكثرة الوافدين 

اصحاب الشاحنات.
من جهة اخرى، متكن رجال 
مباحث الفروانية من ضبط آسيوي 
سبق وابعد عن البالد ألربع مرات 
وعاد في كل مرة بجواز سفر مزور 
الى جانب ضبط وافد آسيوي آخر 
يعمل حارس جاخور في منطقة 
كبد وانهما ومبشاركة 8 آخرين 
قاموا بخطف آسيويني وآسيويات 

وطلبوا فدية من ذوي املخطوفني 
مقابل اطالق سراحهم.

وقال مصدر امن���ي ان وافدا 
آسيويا تعرض للخطف في منطقة 
الفروانية متك���ن من الهرب من 
خاطفيه، حيث احتجزوه في كبد 
وابلغ رجال املباحث عن تعرضه 
للخطف وان اخلاطفني طلبوا من 
اهله فدية 2000 دينار مقابل اطالق 
سراحه ليش���كل رجال مباحث 
الفروانية بقيادة العقيد منصور 
الهاجري فرقة استطاعت من ضبط 
الذين اعترفوا بأنهم  اآلسيويني 
نفذوا عمليات خطف آس���يويني 
وطلبوا فدية بحيث يكلف املبعد 
والذي حضر مؤخرا اعوانه بخطف 
آس���يويني يتمتعون بثراء ومن 
ثم يس���لب ما بحوزتهم ويقوم 
باحتجازهم في جاخور بحراسة 

موكله في منطقة كبد.

اللواء محمود الدوسري


