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أصدر املش����اركون في الندوة 
العلمية األولى حول »دور األمن في 
التنمية وحتويل الكويت الى مركز 
مالي وجتاري« والتي أقيمت برعاية 
وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد 
الرجيب امس عددا من التوصيات 
املهمة حيث شدد املشاركون على 
العمل على التن����وع في مصادر 
الدخل وفقا للرغبة السامية حيث 
ان عدم التنوع في هيكل االنتاج 
االقتصادي الكويتي ميثل خطرا 
على اس����تقرار األمن االقتصادي 
واس����تدامته، وتبني املشروعات 
املالية واخلدماتية اجلاذبة لرؤوس 
األموال وللمستثمرين في الداخل 
واخلارج، ودعوا الى حتديث نظم 
الدخول واخل����روج الى الكويت، 
باعتم����اد نظ����م الكتروني����ة في 
ضبط الدخول واخلروج والربط 
مع بنك املعلومات، ووضع خطة 
استراتيجية للتعليم والتدريب 
الكوادر  الشرطي طموحة إلعداد 
البش����رية األمني����ة، وتطوي����ر 
منظومة التدريب العام والنوعي 
والتخصصي لتواكب متطلبات 
التنمية االقتصادية وتؤهل رجل 
األمن للتعامل مع هذه املتغيرات 
الى جانب تطوير املنظومة األمنية 
لتعزيز مقومات التنمية من خالل 
اع����داد وتأهيل قيادات القطاعات 
االمنية املختلف����ة، ودعم مراكز 
الدراس����ات والبحوث وقطاعات 

التعليم والتدريب العاملة في مجال 
املواطنني  األمن وغيره، واشراك 
والقائمني على مكافحة اجلرمية 
م����ن خالل تفعيل دور الش����رطة 
املجتمعية، وترسيخ معالم الصور 
االيجابية حول نظرة املجتمع لرجل 
األمن واستثمار االعالم في ذلك، 
وتطوير كفاءة وقدرات القيادات 
في مجال اإلعالم األمني والتعامل 

مع وسائل اإلعالم املختلفة.
وكانت الندوة قد عقدت في وقت 
سابق ورشة عمل حول متطلبات 
االس����تراتيجية األمنية في جعل 
الكويت مركزا ماليا وجتاريا شارك 
فيها العديد من القيادات والضباط 

الداخلية ومت استعراض  بوزارة 
ث����الث أوراق عمل، األولى مقدمة 
من املقدم س����عدون اخلالدي عن 
االستراتيجية املرورية، والثانية 
مقدمة من مدير كلية األمن الوطني 
اللواء الركن محمد الديحاني عن 
استعراض استراتيجية التدريب 
والتوجه االس����تراتيجي األمني 
في هذا الشأن، والثالثة تقدم بها 
مدير ع����ام االدارة العامة لألدلة 
الدوسري  اللواء د.فهد  اجلنائية 
الذي استعرض استراتيجية االدارة 

ورؤيتها املستقبلية.
الركن محمد  اللواء  ألقى  وقد 
الديحاني كلمة توجه فيها بالشكر 

الى وكيل وزارة الداخلية الفريق 
احمد الرجيب على رعايته للندوة 
العلمية، ولوكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون التعليم والتدريب 
الل����واء الش����يخ احم����د النواف 
وألعضاء اللجنة العلمية وجلميع 
من شاركوا في اجناح الندوة ومن 

بينهم الشرطة النسائية.
كما توجه بالتحية ملنتسبي 
الذين  الوطني  اجليش واحلرس 

شاركوا في الندوة.
وفي اخلتام قام اللواء الركن 
الديحاني بتوزيع شهادات التقدير 
على املشاركني ومت التقاط عدد من 
الصور التذكارية بهذه املناسبة.

 محمد الجالهمة
لم يحترم باحث قانوني مهنته القانونية واحلفاظ على 
مبادئها حينما قام بتقدمي رشوة لزميله الباحث من أجل 
التن���ازل عن أمر قانوني قد ترافع فيه.وفي التفاصيل: ان 
باحثا قانونا من اجلنسية املصرية تقدم ببالغ رسمي الى 
مخفر االحمدي يفيد فيه بأن زميله قام بتقدمي مبلغ 500 

دينار من اجل التنازل واحيلت  إلى االختصاص.

باحث يرشو قانونيًا بـ 500 دينار
 عبداهلل قنيص

متكن رج����ال مباحث مبارك الكبير من إلقاء 
القبض على وافد مصري باع لهم 500 حبة كابتي 
في منطقة خيطان لتتم إحالته إلى اإلدارة العامة 

ملكافحة املخدرات.
وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان معلومات 
وردت إلى املقدم وليد الدريعي ومساعده الرائد 

سالم اجلويسري الذي أمر مصدره باالتفاق مع 
الوافد املصري على ش����راء 200 حبة كبتاغون 
ليحضر الوافد املصري إلى موعد االتفاق وفور 
ضبط����ه بالكمية التي ضبط����ت معه اصطحبه 
رجال املباحث الى مس����كنه في منطقة خيطان 
ليعث����روا على 300 حبة اخرى لتتم إحالته الى 

جهة االختصاص وجار التحقيق معه.

القبض على مصري بـ 500 حبة كابتي

الخالد: االتفاقية األمنية بين دول التعاون
بحاجة ماسة إلى التعديل لمواكبة القضايا الطارئة

االجتماع التشاوري الخليجي لوزراء داخلية المجلس أشاد بكشف الخاليا اإلرهابية ومتابعة مخططاتها في افتتاح معرض المنتجات الحرفية للنزالء

الديين: الخلوة الشرعية في »المركزي« قيد الدراسة 
وكشوفات عفو  السجناء وصلت الديوان األميري

توصية بربط أجهزة المنافذ مع بنك المعلومات
في ختام ندوة »دور األمن في التنمية«

الداخلية  اك����د وكي����ل وزارة 
املس����اعد لش����ؤون املؤسس����ات 
االصالحية باالناب����ة اللواء خالد 
الديني أن »كشوفات العفو االميري 
مت ارس����الها الى الديوان االميري 
للبت فيها ومن ث����م يتم االعالن 

عنها في وقتها«.
 وأضاف اللواء الديني خالل حفل 
افتتاح معرض »صنع ايادينا 3« 
اخليري للمنتجات احلرفية لنزالء 
املؤسس����ات االصالحية املقام في 
مجمعي الفنار وسوق شرق برعاية 
الوكيل اللواء انور الياس����ني، قال 
»إن ريع هذا املعرض يرجع جزء 
منه للقطاع املالي بوزارة الداخلية 
واجلزء اآلخر يرجع للقائمني على 
انتاج هذا املشروع من النزالء«. 

وأش����ار الى ان »هناك برنامج 
عمل مقدما من قبل وزارة الداخلية 
للحكومة يتحدث عن أمور كثيرة 
م����ن أهمها خصخص����ة اخلدمات 
املوج����ودة، وإيج����اد املصان����ع 
واملش����اغل داخل قطاع السجون 
والتي تختص بأعمال الس����جناء 
النه يعود عليه����م بأرباح مادية 
تس����اعدهم في حتسني اوضاعهم 

االقتصادية واالجتماعية«. 
وعن اخللوة الشرعية، اوضح 
الدي����ني ان »هذا املوضوع ال يزال 
قيد الدراس����ة«، مؤكدا »نحن مع 
هذا املشروع الن اخللوة بالنهاية 
تنعكس على السجني بااليجاب، 
لكنها حتتاج الى تشريع من مجلس 

االمة وهي حق شرعي للنزيل«.

وأشار الديني إلى ان »املشاريع 
اخلاصة للمؤسسات االصالحية 
وأحده����ا ه����ذا املجه����ود املبذول 
استطعنا ان نفرض خاللها قوتنا 
في جميع احملافل احمللية واالقليمية 
والدولية«، مضيفا »نأمل ان تكون 
هناك نقله نوعية أخرى في قطاع 
املؤسسات من خالل هذا املعرض 
الى ثالثة  اقامته  والذي تتواصل 

ايام ابتداء من أمس«.
وقال الديني »ما شهدناه اليوم 
)امس( يوجه رسالة جلميع العاملني 
في قطاع املؤسسات والقيادات االلية 
والداخلية يفيد بتقدم القطاع في 

مجاالته املختلفة«.
من جانبه اكد مساعد مدير عام 
االدارة العامة للسجون العقيد عادل 
االبراهيم جناح عمل املؤسس����ات 

من خالل ه����ذا احلفل املتنوع من 
املصنوعات واملنسوجات من خالل 
املواهب واالمكانيات املوجودة في 

قطاع املؤسسات.
وقال »نح����ن دائما نبتعد عن 
اردنا  العام  اجلمهور ولكن ه����ذا 
اظهار مجهودات القطاع والنزالء 
للجمهور، والتوجه الى اجلمهور 
من خ����الل املجمع����ات التجارية 
لعرض منتجاتنا املختلفة وبأسعار 
تنافسية الهدف منها اثبات جناح 
هذا العمل وليس للجمع املادي«.

 حض����ر احلفل م����ن العالقات 
العامة للمؤسسات االصالحية كل 
من »فهد الشمري وبشاير اخلراز 
وتهاني مراد وريحاب ربيع وبدور 
الزيد وخديجة اشكناني وحميدة 

خليل«.

عاد الى البالد فجر امس وزير الداخلية 
الفريق الركن الشيخ جابر اخلالد والوفد 
االمني بعد حضور اللقاء التشاوري احلادي 
عشر ملجلس وزراء الداخلية بدول مجلس 
التع���اون لدول اخللي���ج العربية والذي 
عقد في الرياض عاصمة اململكة العربية 

السعودية الشقيقة.
وكان في استقبال الشيخ جابر اخلالد 
على ارض املط���ار وكيل وزارة الداخلية 
الفريق احمد الرجيب ومدير عام االدارة 
العامة المن املطار اللواء ابراهيم الرشيد 

وعدد من القيادات االمنية.
الداخلي���ة بدول مجلس  وكان وزراء 
التع���اون اخلليجي قد اختتم���وا اللقاء 
التشاوري احلادي عشر الذي ترأسه وزير 
الداخلية الش���يخ جابر خالد وشارك فيه 
االمني العام ملجلس التعاون عبدالرحمن 

العطية.
ورحب الوزراء � في بيان صحافي صدر 
في ختام اللقاء � بعودة الهدوء الى الشريط 
احلدودي بني اململكة العربية السعودية 
واجلمهوري���ة اليمني���ة، مؤكدين دعمهم 
للمملكة ف���ي االجراءات التي اتخذتها في 
سبيل الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها 
مجددين دعمهم ألمن واستقرار اليمن.وأشاد 
البيان بقدرات األجهزة األمنية في السعودية 
وجناحاتها املتواصلة التي متكنت من كشف 
اخلاليا االرهابية والوصول اليها ومتابعتها 
واحباط مخططاتها ورصدها كل من يحاول 

العبث بأمن اململكة واستقرارها.
كما أش���اد بيقظة األجهزة األمنية في 
االمارات العربية املتحدة ممثلة في شرطة 
دبي لكشفها مرتكبي جرمية اغتيال محمود 
املبحوح ومالحقته���ا تلك العناصر التي 

انتهكت العرف والقانون الدوليني.
واعرب عن الشكر والتقدير للبحرين 
حلرصها على تطوير مجلس التعاون لدول 
اخللي���ج العربية والذي اتضح من خالل 
ما ورد من محاور أمنية اش���تملت عليها 
رؤية البحرين املقدمة للمجلس األعلى في 

دورته الثالثني.
وبارك البيان بداية عمل مركز املعلومات 
اجلنائية ملكافحة املخدرات ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية ومزاولته لنشاطاته، 
معربا عن الشكر والتقدير لقطر جلهودها 

اجلبارة ودعمها هذا املركز.
وفيما يخص االرهاب، اكد البيان مواقف 
دول املجلس الثابتة والتي تنبذ االرهاب 
والتطرف بكل أشكاله وصوره ومهما كانت 

دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره.
وأعرب املشاركون في برقيات رفعوها 
للقيادة السعودية عن الشكر والتقدير على 
استضافة اململكة هذا اللقاء والتسهيالت 

التي قدمتها في سبيل اجناحه.
وعلى هامش اللقاء، قال وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد ان الكويت تقدمت للقاء 
التشاوري لوزراء الداخلية بدول مجلس 
التعاون مبقترح حول تشكيل جلنة من 
اخلبراء واملختص���ني لتحديث االتفاقية 
األمنية املبرمة بني دول مجلس التعاون 

اخلليجي منذ عام 1994.
وأكد وزير الداخلي���ة � في كلمة لدى 
ترؤسه الليلة اللقاء التشاوري ال� 11 لوزراء 
داخلية مجلس التع���اون، أن »االتفاقية 
األمنية بحاجة ماسة وملحة للتعديل مبا 
يتواكب مع القضاي���ا واألحداث الطارئة 
واملستجدة«، مش���يدا بالدراسة املتميزة 
التي قدمتها وزارة الداخلية الس���عودية 
والرؤية األمنية الش���املة التي طرحتها 

البحرين لتطوير مجلس التعاون.
وأعرب في هذا الس���ياق عن الش���كر 
والتقدي���ر جلهود النائ���ب الثاني وزير 
الداخلي���ة الس���عودي األمي���ر نايف بن 

عبدالعزيز امللموسة، في دعم العمل األمني 
املشترك جلميع الوزارات وألركان الوزارة 
في االعداد اجليد لهذا اللقاء وكذلك لالمني 
العام ملجلس التعاون ومعاونيه جلهودهم 
التع���اون وصياغة  في تعزيز جس���ور 
األفكار واملقترحات ما يس���هم في تهيئة 
األجواء املناسبة الصدار القرارات الفعالة 

للمجلس.
كما أثنى وزير الداخلية على اجلهود 
الطيبة التي بذلها وكالء وزارات الداخلية 
بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الثاني 
ومتخض���ت عنه توصي���ات ملوضوعات 
يناقشها هذا االجتماع، على قدر من األهمية 
وتستوجب وضع رؤية مستقبلية تتحسب 

لكل طارئ.
واعرب عن أمله في ان يثمر هذا اللقاء 
مزيدا من التطور ملنظومة العمل االمني في 
دول املجلس مبا يتناسب وجميع األحداث 
واملستجدات األمنية ومبا يحقق طموحات 
املواطن اخلليجي نحو األمن واالستقرار.من 
جانبه، اعرب النائب الثاني لرئيس مجلس 
الداخلية السعودي األمير  الوزراء وزير 
نايف ب���ن عبدالعزيز في كلمة ألقاها في 
االجتماع عن السعادة مبا حتقق من جناح 

ملسيرة العمل األمني املشترك بني وزارات 
الداخلية وأجهزتها املعنية بدول مجلس 
التعاون في ظ���ل روح األخوة والتفاهم 
والثقة املتبادلة والتوافق في الرأي والرؤية 
حيال القضايا ذات االهتمام املشترك بني 

قادة دول املجلس.
وأكد أهمية تعزيز مس���يرة التعاون 
األمني املشترك والتنسيق والتشاور في 
جميع املجاالت التي حتفظ للدول األعضاء 
ولشعوبها أمنها واستقرارها وتقود الى 
حتقيق تطلعات قادة دول املجلس نحو 
مستقبل زاهر على أسس االميان باهلل عز 
وجل واالحترام املتبادل وواجبات األخوة 

وحسن اجلوار.
وأعرب األمير ناي���ف عن التطلع الى 
ان تؤدي املؤسسات الثقافية واالعالمية 
والفكرية في دول املجلس رسالتها األمنية 
على النحو املأمول وان تس���هم في بناء 
االجتاه���ات االيجابية لدى أفراد املجتمع 
وتعزيز روح االنتماء الوطني لديهم وبناء 
حصانتهم الفكرية ضد املؤثرات السلبية 
التي تضعف هويته���م الوطنية وتغرب 
فكرهم واجتاههم ملا يخدم مصالح أعدائهم 

في ظل عوملة الفكر وفكر العوملة.

الفريق اخلالد لدى وصوله مطار الكويت وكان في استقباله الفريق أحمد الرجيب

إخالء سبيل األذربيجاني المتهم بحيازة 200 ألف دوالر 
مزورة وإعادة التحقيق معه بحضور مترجم معتمد

مُنع من السفر وخرج بكفالة 100 دينار

أخلت محكم���ة اول درجة
س���راح واف���د أذربيجاني 
ضبط هو وعربي اجلنس���ية 
قبل أسابيع قليلة بتهمة حيازة 
200 الف دوالر مزورة وذلك 
بكفالة مالية قدرها 100 دينار 
الى جانب منعه من السفر حلني 

حسم قضيته.
وكان محامي املتهم محمد 
الكندري قد طعن أمام القضاء 
في اجراءات الضبط والتحقيق 
مع املتهم، مشيرا الى ان املتهم 
أجرى مع���ه التحقيق باللغة 
العربية التي يجهلها ولم يتم 

التحقيق معه بحضور مترجم.
هذا واس���تجاب رئيس احملكمة املستش���ار 

عدنان اجلاسر لطلب احملامي 
الكندري بشأن اعادة التحقيق 
مع موكله األذربيجاني بوجود 

مترجم معتمد.
وقال احملامي محمد الكندري 
ان اس���تجابة القضاء العادل 
ملطلبنا بشأن اعادة التحقيق 
مع املتهم األذربيجاني ليؤكد 
الكويتي  عل���ى ان قضاءن���ا 
الى  سيظل ش���امخا، مشيرا 
ان هذا احلكم سيدعو جهات 
التحقيق في حال توقيف اي 
شخص من غير متحدثي اللغة 
العربية الى استدعاء مترجمني 
لالس���تماع الى افادات وأقوال املتهمني بغض 

النظر عن قضاياهم.

احملامي محمد الكندري

لصوص قطع الغيار 
سقطوا في الجهراء

 هاني الظفيري
متكن رج����ال أمن اجلهراء من 
القاء القب����ض على ثالثة وافدين 
الهندية وبحوزتهم  من اجلنسية 
مجموع����ة كبيرة م����ن قطع غيار 
السيارات التي كانوا يهمون ببيعها 
في سكراب أمغرة.وفي التفاصيل 
ان دورية اعتيادية اشتبهت مبركبة 
يابانية ومت توقيفها وباالطالع على 
قائده����ا وجد م����ع قائدها وافدان 
محشوران بني قطع السيارات حيث 
اعترفوا في التحقيقات األولية بأنهم 
يقومون بسرقة هذه القطع ومن 
ثم بيعها في مكان ضبطهم وهو 
س����كراب امغرة لتتم احالتهم الى 
جهة االختصاص.ومن جانب آخر 
فقد تقدم مواطن الى مخفر النعيم 
مبلغا عن تعرض منزله للسرقة 
عن طريق التسور واالستيالء على 

مبلغ 1000 دينار.

وكالء »الداخلية«  بحثوا آلية صرف بدل اإلجازة 
وترقية عدد من الضباط باألقدمية

أمير زكي
وأبلغ مصدر أمني »األنباء« ان اجتماع وكيل 
الداخلية بالوكالء املس����اعدين تط����رق الى آلية 
الستحقاق بدل االجازة بحيث يتم صرف االجازة 
وفق ضوابط محدودة، مش����يرا الى ان االجتماع 
تضمن ايضا حرص وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد على ترقية الضباط الذين لم تتم ترقيتهم 
وفق مبدأ األقدمية. ونفى املصدر أن يكون االجتماع 

تطرق الى تدوير بني الوكالء املساعدين.
ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب 
صباح ام����س اجتماعا دوريا ض����م وكالء وزارة 
الداخلية املس����اعدين لبحث جدول اعمال اللجنة 

العامة لشؤون الشرطة وما يستجد من اعمال.
وقد عقد االجتماع بنادي ضباط الشرطة.

ه����ذا ونفى مصدر امني ان يكون االجتماع قد 
تطرق الى ما اشيع حول اجراء حركة تدوير بني 
الوكالء املس����اعدين، خصوصا بعد فراغ منصب 
وكيل وزارة الداخلية املس����اعد لش����ؤون املنافذ 
بتولي����ه منصب مدير ع����ام التحقيقات وترقيته 

الى رتبة فريق.

اللواء الشيخ علي اليوسف واللواء خالد الديني يفتتحان املعرض

حصيلة املعروضات ترجع الى نزالء »املركزي« 

املشاركون في الندوة في صورة جماعية

اللواء د.فهد الدوسري يكّرم أحد املشاركني بأوراق عمل

الفريق أحمد الرجيب مترئسا اجتماع الوكالء املساعدين


