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الصفحة
مؤمن المصري

أرجأت محكمة اجلنايات امس برئاسة املستشار 
عماد املنديل قضية القتل املتهم فيها وافد مصري يعمل 
حارسا مبنطقة حولي بالقتل العمد مع سبق االصرار 
جللسة 15 سبتمبر الستدعاء ضابط الواقعة بناء على 
طلب دفاع املتهم. وقال دف����اع املتهم احملامي طارق 
اخلرس في تصريح للصحافيني بعد اجللسة: ان هناك 

مفاجآت في هذه القضية ستثبت براءة املتهم وتلفيق 
االتهام له رغم وجود اعتراف منه امام النيابة العامة. 
وقال اخلرس ان املفاج����أة ان تقرير االدلة اجلنائية 
اثبت وجود عقب سيجارة مارلبورو ابيض مبسرح 
اجلرمية عليها اثار دماء آدمية ال تعود للمجني عليه 
وال للمته����م وهذا دليل يقيني ال يقبل اثبات العكس 
على ان القاتل شخص آخر غير املتهم. واضاف اخلرس 

ان االوراق قد خلت نهائيا من ثمة دليل يدل على ان 
املتهم اقترف جرمية القتل سوى اعترافه والتحريات 
مبينا ان االعتراف باطل لعدم توافر شروط صحته 
حي����ث املي على املتهم من قبل رجال املباحث بدليل 
ان االعت����راف جاء متناقضا مع االدلة الفنية، ولذلك 
فقد صممنا على استدعاء ضابط الواقعة الستجوابه 

فيما ورد بأقواله بالتحقيقات.

تأجيل نظر دعوى قتل.. متهم فيها وافد مصري

شابان »بدون« يسقطان بـ »كيبات مسروقة«ضبط 3350 زجاجة خمر في سلندرات غاز بالشويخ
محمد الدشيش

متكن رج���ال أمن محافظة اجلهراء 
من توقيف شابني من فئة غير محددي 
اجلنس���ية وبحوزتهما رجنات غالية 
لعدة مركبات قاما بسرقتها على مدار 

األسابيع املاضية.
وفي التفاصيل ان دورية تابعة ألمن 
الس���بيل  الرائد مطر  اجلهراء بقيادة 
اش���تبهت مبركبة عند مدخل منطقة 
سعد العبداهلل ليتم توقيفها يوم امس 
ليج���دوا العديد من الكيبات التي قاما 
بسرقتها. وبالتحقيق األولي، كما اشار 
املصدر، فإن الشابني الب��دون اعت��رفا 
ب� 8 قضايا قاما بارتكابها، وباالستعالم 
عن احدهما تبني انه مطلوب للسجن 4 
سنوات لتتم احالتهما الى رجال املباحث 

وجار التحقيق بالقضية.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
أعلن مساعد مدير ادارة املوانئ الشمالية وليد الناصر 
عن متكن رجال جمارك الشويخ البحري من احباط ادخال 
نحو 3350 زجاجة خمر الى البالد عبر حاويتني قادمتني 

من دولة خليجية.
وقال الناصر في تصريح خاص ل� »األنباء«: ان رجال 
جمارك الشويخ أبلغوا من صاحب شركة للنقل بأن كانت 
هناك ش���كوك في حمولة حاويتني محملتني بسلندرات 
الغاز، مشيرا الى انه وفور وصول هذه املعلومة الى رجال 
اجلمارك مت التنسيق ما بني ادارة التحري اجلمركي وادارة 
املكافحة احمللية، وم���ا ان وصلت احلاويتان الى ميناء 
الش���ويخ وتقدم مواطن لتسلمها حتى مت ضبطه ومن 
ثم تبني ان سلندرات الغاز قد وضعت بداخلها اخلمور 
املستوردة، الفتا الى ان سلندرات الغاز من النوع الكبير 

اخلاص باستخدام املصانع.
وأشار الناصر الى ان رجال املخدرات أوقفوا املواطن 

الستكمال التحقيقات معه.

اللواء عبداهلل الراشد

اللواء عبدالفتاح العلي

سيارة الصالون اسفل شاحنة اسطوانات الغاز بعد احلادث

مجموعة من الكيبات التي عثر عليها بحوزة اللصني رجال جمارك الشويخ اثناء استخراج زجاجات اخلمور املهربة

مجموعة من خريجي دورة »تنمية املهارات القيادية السابعة والثامنة«

حصل بموجبه على رخصة قيادة

آسيوي يفّجر مفاجأة أمام رجال مباحث الهجرة: قدمت هدايا 
بـ 350 دينارًا لمساعد مدير في »الشؤون« لتزوير »إذن عمل«

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
أمر وكي����ل نيابة الفرواني����ة بإحالة ملف 
اعترافات وافد آسيوي من اإلدارة العامة ملباحث 
الهج����رة إلى مكتبه بع����د ان اكدت التحقيقات 
مع اآلسيوي انه استخرج رخصة قيادة بإذن 
مزور حصل عليه من مس����اعد مدير يعمل في 
وزارة الش����ؤون، وذلك من اجل التحقيق مع 

مساعد املدير.
وتعود تفاصيل القضية كما يوردها مصدر 
الى معلومات وصلت الى وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون اجلنسية واجلوازات باإلنابة 
مدير عام اإلدارة العامة ملباحث الهجرة اللواء 
عبداهلل خليفة الراشد عن وافد آسيوي وظيفته 

عامل متكن من استخراج رخصة قيادة رغم أن 
ايا من اش����تراطات القرار الوزاري باستخراج 
رخص قيادة ال ينطبق عليه كونه عامال وراتبه 

اقل بكثير من الشرط املطلوب.
ومضى املصدر بالقول انه مت استدعاء الوافد 
وتبني ان اذن العمل اخلاص به مدون فيه عامل 
رغم ان االذن الذي قدمه الى املرور ومبوجبه 
حتصل على ال مانع من استخراج رخصة قيادة 
دون فيه انه سائق وبالتحقيق معه اعترف بأنه 
حصل على اإلذن املزور مبساعدة مساعد مدير 

في وزارة الشؤون.
واشار املصدر الى ان رجال مباحث الهجرة 
والذي����ن عملوا في هذه القضي����ة وهم العقيد 

جنيب الشطي ومساعده املقدم حمدان اخلشم 
والرائد مشعل الشنفا واملالزم حمد الردهان قاموا 
باالتصال والتنسيق مع وزارة الشؤون والتي 
اكدت ان اذن عمل اآلسيوي االصلي واحلقيقي 
هو عامل وان هناك من تالعب واستخرج اذنا 
باعتباره سائقا وألغي األمر على جهاز احلاسوب 

بعد استخراج اذن العمل.
وقال املصدر ان اآلسيوي قال انه قدم ملساعد 
املدير هدايا تتجاوز قيمتها 350 دينارا، مشيرا 
الى ان رجال مباحث الهجرة اتصلوا مبساعد 
املدير وطلبوا حضوره للتحقيق إال انه رفض 
وطلب منهم ان يلجأوا إلى اإلجراءات القانونية 

وفق ما يرغبون.

»أرباب سوابق« يهدد مقدم شرطة بالقتل 

..وآسيوي حاول إحضار زوجته إلى البالد
فانتهى األمر باتهامه بقضية تزوير في أوراق رسمية

هاني الظفيري
تقدم ضابط برتبة مقدم في 
قطاع االمن العام ببالغ الى احد 
مخ��افر اجلهراء متهما ش���ابا 
كويت��ي���ا بته����دي���ده بالقتل 
البلي���غ به  وإحل������اق األذى 
وبأفراد أسرته وقال مصدر امني 

ان الضابط افاد في البالغ بأنه 
ال توج���د بينه وبني املتهم اي 
عالقة ساب���قة باس���تثناء قيامه 
من قبل بتوقيف���ه اثر تهجمه 
على منزل والده وقيامه بإحداث 
حريق عمد داخ���ل منزل والد 

املتهم.

وأشار املصدر األمني الى ان 
املقدم اكد ف���ي بالغه أيضا ان 
املتهم اخذت طريقها  تهديدات 
الى حيز التنفيذ وقام باالعتداء 
على خادمة الضابط وضربها 
طراق ادى الى اصابتها بضعف 

في السمع.

وقال املصدر االمني فور تقدم 
املق���دم ببالغه بهذا اخلصوص 
التعلي��مات بضبط  ص���درت 
املتهم مش���يرا الى ان امل���تهم 
الى املخفر على  ولدى دخوله 
ذمة القضية اعتدى على رجال 
االم���ن وحاول ات���الف واجهة 

الى س���جل  املخف���ر لتضاف 
قضاياه املتعددة قضية اتالف 
مال الدولة، هذا وقد اشار املصدر 
الى ان املتهم مطلوب على ذمة 
6 قضاي���ا جنائي���ة لم يكتف 
ارباب  ان���ه من  بها خصوصا 

السوابق.

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
خطط إلحضار زوجته بسمة التحاق 
بعائل فتحول ال���ى متهم بقضية تزوير 
ويرش���د عن املزور الرئيس���ي الذي قام 
بتزوير اوراق معاملته، فيما اكد مصدر 
امني ان العقوبة الت���ي تنتظر الوافدين 
املزورين هي السجن مع االبعاد او االبعاد 

فقط على اقل تقدير.
ووفق مصدر امني، فإن معلومات وردت 
الى وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
اجلنس���ية واجلوازات مدير عام االدارة 
العامة ملباحث الهجرة اللواء عبداهلل خليفة 

الراشد بأن وافدا آسيويا استطاع مؤخرا 
استخراج سمة التحاق بعائل لزوجته رغم 

ان راتبه ال يتعدى 210 دنانير.
واضاف املصدر االمني: قام اللواء الراشد 
بتكلي���ف ادارة البحث والتحري التابعة 
لالدارة العامة للهجرة بقيادة العقيد جنيب 
الشطي ومس���اعده املقدم حمدان اخلشم 
والرائ���د هزاع العتيب���ي واملالزم مبارك 
الرشيدي ملعرفة حقيقة استخراج الوافد 
اآلسيوي لسمة االلتحاق بعائل، سيما ان 
مثل هذه املعاملة حتتاج الى استثناء بقرار 

وزاري، وهذا في الغالب ال يحدث.

ومضى املصدر بالقول: مت القبض على 
الوافد اآلسيوي واخضاعه للتحقيق ليقدم 
اذن عمله االصلي واملدون فيه ان راتبه 210 
دنانير، وقدم االذن الذي مبوجبه استخرج 
سمة التحاق بعائل ومدون فيه ان راتبه 
هو 250 دينارا واعترف بأنه اعطى آسيويا 
آخر 300 دينار وسلمه االذن املزور والذي 
استخرج على ما يبدو بصورة صحيحة 

جار الوقوف عليها.
واستطرد املصدر بالقول: مت توقيف 
املتهم الثاني ومواجهته بإفادات املتهم االول 
ليعترف بأنه هو من استخرج االذن، اال انه 

رفض االفصاح عن الطريقة التي استخرج 
بها االذن املزور والذي مبوجبه استخرج 

املتهم االول سمة التحاق بعائل.
ورجح املصدر االمني ان يكو املتهم 
الثاني يتستر على متهم آخر ساعده في 
اس���تخراج االذن، الفتا الى ان املتهمني 
احيال الى النيابة العامة ومت الغاء سمة 
االلتحاق بعائل والتي استخرجت بطريقة 
غير مشروعة، وهو ما يعني ان الوافد 
الذي خطط الحضار زوجته س���يبقى 
وحيدا ولكن داخل الس���جن وليس في 

عش الزوجية.

االمن السياحي ووضع اخلطط 
الالزمة على هذا الصعيد.

واكدت الورقة الكويتية ان 
مفهوم السياحة يتسم بالتنوع 
والشمول ولم يعد قاصرا على 
مفهوم واحد في ظل التطورات 
التقنية واملعرفية التي مير بها 
العالم مش���يرة الى ان حتقيق 
االمن السياحي »يرتبط بشدة« 
بتحقيق االمناط االخرى لالمن 

ومنها اجلنائي واالجتماعي.
وأوضحت ان االمن السياحي 
يعني توفير الطمأنينة ضمن 
نظام سياسي مستقر واقتصاد 
غير مضطرب بعيد عن تفشي 

الظواهر السلبية.
وعلى املستوى احمللي ارتكزت 
الورقة على ضرورة استحداث 
ادارة وطنية )كويتية( لالمن 
السياحي تكون اختصاصاتها 
ش���املة كل ما يتعلق بقطاع 
السياحة محددة جملة من املهام 

لتلك االدارة املقترحة.

دعت الكويت الى عقد اجتماع 
الداخلية  مش���ترك بني وزراء 
العرب واملنظمة العربية للطيران 
املدني والسياحة لوضع اليات 

التعاون املشترك.
جاء ذل���ك من ب���ني جملة 
توصيات ومقترحات ودعوات 
تضمنته���ا ورقة عمل كويتية 
مقدم���ة لالمانة العامة ملجلس 
وزراء الداخلي���ة العرب ضمن 
أعمال املؤمت���ر العربي الرابع 

لالمن السياحي في تونس.
الوفد االمني  وقال عض���و 
الع���ام ألمن  املدير  الكويت���ي 
الل���واء  محافظ���ة االحم���دي 
العلي على هامش  عبدالفتاح 
املؤمتر امس ان الورقة الكويتية 
تتناول االستراتيجية االمنية 
ف���ي مج���ال األمن الس���ياحي 
وآليات العمل والتنس���يق مع 
كافة األجهزة واملؤسسات ذات 

الصلة.
وأضاف ان الورقة تش���مل 

منوذج ارشادي لتوحيد الهياكل 
والنظ���م وتعزيز اليات العمل 

لالجهزة القائمة.
وتضمنت دعوة الستعجال 
اع���داد س���يناريوهات  خطة 
التي  مواجهة االزمات االمنية 
يتعرض لها القطاع السياحي 
واقتراحا بتحديد املعابر االمنية 

لضمان سالمة الطيران.
ودع���ت الكوي���ت الهيئات 
الرس���مية املعنية بالسياحة 
في املنطقة العربية الى اشراك 
ممثلني عن االم���ن عند وضع 
خطط التنمية السياحية بالدول 
االعض���اء مبا يتي���ح الوقوف 
على التطورات االمنية في هذا 

املجال.
واقترح���ت لذلك تش���كيل 
السياحي  جلنة وطنية لالمن 
تضم ف���ي عضويتها ممثلني 
ع���ن كاف���ة االجه���زة املعنية 
بالسياحة تتولى رسم وتوجيه 
السياسات الوطنية في مجال 

التعريف باالجراءات االحترازية 
الت���ي تتخذها اجلهات االمنية 
الس���ياحية  املواقع  حلماي���ة 

واحلفاظ على امن السياح.
العمل  واقترح���ت ورق���ة 
الكويتية كذلك دعوة املجلس 
العتماد قرار يلزم الدول االعضاء 
ادارات اختصاصية  بانش���اء 
باالمن الس���ياحي م���ع اصدار 

في ورقة قدمتها الكويت في مؤتمر تونس

»الداخلية« تدعو الستحداث إدارة األمن السياحي في الكويت

عسكري حاول تهريب عراقي مطلوب
من منفذ العبدلي مقابل 200 دينار

كلية األمن الوطني اختتمت موسمها التدريبي سائق آسيوي يقتل زميله الطباخ
في منزل مواطن بمنطقة النزهة

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
أحال مدير منفذ العبدلي عسكريا يعمل في املنفذ الى مباحث اجلهراء 
بتهمة محاولة متكني وافد عراقي من مغادرة البالد رغم صدور أوامر 
مبنع سفره من البالد، فيما اعترف العراقي أمام رجال مباحث اجلهراء 
بأنه دفع للعسكري 200 دينار مقابل متكينه من املغادرة الى موطنه. 
وأكد املصدر ان مزيدا من التحقيقات س����تجرى مع العسكري ملعرفة 

ما إذا كانت لديه سوابق في مثل هذه التجاوزات.

برعاية مدير عام كلية األمن الوطني اللواء ركن محمد رافع الديحاني 
وحضور مس���اعد مدير عام كلية االمن الوطني العميد فوزي يوسف 
السويلم اختتم مركز اعداد القادة دورة »تنمية املهارات القيادية السابعة 
والثامنة« والتي ش���ارك فيها 32 متدربا من مختلف القطاعات االمنية 
ب���وزارة الداخلية، وتخللت الدورة 4 برام���ج تدريبية تتعلق بتنمية 
امله���ارات القيادية من حيث ادارة وقيادة العم���ل اجلماعي في العمل 
الش���رطي ومهارات حتليل املشكالت واتخاذ القرارات للعمل الشرطي 
والتخطيط االستراتيجي االمني.. باالضافة إلى تنمية املهارات القيادية 
االدارية. وتأتي هذه الدورة العداد وتأهيل وتنمية الكوادر البشرية من 

القيادات العليا التي تزخر بها القطاعات االمنية بوزارة الداخلية.
وفي كلمة بهذه املناسبة نقل مدير عام كلية االمن الوطني حتيات 
القيادة العليا لوزارة الداخلية للمتدربني وحثهم على مواصلة العطاء 
خلدمة وطننا احلبيب. وألقى املقدم عماد املال كلمة شكر وتقدير نيابة عن 

زمالئه الضباط منتسبي الدورة للقائمني على كلية االمن الوطني.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
شهدت منطقة النزهة يوم امس جرمية قتل حينما اقدم سائق 
آس���يوي على تسديد عدة طعنات الى جسد زميله الطباخ ليلفظ 

الطباخ انفاسه االخيرة داخل املستشفى االميري.
وقال مصدر امني ان عمليات وزارة الداخلية تلقت في السادسة 
من مساء امس بالغا عن مش���اجرة بني آسيويني استخدمت فيها 
االدوات احلادة ليسارع وكيل وزارة الداخلية املساعد باالنابة مدير 
امن العاصمة اللواء طارق حم���ادة ومدير ادارة العمليات العقيد 
عبدالرحمن الشراح الى موقع اجلرمية ومت توقيف السائق ونقل 
الطباخ الى املستشفى مشيرا الى ان مديرية امن العاصمة وصلت 

إليها برقية تضمنت وفاة الطباخ جراء عدة طعنات.

)أسامة البطراوي(

مواطن كاد يتسبب في مقتل العشرات بعد اصطدامه
بشاحنة محملة بـ 1000 أسطوانة غاز في الجهراء

ضبط 21 آسيويًا في أوكار اتصاالت و»مشبوهة« بالجهراء 

هاني الظفيري
كاد حادث اصطدام بني سيارة صالون وشاحنة 
محملة بأكثر من 1000 اسطوانة غاز ان ينتهي بكارثة 
تفجير كان ميكن ان تتس����بب في مقتل العشرات 
خاصة وان احلادث وقع على بعد 10 أمتار فقط من 

منازل منطقة الواحة في اجلهراء.
وفي التفاصيل ان قائد القاطرة احململة باسطوانات 
كان ينوي الرجوع بطريقة اليوتيرن امام الشارع 
املؤدي الى الواحة واثناء قيامه بااللتفاف اصطدم 
املواطن القادم بسيارته من االجتاه اآلخر بسيارة 
القاطرة، ليبلغ املارة عمليات الداخلية خش����ية ان 
يتطور احلادث الى ما ال حتمد عقباه، وعلى الفور 
وصل����ت دوريات مرور بقيادة وكيل عريف فيصل 
الفريج وعبدالعزيز اخلالدي ومشعل الديحاني ومبارك 

القحطاني وقاموا بتسهيل حركة السير خصوصا ان 
احلادث ادى الى اغالق حارتني من اصل ثالث توقف 
بأكمله جراء االصطدام. ولم يس����فر احلادث اال عن 
اصابة املواطن سائق الصالون ونقل الى املستشفى 

باشراف ضابط االرتباط ماجد الصليلي.
الى طريق الدائري السابع فقد وقع حادث تصادم 
خلف 5 اصابات بني خطيرة ومتوس����طة وطفيفة 
مت نقلهم الى مستشفى الفروانية عن طريق رجال 
الطوارئ الطبية نشأت لطفي وطارق فوزي ومصطفى 

عمران وعدنان الريحان.
وإلى اخلامس فقد وق����ع انقالب باص ادى الى 
اصابة وافدين من اجلنس����ية البنغالية نقلوا الى 
مستشفى مبارك عن طريق رجلي الطوارئ الطبية 

صالح العساك واحمد القطان.

هاني الظفيري
اس����فرت حملة لرج����ال امن 
اجلهراء استهدفت االوكار املشبوهة 
واالوكار الت����ي تق����دم خدم����ات 
االتصاالت الدولية املسروقة عن 
ضبط 21 وافدا ووافدة في االوكار 

تلك.
وقال مصدر امني ان احلملة 
الكب����رى في محافظ����ة اجلهراء 
بتعليمات من مدير االمن العميد 
محمد طنا وبإش����راف من الرائد 
مطر سبيل مشيرا الى ان رجال 
امن اجلهراء اس����تهدفوا وكرين 
للدع����ارة في منطقت����ي القصر 

والعماير االس����تثمارية، وبداخل الوكر مت ضبط 7 
وافدات جميعهن من اجلنسية اآلسيوية و7 وافدين 

ما بني عرب وآسيويني.

ومضى املصدر بالقول: لم تكتف 
حملة امن اجلهراء مبداهمة اوكار 
املتعة وإمنا استهدفت وكرا آخر 
لتقدمي خدمات االتصاالت الدولية 

وضبط بداخله 7 آسيويني.
واشار املصدر الى ان املوقوفني 
في حملة اجلهراء ستتم إحالة عدد 
منهم الى االبعاد االداري مباشرة 
وهناك آخرون سيتم إحالتهم الى 
القضاء خصوص����ا الذين كانوا 
يديرون وكر االتصاالت الدولية. 
من جانب آخر، متكن رجال امن 
االحمدي بقيادة مدير امن االحمدي 
بالوكالة العميد معتوق العسالوي 
والرائد فالح من االيقاع بآسيوي وزوجته وبحوزتهما 
30 بطل خمر مس����توردا ومحليا لتتم احالتهما الى 

جهة االختصاص.

العميد محمد طنا


