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 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 محمد الجالهمة
  أمر وكيل نيابة األحمدي بإحالة خادمة آسيوية إلى الطب 
الشرعي لتوقيع الكشف عليها والتأكد من تعرضها لالعتداء 
كما ادعت أمام رجال األمن كما أمر رجال إدارة بحث وحتري 
محافظة األحمدي بسرعة ضبط وافد مصري اتهمته اخلادمة 
باالعتداء عليها. وقال مصدر أمني ان صاحب مكتب للخدم 
اصطحب اخلادمة اآلسيوية الى مخفر االحمدي وأبلغ عن 

ان وافدا مصريا تقدم الى مكتبه وطلب االستعانة بخادمة 
مؤكدا أنه متزوج وطلب جتربة اخلادمة ووقع على ذلك بعد 
أن قدم عقد الزواج. وقال صاحب املكتب في بالغه انه بعد 
٣ أيام أحضر املصري اخلادمة، مؤكدا عدم صالحيتها، غير 
ان اخلادمة ابلغت بأنه كان يقيم مبفرده وليس متزوجا كما 
ادعى وأنه قام بحجز حريتها طوال االيام الثالثة واعتدى 

عليها ٣ مرات قبل  أن يعيدها الى املكتب. 

 خادمة تتهم وافدًا عربيًا باالعتداء عليها

 تم تطبيقها بعد اكتشاف الطرود اليمنية

 اإلجراءات األمنية االحترازية تتسبب في ارتباك «محدود» أمام مدخل المطار 

 فرج ناصر وكونا
  اكـــد رئيس الهيئـــة العامة 
املدني بالكويت فواز  للطيران 
الفرح امس ان اإلجراءات األمنية 
املتبعة في مطار الكويت الدولي 
مـــن شـــأنها ردع أي محاولة 

إرهابية.
  وقـــال الفرح علـــى هامش 
مشـــاركته في «قمـــة الطيران 
العاملي» التي بدأت في الدوحة 
أمس األول «ان األجهزة األمنية 
املستخدمة مبطار الكويت الدولي 
لعمليات التفتيش األمني اخلاص 
بالبضائع او الركاب هي اجهزة 
متطورة تأخذ بآخر ما وصلت 
اليه تكنولوجيا امن الطيران».
  وأوضـــح «ان اإلجـــراءات 
التي تطبقهـــا ايضا  األمنيـــة 
وزارة الداخليـــة الكويتية هي 
األخرى تعتبر من الدعائم القوية 

لتعزيز امن املطار الدولي والتي 
تأتي ضمن التنسيق والتعاون 

املشترك».
  وأشار الفرح الى ان سلطات 
الطيران املدني في جميع أنحاء 
أمنية  العالم تواجـــه حتديات 
كبيـــرة، األمـــر الـــذي يتطلب 
التعـــاون املســـتمر خاصة في 
مجال تبـــادل املعلومات حول 
اي عمليـــات إرهابية محتملة 
بني مطارات العالم الفتا الى ان 
الكويـــت منضمة الى معاهدات 
دوليـــة لتعزيز امـــن الطيران 
املدني والتي منها اتباع القواعد 
الصادرة عـــن منظمة الطيران 
املدني الدولية والتي مت تطبيقها 

في مطار الكويت.
  من جانبه، أكـــد مدير إدارة 
الطـــرود البريدية فـــي وزارة 
انه  املواصالت فهد الرشـــيدي 

سيتم اتخاذ إجراءات احترازية 
بشأن الطرود البريدية تتضمن 
آلية جديـــدة للطرود الصادرة 

والواردة.
  وأضاف في تصريح خاص لـ 
«األنباء» سيتم التعامل مع جميع 
الطرود الصادرة والواردة من 
وإلى جميع دول العالم باستثناء 
بعض الدول التي تأتي منها كمية 
طرود أكبر، فهذه ســـيكون لها 

تعامل آخر.
  وقال: هذه اإلجراءات ستشمل 
التي تســـتقبل  جميع األماكن 

الطرود البريدية.
  ومن جانبه، قال مدير اخلدمات 
البريدية ومدير إدارة العالقات 
البريدية الدولية جاسم سراج 
ان اإلجراءات لتســــلم الطرود 
البريد بشكل عام  أو  البريدية 
متر بعدة مراحل منذ تسلمها عبر 

بالرصاص
  وترســـل الى مركز معاجلة 
الطـــرود البريدية فـــي كيفان 
وتفتح مبعرفة موظفي اجلمارك 
ومن ثم متر في املرحلة الثانية 
وهي مرحلـــة املعاجلة من فرز 
وتسجيل وتوزيع، وتابع: لدينا 
نوعان من التوزيع يشتمل النوع 
االول توزيـــع الطرود والبريد 
املمتاز حيث يتم عرضها على 
جهاز «اكسري» (كاشف املعادن) 
طردا طردا فاذا وجد اي شـــيء 
في الطرد يتم اتخاذ االجراءات 

القانونية بحقه.
  وزاد: الفحـــص الثالث عند 
التسليم حيث تكون الطرود في 
مركز املعاجلة ويتم اســـتدعاء 
املرسل اليه لتسلم الطرد ومن ثم 
يتم تسليمه الى ادارة اجلمارك 
ويقوم املرسل اليه بفتح الطرد 

امام موظف اجلمارك واذا اتضح 
عدم وجود اي ممنوعات يفرج 
عنه واذا مت اكتشـــاف اشـــياء 
مخالفة يتم اتخـــاذ االجراءات 
القانونية واجلمركية وهذا يخص 

الطرود الواردة.
الطرود    وقال فيما يخـــص 
الصادرة فيتم تسلم الطرود عن 
البريد ومعاجلة  طريق مكاتب 
الطرود، كل حسب الدولة املتجه 
اليها ويتم فحص هذه الطرود من 
قبل اجلمارك في مطار الكويت 
قبل الشحن في الطائرة وايضا 
عن طريق كاشف املعادن وهذا 

يخص الطرود الصادرة.
  واوضـــح انه ال توجد لدينا 
اآلن اجراءات تطويرية من ناحية 
املعاجلة واخذ احليطة واحلذر 
ولكـــن جار التدقيـــق اكثر في 
عملية املعاجلة والتركيز على 

الدول التي ترسل اليها الطرود 
وخاصة اميركا وبريطانيا ولدينا 
في املستقبل اجراءات تطويرية 
بادخال انظمة احلاســـب اآللي 
في معاجلة البريد بشـــكل عام 
عن طريق تقصي اثر البعائث 
البريدية وربطها مع دول العالم 

آليا.
  وقال: لم تتم مخاطبتنا من 
دول اخرى بهـــذا اخلصوص، 
مؤكـــدا: ال يوجـــد اصـــال اي 
تنسيق حول موضوع الطرود 

املفخخة.
  واضاف: نستقبل يوميا ١٠٠ 
كيس مـــن الطرود، موضحا ان 
الكيس الواحد يشتمل على ٣٠ 
كيلو وذلك حسب قانون احتاد 
البريـــد العاملي، ولكن في وقت 
الذروة نســـتقبل اكثر من ١٥٠ 

كيسا يوميا. 

شركة النقل (اخلطوط اجلوية) 
أو اخلطوط أو الشركات األخرى 
(البريد الوارد) ومن ثم بإجراءات 
جمركية من فحــــص وتدقيق 
املعادن)  عبر األجهزة (كاشف 
وبعد اإلفــــراج عنها في املطار 

التوزيع بأكياس  متر مبرحلة 
للبريد العادي وأكياس الطرود 
للبريد املمتاز، حيث ترسل مرة 
أخرى مبعرفة اجلمارك من خالل 
سيارات النقل ومن ثم يتم اغالق 
أبواب هذه السيارات وتشميعها 

 هاني الظفيري
  شهد مطار الكويت الدولي امس األول وحتديدا 
مدخل املغادرين ازدحاما شديدا، ووصف مصدر 
امني االزدحامـــات باحملدودة وفـــي املعدالت 
الطبيعية، مرجعا ســـببها خاصـــة في الفترة 
األخيرة الى تطبيق اإلجراءات األمنية الصارمة 
فـــي التفتيش والتي بدأت إدارة املطار اتخاذها 
منذ ان مت اكتشاف الطرود اليمنية املفخخة التي 
كانت قد أرسلت عبر دبي ولندن الى الواليات 

املتحدة األميركية.
  وأوضح املصدر ان إدارة أمن املطار حرصت 
على تطبيـــق نظام صـــارم للتفتيش رغم ان 
اإلجراءات الطبيعيـــة واالعتيادية املتبعة في 
املطـــار تعتبر مثالية وتطبـــق خاللها معايير 

األمن العاملية.
  مشـــيرا في الوقت نفســـه الى ان ما ساهم 
في زيادة االزدحامات ازدحام حركة الطائرات 
القادمة واملغـــادرة، خاصة ان يوم امس األول 

صادف بداية األسبوع. 

 اللواء د.مصطفى الزعابي خالل احد اجتماعات االعداد خلطة قطاعات الداخلية لتأمني اجتماع وزراء داخلية «التعاون» 

 بوابة املغادرين شهدت ازدحاما بسبب تشديد إجراءات التفتيش ووصول ومغادرة عدد كبير من الطائرات السبت 

 فواز الفرح 

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 حجز دعوى فؤاد الرفاعي
  إلى جلسة ٢٢ الجاري للحكم

  
  حجزت الدائرة اجلزائية الثالثـــة باحملكمة الكلية أمس 
برئاســـة املستشـــار حمود املطوع وأمانة سر سيد مهدي 
دعوى مخالفة قانون املطبوعات والنشـــر املتهم فيها فؤاد 
الرفاعي صاحب مركز «وذّكر» وإحدى الصحف الى جلسة 

٢٢ اجلاري للحكم.
  يأتي هذا بناء على الشكوى املقدمة ضد الرفاعي من أمني 
عام جتمع ثوابت الشيعة فرج اخلضري عبر احملامي خالد 
الشطي. وتضمن قيد ووصف االتهام احملال من النيابة العامة 
أن املتهم نشر بيانا صحافيا بعنوان «من أجل القضاء على 
الطائفية وتوحيد كلمة املسلمني» تضمن ألفاظا وعبارات من 
شأنها املساس بكرامة اخلضري كونه مواطنا وممن يعتنقون 
املذهب الشيعي واملساس مبعتقداتهم الدينية واحلض على 

كراهيتهم وازدرائهم واإلضرار بسمعتهم. 

 تأييد غرامة المعيوف بعد سّب اليوسف
  

  أيدت محكمة االستئناف برئاسة املستشار صالح املريشد 
وأمانة سر عبداهللا الزير تغرمي الناشط السياسي عبداهللا 
املعيوف مبلغ ٧٥ دينارا إلســـاءته للشـــيخ احمد اليوسف 

واحالة الدعوى الى احملكمة املدنية.
  وكانت الدعوى منظورة امام محكمة اجلنح وصنفت حينها 
بدعوى سب، بيد ان النيابة العامة احالتها الى محكمة اجلنايات 
وكيفت دعوى سب وقذف ومخالفة قانون املطبوعات والنشر 
(جنح صحافة). وكان اخلالف نشـــب بينهما ابان التراشق 
حول اسباب االخفاق في تصفيات كأس العالم ٢٠٠٦ وذلك 

على شاشة احدى الفضائيات. 

 وقف نظر دعوى الحميضي ضد أبورمية
  

  قررت احملكمة املدنية وقف نظر الدعوى «وقف تعليقي» 
في مطالبة الوزير الســـابق بدر احلميضي بتعويض مدني 
مؤقت ٥٠٠١ د.ك ضد النائب ضيف اهللا أبورمية حلني الفصل 

في اجلناية املنظورة أمام محكمة التمييز.
  وكانت محكمة االســـتئناف أيدت تغـــرمي النائب ضيف 
اهللا أبورميـــة مبلغ ٦٥٠٠ دينار ورفضت الطعن املقدم منه 
ضد قرار محكمة اجلنايـــات في الدعوى املرفوعة ضده من 
وزير املالية األسبق بدر احلميضي، جنح صحافة، كما أمرت 
احملكمـــة بإحالة الدعوى املدنية الى احـــدى الدوائر املدنية 
املختصة وعلى إدارة الكتاب حتديد جلسة لنظرها وإخطار 

اخلصوم بها. 

 سكران يستوقف شرطيًا ويقبل رأسه
  ليدله على شقة لإليجار اليومي في حولي

 موظف مكتب تأجير سيارات ومواطن يزّوران عقدًا
  و«يدبسان» مواطنة بسيارة إيجار و١٢٠٠ دينار مخالفات

 الزعابي: القطاعات األمنية جاهزة 
 بنغاليان يشكالن عصابة لسرقة األغنام من الوفرة   الجتماع وزراء داخلية «التعاون» 

 حدث يسرق سيارة ويذهب ليتسوق من الجمعية 

 بنغالي يسقط بـ ٤٠ كيس ماريغوانا

 محمد الجالهمة
  في حادثة شديدة الغرابة صدم شرطي يعمل 
في جندة حولي بشخص يستوقفه في الشارع 
العام، ويقوم بتقبيل رأسه راجيا منه مساعدته 
في االستدالل على شقة لاليجار اليومي ليقضي 

بها «سهرة حمراء».
  وقـــال مصدر امنـــي ان الصدمة زالت بعد 
ان تبني له ان من اســـتوقفه كان واقعا حتت 

تأثيـــر املشـــروبات الروحيـــة ومت نقله الى 
جهات االخصاص بتهمة السكر البني واقالق 

الراحة.
  مـــن جهة اخرى ألقى رجـــال جندة حولي 
القبض على مواطن بعد االشـــتباه فيه جراء 
ترنح مركبة وعثر بحوزته على ٤ ســـجائر 
محشوة باحلشيش واجيل بتهمة التعاطي الى 

االدارة العامة ملكافحة املخدرات. 

 عبداهللا قنيص
  احتجز في مخفــــر حولي صاحب مكتب تأجير 
مركبات ومواطن متهيدا إلحالتهما الى النيابة العامة 
بتهمة التزوير في محررات رسمية وتوجيه تهمة 
اضافية للمواطن وهــــي انتحال صفة الغير. وقال 
مصدر امني ان مواطنة واثناء جتديدها لدفتر مركبتها 
وجدت أن عليها مخالفات مببلغ ١٢٠٠ دينار، وأكدت 
أمام رجال املرور أنها ملتزمة بالقانون وان طبيعة 
املخالفات املسجلة عليها وجميعها جسيمة من غير 
املمكن أن تكــــون قد ارتكبتها. وقال املصدر األمني 
مت االستعالم عن ســــجل مخالفات املواطنة مبزيد 

من التدقيق ليتبني ان الســــيارة التي ارتكبت بها 
املخالفــــات هي مركبة مؤجرة وعليه مت اســــتدعاء 
صاحب املكتب والــــذي احال املوظف املختص عن 
تأجير املركبات وأفاد املوظف انه أجر سيارته لشخص 
تقدم اليه وأبلغ انه يريد استئجار سيارة لزوجته 
وقدم بطاقة مدنية تخص املدعية، رغم عدم وجود 
اي صلة قرابة بينه وبني املدعية. واضاف املصدر 
قام ادعاء املرور بإحالة املستأجر بعد ضبطه وكذلك 
واملوظف الــــى االختصاص، هــــذا وأرفق في ملف 
القضية وثيقة التأجير بصــــورة للبطاقة املدنية 

اخلاصة باملواطنة. 

 أكد وكيل وزارة الداخلية املســـاعد لشـــؤون 
العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي جاهزية قطاعات 
وزارة الداخلية لعقد االجتماع التاسع والعشرين 
لوزراء الداخلية في مجلس التعاون لدول اخلليج 
والذي تبدأ أنشـــطته اليوم في قصر بيان، وكان 
عدد من الوفود املشاركة قد بدأوا بالوصول إلى 

البالد منذ أمس.
  وأوضح الزعابي انه مت اتخاذ جميع الترتيبات 
واالستعدادات الضرورية حيث مت تشكيل جلنة 
أمنية عليا انبثقت منها عدة جلان، مشيرا الى انه 
متت تلبية جميع االحتياجات املادية والبشرية 

وكذلك التقنية املواكبة لهذا االجتماع.
  وقال ان الوحدات العاملة تتولى تنفيذ املهام 

املناطة بها على خير وجه حيث بدأت االستعدادات 
منذ فترة، مشيرا الى ان وزارة الداخلية لديها من 
اخلبرات التراكمية على مدى السنوات املاضية ما 
يؤهلها لتأمني مثل هذه اللقاءات بني القيادات على 

املستوى اخلليجي والعربي والدولي.
  واوضح انه فور صدور أمر العمليات وتشكيل 
الوحـــدات األمنيـــة العاملة مت عقـــد العديد من 
االجتماعات للتنسيق فيما بينها وتوزيع املهام، 
وقد مت الوقوف على جميع اجلهود، مشـــيرا الى 
زيـــارة وزير الداخلية الشـــيخ جابر اخلالد ملقر 
عقد االجتمـــاع واطالعه على آلية العمل وجميع 
الترتيبات املقررة حتى انتهاء االجتماع ومغادرة 

الوفود املشاركة. 

 عبداهللا قنيص
  متكن رجال مباحث األحمدي من ضبط عصابة 
تخصصت في سرقة األغنام من جواخير الوفرة، 
وقال مصدر امني ان عددا من أصحاب اجلواخير 
تقدموا ببالغات الى مدير مباحث األحمدي العقيد 
عادل احلمدان ومساعده املقدم مشعل العدواني 
يؤكدون فيها تعرض جواخيرهم للســـرقة وان 
اللصوص كانوا يستهدفون األغنام. وقال مصدر 
امني: قام العقيد احلمدان بتكليف ضابط مباحث 
الوفرة بالتحري عن العصابة، وخلصت التحريات 

الى ان السرقات يقف وراءها بنغاليان بعد ان دلت 
املصادر على انهما يعرضان أغناما للبيع بأسعار 
مثيرة للشك، وعليه مت توزيع قوة من املباحث على 
األماكن التي كثرت فيها السرقات، حيث شاهدوا 
مركبة «هاف لـــوري» محملة باألغنام وبداخلها 
شـــخصان، وعند طلب توقفهـــم حاولوا الهرب 
مسرعني، ومتت مالحقتهما ومحاصرتهما والسيطرة 
عليهما وبعد نقلهم الى مكتب املباحث للتحقيق 
أفادوا بأنهم يحضرون مع حلول الظالم ويسرقون 

األغنام ثم يعيدون بيعها بسوق الصفاة. 

 محمد الجالهمة
  صدمت مواطنة حينما شاهدت مركبتها والتي 
أبلغت عن سرقتها قبل ٧٢ ساعة يحاول شخص أن 
يجد موقفا لها في مواقف احد اجلمعيات التعاونية. 
املواطنة املصدومة لم تكذب خبرا وسارعت الى 
ابالغ عمليات الداخلية والتي بدورها ارسلت دورية، 

وانتظر رجال األمن في مواقف اجلمعية انتظارا 
خلروج اللص من داخل اجلمعية ليتم ضبطه أثناء 
فتحه السيارة وتبني انه حدث، واعترف بأنه سرق 
الســـيارة من منطقة األندلس مستخدما مفتاحا 
مصطنعا وأحيل احلدث إلى املباحث الســـتكمال 

التحقيقات ومعرفة حجم سرقاته. 

 عبداهللا قنيص
  أمر وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون االمن 
اجلنائي اللواء الشيخ احمد اخلليفة بإحالة وافد 
بنغالي الى نيابة املخدرات بتهمة حيازة مواد مخدرة 
بقصد االجتار، وجاءت احالة البغالي بعد ضبطـــه 
من قبل رجـــال مباحث مبارك الكبير وبحوزتـــه 

٤٠ كيــس ماريغونــا.
  وقال مصدر امني ان معلومات وردت الى مدير 
مباحث مبارك الكبير املقدم وليد الدريعي ومساعده 

الرائد سالم اجلويسري عن اجتار بنغالي في املخدرات 
حيث مت توقيف البنغالي بعد استدراجه لبيع كيس 
مارغوانا مقابل ٨٠ دينارا، ومن ثم مت اخضاع مسكنه 

للتفتيش والعثور على املخدرات.
  هذا وجـــرى اخطار مدير عـــام االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية اللواء الشـــيخ علي اليوسف، 
وكان فريق العمل مؤلفا من املالزمني اولني خليفة 
العيد وسالم شهاب وعبدالرحمن الكندري ومحمد 

شهاب وعبدالعزيز بستكي. 

 (هاني الشمري)  ازدحام أمام حاجز تفتيش دخول األمتعة 
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