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قّدم سمة زيارة شقيقه منتحاًل صفته وخرج من نظارة مخفر الفروانية

زائر حضر من موطنه إلقناع شقيقه بالعودة وإنهاء مخالفته
فتورطا في قضية تزوير في محررات رسمية وانتحال صفة الغير

في قضية شديدة الغرابة أقدم 
وافد عربي على انتحال صفة شقيقه 
الذي قدم الى البالد بسمة »كرت« 
زيارة ليورط شقيقه الذي حضر 
خصيصا من موطنه القناعه بإنهاء 
مخالفته في الكويت والعودة الى 

بلده في قضية تزوير.
ووجه����ت للمخال����ف لإلقامة 
وشقيقه الزائر عدة تهم منها التزوير 
في محررات رسمية وانتحال صفة 
الغير، وعلمت »األنباء« ان وكيل 
النيابة أمر ي����وم أمس باحتجاز 
الزائر وشقيقه املخالف في السجن 
املركزي ملدة 21 يوما وأطلق سراح 
عسكري وشخص رابع بكفالة مالية 
بعد اشتباه في تقدميهما املساعدة 

بطرق غير مشروعة.

القصة من بدايتها وحتى نهايتها 
سردها مصدر أمني بقوله ان هناك 
وافدا مصريا مخالف لقانون اإلقامة 
منذ 5 أعوام وقد حاولت أس����رته 
الطرق  الى موطنه بشتى  اعادته 
ولكنه كان يرفض العودة حتى ال 
تفسر عودته بأنه فشل في العمل 

في الكويت.
وق����ال املصدر: اس����تنادا الى 
التحقيقات التي أجريت فان اسرة 
الوافد املخالف طلبت من احد أقاربها 
ان يحضر ش����قيق املخالف على 
كفالته حتى يقنع شقيقه بالعودة 
وقد حدث ان حضر شقيق املخالف 
الى الكويت واس����تطاع ان يلتقي 

بشقيقه.
ومضى املص����در بالقول: رغم 

ان املخالف ظل في البالد نحو 5 
س����نوات دون ان يقبض عليه اال 
ان حظ����ه العاثر قاده الى ان يتم 
توقيفه من قب����ل احدى دوريات 
النجدة في منطق����ة حولي، وقد 
ادع����ى لدى ضبطه ان����ه ال ميلك 
اثباتا وعلي����ه مت نقله الى مخفر 
الفروانية، حيث قال انه يقيم في 

هذه املنطقة.
واستطرد املصدر بالقول: جاءت 
للمخالف فكرة شيطانية للخروج 
من املخفر، حيث قال لرجال األمن 
انه حضر بسمة زيارة عائلية وطلب 
ان يسمح له بالتحدث الى أقاربه 
حتى يحضروا اليه سمة الزيارة 
وبالفعل سمح له باحلديث وقام 
املخالف بالطلب من شقيقه الزائر 

ان يحضر له سمة الزيارة وبالفعل 
قدم سمة الزيارة الى ضابط مخفر 
الفروانية وبعد ان اطلع على سمة 
الزيارة وتأكد أنها صاحلة أطلق 

سراحه.
وقال املصدر: بعد ساعات من 
اطالق سراح املخالف تلقت عمليات 
الداخلية بالغا من »فاعل خير« سرد 
فيه كامل عملية النصب والتزوير 
التي حدثت ليتم إحالة ملف القضية 
الى رجال املباحث الذين سارعوا 
وألقوا القبض على الزائر وشقيقه 
املخالف وتبني ان هناك عسكريا 
ساعدهما في تقدمي املستند )سمة 
الزيارة( وآخر، ومت القاء القبض 

عليهما ايضا.
أمير زكي  ٭

لسوء األحوال اجلوية وارتفاع األمواج

»مباشر« أنقذ 14 مواطنًا من زورقني للنزهة مقابل جزيرة كبر

..وإصابة حدث ومواطن في تصادم »جيت سكي« وطراد 
نقل حدث كويت����ي )16 عاما( 
بعد انقاذه من غ����رق محقق الى 
املستشفى االميري كما نقل مواطن 
)26 عاما( الى ذات املستشفى اثر 
حادث تصادم ب����ني طراد وجيت 
سكي. وقال املنسق االعالمي في 

ادارة الط����وارئ الطبية ان حادث 
التص����ادم وقع في التاس����عة من 
صباح امس وان رجلي الطوارئ 
احمد قاسم واسامة محمد تعامال 
مع املصاب����ني. من جه����ة اخرى 
اصيب مواطن )41 عاما( بكس����ر 

في القدم اثر حادث سير على طريق 
الوف����رة، كما اصيب كويتيان )18 
و26 عاما( في حادث مروري مقابل 
منطقة امغ����رة، ونقال للعالج في 
مستشفى اجلهراء بواسطة جمال 
رشيد ومحمد س����عد. كما اصيب 

شاب كويتي )18 عاما( في حادث 
سير على طريق كبد، وفي منطقة 
الصباحية ق3 تعرض طفل كويتي 
)11 عاما( حلادث دهس ونقل للعالج 
في مستشفى العدان بواسطة فني 

الطوارئ محمد سعد.

منازلهم بواس���طة حافلة تابعة 
ملركز الشعيبة لإلنقاذ البحري. 
وأشرف على احلادث مدير إدارة 
البح���ري ومدير إطفاء  اإلطفاء 
اجلهراء العقيد محمد الش���طي 
ورئيس مركز الشعيبة لإلنقاذ 
البحري الرائد بدر الكدم. وقدم 
العقيد محمد الش���طي الش���كر 
والتقدير لرجال مركز الشعيبة 
لإلنقاذ البحري ولرجال اإلسعاف 
وإدارة مرس���ى الك���وت عل���ى 
حسن تعاونهم في تسهيل نقل 
املصاب. وشدد الرائد بدر الكدم 
على ضرورة التأكد من األحوال 
اجلوية قب���ل اإلبحار وضرورة 
جتهيز الزورق مبعدات املالحة 
واالتصال وااللتزام بعدد الركاب 
املسموح بهم وارتداء سترة النجاة 
والتأكد من توافر الوقود الكافي 

للرحلة لتفادي هذه احلوادث.
أمير زكي  ٭

)مباشر( والعودة بهم الى مرسى 
الكوت مبنطقة الفحيحيل، حيث 
كان بانتظارهم سيارتا اسعاف 
تعاملتا مع احلاالت املرضية ومت 
الى املستشفى ومت  نقل أحدهم 
الى  إيصال بعض األش���خاص 

أنقذ رج���ال اإلنقاذ البحري 
التابعني ملركز الشعيبة لإلنقاذ 
البحري 14 شخصا كويتيا عند 
جزيرة كبر حيث لم يستطيعوا 
مواصلة اإلبح���ار والعودة الى 
الساحل بسبب س���وء األحوال 
اجلوية وارتفاع األمواج، حيث 
تلقى مركز اإلنقاذ البحري بالغا 
من مركز العمليات في متام الساعة 
9:48 مساء فتحرك الى جزيرة كبر 
حلادث إنقاذ زورقني تبلغ مساحة 
األول 23 قدما والثاني 31 قدما على 
متنهما 14 شخصا، وكان بينهم 
أشخاص مصابني بإرهاق شديد 
من ش���دة الرياح وارتفاع املوج 
فتحرك زورق اإلنقاذ )مباشر( الى 
مكان احلادث بإشراف رئيس مركز 
الشعيبة لإلنقاذ البحري الرائد 
بدر الكدم ومتكنوا من الوصول 
الى املوقع ونقل وإنقاذ األشخاص 
م���ن الزورقني الى زورق اإلنقاذ 

.. زورق »مباشر« نفذ املهمة رجال االطفاء خالل تعاملهم مع احلادث

الوفد الزائر إلى إدارة الشرطة املجتمعية

أحد املصابني لدى نقله إلى العالج في سيارة إسعاف 

قنصل مصر في الكويت: نتابع 
أوضاع املسجونني املصريني

 العبداهلل:  إدارة الشرطة املجتمعية 
تعزز الوعي الوقائي من اجلرمية

أوفد الس���فير وائل جاد قنص���ل مصر في الكويت جلنة 
قنصلية لتفقد أوضاع املصريني املسجونني في الكويت على 
ذمة القضايا املختلفة، حيث قامت اللجنة بزيارة سجن إدارة 
الهجرة لتفقد احوال 26 مواطنا مصريا محتجزين ملخالفتهم 
قانون اإلقامة بالكويت، وبحثت مع سلطات السجن احلاالت 
التي ميكن تسويتها واحلاالت التي يحتاج اصحابها لإلفراج 

عنهم حتى يتمكنوا من توفيق اوضاعهم.
وقد اسفرت مساعي القنصلية عن االفراج عن خمسة من 

املواطنني املصريني بكفالة مالية بسيطة.
كما تبحث اللجنة حاليا مع الس���لطات الكويتية أوضاع 

سبعة آخرين للنظر في إمكانية اإلفراج عنهم ايضا.
وقامت اللجنة بزيارة سجن اإلبعاد الكويتي، حيث تفقدت 
اوضاع 31 مصريا محتجزين بالسجن على ذمة اإلبعاد بعد 
صدور احكام قضائية ضدهم، والذين سيتم ترحيلهم تباعا 

الى القاهرة.

استقبلت الش����رطة املجتمعية امس طلبة السنتني الثالثة 
والرابعة بكلية احلقوق جامعة الكويت.

وكان في اس����تقبال الطلبة مدير إدارة الش����رطة املجتمعية 
العقيد عبدالرحمن يوس����ف العبداهلل الذي أك����د على اهتمام 
وزارة الداخلية بتفعيل الدور املجتمعي للشرطة وتعزيز الوعي 
الوقائي من اجلرمية لدى كل أفراد املجتمع وقطاعاته املختلفة 
وفق ما ترمي إليه األولويات اإلستراتيجية، الفتا الى أهمية دور 

الشرطة املجتمعية في حتقيق األمن للمجتمع.
وأوض����ح ان تلك الزيارة تأتي تعزي����زا ألطر التواصل مع 
مؤسس����ات املجتمع املختلفة بكل ش����رائحها وخاصة الطالب 
وذلك بهدف تنمية احل����س األمني لديهم وتعميم مفهوم األمن 
كمسؤولية مشتركة بجانب توجيه النصح واإلرشاد وتعريفهم 

بدورهم املأمول جتاه املجتمع.
ثم قام الطلبة بجول����ة ميدانية تعرفوا خاللها على طبيعة 
عمل أقسام إدارة الشرطة املجتمعية واملهام والواجبات املناطة 
بهم، كما اس����تمعوا لش����رح مفصل جلميع اخلدمات التي تقدم 

للجمهور.

الوانيت الذي يستخدمه اللصوص في تنفيذ سرقاتهم

توقيف شبكة خماسية تخصصت 
في سرقة الكابالت النحاسية

بائعة تتهم زميل عمل 
باعتياد التحرش بها 

وصواًل  إلى دعوتها لشقة عزاب
تقدم���ت وافدة مصرية تعم���ل بائعة في محل مالبس 
برفقة زوجها بب���الغ الى مخفر حولي واتهمت زميال لها 

في العمل بتحريضها على الفسق والفجور.
وقالت الوافدة ان زميلها ومنذ ان التحقت بالعمل قبل 
اربعة اشهر اعتاد التحرش بها ولكنها كانت تتجاوز عن 
تصرفاته حتى ال يتم االس���تغناء عنها، مشيرة الى انها 
فوجئت مؤخرا بهذا الش���خص يطلب منها ان تأتي اليه 
داخل غرفة يقيم بها وعلى حد زعمها قال لها الغرفة امان، 
وفور تقدم الوافدة ببالغها مت استدعاء املدعى عليه والذي 
انكر ادعاء زميلت���ه في العمل ومتت احالة ملف القضية 

الى االختصاص.

أسقط رجال الفرقة الليلية التابعة لألمن العام عصابة 
تخصص أفرادها في سرقة الكابالت النحاسية منذ أشهر 
وجمعوا آالف الدنانير بسبب كثرة السرقات التي أقدموا 
عليها حتى مت ضبطهم فجر امس في سكراب أمغرة، وفي 
التفاصيل التي يرويها مصدر أمني ان تعليمات صدرت 
من مدير أمن اجلهراء بالوكالة العميد غلوم حبيب لرجال 
الفرقة بضرورة رصد املتهمني وضبطهم من خالل االنتشار 
األمن���ي الذي نفذه رجال الفرقة الليلية بقيادة رئيس���ها 
املالزم أول حمد فرحان واملالزم طالل السعيدي والوكيل 
سعد عاشق على أرض الواقع، ومتت مطاردة 5 أشخاص 
كانوا يستغلون مركبة يابانية نوع »وانيت«، ومت تضييق 
اخلناق عليهم حتى تعطلت سيارتهم وترجلوا منها وقام 
أحدهم بضرب الش���رطي بندر الظفيري باحلجارة على 
وجهه، مما تسبب في إصابته بجروح قطعية، فقام رجال 
األمن مبطاردة املتهمني الذين سقطوا بعد تطويق ملنطقة 
السكراب ومت ضبط األربعة الذين تبني ان 3 منهم بدون 
والرابع خليجي.  وأشار املصدر الى ان التحقيقات األولية 
مع املتهمني كشفت ان السيارة التي كانوا يستخدمونها 
بعمليات سرقتهم هي مركبة مسجل بحقها قضية سرقة، 
وان اللصوص األربعة اعترف���وا على زميل آخر لهم في 
املهنة، وان س���رقاتهم مضى عليها نحو 6 أش���هر، وانهم 
تخصصوا بسوقة كابالت 3 مناطق وهي بر الساملي وسعد 

العبداهلل ومدينة جابر األحمد السكنية.
هاني الظفيري  ٭
 ٭

»الداخلية«: من أمضوا 25 عامًا 
في اخلدمة  عليهم حتديد موقفهم 

بالتقاعد  أو باالستمرارية األحد املقبل
أبلغت مصادر أمنية مطلعة بأن تعميما صدر يوم أمس تضمن 
ضرورة قيام الضباط ممن أمضوا 25 عاما في اخلدمة بتحديد 

موقفهم من استمرارية العمل او التقاعد، وجاء في التعميم 
الذي علمت »األنباء« مبحتواه ان الضباط املعينني مطالبون 

بتحديد موقفهم بدءا من يوم األحد املقبل حتى تستطيع وزارة 
الداخلية حتديد أعداد الضباط الذين سيستمرون في العمل 
خاصة أن هذه الشريحة من الضباط تتولى مناصب قيادية، 

ويأتي هذا اإلجراء الذي وصف من قبل مصادر أمنية باملتأخر 
قبل أشهر بسيطة من انتهاء مهلة مجلس الوزراء بشأن منح 

كبار ضباط الداخلية وبقية األجهزة العسكرية »االطفاء.. 
واحلرس الوطني والدفاع والداخلية« امتيازات مجزية للتقاعد 

وتنتهي املهلة بشأن هذه االمتيازات بحلول عام 2012. على 
صعيد آخر، قال مصدر مطلع في اللجنة الرباعية.. انه ال 

جديد بشأن تعليمات ومقترحات رفعت من اللجنة تتضمن 
توصية برفع الراتب التقاعدي إلى 2000 دينار ومضاعفة 

مكافأة نهاية اخلدمة إلى عامني. وكان عضو اللجنة الرباعية 
»جلنة األنظمة العسكرية« العميد خالد التركيت قد أكد في 
تصريح لـ »األنباء« في نوفمبر املاضي أن اللجنة الرباعية 
والتي حتول مسماها إلى »جلنة األنظمة العسكرية« رفعت 

مقترحا إلى مجلس الدفاع األعلى يتضمن منح امتيازات مالية 
لقيادات األجهزة العسكرية »الدفاع، الداخلية، احلرس الوطني، 

واإلطفاء« بحيث يتم حتفيزهم على البقاء في أماكن عملهم 
لالستفادة من خبراتهم في األجهزة العسكرية، وحتى ال 

حتدث هناك حالة من التسرب الكبير لهذه الكفاءات مع نهاية 
مهلة مجلس الوزراء بشأن منح االمتيازات املالية للعاملني في 

هذه القطاعات والتي تنتهي نهاية العام 2012.

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص  ٭

أكد أن »قضية غير محددي اجلنسية في أيد أمينة وأنه لن يشارك في مظاهرات اليوم«

بن هذال جلموع »عنزة« بعد اإلفراج عنه: السمع والطاعة لولي األمر

يعتبر ُسّبة في جبني الكويت حكومة 
وشعبا ملا له من مواقف مشّرفة جتاه 
الكويت أثن����اء االحتالل العراقي«. 
القريب مُينح  وأضاف: »باألم����س 
الشيخ جدعان بن هذال اجلنسية 
ملواقفه املشّرفة واليوم يوقف في 
املطار للتحقيق مع����ه، أيعقل هذا 
التعامل مع الرموز الش����امخة؟!«. 
وأضاف املرداس: »الشيخ جدعان بن 
هذال ليس مقامه مكاتب التحقيق 
بل االستقبال في الدواوين فخرا به 
وملواقفه املشّرفة واحلكومة تريد 

بذلك خسارة والء القبائل لها«.
إلى ذلك، قال مص����در امني إن 
وزارة الداخلي����ة لم تتلق اي طلب 
لتنظي����م تظاهرة لغي����ر محددي 

جتاه الهذال، »الذي اشتهر عنه وعن 
أس����رته، التاريخ الطويل في كرم 
النفس ورحاب����ة الصدر والنخوة 
وإك����رام الضيف، وه����و الذي كان 
م����ن املفترض ان يك����ون بني أهله 
الكامل مع  حاليا«، معلنا تضامنه 
ش����خصه الكرمي، وأهدافه النبيلة، 
الكويت. وقال  التي دفعته لزيارة 
عسكر: »ان اسلوب وزارة الداخلية 
ال تقره تقاليد وال أعراف، ويعكس 
صورة سيئة عن طبيعة الكويت، 
وقيمها العليا«. وتعليقا على احتجاز 
الش����يخ جدعان قال عضو مجلس 
2012 املقضي ببطالنه نايف املرداس: 
»ان احتجاز الشيخ جدعان بن هذال 
امير قبيلة عن����زة والتحقيق معه 

وكان الش����يخ ه����ذال كتب في 
تغريدة له »أن����ا في الطائرة وهي 
تس����تعد اآلن لالقالع وساعات يا 
أحبتي تفصلن����ا عن اللقاء ونصل 

الى ارض الكويت احلبيبة«.
كما غرد الشيخ جدعان تغريدة 
أخرى قال فيها »اقتادوني الى أمن 
الدول����ة بعد رفض����ي التعهد بعدم 
اخلروج في تظاهرة وال مس����اومة 
على الكرامة«. من جهته، دان النائب 
عسكر العنزي، املوقف املعيب من 
وزارة الداخلية جتاه الشيخ جدعان 
الهذال، وق����ال ان احلكومة أخطأت 
ومطالبة باالعت����ذار والتراجع عن 
خطئها واس����تنكر عسكر املوجود 
حاليا خارج البالد، تعسف الداخلية 

أفرجت السلطات األمنية مساء 
أمس عن أمير قبيلة عنزة الشيخ 
جدعان بن هذال وذلك بعد فترة من 
توقيفه في مط����ار الكويت الدولي 
واحتج����ازه ف����ي إدارة أمن الدولة 
باملطار لبعض الوقت ثم نقله إلى 
اإلدارة العامة ألمن الدولة في جنوب 

السرة.  
وصرح بن هذال مخاطبا جموع 
عنزة التي استقبلته لدى اإلفراج عنه 
قائال: أوصيك����م بآل الصباح جيال 
بعد جيل ولن أشارك في مظاهرة 
الس����مع  الي����وم، مضيفا:  البدون 
والطاعة لول����ي األمر ونحن نأمتر 
بأمر صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد وسمو رئيس الوزراء، 
وحل قضية البدون بيد سمو األمير، 
وس����تكون هناك أخبار مفرحة في 
هذا الشأن قريبا والقضية في أيد 
أمينة، كما شكر بن هذال جهاز أمن 

الدولة على تعامله الراقي. 
وفي وقت سابق أدانت  شخصيات 
سياسية منهم نواب سابقون احتجاز 
الشيخ جدعان بن هذال جراء تغريدة 
له عن عزمه املشاركة في تظاهرة 
للب����دون يعتزم القي����ام بها اليوم 

اجلمعة.
وكان����ت الس����لطات األمنية قد 
الش����يخ جدعان مبجرد  احتجزت 
وصوله ال����ى الكويت وطلبت منه 
التوقيع على تعهد بعدم مشاركته 
في التظاهرة اليوم ولكنه رفض ما 
دعا الى احالته الى جهاز أمن الدولة. 
وتواترت معلومات عن عزم عدد من 
املواطنني التجمع مقابل أمن الدولة 

للمطالبة بإطالق سراحه.

صورة لتغريدة الشيخ بن هذال عند نقله إلى أمن الدولة الشيخ جدعان بن هذال محاطا بجموع مستقبليه بعد االفراج عنه      )أسامة أبو عطية(

»االستئناف«: حق الرؤية ملواطن 
4 ساعات فقط في األسبوع

ألغت محكمة االستئناف دائرة االحوال برئاسة املستشار 
يوسف ناصر املعيلي وبحضور أمني السر مختار اسماعيل 
حكم اول درج����ة القاضي بالزام حاضنة بتمكني طليقها 
من رؤية ابنائه يومي اجلمعة والس����بت اسبوعيا واول 
ايام عيدي الفطر واالضحى، وقضت مجددا بالسماح له 

برؤيت����ه الوالده يوم اجلمعة 
اربع ساعات.

حيث تتلخص وقائع الدعوى 
في دعوى قضائية اقامها الزوج 
ضد زوجته يطلب متكينه من 
رؤية اوالده يومني اسبوعيا مع 
املبيت، وحيث نظرت محكمة 
اول درجة الدعوى وقدم كل من 
الطرفني دفاعهما ومستنداتهما 
وصدر احلكم االبتدائي بإلزام 
املدعي عليه����ا بتمكني املدعي 
من رؤية ابنائه يومي اجلمعة 
والسبت اسبوعيا وكذلك اول 

ايام عيدي الفطر واالضحى وحيث ان احلاضنة لم ترتض 
هذا احلكم فقد طعنت احملامية عايشة اجلبر على احلكم 
باالستئناف السباب حاصلها القصور في التسبيب والفساد 

في االستدالل ومخالفة الثابت باالوراق.
وقررت اجلبر امام محكمة االس����تئناف في مرافعتها 
ان مصلحة الصغير تعلو فوق اي مصلحة اخرى وهي 
 املصلح����ة التي اقره����ا القانون للصغي����ر والتي يجب 
االخ����ذ بها في االعتب����ار عند القض����اء بالرؤية الي من 

الزوجني.
وانهت عايشة اجلبر في دفاعها بتعديل احلكم املستأنف 
حفاظا على مصلحة الصغار وقد قضت محكمة االستئناف 
بالطلبات الواردة في صحيفة االستئناف وعدلت الرؤيا 

من يومني الى اربع ساعات.
أمير زكي  ٭

احملامية عايشة اجلبر

اجلنسية اليوم اجلمعة، مشيرا الى 
ان وزارة الداخلي����ة حريصة على 
تطبيق القانون ولن تسمح بعمل 
تظاهرة من شأنها إعاقة حركة السير 
واخلروج عن القانون، وكان عدد من 
البدون قد دعوا الى تنظيم تظاهرة 
اليوم بعد صالة اجلمعة ودعوا فيها 
البدون وفعاليات سياسية للحضور 
إلبراز قضيتهم واإلسراع في معاجلة 
أوضاعهم اإلنسانية. هذا، وتواترت 
معلومات يوم امس عن اتخاذ اجهزة 
وزارة الداخلية اجراءات احترازية 
متثلت في الطلب من القوات االنتقال 
الى منطق����ة تيماء صب����اح اليوم 

اجلمعة.
موسى أبوطفرة ـ أمير زكي  ٭

ٍ


