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محطات أمنية
إبراهيم النغيمش

أفكار ومقترحات
بروتوكول الداخلية واحلرس 

أمتنى أن يشمل هذا التعاون تسليم حراسة 
املنشآت النفطية وحراسة السفارات الى احلرس 
الوطني، وقد طالبت من خالل هذه الزاوية عدة 

مرات ان تسلم هاتني املنشأتني الى احلرس، وقد 
تقدمت منذ اسابيع باقتراح بشأن هذا املوضوع 
الى جلنة الداخلية والدفاع مبجلس االمة، حيث 
ستستفيد الوزارة من اكثر من 600 عسكري 

بني ضباط وفرد يعملون بهاتني املنشأتني.
حماية الطائرات

أغلب طيران العالم يتعاقد مع شركات عاملية 
حلماية طائراتها، فهي ارخص واوفر من 

الناحية املالية، باالضافة الى ان امن املطارات 
اصبح على درجة عالية من الدقة في التفتيش 
واحلماية بعد عمليات االرهاب التي اجتاحت 

العالم في السنوات االخيرة، لذا يجب إلغاء 
إدارة حماية الطائرات وتوفير الكثير من املال 

واجلهد للوزارة وتسليم هذه املهمة لشركة 
عاملية.

إدارة القوى العاملة
هذه االدارة منذ إنشائها من فشل الى فشل، 

فهناك آالف العمالة املخالفة بالبالد نتيجة لسوء 
االدارة ونتيجة لكثرة عطل أجهزتها، وبعد ازمة 

الربط بينها وبني وزارة الداخلية العام املاضي 
عادت االزمة مرة اخرى، وخالف الكثير من 

عمال الشركات، وحتمل العامل املسكني غرامات 
كثيرة تعدت قيمة راتبه الشهري، أمتنى من 

الوزيرة زيارة االدارة باجلابرية لترى التخبط 
بهذه االدارة وعطل أجهزة الربط بينها وبني 

الشركات والداخلية.

خالل ندوة بعنوان »التصرف بالدعاوى وطرق سيرها«

الدوسري: »التحقيقات« اجلهة األمينة على الدعوى اجلزائية 
واملسؤولة عن حتريكها ومباشرتها حتى »احملكمة«

أكد مدير عام اإلدارة العامة 
اللــواء حقوقي  للتحقيقات 
د.فهد الدوسري أهمية الدور 
الذي تقوم به اإلدارة العامة 
للتحقيقــات كونهــا اجلهــة 
األمينة على الدعوى اجلزائية 
بصفتها املسؤولة عن حتريك 
الدعــوى ومباشــرتها منــذ 
البداية وحتى تصل احملكمة، 
جاء ذلك في الندوة التي عقدت 
باإلدارة العامــة للتحقيقات 
بعنوان »التصرف بالدعاوى 
وطرق ســير« اول من امس 
اخلميس، بحضور نائب مدير 
عام اإلدارة العامة للتحقيقات 
لشؤون االدعاء العام اللواء 
حقوقي أسعد الرويح ونائب 
املدير العام للشؤون إدارات 
التحقيق جمال الريش ووكيل 
احملكمة الكلية القاضي محمد 

الصانع ومدير مركز التدريب 
التخصصــي باإلنابة املدعي 
العام د.وئام املصري وعدد 
من املدعني العامني واملختصني 

بهذا الشأن.
اســتهدفت النــدوة التي 

التدريــب  مركــز  نظمهــا 
العامة  التخصصي باإلدارة 
للتحقيقات تسليط الضوء 
علــى كيفيــة التصــرف في 
الدعوى اجلزائية في اجلنح 
وطريق سيرها واإلجراءات 

املتعلقــة بهــا. وألقــى فيها 
احملاضــرون عــدة كلمــات 
ونقاط مهمة حول موضوع 
الندوة من جوانبها املختلفة 
ومتت مناقشــتها من جانب 

احلضور.

املشاركون في الندوة  اللواء حقوقي د.فهد الدوسري

اختتام ورشة عمل حول إدارة األزمات والكوارث

إحالة مديرين و22 مواطنًا ومواطنة إلى احملاكمة 
الستيالئهم على 158 ألف دينار من »إعادة الهيكلة«

عبدالكريم أحمد

 حددت محكمة اجلنايات 
الثالثــاء ١١ يوليــو املقبل 
موعــدا حملاكمــة مديــري 
ثالث شركات جتارية و٢٢ 
مواطنا ومواطنة إلى محكمة 
اجلنايــات بتهــم تتعلــق 
أمــوال  باالســتيالء علــى 
غير مشــروعة من برنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة، 
وذلك عن طريــق التزوير 
والتدليس. ومن املتوقع ان 
تشهد اجللسة تقدمي املرافعة 
من قبل هيئة الدفاع عنهم.

وكانت النيابة العامة قد 
اســندت إلى املتهمني أنهم 
وآخر مجهول ارتكبوا خالل 
الفترة مــن 8 يوليو ٢٠٠٧ 
وحتــى 3١ ديســمبر ٢٠١١ 
بدائــرة املباحث اجلنائية، 
تزويرا مبحررات رســمية 
بقصد استعمالها على نحو 

يوهــم مبطابقتها احلقيقة 
وهــي طلبــات تســجيل 
املتهمني من الثالث وحتى 
العامة  األخير باملؤسســة 
االجتماعيــة  للتأمينــات 
وطلبــات صــرف العالوة 
االجتماعية من برنامج إعادة 
الهيكلة بجعل واقعة مزورة 
بصــورة واقعــة صحيحة 
بأن أصــدر املتهمان األول 
والثانــي إلــى كل من بقية 
املتهمني شــهادة ملن يهمه 
األمر تتضمن- وعلى خالف 
احلقيقة- التحاقهم بالعمل 
بشــركات متلكهــا مواطنة 

ويقومان بإدارتها.
عقــود  أصــدرا  كمــا 
عمــل لبقيــة املتهمــني الـ 
٢٢ وذيالهــا- عــن طريق 
مجهول- بتوقيع نســباه 
زورا ملالكة الشركات الثالث، 
فقدم كل منهــم ما يخصه 
من محــررات إلى املوظف 
املختص مبؤسسة التأمينات 

االجتماعية فاعتمدها بحسن 
نيــة وأصــدر لــكل منهــم 
احملرر املتضمن تســجيله 
بتلــك اجلهــة، وقدموهــا 
أيضــا للموظــف املختص 
ببرنامج إعادة هيكلة القوى 
الذي اعتمدها بحسن نية، 
وصرف لــكل منهم عالوة 
اجتماعية شهرية بصفتهم 
الشــركات  موظفــني بتلك 
خالفا للحقيقة بناء على تلك 
احملــررات والتي أصبحت 
بعــد تغيير احلقيقــة بها 
صاحلة ألن تستعمل على 

هذا النحو.
كما أسندت النيابة إلى 
أنهــم اســتولوا  املتهمــني 
التدليــس علــى  بطريــق 
مبلغ ١58 ألف و5٠5 دنانير 
و4٧٧ فلسا اململوك لبرنامج 
إعادة الهيكلة بأن ارتكبوا 
األفعال املوصوفة بجرمية 
التهمة  التزوير موضــوع 
األولى، ما ترتب عليه قيام 

البرنامــج بصــرف املبالغ 
الثابتة بــاألوراق اخلاصة 
بكل منهم من الثالث حتى 
األخيــر، وذلك على النحو 

املبني بالتحقيقات.
وأسندت إليهم أيضا أنهم 
قدموا بيانات غير صحيحة 
إلــى برنامج إعــادة هيكلة 
العاملــة واجلهاز  القــوى 
التنفيــذي للدولــة بقصد 
احلصول- دون وجه حق- 
على املبالغ املستولى عليها 
محل التهمــة الثانية على 

النحو املبني بالتحقيقات.
وأكدت النيابة أن املتهمني 
ارتكبوا اجلناية واجلنحة 
املنصوص عليهما باملواد ٧9 
و٢3١ و٢3٢ و٢٧5 و١/٢59 من 
قانون اجلزاء، واملادتني 3 
و١/١4 من القانون ١9 لسنة 
٢٠٠٠ بشــأن دعم العمالة 
الوطنية، طالبة من محكمة 
اجلنايــات معاقبتهم طبقا 

لهذه املواد.

القيادة  اختتمت مبقــر 
التنســيقية حلماية األمن 
الداخلي بــوزارة الداخلية 
اول مــن امــس اخلميــس 
ورشــة عمل حــول »إدارة 
األزمات والكوارث« والتي 
عقدت في الفترة من ١4 - ١8 
اجلــاري برعاية مدير عام 
مديريــة عمليــات القيادة 
التنســيقية حلماية األمن 
الداخلي اللواء ركن د.محمد 

الديحاني.
التــي  الورشــة  تأتــي 
شــارك بهــا ٢١ ضابطا من 
الداخليــة ووزارة  وزارة 
الدفــاع ضمــن سلســلة 
التي  التدريبيــة  البرامــج 
مت إعدادهــا بتوجيهات من 

نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ خالد 
اجلــراح الصباح ومتابعة 
الداخليــة  وزارة  وكيــل 

الفريق محمود الدوســري 
العمــل  إلبــراز وتعزيــز 
األمني املشترك بني اجلهات 
العسكرية الثالث »الداخلية 

والدفاع واحلرس الوطني«. 
وفــي اخلتــام مت توزيــع 
الشــهادات على املشاركني 
والتقاط الصور التذكارية.

املتحدثون خالل الورشة العقيد ركن فهد السعيد يكرم أحد املشاركني

زوّروا طلبات تسجيل »التأمينات« وعقود عمل في 3 شركات تملكها مواطنة دون علمها

»اجلنايات« تنظر 
الدعوى 11 يوليو 
واجللسة األولى 

تشهد تقدمي 
مرافعات هيئة 

الدفاع

العنزي ترأس وفد الكويت في مؤمتر اإلنتربول 
حول ضحايا الكوارث املجهولة بسنغافورة

هاني الظفيري

ناقش مؤمتر اإلنتربول 
الدولي للتعرف على ضحايا 
الكوارث املجهولة الذي عقد 
بســنغافورة في الفترة من 
١6-١8 مايــو اجلــاري عددا 
مــن احلوادث التــي وقعت 
حديثا وكيفية التعامل بها 
مع الضحايا لهذه الكوارث 
املجهولني، كما ناقش كيفية 
ادارة فريق العمل للتعرف 
علــى الضحايــا املجهولــة 
بالطــرق الفنيــة احلديثــة 

لعلوم االدلة اجلنائية والتي 
من شــأنها احملافظــة على 
االدلة بأماكن احلوادث وذلك 
من خالل العمل كفريق عمل 
موحد يسعى للتعرف على 
الضحايا املجهولة بأســرع 
وقت ملا له اهمية انســانية 

ألهالي الضحايا.
الثانــي واملهم  والــدور 
إلدارة فريق العمل املوحد هو 
حتديد سبب الكارثة إذا كانت 
طبيعيــة او بســبب اعمال 
اجرامية او حلوادث ارهابية 
من خالل حتديد اجلناة من 

االدلة املادية باستخدام احدث 
علوم االدلة اجلنائية وتقدمي 

مرتكبيها للعدالة.
وشمل املؤمتر الذي شارك 
فــي فعالياته وفــد كويتي 
برئاسة مســاعد مدير عام 
اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 
العميد حماد العنزي ورش 
بالفتــرة املســائية  عمــل 
شــملت على اسلوب العمل 
الشرطي في البحث عن األدلة 
بالكوارث وكذلك ورش عمل 
للطب الشرعي وطب االسنان 

اجلنائي.

وشــمل ايضــا املؤمتــر 
اهمية استخدام التكنولوجيا 
احلديثة ســواء في معرفة 
شخصيات الضحايا او سبب 

حدوث هذه الكوارث.
واجتمــع ممثلــو دول 
مجلس التعــاون اخلليجي 
املشــاركني اجتماعا خاصا 
على هامــش املؤمتر وذلك 
الفنيــني  علــى  للتعــرف 
واخلبراء فــي دول مجلس 
التعاون اخلليجي ولتبادل 
اخلبــرات في علــوم االدلة 

اجلنائية احلديثة.

العميد حماد العنزي

تورط هندي في اختفاء 45 حاوية إلحدى الشركات العقارية
محمد الجالهمة

اتهــم وافد مصري يعمل 
بإحدى الشــركات العقارية 
موكال عن الشركة وابلغ عن 
خيانة امانة بعد ســرقة 45 
حاويــة حتتوي علــى مواد 

بناء وبضائع من قبل مسؤول 
املشتريات الهندي اجلنسية 
ويعمل في مكتب استشارات. 
جــاء ذلك بعد ان اكتشــفت 
الشــركة اختفــاء عــدد من 
احلاويات التي حتمل بضائع 
متنوعة ومواد بناء، تبني بعد 

فحــص محتويــات املخازن 
وبعــد عمل اجلــرد ان عددا 
كبيــرا من احلاويات اختفى 
دون مســتندات تدلــل على 
خروجها بطريقة رســمية. 
وقامت الشركة بالتأكد من ان 
من يتولى مسؤولية املخازن 

مسؤول املشتريات بالشركة 
وهو هندي اجلنسية اختفى 
منذ فترة وتوارى عن االنظار 
واغلق هاتفــه وال يرد على 
اي اتصاالت او استدعاءات 
من الشــركة، ومت تســجيل 
قضية خيانة امانة ضد الوافد 

الهندي برقم ٢٠١٧/٧8 جنح 
االحمدى واحيلت الى اجلهات 
االمنية املعنية التي تباشر 
حتقيقاتها وحترياتها حول 
احلاويات املختفية ومالبسات 
الوافــد  اختفائهــا وضبــط 

الهندي.

جلنة لتسلم وتسليم املنشآت احليوية 
بني »الداخلية« واحلرس الوطني

أحمد خميس

أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود 
الدوسري قرارا بتشكيل جلنة تتولى تسليم 
املنشآت احليوية والنفطية الى احلرس الوطني، 
وذلــك بهــدف تفعيل مذكــرة التفاهم التي مت 
توقيعها فــي 9 اجلاري بــني وزارة الداخلية 

والرئاسة العامة للحرس الوطني بشأن تسليم 
وتسلم بعض املنشآت احليوية والنفطية.

تضم اللجنة التي يترأسها العميد يوسف 
الدريعي مدير عام اإلدارة العامة ألمن املنشآت 
في عضويتها العقداء صعفاك العازمي، واحمد 
احملمود، وعبداهلل العجمي، وفيصل الكندري، 
واملقدم محمد محسني والرائد يوسف اخلضري.

37 مطلوبًا ومخالفًا ومتعاطيًا 
بينهم 6 مواطنني في شباك »األمن العام«

هاني الظفيري

ســقط 3٧ مطلوبا ومخالفا ومتعاطيا في 
حمالت شــنتها إدارة األمن العــام بالعاصمة 
واألحمدي والفروانية وأحيلوا جميعا الى جهات 
االختصاص، ففي العاصمة متكنت مديرية األمن 
من ضبط ٢8 شخصا مطلوبني مدنيا وجنائيا 
بينهم آخرون صادر بحقهم أوامر إلقاء قبض 
تغيب ومخالفي قانون اإلقامة والعمل وأحيلوا 

الى جهة االختصاص. 
وفي األحمدي متكنت مديرية األمن من ضبط 
3 مواطنني أولهما مطلوب مدين 9٢٢5 دينارا، 

وآخــر بـــ 5٢45٠ دينارا، ومطلــوب مخدرات 
»شبو«. والثالث مطلوب مدين وضبط بحوزته 
مواد مخدرة كيميكال أحيلوا جميعا الى جهة 

االختصاص.
وفي الفروانية متكن رجال األمن من ضبط 
فلبينــي مطلوب مدين 9٧٢١ دينــارا، وبدون 
مطلوب مدين ١9٠٠ دينار، و3 مواطنني أحدهما 
مطلوب مديــن 36٠٠ دينار، والثاني مطلوب 
مدين ١4٠٠ دينــار والثالث صادر بحقه حكم 
باحلبس ثالثة شــهور ومدين بـــ ١١88 دينار 
وأخيرا مت ضبط وافد آســيوي مطلوب على 
ذمة قضية مواقعة بالرضا للمباحث اجلنائية.

شبو ومبالغ نقدية وسيجارة مخدرات اللواء ابراهيم الطراح

تصادم رباعي مريع على طريق الغوص
محمد الدشيش

اصيب عدد من املواطنني واملواطنات 
بعضهــم اصاباته خطيرة في حادث 
مروري مــروع بــني 4 مركبات على 
طريــق الغوص مقابل ضاحية جابر 
العلــي، ونقل املصابــون واملصابات 
وهم قائدو املركبات االربع ومرافقوهم 
الى مستشفى العدان عن طريق فرق 
االســعاف التــي هرعــت الــى موقع 
احلــادث، وتوجه الــى مكان احلادث 
عدد من الدوريات املرورية واالطفاء 
والطــوارئ الطبية فور ورود البالغ 
الى العمليات باحلاث ومت رفع املركبات 
املتضررة مــن الطريق وفتح املجال 
امام حركة الســير واحيلت القضية 
الى الســلطات االمنية التي باشــرت 
عمليات التحقيق في مالبسات احلادث 

السيارات عقب احلادثاملروري الرباعي.

محمد الدشيش

اختلفا على األجر فأحيال للمخفر

مواطنة تتهم طليقها مبحاولة قتلها

موجز أمني

تشاجر وافدان باكستانيان يعمالن في 
تصليح املكيفات بعد اختالفهما على 

تقسيم املال بينهما أمام منزل مواطن 
مبنطقة الفحيحيل مساء أمس وأصيب 

كالهما بجروح بالوجه مت اسعافهما 
باملوقع وإحالتهما إلى مخفر شرطة 

املنطقة للتحقيق معهما والتحفظ عليهما.

اتهمت مواطنة في بالغ قدمته إلى النقطة 
األمنية مبقهى الصليبخات الشعبي طليقها 
مبحاولة قتلها بسالح ناري ومت ضبطه من 

قبل رجال ألمن وبتفتيشه عثر بحوزته 

على سكني صغير وبعد التحقيق معه 
نفى محاولة قتل طليقته كما نفى معرفته 
بوجودها داخل املقهى وأحيل إلى جهات 

االختصاص.


