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سوالف أمنية

أحداث وحوادث الغزو العراقي )6/1(

كثير هم من لم يعرفوا حقيقة ما حدث قبل 
الغزو وأثنائه وبعده ويتساءل العديد من 

املواطنني ما الدوافع التي جعلت صدام حسني 
يندفع بغباء الحتالل الكويت ومن ثم يهزم شر 

هزمية وتدحر قواته وتدمر بلده.
لكل معركة أسبابها السياسية والعسكرية 

واألمنية واالجتماعية واالقتصادية ولنبدأ بسرد 
ما حدث قبل الغزو بسنوات ونستمر حتى 

نصل للنهاية في حترير الكويت.
يستقي الكاتب معلوماته من عدة نقاط منها 

اإلعالم أو املعرفة الشخصية وأهم ما في ذلك 
التحليل للمعلومات التي يطلع عليها وتنتهي 

مبعرفة اخلافي من وراء التصريحات.
من هنا فإننا سنحاول ترتيب مقاالتنا لتبدأ من 

األحداث والوقائع قبل الغزو سواء السياسية 
أو االقتصادية أو العسكرية وبعدها سنبدأ 
باستعراض الوقائع واألحداث التي وقعت 

أثناء الغزو سواء اخلارجية أو الداخلية لننهي 
سلسلة مقاالتنا باألحداث التي وقعت بعد 

الغزو مباشرة. عندما اشتد القتال بني العراق 
وإيران وشعرت األخيرة بأن الكويت تقف 
موقف املساند للعراق وتقدم الدعم املادي 

والسياسي واإلعالمي مبا في ذلك نقل النفط 
العراقي بواسطة السفن الكويتية، بدأت تتعرض 

الكويت ألعمال إرهابية تدرجت من رسائل 
وعمليات إرهابية أخف قوة في ارتكاب جرائم 

وتفجيرات مدبرة إليصال رسائل لوقف الدعم، 
وانتقلت وكبرت حتى وصلت ألمير الكويت 

الراحل الشيخ جابر األحمد ـ رحمه اهلل ـ كما 
تعرضت السفن الكويتية ألعمال إرهابية والى 

هجمات بحرية من قبل القوات اإليرانية مما 
جعل احلكومة الكويتية تضطر لتسجيل سفنها 
بدول بحر الكاريبي ورفع أعالم تلك الدول على 
السفن الكويتية مع االستعانة بالقوات البحرية 

األميركية حلمايتها، واملعلومة األكيدة أن العراق 
أيضا نقل صواريخ سيليكورم الصينية الصنع 

وأطلقها على السفن الكويتية رغبة منه في 
تدخل القوات األميركية لوقف النزاع بعد أن 

شعر بأن مناطق عديدة سقطت بيد القوات 
اإليرانية ولم يعد قادرا على استرجاعها.

عام 1986 مت تبادل األفكار بني احلكومة الكويتية 
واحلكومة األميركية بشأن إمكانية قيام األخيرة 

باستئجار جزر وربة وبوبيان مببلغ يناهز الـ 
500 مليون دوالر مع استغالل جزيرة بوبيان 

وتأهليها لتصبح جزيرة سياحية.
احلكومة الكويتية أبدت موافقتها املبدئية 

لشعورها باخلطر من اجلانب اإليراني وكذلك 
اجلانب العراقي ورأت استشارة دول مجلس 

التعاون وجمهوريه مصر العربية.
أما احلكومة األميركية فكانت رغبتها في 

استئجار تلك اجلزر ألسباب عدة تتمثل في 
مراقبة النشاط التسليحي العراقي وكذلك 

النشاط التسليحي اإليراني، خاصة أن الطرفني 
ميلكان الصواريخ التقليدية بعيدة املدى 

ويطمحان للحصول على السالح النووي الذي 
يهدد إسرائيل باإلضافة لفرض سيطرتها على 
اخلليج العربي من خالل تواجدها بجزر وربة 

وبوبيان بأقصى الشمال وجزيرة البحرين في 
وسط اخلليج البعاد النفوذ الروسي عن أي 

تواجد بحري باخلليج.
احلكومة الكويتية عرضت تلك الفكرة على 
دول مجلس التعاون وكانت رؤيتها أن ذلك 
األمر يخصها، ومتى ما استشعرت باخلطر 

فعليها حماية نفسها بكل ما تراه مناسبا ولكن 
القيادة املصرية رفضت تلك الفكرة، كما حدث 

بالسابق عندما هدد عبدالكرمي قاسم الكويت 
باالجتياح بعد إلغاء االتفاقية الدفاعية بني 

احلكومة الكويتية واحلكومة البريطانية ورفض 
جمال عبدالناصر أن تستعني الكويت بالقوات 

البريطانية وأبدى استعداده إلرسال قوات 
مصرية للدفاع عن الكويت.

احلكومة الكويتية استبعدت تلك الفكرة ورأت 
أن الوضع اإلقليمي ال يسمح باملجازفة بكسب 

عداوة أو مواقف متباينة ضدها وأبلغت اجلانب 
األميركي بذلك وان استمر التعاون العسكري 

واألمني على أشده.

 العقيد عبد الرحمن الصهيل 

عبداهلل قنيص

أغلــق رجــال إدارة بحث 
وحتري محافظة حولي بقيادة 
العقيــد عبدالرحمن الصهيل 
ومساعده املقدم وليد الفاضل 
ملفات 14 قضية سلب باإلكراه 
كانت مسجلة بحق مجهولني، 
وذلك بضبط عاطلني عن العمل 
مصري وسوري، واعترافهما 
بســلب الوافديــن بالتهديــد 

وانتحال صفة مباحث.
وقال مصدر امني إن عددا 
من قضايا السلب بالقوة في 

مباحث حولي تغلق ملفات 14 قضية سلب 
وافدين بضبط مصري وسوري عاطلني

نطاق محافظة حولي خاصة 
في منطقة النقرة دفعت العقيد 
الصهيل ومساعده الفاضل إلى 
تشــكيل فريق عمل برئاسة 
الرائد  النقرة  ضابط مباحث 
نــواف املطيــري، ومت عمــل 
التحريــات التــي انتهت إلى 
أن وراء قضايا الســلب وافد 
ســوري مت ضبطــه وعرضه 
على آسيويني وعرب تعرضوا 
للســلب حيث تعرفوا عليه، 
وعليه متت اعــادة التحقيق 
معه حيث اعترف على شريكه 

املصري.

..مواطن يتهم أفغانيًا بسلبه 
250 ديناراً  وبطاقة عمل

.. وتهجم انتهى بسلب 
مركبة هندي في أبوحليفة

سلب نيبالي مبسدس 
»مدنية« و»قيادة« وسحب 

125 ديناراً في الفحيحيل

متعاٍط في مخيمات 
املطالع إلى »عناية اجلهراء«

تناول مواد غير معلومة 
يدخل مواطناً في غيبوبة

مصرع سوري سقط 
من مركبة في الشارع العام

مجهول »قبَّل« فلبينية في 
مصعد يواجه تهمة جنائية

مواطنة تتهم مجهواًل بسرقة 
شهادة إعاقة ووثيقة ملكية

هاني الظفيري

تقدم مواطن الى مخفر سعد العبداهلل ببالغ 
اتهم فيه شخصا أفغانيا من مواليد 1965 بسلبه 
250 دينارا، وجهاز هاتف جاالكسي وبطاقة عمل 
وبطاقة بنكية. وقال املبلغ ان واقعة سلبه حدثت 
خالل وجوده أمام كراج األفغاني املدعى عليه في 

منطقة أمغرة.

محمد الجالهمة

تقدم وافد هندي الى مخفر ابوحليفة ببالغ 
اتهم فيه لصوصا مجهولني بتوقيفه وســلبه 
مركبة تعود الى مقر عمله وهي من نوع نيسان 
وانيت، وسجلت قضية برقم 2014/18 جنايات 

ابوحليفة، ومت تعميم اوصاف املركبة.

محمد الجالهمة

تقدم وافد من اجلنسية النيبالية الى مخفر 
ابوحليفة واتهم اشــخاصا مجهولني بســلبه 
باالكــراه. وقال املبلغ ان املجهولني اوقفوه في 
الشارع العام بزعم انهم مباحث وكان بحوزة 
احدهم مســدس واخذوا حافظــة نقوده وكان 
بداخلهــا بطاقة مدنية ورخصة قيادة وبطاقة 

سحب آلي ومبلغ 125 دينارا.

محمد الدشيش

وضع مواطن مــن مواليد 1971 حتت الرقابة 
األمنية في مستشــفى اجلهراء متهيدا للتحقيق 
معه بعد حتســن حالتــه والوقوف على مصدر 
املخدرات التي أدخلته في غيبوبة. وقال مصدر 
أمني ان الشاب نقل من مخيم في املطالع، وتبني أن 
حالته السيئة كانت جراء تعاطيه املواد املخدرة.

محمد الجالهمة

أرسلت عينة من دم شاب كويتي الى األدلة 
اجلنائية لعمل التحاليل الالزمة، وجاءت إحالة 
العينــة بعد أن وصل الشــاب الى مستشــفى 
العــدان مصابا بغيبوبة. وقال مصدر امني ان 
املصاب وصل الى املستشفى بسيارة إسعاف 
وبعــد وصوله وصل شــقيقه، وبســؤاله عن 
اسباب دخول شقيقه في غيبوبة قال: ال اعرف.

محمد الجالهمة

لقي وافد سوري من مواليد 1968 حتفه إثر 
ســقوطه من مركبة خالل ســيرها في منطقة 
الفروانية. وقال مصدر امني ان ابن عم املتوفى 
تقدم الى مخفر الفروانية وقدم تقريرا طبيا، كما 
قدم ان وفاة ابن عمه جاءت خالل وجوده على 
رأس عمله، أي خالل دوامه الرسمي، وسجلت 

قضية وفاة أثناء العمل.

محمد الجالهمة

سجلت وافدة فلبينية من مواليد 1979 قضية 
في مخفر الساملية بتصنيف جنائي حتت مسمى 
»هتك عرض«، وسجلت القضية ضد مجهول. 
وقالــت الوافدة: انها تســكن منطقة اجلابرية 
وخالل زيارتها لصديقــة لها تقيم في منطقة 
الســاملية وحتديدا خالل صعودها في مصعد 
بناية صديقتها، صعدت مع شخص ال تعرفه 
وخالل رحلة الصعود قــام املجهول بتقبيلها 
داخل املصعد، وحينما صرخت هرب املجهول 

الى جهة غير معلومة.

محمد الدشيش

تقدمت مواطنة الى مخفر الســاملية واتهمت 
شخصا مجهوال بكسر زجاج مركبتها عن طريق 
الكســر. وحددت املبلغة املســروقات في قضية 
حملت عنوان »سرقة عن طريق حتطيم محرر في 
شهادة اعاقة« تخص ابنها ووثيقة ملكية قطعة 
ارض في عمان. واضافت املدعية ان املســتندات 

املذكورة سرقت بعد كسر الزجاج اجلانبي.

»الداخلية« تتدارس مع مسؤولي أمن املجمعات 
تعزيز وسائل وتدابير األمن والسالمة

.. ومطلوب لـ 4 قضايا ويقود »مسروقة« 
اعترف بسرقة البقاالت

ترأس وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
األمن العام اللواء محمود الدوسري بحضور 
وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون العمليات 
اللــواء عبــداهلل املهنا اجتماعا ضــم قيادات 
أمنية ومديري أمن احملافظات الـ 6 إلى جانب 
مسؤولي أجهزة األمن والسالمة في عدد كبير 
من الفنادق واملجمعات واملؤسسات التجارية.
وتطرق اللواء الدوسري في االجتماع إلى 
إمكانيــة الربط بينها وبني غرفــة العمليات 
املركزيــة بوزارة الداخلية، حيث انها مزودة 
بأحدث تكنولوجيا عالم االتصاالت وإذا ما مت 
ذلك سيكون هناك ربط بينها وبني القطاعات 

األمنية املختلفة ملزيد من الفاعلية.

كما شدد على ضرورة اإلسراع في إعداد آلية 
عمل شاملة لتوفير احلماية الكاملة للمجمعات 
التجارية في جميع احملافظات وضمان إحكام 
الســيطرة والرقابــة األمنيــة واتخاذ أقصى 
درجــات احلماية الوقائية وتعزيز وســائل 
وتدابير األمن والســالمة في تلك املجمعات، 
مؤكدا اهمية التعاون والتنســيق والتواصل 
املباشر ما بني مديريات أمن احملافظات وأجهزة 
األمن والسالمة املعنية باحلراسات اخلاصة 
في املجمعات للحيلولــة دون تنامي ظاهرة 
العنف واملشاجرات التي حتدث داخل املجمعات 

التجارية والتي وقعت أخيرا.

عبداهلل قنيص ـ محمد الدشيش

القى رجال مباحث حولي بقيادة العقيد 
عبدالرحمن الصهيل وضابط مباحث النقرة 
الرائــد نواف املطيري، القبض على مواطن 
تبــني انه مطلوب لـ 4 قضايا ســابقة وذلك 
لتورطه في قضايا ســلب بقاالت في نطاق 
منطقة النقرة، وقال مصدر امني ان معلومات 

وردت الى الرائد املطيري عن مواطن يرجح 
انه وراء قضايا سلب بقاالت حيث مت االنتقال 
الى مسكنه بعد استخراج اذن نيابي والقبض 
عليــه وتبني انه يســتقل مركبة مســروقة 
الرتــكاب وقائع الســلب، وقــال املصدر ان 
املواطن اعترف بانه وراء قضايا السلب ومت 
االســتعالم عنه ليتبني انه مطلوب ملباحث 

اجلهراء في قضايا مماثلة.

الفريق الفهد مترئساً االجتماع بحضور الشيخ مشعل اجلابر 

اللواء العلي خالل زيارته الختبار العاصمة برفقة طاقم االختبار 

الفهد اطلع على منظومة الربط اإللكتروني 
بني الداخلية وأجهزة الدولة

العلي في اختبار العاصمة: ضمان املستوى الالئق 
للسائقني أساس ال غنى عنه لضمان االنضباط

»ع« مسافة مع الرقم املدني لشركات 
االتصاالت تطلع املشتركني على مخالفتهم

أعلنت اإلدارة العامة للمرور أنه نظرا لقيام 
اإلدارة العامــة لنظم املعلومات بعمل برنامج 
الرسائل النصية اخلاصة بتنبيه املواطنني عن 
املعامالت اخلاصة بهم من خالل رسائل نصية 
لهواتفهــم النقالة مباشــرة متضمنة »انتهاء 
تأمني دفتر املركبة – انتهاء رخصة السوق – 
مخالفات املرور«، وإضافة معاملة »نقل ملكية 
املركبة« بحيث تصل رسالة نصية إلى الشخص 
املسجل في خدمة الرسائل النصية عندما يتم 

نقل ملكية مركبة منه أو إليه.

أوضحــت اإلدارة العامة للمرور أنه ميكن 
االشــتراك في هذه اخلدمة عن طريق إرســال 
رسالة نصية متضمنة حرف )ع( مسافة الرقم 

املدني وذلك على األرقام التالية:
٭ شركة االتصاالت املتنقلة ـ زين )992(.
٭ الشــركة الوطنيــة لالتصاالتـ  وطنية 

.)1750(
٭ الشــركة الكويتية لالتصــاالت ـ   ڤيڤا 

)55250(

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان 
الفهد امس بزيارة قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت بــوزارة الداخليــة ملتابعة ما مت 
مناقشته وبحثه في االجتماع املاضي واالطالع 
على املشاريع وآلية تطويرها، وكان في استقباله 
وكيل الوزارة املســاعد لشــؤون تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت الشــيخ مشعل اجلابر 
العبد اهلل الصباح واملدراء العامون ومساعدوهم 

ومدراء اإلدارات التابعة للقطاع .
من جهته قدم وكيل الوزارة املساعد لشؤون 
تكنولوجيــا املعلومات واالتصاالت الشــيخ 
مشــعل اجلابر واملتخصصون عرضا لهياكل 

واختصاصات اإلدارات العامة واألقسام الفنية 
التابعة للقطاع. وقد اســتمع الفريق سليمان 
الفهد إلى طبيعة املشاريع احلالية واملستقبلية 
لنظم املعلومات املدرجة ضمن خطط التنمية، 
ومشاريع منظومة الكويت األمنية لتأمني وربط 
املواقع الهامة واملنشآت احليوية بالدولة، إضافة 
ملنظومة الربط االلكتروني املباشر مع اجلهاز 
احلكومي واخلاص بالدولة باســتخدام أرقى 
النظم االلكترونية األمنية املتطورة في العالم، 
وذلك متشــيا مع مقتضيات العصر واحلاجة 
لضمان سرعة تدفق املعلومات والبيانات إلحكام 

املراقبة والتحكم والسيطرة واتخاذ القرار.

ضمن اجلوالت التفقدية املفاجئة التي يقوم 
بها القيــادات األمنية ملتابعــة تطوير قطاعات 
وزارة الداخليــة املختلفــة ودفــع عجلة العمل 
األمني بها، وفقا لتوجيهات نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشــيخ محمد اخلالد، 
والتــي يتابــع تنفيذها وكيــل وزارة الداخلية 
الفريق ســليمان فهــد الفهد، قــام وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون املرور اللواء عبدالفتاح 
العلي بزيارة قسم تعليم القيادة في إدارة مرور 
العاصمــة وكان في اســتقباله مســاعد رئيس 
القسم املقدم عبدالوهاب غازي العمر والذي قدم 
له شرحا مفصال عن مهام القسم والدور املناط 
بــه، حيث انه يعتبر البدايــة الناجحة لقائدي 
املركبات والدراجات اآللية، وقد رافقه في جولة 
داخل جميع الشعب التدريبية النظرية، مؤكدا 
أهمية استخدام التكنولوجيا احلديثة في جميع 

االختبارات، كما هو معمول به اآلن.
كما قــام اللواء العلي مبتابعــة االختبارات 
امليدانية لراغبي احلصول على رخصة القيادة 
باإلضافة إلى راغبي احلصول على رخصة قيادة 

دراجة آلية. واطلع اللواء العلي على كيفية اختبار 
املتقدمني نظريا باللغتني العربية واالجنليزية، 
واستمع إلى إيجاز من الرائد مضحي السهلي حول 
آلية العمل وأشار إلى إمكانية إجراء االختبارات 

باللغات الفلبينية والفارسية واألردية.
وقــد أبدى اللــواء العلي بعــض املالحظات 
والتوجيهات التي من شأنها االرتقاء مبستوى 
التعليــم لتخريــج قائدي مركبــات على أعلى 
مســتوى، حماية لــأرواح واملمتلــكات العامة 

واخلاصة.
وشدد اللواء العلي على أن ضمان املستوى 
الراقي الالئق بقائدي املركبات أســاس ال غنى 
عنه لضمــان االنضباط املــروري على الطرق 
ووســيلة ضرورية للحفاظ على سالمة قائدي 

املركبات ومرافقيهم واملشاة أيضا.
كما أعرب عن شكره وتقديره للقائمني على 
القسم ملا شاهده من إجنازات وعمل متكامل في 
ســبيل إيجاد قائد املركبــة الواعي الذي يعمل 
بقانون املرور واإلرشادات والتعليمات التي من 

شأنها احلفاظ على مستخدمي الطريق.

في زيارة إلى »تكنولوجيا املعلومات«

 اخلمور بعد تفريغها من أسقف احلاويات 

ومراقب ميناء الشــويخ عادل 
اجلمعة ورئيس مكتب البحث 
والتحري اجلمركي راشد البركة. 
من جهــة اخرى متكــن رجال 
مديرية أمن محافظة األحمدي 
في حمالت متفرقة وفي اوقات 
متفاوتــة شــملت العديــد من 
املناطــق التابعة لها من ضبط 
)14( مطلوبــا على ذمة قضايا 
متنوعة و)129( لعدم حمل إثبات 

وانتهاء إقامة.

4 باعة »محلي« و14 مطلوباً في حملة أمنية باألحمدي

2730 زجاجة ريد ُهّربت في تنب واكتشفت 
فجراً بعد االشتباه في املسار في الشويخ

كما مت ضبط )4( أشخاص 
في مناطــق مختلفة بحوزتهم 
مخدرات وخمور مصنعة محليا.

عبدالهادي العجمي ـ هاني الظفيري  
محمد الجالهمة

ضبط رجال ميناء الشويخ 
في ساعة متقدمة من يوم امس 
محاولة ضخ 2730 زجاجة خمر 
نوع ريد ليبل إلى داخل السوق 
احمللي وذلك بضبط 3 حاويات 
قادمة من دولة خليجية، وقال 
مشــعل املزيد من مكتب مدير 
عام اإلدارة العامة للجمارك ان 
ضبط هذه الكمية من اخلمور 
جاء بتعاون مشترك بني اإلدارة 
العامة للجمارك ومباحث ميناء 
الشــويخ، وأوضح أن اخضاع 
احلاويــات للتدقيــق جاء بعد 
االشتباه في مسار احلاويات، 
موضحا أن اخلمور ضبطت في 
أســقف احلاويات والتي كانت 
حتمل حمولة ظاهريا عبارة عن 
تنب، هذا وأشرف على الضبطية 
منذ حلظة اكتشافها وحتى إنهاء 
احلصر مدير عام اإلدارة العامة 
للجمارك باالنابة خالد السيف 


