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أحداث وحوادث الغزو العراقي »6/4«
انطلقت االفكار لديه للبحث عن مصادر 

مالية متكنه من تنفيذ مخططاته ورأى انه 
يستطيع احلصول عليها من دول مجلس 
التعاون بعد ان شعر بقدرته على تهديدها 
وابتزازها فبدأ بالترويج اعالميا من خالل 

وسائل إعالمه الرسمي واالعالم العربي 
املؤيد له لتوجيه االتهامات واالدعاءات للدور 

االماراتي والكويتي في اضعاف وتدمير 
االقتصاد العراقي من خالل خفض اسعر بيع 

النفط بزيادة االنتاج وتخفيض قيمة عقود 
البيع للمشترين من قبلهم وانه لن يقبل 

بتلك التصرفات التي تضعف دولته وان لديه 
القدرة على التصدي لتلك التعديات ووقفها 

متى ما شعر بانه مضطر لذلك حتى لو 
استخدم القوة.

ذلك التحول أربك دول مجلس التعاون 
وجعلها تتخبط في بياناتها بني الرضوخ 
ملطالبه او رفض ادعاءاته وازدادت وتيرة 

الشحن االعالمي بني العراق واالعالم العربي 
التابع واملؤيد له ضد دول مجلس التعاون 
واالعالم اخلليجي الذي كان يستنكر هذا 

الهجوم بعد مواقف وتسهيالت دول مجلس 
التعاون وما قدم له من دعم مادي وسياسي 
عندما كان يخوض حربه ضد ايران جعلته 
يستمر في احلرب تلك السنوات الطويلة.

العراق بدوره، كان يشير الى ان حربه ضد 
ايران جاءت للدفاع عن احلدود الشرقية لالمة 

العربية ولواله النتشرت الفوضى داخل دول 
مجلس التعاون ودخلوا في صراع طائفي لن 
يستطيعوا التخلص منه لسنوات بل لقرون.

الرئيس العراقي بدأ بدراسة االوضاع 
السياسية باملنطقة خليجيا وعربيا ودوليا 
فبدأ بالبحث عن القرار األقوى وهي القوة 

األميركية.
لقد كانت التلميحات األميركية والرسائل 
اخلاطئة املوجهة للنظام العراقي مدروسة 
واوحت له بان اي اعتداء على الكويت او 

التهديد بابتزازها شأن من شؤون املنطقة 
العربية وال دخل ألميركا به وهي رسالة 

فهمهم العراق على قبول أميركا لفكرة الغزو 
وضم الكويت له او ابتزازها من خالل احتالل 

جزء من اراضيها. 
وجود حتالف اقليمي يحاول ابتزاز دول 

مجلس التعاون من خالل العراق باعتبارهم 
وسطاء يبحثون عن حل للخالفات بني العراق 

ودول مجلس التعاون مقابل منافع مادية 
يتحصلون عليها، جعلهم يشاركون العراق 

ذلك التوجه.
الرسائل الصادرة عن ذلك التحالف كانت 

غير واضحة وال تعطي تأكيدات ان العراق 
لن يقوم بعمل عسكري بل كانت اشارات 

بها نوع من االيحاء بان العراق متى ما 
حصل على مطالبه املالية فلن يتجه للعمل 

العسكري.

 اللواء الشيخ فيصل النواف 

الل���واء فيصل  وناش���د 
أصحاب السمات السياحية 
االلتزام  وكفالئهم ض���رورة 
باملدة املقررة لعدم تعرضهم 

للمسائلة القانونية.
ومن جانب آخر وفي تأكيد 
ملا اشارت اليه »األنباء« أشار 
النواف إلى أن الزيارة التجارية 
مدتها شهر ومتدد أسبوعني 
مؤكدا ضرورة االلتزام باملدة 
املغادرة  احملددة وض���رورة 
حسب اإلجراءات املتبعة في 
إمكانية  الش���أن، مؤكدا  هذا 
إص���دار زيارة أخ���رى فور 
مغادرة البالد والعودة حسب 
اإلجراءات املعمول بها في هذا 

الشأن.
ودع���ا الكفي���ل واملكفول 
إلى ضرورة االلتزام مبا هو 
منصوص عليه في سمة الزيارة 
حتى ال يقع أحدهما حتت طائلة 
إلى تسهيل  القانون، مشيرا 
الكثير من اإلجراءات لتقدمي 
خدمات متميزة في الش���كل 
واملضمون بالسرعة املمكنة 

دعا الزائرين لاللتزام بتوقيت املغادرة

النواف: استحداث آلية عمل جديدة
إلصدار الزيارات مبختلف أنواعها

حسب اإلجراءات املتبعة في كل 
نوع من سمات الدخول متمنيا 
للجميع إقامة طيبة على أرض 

الكويت احلبيبة.

أكد وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لش���ئون اجلنسية 
واجل���وازات اللواء الش���يخ 
فيصل الن���واف أن مهرجان 
ه���ال فبراير من���ذ انطالقته 
وهو يحظى باهتم���ام كافة 
القطاعات األمنية في وزارة 
الداخلية حيث مت االستعداد 
له قبل بدء الفعاليات بوقت 
كاف من خالل التنسيق فيما 
بينها والتعاون املستمر عمال 
على إجناحه حيث انه يعتبر 

مهرجان الكويت األول.
وأوضح أن إدارات الهجرة 
في احملافظات الست أصدرت 
الدخول  العديد من س���مات 
السياحية اخلاصة باملهرجان 
وفق���ا للوائ���ح والقوان���ني 
والضوابط املعمول بها، وأشار 
إلى استحداث آلية عمل جديدة 
متكاملة إلصدار جميع السمات 
من زيارة عائلية أو جتارية 
باإلضافة إلى السياحية بهدف 
العمل عل���ى راحة املراجعني 

وفقا للنظم املعمول بها.

 حصيلة حملة مباحث الهجرة في الفحيحيل

مركبة العسكري بعد احلادث

 املركبة بعد ضبطها وقد وضع عليها اللوحة اخلليجية 

انتشار مقطع ڤيديو يتضمن 
مشادة بني رجلي أمن وتبادل 
الضرب. وحقيقة الواقعة أنه 
أثناء مط���اردة أحد املتهمني 
من أرباب الس���وابق وجتار 
املخدرات م���ن منطقة حولي 
إلى منطقة املسيلة وبعد جهد 
جماعي من قبل دوريات اسناد 
أمن محافظة حولي ودوريات 

إدارة اإلعالم األمني  نفت 
في وزارة الداخلية ما تداولته 
بعض وسائل اإلعالم ومواقع 
التواص���ل االجتماع���ي من 

ضبط 74 مخالفاً في حملة ملباحث الهجرة على مكاتب اخلدم

»الداخلية«: »مقطع هوشة رجال أمن« غير صحيح

مصرع وكيل أول في انقالب..
ونيبالي قتل آسيوياً دهساً

ضبط مواطن استبدل لوحات
من »كويتية« إلى »خليجية«

بدون يتهم »معلومًا« باستدراجه إلى البر 
وسلبه بالسكني 182 ديناراً وآيفون

ضبط 7 شوازن في الوفرة و4 في »محظورة«

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة

سجل ش���خص من غير 
محددي اجلنسية قضية في 
مخفر تيم���اء برقم 2014/33 
واته���م فيها ش���خصا يدعى 
خ.خ بسلبه بعد تهديده بالقتل 
املبلغ  بواسطة سكني. وقال 
ان املدعى عليه استدرجه الى 

منطقة برية وقام باشهار سكني 
وهدده بالقتل ثم سلبه مبلغ 
182 دين���ارا وجه���از آيفون. 
اتهم وافد  من جهة اخ���رى، 
مصري في مخفر الفحيحيل 
وافدا من اجلنسية السورية 
بس���لبه 50 دينارا، واجباره 
حت���ت التهديد على ان يوقع 
عل���ى  كمبيالتني بقيمة 577 

دين���ارا وكذلك التوقيع على 
3 كمبياالت ليست بها مبلغا 
محددا ، وقال املبلغ ان السوري 
استدرجه وطلب منه ان يحضر 
اليه لتصفية خالفات وفوجئ 
املبلغ  به يه���دده ويس���لبه 
ويجبره عل���ى التوقيع على 
الكمبياالت، وسجلت قضية 

سلب بالقوة.

محمد الدشيش ـ هاني الظفيري 
ـ محمد الجالهمة

اسفرت حملة ألمن اجلهراء 
على الطرق الس���ريعة امس 
وحتديدا ف���ي الطرق املؤدية 
الى منطقة الوفرة عن ضبط 
7 اسلحة شوزن، ومت التحفظ 

عل���ى املضبوط���ات واحالة 
حائزيها لالختصاص. من جهة 
اخرى، شنت مدمن جهة اخرى، 
احال مدير امن اجلهراء اللواء 
ابراهيم الطراح 3 اشخاص من 
غير محددي اجلنسية وآخر 
خليجيا الى االختصاص بتهمة 
الدخول الى منطقة محظورة. 

وقال مصدر امني ان دوريات 
االمن رصدت شخصا داخل 
منطقة محظورة في منطقة 
املطالع، حيث اوقفته وتبني 
انه ومرافقي���ه اللذين كانوا 
بانتظاره خارج املنطقة اتلفوا 
السياج احلديدي بسيارة نوع 

نيسان باترول.

شرطة النجدة متت السيطرة 
على املتهم بالقرب من جسر 
املسيلة بعد إصابة رجل امن 
من جراء عملية الضبط، وأنه 
أثناء السيطرة على املتهم ظهر 
مقطع ڤيديو وكأنه مش���ادة 
بني رجال األمن، وهذا مناف 
للحقيقة، حيث كان ذلك من 
متطلبات عملي���ات الضبط 
والسيطرة على املتهم خاصة 
بعد مطاردته وفراره من رجال 
األمن أكثر من مرة وتعريض 
حياة اآلخرين للخطر الى ان 
مت ضبطه وإحالته إلى جهات 

االختصاص.
من جهة اخرى، اس���فرت 
حملة ش���نها رجال مباحث 
الهج���رة عل���ى مكاتب خدم 
بالفحيحيل ع���ن ضبط 74 
وافدا ما بني مخالفني ومطلوبني 

منطقة الفحيحيل.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

لقي وكيل اول في وزارة 
الداخلية مصرعه يوم امس 
اث���ر انق���الب مركبت���ه على 
مقربة من قاعدة أحمد اجلابر 
وسجلت قضية انقالب ووفاة. 
م���ن جهة أخ���رى، لقي وافد 
آسيوي مصرعه اثر تعرضه 
للدهس بسيارة يقودها وافد 

نيبالي.
امني ان  وق���ال مص���در 
املدهوس م���ن مواليد 1969 
اما الداه���س فهو من مواليد 
1985 وان الوافد توفي متأثرا 
بجروحه داخل مستش���فى 

اجلهراء التي نقل اليها.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

أحال مدي���ر أمن اجلهراء 
شابا كويتيا إلى االداة العامة 
للمباحث اجلنائية للوقوف 
على دوافعه بشأن استبدال 
لوحة مركبة من كويتية إلى 

خليجية.
وكان���ت دورية تتبع أمن 
اجلهراء اشتبهت في مركبة في 
منطقة اجلهراء وبعد االستعالم 
عنها من خالل الشاسي تبني ان 
لوحاتها كويتية وأن الشاب 
اس���تبدل اللوحات الكويتية 

بأخرى خليجية.

تبرئة مواطن من إساءة استعمال الهاتف

احملامي مشاري العيادة

)1( من القانون رقم 2001/9 
بشأن إساءة استعمال أجهزة 
االتصاالت والتي تش���ترط 
لتوقيع العقوبة املنصوص 
عليها بتلك املادة أن يشتمل 
الفعل املشار إليه في الفقرة 
السابقة على ألفاظ بذيئة أو 
مخلة باحلياء أو حتريض 
على الفسق والفجور أو على 
تهديد ميس النفس أو املال 

أو الشرف أو العرض.
وأضاف: ومبطالعة تلك 
املادة يتضح أنه البد النطباق 
هذا النص من توافر شرطني 
األول العم���د )وهو القصد 
اجلنائي اخلاص( والثاني 
أن يشتمل الفعل العمد على 
ألفاظ بذيئة أو مخلة باحلياء 
أو التحريض على الفس���ق 
أو تهديد ميس  والفج���ور 
النفس أو املال أو العرض.

وبتطبيق ذلك على الدعوى 
املاثلة جند أن محضر تفريغ 
الرسائل املنسوب صدورها 
للمته���م ال حتتوي على أي 

ألفاظ بذيئة وال حتريض على 
الفسق والفجور وال تهديد 
للنفس أو املال أو العرض.

مؤمن المصري

قض���ت دائ���رة اجلنح 
الكلي���ة ببراءة  باحملكم���ة 
مواط���ن من تهمة إس���اءة 
اس���تعمال الهات���ف النقال 

ورفض الدعوى املدنية.
وتتلخص واقعة الدعوى 
فيما أس���نده االدعاء العام 
للمتهم بأنه بتاريخ سابق 
أساء عمدا استعمال الهاتف 
النقال بأن أرس���ل رسائل 
نصية خادشة للحياء على 
هاتف املجني عليه مما تسبب 
ف���ي إزعاج���ه ومضايقته. 
وتضمن هذا اإلزعاج ألفاظا 
بذيئة ومخلة باحلياء على 

النحو املبني بالتحقيقات.
وبجلسة احملاكمة حضر 
دفاع املتهم احملامي مشاري 
العي���ادة وترافع ش���فاهة 
طالبا البراءة اس���تنادا إلى 
أركان جرمية  عدم تواف���ر 
إس���اءة اس���تعمال الهاتف 
املنص���وص عليه���ا باملادة 

»االستئناف« تقضي بعدم 
االختصاص في قضية الفضالة 

مواطن يتهم راعي
تاهو بإتالف مركبتني فيراري

.. وزبونة ضربت مصففة شعر 
بعد زيادة حرارة السشوار

عاق ضرب أمه وشقيقته

ضبط مطلوب لـ 44 ألف 
دينار و23 متسولة في القرين

مؤمن المصري

قضت الدائرة اجلزائية اخلامسة مبحكمة 
االستئناف أمس برئاس���ة املستشار إبراهيم 
العبيد وأمانة س���ر ع���ادل العوضي برفض 
استئناف النيابة العامة في قضية أمن الدولة 
رقم 2012/984 املتهم فيها الناش���ط السياسي 
خالد الفضالة وش���قيقه راشد وفهد القبندي 
وعبد اهلل الرس���ام بالطعن في حقوق األمير 

وسلطته.
كما قضت احملكمة بعدم اختصاص احملكمة 
بنظر الدعوى وأمرت بإعادتها للنيابة العامة 

إلعادة التحقيق فيها.
كانت محكمة اجلنايات قد قضت في 2013/6/19 
بحبس املتهمني األربعة سنة مع الشغل وكفالة 
1000 دينار لوقف النفاذ وغرمت الرسام مبلغ 
200 دينار التهامه بإهانة موظف من قوة الشرطة 
أثناء وبسبب تأديته ملهام وظيفته، بينما برأت 

املتهمني من التهمة األولى.

محمد الجالهمة

تقدم مواطن امس الى مخفر جنوب السرة 
وابلغ عن تعرض مركبتني تعود ملكيتهما اليه 
لالتالف املتعمد من خالل االصطدام. وقال املبلغ 
في القضية التي حملت عنوان »اتالف مال الغير«: 
»ان صاحب مركبة نوع تاهو سوداء اللون هو 
من اقدم على هذا الفعل«، مؤكدا ان صاحب التاهو 
هدده صراحة بأنه سيحول املركبتني الفيراري 

موديلي 2008 و2010 الى سكراب.

محمد الشيش

اتهمت مصففة شعر سيدة يرجح ان تكون 
كويتية بضربها بالسشوار وهو ما احدث اصابة 
بها متثلت في كس���ر في عظمة االنف، وقالت 
املصففة وهو آسيوية ان السيدة املدعى عليها 
جاءت ال���ى الصالون الذي تعم���ل به وكانت 
برفقتها ابنتها البالغة من العمر قرابة ال� 15 عاما، 
واضافت ان املدعى عليها طلبت من املصففة كي 
شعر الفتاة وبعد ان انتهت من عملها ضربتها 
بزعم انها حرقت شعر الفتاة وهو ما لم يحدث، 

حسب ما أكدته املصففة.

محمد الشيش

اتهمت سيدة مسنة ابنها البالغ من العمر 
21 عاما باالعتداء عليها بالضرب والذي ضرب 
شقيقته ايضا البالغة من العمر 18 عاما بعدما 
حاولت التصدي له. وقالت االم: ان ابنها العاق 
ضربها بعد ان طلب منها 100 دينار حتى يخرج 
مع اصدقائه وحينم���ا ابلغته بان املبلغ غير 
متوافر معها وهو مبلغ كبير، ضربها وسجلت 

قضية اعتداء بالضرب.

محمد الدشيش

ألقى رجال أمن مبارك الكبير وخالل حملة 
موس���عة القبض على 23 متسولة في أسواق 
القرين. أشرف على احلملة مدير أمن محافظة 
مبارك الكبير العميد خالد الدس، وجار اتخاذ ما 

يلزم من إجراءات بحق املوقوفني بالتسول.
من جهة أخ���رى، ألقى رج���ال األمن وفي 
حملة مبنطقة ش���رق القبض على بدون تبني 
أنه مطلوب لس���داد 44 ألف دينار وأحيل إلى 

التنفيذ املدني.

 ادوات السحر املضبوطة في الساملي 

مصري ضبط بسحر
»ألف بوسة لك يا عمري«

هاني الظفيري

اوقف رجال جمارك الساملي شابا من اجلنسية 
املصرية بسحر وشعوذة احيل على اثرها الى 

جهة االختصاص.
وقال مصدر امني ان رجال جمارك الساملي 
نوبة »ب« اشتبهوا بوافد كان قادما من موطنه 
على شاحنه وعند اخضاعه الى التفتيش عثر 
معه على س���حر وطالس���م وكانت احد انواع 
السحر مكتوبة بالربط بني رجل وامرأة مكتوب 
»الف بوسة لك يا عمري« وعليه اعترف الوافد 
بالتحقيقات االولية عن املضبوطات التي تخصه 
لتتم احالته الى جهة االدارة العامة للمباحث 

اجلنائية.

مصري يتهم سورياً بإجباره على التوقيع على  كمبيالتني  
 الشيخ د. صباح العلي والعميدان التركيت واملكراد يتابعون احلريق 

وحسب املعلومات االولية 
واملشاهدة تبني أن املستودع 
واملصن���ع ال يتواف���ر بهما 

شروط االمن والسالمة.
وكان���ت 6 مراكز إطفاء 
بق���وام 120 إطفائيا كافحت 
احلريق ملا يقارب 5 ساعات 
اس���تطاعوا خالله���ا تأمني 
املصانع واملخازن املجاورة 
امتدادها  النار قبل  وإخماد 
إلى املباني املجاورة والذي 
تس���بب في إصابة 8 رجال 

قال إن املستودع واملصنع ال يتوافر بهما شروط األمن

املكراد: تقرير حريق الشويخ
سيكون جاهزاً خالل أسبوع

إطفاء بإصابات مختلفة عولج 
منهم 4 في املوقع فيما مت نقل 
4 آخرين إلى املستشفى بعد 
تعرضهم حلروق وجروح.

أمير زكي 

اعل���ن نائ���ب مدير عام 
ش���ؤون املكافحة وتنمية 
املوارد البشرية العميد خالد 
املكراد عن تش���كيل جلنة 
حتقيق بالتعاون والتنسيق 
م���ع االدارة العام���ة لالدلة 
اجلنائية في وزارة الداخلية 
للوقوف على اسباب اندالع 
حريق في مصنع ومستودع 
لالصباغ مبساحة 2000 متر 
مربع في ميناء الشويخ وهو 
ما تسبب في إصابات لرجال 
االطفاء وخسائر مادية تقدر 

مبئات اآلالف. 
التقرير  ان  الى  واش���ار 
س���يتضمن قيمة اخلسائر 
املادية واالسباب احلقيقية 
للحريق وس���يكون جاهزا 

االسبوع املقبل.
وأكد العمي���د املكراد أن 
املصنع الذي اندلع به احلريق 
اال يكون  املفترض  كان من 
بداخل مس���تودع االصباغ 


