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محمد الجالهمة

أمــر وكيل نيابــة األحمدي فالح الرشــيدي 
بتوجيه تهمة تزوير في محرر رسمي بتصنيف 
جنايات وبرقم ٢٠١٧/٧١ ضد مواطن استطاع ان 

يجلب ٢4 وافدا بعقد مت إلغاؤه.
وبحسب مصدر امني فإن مدير ادارة البحث 
والتحري في االدارة العامة ملباحث االقامة العقيد 

عبداهلل عساكر وصلت اليه معلومات عن قيام 
صاحب شركة بالتزوير واستغله في جلب عمالة 
وافدة بقصد االجتار بها وتركها كعمالة سائبة.

واضــاف املصدر انه مت عمل حتريات مكثفة 
كشــفت ان املدعــى عليــه »ن.م« كان لديه عقد 
حكومي مع وزارة التربية ومبوجبه كان يسمح 
لــه بجلب 6٢ وافدا للعمل على ســيارات خدمة 

في التربية.

وتضمنت التحريات ان وزارة التربية خاطبت 
الشــؤون بتاريخ ١٧ مايو املاضي بأنها فسخت 
العقد مع املدعى عليه اال انه الى تاريخ ٢٢ مايو 
املاضــي قدم العقــد الذي مت الغــاؤه الى هجرة 
االحمدي واســتطاع اســتخراج اذونات عمل لـ 
٢4 عامال، وصدرت تعليمــات بوضع الوافدين 
على قوائــم الضبط متهيدا إلبعادهم عن البالد 

ألن دخولهم لم يكن قانونيا.

توجيه تهمة التزوير لصاحب شركة جلب 24 وافداً بعقد ملغي

حاول تبرير الجريمة بـ »فعل الخير«

عربي إلى »النيابة« بعد محاولة رشوة موظف إلطالق مخالف

األمن العام أحال 114 قضية مخدرات وخمور للمكافحة 
وضبط 531 مطلوباً  و905 مخالفني لقانون اإلقامة

محمد الجالهمة

وجه وكيل وزارة الداخلية 
املســاعد لشــؤون اجلنسية 
واجلوازات اللواء الشيخ مازن 
اجلراح بإحالة وافد عربي الى 
النيابة العامــة إلقدامه على 
رشوة أحد رجال االدارة العامة 
ملباحث شؤون االقامة، وأرفق 
في ملف االحالة مقطع مصور 
للوافــد وهو يقوم برشــوة 
رجــل املباحــث الــى جانب 

هاني الظفيري

االمــن  نفــذت مديريــات 
بإشراف وكيل وزارة الداخلية 
لشــؤون األمن العام باإلنابة 
اللــواء ابراهيــم الطراح عدة 
نقــاط تفتيــش فــي جميــع 
احملافظات اسفرت عن ضبط 
5٣١ مطلوبــا جنائيا ومدنيا 
ومتغيــب باإلضافة إلى 9٠5 
مخالفني لقانون االقامة ودون 
إثبات، كما مت ضبط ٣5 القاء 
قبض جلهات امنية مختلفة، 
باإلضافة إلى ضبط ١١4 قضية 

قيمة الرشــوة التي وضعها 
الوافد في مظروف. هذا، ومن 
املقرر ان يتم وضع اسم رافض 
الرشــوة في قائمــة املكرمني 
نظرا المانته ورفضه االخالل 
مبهام عمله وما ائتمن عليه.

وبحسب مصدر امني، فإن 
احــد رجال مباحث شــؤون 
االقامة طلب مقابلة مدير عام 
املباحث اللواء سعود اخلضر 
وابلغه بأن هناك وافدا عربيا 
التقى به خــارج الدوام بعد 

مخدرات وخمور.
تأتي هذه احلمالت ضمن 
جهــود قطــاع األمــن العــام 
حلفظ األمن والنظام وفرض 
هيبة وســيادة القانون ملنع 
وقوع اجلرمية والوقاية منها 
وضبــط مرتكبيها من خالل 
التواجــد األمنــي املكثف في 
جميع احملافظات بشكل عام 
لضبط املخالفــني واملركبات 
املطلوبة على ذمة قضايا سواء 
مدنيــة أو جنائيــة وضمان 
تنفيذ االحكام وأوامر الضبط 
الصادرة بالتعاون مع جهات 

ان اجرى معه اتصاال هاتفيا 
ابلغه مــن خالله بأنه يريده 

في »بزنس«.
وأضاف: عندما التقيت به 
فوجئت به يقول انه يريدني 
فــي عمل خير ولكن مبقابل، 
وحينما ســألته عــم يريد؟ 
اجاب بأنه يريد اطالق سراح 
احد الوافدين املخالفني وهو 
آسيوي »وما يصير خاطري 
اال طيــب«، مشــيرا الــى انه 
تروى وامتص صدمة كالمه.

االختصاص وضبط املطلوبني 
واملخالفــني واخلارجني على 
القانون. وأكدت اإلدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني على 
استمرارية احلمالت األمنية 
على مدار الساعة وفي جميع 
املناطــق للعمل على تطبيق 
القانون واحلد من السلوكيات 

اخلطأ.
من جهة اخــرى، أحيل ٣ 
وافدين، مصري وســوريان، 
األول وهو مــن مواليد ١9٧9 
إلى التنفيذ اجلنائي بعد ثبوت 
صدور حكم بحبسه ثم إبعاده 

وقال املصدر: فور أن أنهى 
اللواء اخلضر من االســتماع 
الى إفادات رجل االقامة حتى 
تواصل مع اللواء مازن اجلراح 
الذي أمــر بتوثيق اجلرمية، 
وبالفعل طلب من رجل االقامة 
الراشــي وايجــاد  مســايرة 
القانونية خاصة  االجراءات 
فيما يتعلق بــاالذن النيابي 
ليتم توثيق الرشوة بالصوت 
والصورة وضبطه متلبســا 
من قبل قوة مباحث االقامة.

بعد اكتشاف انتهاء اقامته في 
اكتوبر من عام ٢٠١5.

أما الســوريان فقد احيل 
أولهما وهو من مواليد ١996 
الى مخفر ميدان حولي لعدم 
وجود اثبات معه، فيما احيل 
الثاني وهو من مواليد ١986 
الى مخفر النقرة نظرا النتهاء 
اقامتــه. وفــي الســياق ذاته 
ضبط وافــد باكســتاني من 
مواليد ١98٧ بعدم االستعالم 
عنه حيث اكتشف وجود القاء 
قبض صادر بحقه باإلضافة 

إلى انتهاء اقامته.

اللواء الشيخ مازن اجلراح

اللواء إبراهيم الطراح

مواطن يستغيث بالعمليات: انقذوا ابني من املوت
هاني الظفيري

أمر مدير عــام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميــد بدر الغضوري بتســجيل بالغ إدمان بحق 
شاب كويتي من مواليد ١989 استنادا الى القانون، 
ومت التحفــظ علــى مواد مخــدرة ضبطت بحوزته 
متهيدا للوقوف على خطوات تســليم املضبوطات 
الى النيابة إلتالفها. وكانت عمليات وزارة الداخلية 
تلقت بالغا غريبا من مواطن قال فيه: »انقذوا ابني 
من املوت« ألنه يتعاطى املخدرات بشكل شره، وانه 
يخشــى ان يفتــح باب غرفته فيجــده جثة هامدة، 
ومضــى املصدر: فور تلقي البالغ توجهت قوة من 
مديرية امن حولي الى حيث يقيم الشاب في منطقة 
مشرف، وبعد اســتئذان صاحب املنزل دخل افراد 

القوة الى غرفة االبن الرئيســية وفوجئوا به نائما 
وبجــواره ســيجارة ملفوفة يشــتبه بأنها مخدرة 
وشريط به ١٠ حبات الريكا املخدرة، باإلضافة الى 

قطرة تخلط مع املخدرات وورق لف.
من جهة اخرى، أحيل ٣ مواطنني االول من مواليد 
١988 والثاني من مواليد ١994  والثالث  من مواليد 
١988 الى اإلدارة العامــة ملكافحة املخدرات التابعة 
للمباحث اجلنائية بعد ضبطهما وبحوزتهما مواد 
مخــدرة. وذكر مصدر امنــي ان احدى دوريات امن 
الفروانية وخالل جولة لهــا في منطقة العارضية 
اشــتبهت في شخص يستقل مركبة تبني الحقا انه 
مواطــن، فتم توقيفه، وبتفتيشــه احترازيا ضبط 
بحوزته كيس شفاف وبداخله مادة عشبية يشتبه 
انها مخدرة )كيميكال( وورق رشيد، باالضافة الى 8 

بقايا سجائر مستعملة، ومت اصطحابه فيما سلمت 
املركبة الى مخفر العارضية.

وفي املنطقة نفسها اشتبهت احدى دوريات امن 
الفروانية في شخص يسير مترجال في احد الشوارع 
فتم توقيفه وتبني انه مواطن وعند طلب إثباته حاول 
الفــرار، وألقى بكيس محارم ورقية، وعند فحصها 
بعد ضبطه عثر بها على كيس شفاف اللون به مادة 
بيضاء يشــتبه بها مخــدرة، وكيس به مادة غامقة 
يشــتبه بها مخدرة. وفي منطقــة العارضية ايضا 
مت ضبــط مواطن من مواليــد ١988 وعثر بحوزته 
على كيس شفاف بداخله مادة عشبية يشتبه بأنها 
مخدرة، باالضافة الى ورق رشيد، باالضافة الى بقايا 
٣ ســجائر مســتعملة، وأحيلت مركبته الى مخفر 
املنطقة، فيما سلمت مركبته الى مخفر العارضية.

نافذة على األمن
الفريق متقاعد/ طارق حمادة

سمو رئيس الوزراء والتكليف »السامي«
حسم صاحب الســمو حفظه اهلل ورعاه الشيخ 
صباح االحمد امر احلكومة اجلديدة بتكليف سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك الصباح 
ليتولى املسؤولية الوطنية في هذه املرحلة الهامة 
واحلساســة من تاريخ وطننا الغالي، ال شك ان 
التكليف السامي انطلق من ان سمو الشيخ جابر 
هو االنسب ليرأس احلكومة في تلك املرحلة مبا 
يحقق اآلمال والطموحات التي يسعى اليها جميع 
الكويتيني. برأيي ان كل الشواهد تؤكد مبا ال يدع 
مجاال للشك ان سمو رئيس الوزراء احد اخلبرات 
الوطنية الكبيرة، وقطع شوطا كبيرا في حتقيق 
طموحات املواطنني، وكان من املهم ان يستكمل 
مسيرة البناء والتنمية، وخالل احلكومات املتعاقبة 
التي تولى فيها الشــيخ جابر املبارك املسؤولية 
وتصدى للعديــد من القضايا امللحة واألولويات 
وقطعت بشــأنها انطالقا من استراتيجية علمية 
وعملية بدءا من التركيبة الســكانية والتصدي 
للعمالة الهامشية مرورا بالقضية اإلسكانية وتراكم 
الطلبات والبطالة ومعاجلة اخللل في منظومة عمل 

وزارة الصحة.
احلكومة في هذه املرحلة حتتاج الى بيئة مناسبة 
مبا ميكنها من اداء مهام عمله على الوجه االكمل، 
أهمها وباعتقادي ان يقوم اعضاء السلطة التشريعية 
مبد يــد التعاون. ولعل في الرســالة التي نقلها 
اميرنا الى رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن حتمل 
في طياتها آماالً بتحقيق هذا الهدف الذي يجعل 
احلكومة املقبلة تعمل بشكل يلبي املطلوب منها.

 فمبدأ التعاون بني الســلطتني محور مفصلي، 
ويستلزم طي صفحة املاضي وبدء مرحلة جديدة 
بعيدا عن التلويح بأداة االســتجواب مع امياننا 
بأهمية هذه االداة الدستورية، ولكن باعتقادي 
ان التلويح بهذه األداة قبل االعالن عن تشكيل 
احلكومة مراهقة سياســية يجب الترفع عنها، 
حتى مننح احلكومة فرصة للعمل قبل احملاسبة. 

ايضا هناك متطلبات من ســمو رئيس مجلس 
الوزراء يجب اخذها بعني االعتبار واجزم بأنها 
غير غائبة عن ســموه بحكــم خبرته وحنكته 
ومترســه في العمل السياسي أال وهي حسن 
اختيار فريق العمل احلكومي بحيث تكون لدى 
الوزراء اجلدد رؤى تنهض بهذا الوطن وحتقق 
الطموحات ويســتطيع فريق العمل او الوزراء 

التعامل مع السلطة التشريعية.
ايضا نحن كمواطنني لدينا متطلبات من السلطتني 
وجب العمل على تنفيذها وهي استكمال معاجلة 
القضايا التي مت البدء فيها وأشــرت اليها وكذلك 
ترجمة رؤية صاحب السمو بتحويل الكويت الى 
مركز مالي وجتــاري، ألن هذا التوجه هو االهم 
بالنسبة لألجيال القادمة، ايضا ال بد من التصدي 
لكافة انواع الفساد، املرحلة التي متر بها املنطقة 
والعالم تتطلب ان نكون جميعا على قدر املسؤولية 

وبإذن اهلل قادرون على ذلك.

آخر الكالم
تابعت ما نشرته »األنباء« االسبوع املاضي بشأن 
اســتحداث مكتب يتبــع االدارة العامة لتحقيق 
املخالفات ويكون معنياً باستدعاء مرتكبي املخالفات 
اجلسيمة غير املباشرة وتفعيل القانون بحقهم، 
واعتقد أن هذا اإلجراء مهم للغاية باعتبار ان البعض 
لم يكن يبالي باملخالفات غير املباشرة، وفي اغلب 
االحيان ينتظرون حلني جتديد السيارة ويراجع 

املرور إلجراء امر صلح.
استدعاء املخالفني وتطبيق القانون بحقهم اسوة 
مبن يرتكبون مخالفات مباشرة امر مهم ويصب في 
اطار حتقيق املساواة مع الوضع في عني االعتبار 
ان املخالفات غير املباشرة خاصة احملررة بواسطة 
الكاميرات نســبة اخلطأ فيها تكاد تكون صفرا، 
ويحق للمخالف معرفة ادق التفاصيل مبا في ذلك 
االطالع على صورة سيارته اثناء ارتكابه املخالفة.

استكمال قعدة مظلمة داخل ساحة
جمعت سيدة وأردنياً في مخفر الرحاب

»اجلنايات« تستدعي شهودًا على تظلم »الفتوى« 
في قضية »داو كيميكال«

هاني الظفيري

اقتيــدت مواطنة من مواليد ١99٠ وأردني من 
مواليد ١99٢ الى مخفــر الرابية للتحقيق معهما 
بعد ضبطهما بحيازة املخدرات متهيدا إلحالتهما 
إلى مكافحة املخدرات. وبحسب مصدر أمني فإن 

رجال أمــن الفروانية رصدوا مركبة متوقفة في 
ســاحة مظلمة في منطقة الرحاب فاقتربوا منها 
بهدوء ليجدوا بداخلها سيدة وأردنيا وبتفتيشهما 
احترازيا لكونهما كانا في حالة غير طبيعية ضبط 
بحوزتهما كيسان بهما مواد مخدرة وحبوب يشتبه 
في أنها مخدرة وأحيلت املركبة الى مخفر املنطقة.

عبدالكريم أحمد

أجلــت محكمة اجلنايــات نظر تظلم إدارة 
الفتــوى والتشــريع من قرار النيابــة العامة 
بحفظ بالغها ضد قياديني وموظفني في مؤسسة 
البتــرول الكويتية على خلفيــة قضية »داو 
كيميكال«، إلى التاسع عشر من نوفمبر اجلاري 

الستدعاء شهود.
وكان دفاع احلكومة قد قدم حملكمة اجلنايات 
ســندات وعقودا وأوراقا ضخمة رأى معها أن 
املتهمني ارتكبوا أخطاء في عقد صفقة مع شركة 
الصناعات البتروكيميائية »داو كيميكال« سببت 
هدرا للمال العام وخســارة الدولة مببلغ ٢.٢ 

مليار دوالر، مطالبا مبحاسبتهم.

»رصد الزالزل«: قوة الهزة من 4 إلى 5 درجات بمقياس ريختر

هزة أرضية تضرب الكويت نتيجة زلزال في العراق.. ومواطنون: شعور مرعب

دارين العلي - عبدالهادي العجمي  
عادل الشنان  - كريم طارق

ضربت الكويــت والعراق 
وإيران مساء أمس هزة أرضية 
شعر بها العديد من املواطنني 
واملقيمني في مختلف املناطق.

ونتجت الهزة التي شهدتها 
الكويت عــن زلزال وقع على 
احلــدود بني العــراق وايران 
وضرب عددا من املدن العراقية 
منها بغداد والبصرة وكركوك 

وآربيل.
وقــال مديــر برنامج دعم 
القرار واملشــرف على  متخذ 
الشــبكة الوطنيــة الكويتية 
لرصد الزالزل مبعهد الكويت 
العلميــة د.عبداهلل  لألبحاث 
العنزي بأن الشــبكة سجلت 
يوم أمــس في متام الســاعة 
٠9:١8:١٧ بتوقيت دولة الكويت 
زلزاال بقوة ٧.٢ درجات على 
العراقية،  احلدود اإليرانية- 
بعمــق ٢٠ كيلومتــرا بباطن 

األرض ويبعــد مركز الزلزال 
مسافة 6٠٠ كيلومتر عن مدينة 

الكويت.

وأضاف د.عبداهلل العنزي 
ان الزلزال شعر به العديد من 
املواطنــني واملقيمني في دولة 

»األنباء« رصدت انفعاالت 
عدد من املواطنني عقب الهزة، 
حيث أكدوا انهم للمرة األولى 
ميرون بهذه التجربة املرعبة، 
مضيفني انه »شــعور مفاجئ 

ومرعب«.
في البداية، قالت املواطنة 
وداد املزيد انها شــخصيا لم 
تشــعر بالذعر ولكن خشيت 
علــى أطفالهــا الذيــن كانــوا 
يلعبــون فــي حديقــة املنزل 
وشــعروا بالهزة وهرعوا من 
مكانهم، داعية اهلل ان يحفظ 
الكويت وشعبها من كل مكروه.
املواطن  بــدوره، أوضــح 
أحمد الكوح ان الهزة األرضية 
في منطقة اليرموك استمرت 
لبضع ثوان، الفتا الى انه لم 
يشعر باخلوف منها، متمنيا 
اال يكون قد نتجت اي أضرار 

عنها.
مــن جانبه قــال، عبداهلل 
العجمي وهو من سكان منطقة 
الرقة: كنت على سريري وفي 

مرة اشعر بالزلزال فيها خاصة 
وإني الحظت االهتزاز على باب 
الديوانية والتلفزيون، واحلمد 

هلل على كل حال.
أوضــح  ناحيتــه،  مــن 
عبدالرحمن املطيري من سكان 
منطقــة الظهر، ان هــذه اول 
مرة في حياته يشعر بالهزة 
األرضيــة فمنــذ وقــت ليس 
بالبعيد حدثــت هزة ارضية 
لكننــا لم نشــعر بهــا مثلما 
شــعرنا بها الليلة، داعيا اهلل 
ان يحفظ الكويت من كل سوء.

وأكد محمد خلف أنه شعر 
بالهزة منذ الوهلة األولى مما 
جعله يسرع في إحضار أطفاله 
الصغــار الذيــن لــم تتجاوز 
أعمارهم ٣ سنوات، ثم سارع 
في إيقاظ زوجته النائمة التي 
اعتقــدت في بدايــة األمر أنها 
مزحــة و»مقلب« مــن مقالبه 
املعتادة، الفتا إلى أنه ترك كل 
مقتنياته في املنزل ولم يكترث 
ألي شيء سوى سالمة أسرته.

الكويــت نظــرا لقــوة الهزة 
التي حدثــت على  األرضيــة 
العراقية،  احلدود اإليرانية- 
مؤكدا ان هذا الزلزال ال يشكل 
أي خطورة على دولة الكويت 
ولكــن مت الشــعور بــه نظرا 
لقوته ولقــرب موقعه، الفتا 
أن الهزة تتراوح قوتها من 4 
إلى 5 درجات مبقياس ريختر.

بدوره، اعلن خبير األرصاد 
اجلوية عيسى رمضان ان ما 
شعر به سكان الكويت في عدة 
مناطق من البالد أمس ما هو 
اال انعكاس للزلزال الذي ضرب 
احلــدود العراقية ـ اإليرانية، 
داعيا اجلميع لالطمئنان وعدم 
اخلــوف، مؤكدا عــدم وجود 

أخطار على الكويت. 
هــذا، وقد شــهدت العديد 
مــن املناطق خــروج عدد من 
املواطنني واملقيمني الى الشارع 
هربــا من صدمة الهــزة التي 
أصابتهم وخوفا من ســقوط 

املباني عليهم.

حلظات شعرت بهزة أرضية، 
وكنت أظن ان السبب هو اعمال 
الهدم التي تتم في منزل أحد 
اجليران، وخرجت مسرعا ألرى 
ماذا يحدث في اخلارج، وسألت 
احلارس فأخبرني ان العمال 
انتهوا من العمل عصرا فرجعت 
الى غرفتي ألرى قنينة املياه 

قد سقطت على األرض.
مــن جهتــه، روى ســعد 
الهاجــري وهــو مــن منطقة 
الفحيحيل ما حدث معه قائال: 
في ثواٍن شعرت بالرعب خاصة 
وإني قد انتهيت من التسوق 
أنــا وأبنائي ففتحــت أبواب 
سيارتي وذهبت ألحد احملالت 
القريبة، وسألت عن هذه الهزة، 
فانطلقت الى سيارتي وعندما 
صعدت قال لي ابني األكبر »يبا 

يقولون فيه زلزال«. 
في السياق ذاته، قال محمد 
الكندري وهو من سكان منطقة 
الرقة: كنت أشاهد التلفزيون 
عند حــدوث الهزة وهذه اول 

أما جنوى سالمة، فأشارت 
إلى أنه فور عودتها من عملها 
وأثناء تناولها العشاء سمعت 
صرخات اجليران وهلعهم مما 
جعلها تنطلق مسرعة لتعرف 
الســبب لتتفاجــأ باجلميــع 
وهم يصرخون بصوت واحد 
زلزال، الفتة إلى أنها أسرعت 
لترتدي حجابهــا مرة أخرى 
ومن ثم تسابقت مع اجلميع 
للنزول على الدرج خوفا من 
املصاعد التــي تركت فارغة، 
على الرغم من أنها تسكن في 

الدور العاشر.
من جهة أخرى، يشير فايز 
علي إلى أنه من سكان منطقة 
الساملية إال أنه تواجد في حولي 
مسرعا لالطمئنان على والديه 
الكبــار فــي الســن وذلك بعد 
تأكده من أنهم أسرعا مبساعدة 
اجليران في النزول إلى الشارع، 
مشيرا إلى انه يعمل في الكويت 
منذ ١٠ أعوام لكنه لم يشهد مثل 

هذه احلادثة من قبل.

)احمد علي( مواطنون ومقيمون في الشارع عقب الهزة األرضية  
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مشهد من أحد الشوارع
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