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(قاسم باشا)د.سلطان الدويشالسفير املصري أسامة شلتوت السفير املصري أسامة شلتوت ود.سلطان الدويش وعدد من احلضور أمام القطع األثرية اخلمس 

اآلثار التي ضبطتها السلطات الكويتية في الفترة املاضية والتي مت تسليمها للسلطات املصرية

د.الدويش: هذه ثاني مرة نسلم فيها األشقاء املصريني آثارًا مهربة منها غطاء التابوت والقطع األثرية وهي مضبوطات منذ عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩

اسـتعنا بخبراء من جامعة الكويت وخبير پولندي للتأكد من األثآر وثبت أنها تضم ٣ قطع أصلية وقطعتني بهما شـكوك
الكويـت متنع تهريب اآلثار ومـع االتفاقيات الدولية.. ونعمل على أال نكون مركزًا أو سـوقًا سـوداء لتهريبها من بلدانها

مت القبـض على عـدد من األشـخاص وننظر ما ستسـفر عنه احملكمـة ..والقضاء املصـري يحقق في كيفيـة تهريبها أسامة أبوالسعود

تسلم الســفير املصري لدى البالد 
أسامة شلتوت عددا من القطع األثرية 
التي ضبطتها اجلمارك الكويتية متهيدا 

لعودتها إلى مصر مرة أخرى.
ووجه السفير شلتوت خالل تسلمه 
القطع األثرية مبتحف الكويت الوطني 
صبــاح أمــس مــن مديــر إدارة اآلثار 
واملتاحــف باملجلس الوطنــي للثقافة 
د.ســلطان الدويش والفنــون واآلداب 
بحضــور عــدد مــن قيــادات املجلس 
الوطني وأركان السفارة املصرية الشكر 
للســلطات الكويتية على هذا التعاون 
البناء للمحافظة على اآلثار املصرية.

وقال السفير شلتوت: «نحن سعداء 
بالتعــاون الوثيــق القائــم بــني مصر 
والكويــت والذي أســفر عــن ضبط ٥ 
قطع آثار مصرية مهربة في عام ٢٠١٩، 
ومت التحفظ على هذه القطع، والتعامل 
بني األجهزة القضائية في البلدين وفي 

مقدمتها النيابة العامة».
وتابــع قائال: «قام وفــد من النيابة 
العامة املصرية بزيارة الكويت مارس 
املاضي، ومت االطالع على القطع األثرية 
وإعــداد تقرير عن ذلــك، وكذلك متت 
زيارة خبير في اآلثار املصرية واليوم 
تسليمها الى السفارة املصرية متهيدا 

لعودتها الى مصر».
حتقيق اجلهات القضائية

واســتطرد السفير شــلتوت قائال: 
«القضــاء املصــري يبحــث حاليا في 
كيفية تهريب تلك القطع األثرية وهناك 
بعض األشخاص مت ضبطهم بناء على 
التحقيقات في هذا الشأن، واملوضوع 
منظور حاليا أمــام اجلهات القضائية 
في مصــر، ونحن ننتظر ما سيســفر 

عنه القضاء في هذا الشأن».
وعن التعاون الكويتي املصري في 
املجال الثقافي قال الســفير شــلتوت: 
«نحن نثمن ونقدر ما قامت به الكويت 
وعلى رأسها القيادة السياسية واحلكومة 
الكويتية واألجهزة القضائية واألمنية 
من التعــاون الوثيق مع مصر، ودائما 
الكويــت ســباقة فــي املجــال الثقافي 
واالنفتاح، والكويت حريصة كل احلرص 

على حماية امللكية واآلثار للدول».
وأردف قائال: «نحن نشكر السلطات 

الكويتية على حرصها ويقظة اجلمارك 
الكويتية في ضبط تلك القطع األثرية 
وتسليمها إلى مصر في إطار التعاون 

القائم بني البلدين الشقيقني».
إرث حضاري

وأشار إلى أن مصر استعادت أيضا 
عددا من القطع األثرية املهربة ليس فقط 
من الكويت ولكن من فرنسا وإيطاليا 
وإســبانيا، مؤكدا حرص مختلف دول 
العالــم علــى احملافظــة علــى التراث 
اإلنساني وهذا اإلرث احلضاري وملكية 

تلك اآلثار لبلدانها األصلية.
العالقات الثنائية

وردا على ســؤال عن العالقات بني 
البلدين الشــقيقني واتصــال الرئيس 
السيسي بسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد واالطمئنان على صحة سموه، 
قال السفير شلتوت: «منذ تولي الرئيس 
عبدالفتاح السيسي مهامه رئيسا ملصر 

قبل ٨ سنوات فهناك حرص دائم على 
تطويــر العالقات مــع الكويت وأيضا 
هناك رغبة وإرادة سياسية بني قيادتي 
البلديــن على تفعيل كل أطر التعاون، 
وهناك اتصاالت مســتمرة لالطمئنان 
والتشاور بني قيادتي البلدين، ومن هذا 
املنطلق جاء اتصال الرئيس السيسي 
بسمو ولي العهد لالطمئنان على صحة 
ســموه وأيضا للتشاور حول القضايا 
اإلقليمية والدولية التي حتيط بوطننا».

تعاون مثمر
مــن جهته، قــال مديــر إدارة اآلثار 
واملتاحــف باملجلس الوطنــي للثقافة 
د.ســلطان الدويــش: «نحــن ســعداء 
بالتعاون مع اإلخوة في جمهورية مصر 
العربية وتسليم هذه القطع األثرية، وهي 
املرة الثانية التي نســلم فيها اجلانب 
املصري آثارا مصرية مهربة، حيث كانت 
املرة األولى بتسليم غطاء التابوت األثري 
في عام ٢٠١٨، وهو قطعة أثرية مهمة».

وأضــاف د.الدويش قائال: «واليوم 
نســلم اجلانب املصــري ٥ قطع أثرية 
والتي ضبطتها اجلمارك في عام ٢٠١٩، 
وهناك اتفاقية مع إدارة اجلمارك بعرض 
اي قطــع أثرية مشــتبه بها على إدارة 
اآلثار واملتاحــف، حيث يقوم اخلبراء 

باإلدارة بفحصها».
وأضاف قائال: «استعنا بخبراء من 
جامعة الكويت متخصصني باحلضارة 
املصريــة وتعرفنــا على هــذه القطع، 
والتــي تضم ٣ قطع أثريــة وقطعتني 

بهما شكوك».
واستطرد د.الدويش قائال: «استعنا 
بخبير پولندي حيث تعرف على هذه 
القطع، حيث متت كتابة تقرير مفصل 
عــن املوضــوع ومت عــرض األمر على 
النيابة، وأخــذ فترة من الوقت الى ان 
أصدرت النيابة العامة الكويتية قرارها 
بأن تعود هذه القطع إلى مكانها األصلي، 
كما هو منصوص عليه في االتفاقيات 

العاملية».

وأضاف: «ونحن اليوم نقوم بتسليم 
هذه القطاع األثرية للســفارة املصرية 
لنقل هذه القطاع واسترجاعها ملصر».

سوقا سوداء لآلثار
 وشــدد د.الدويش على ان الكويت 
متنع تهريب اآلثار مضيفا: «نحن ضد 
تهريب اآلثــار ومع االتفاقيات الدولية 
في هذا الشأن، وأال تكون الكويت مركزا 
أو سوقا سوداء لتهريب اآلثار، فهناك 
مشاكل في بعض الدول العربية وهناك 
عمليات تهريب لآلثار ونحن نتصدى 

لذلك».
وتابــع قائــال: «هنــاك تعــاون بني 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
واجلمارك والداخلية واخلارجية في هذا 
الصدد، ففي عام ٢٠١٤ ســلمنا للعراق 
الشــقيق ٤٤ قطعــة أثرية مت ضبطها، 
ونحــن مســتمرون بتدريــب الكوادر 
الوطنية بالتعاون مع اجلمارك ملواجهة 
تلك اجلرائم». وشدد على ان الهدف هو 
منع أي تصدير لتلك اآلثار من الوطن 
العربي الى الكويت. وأوضح ان القطع 
اخلمس التي ضبطتها اجلمارك الكويتية 
مت تهريبها من مطــار األقصر وجاءت 
دفعة واحدة، حيث مت ضبطها في مطار 
الكويت والتعرف عليها انها قطع أثرية 
مصرية ومت كتابة تقرير مفصل عنها.

السفير أسامة شلتوت تسّلم ٥ قطع أثرية مصرية ضبطتها السلطات الكويتية
ثّمن التعاون مع اجلهات الكويتية خالل تسلمه إياها من متحف الكويت الوطني متهيداً إلعادتها إلى القاهرة

م جلنة فنية إلجنازها مشروع رماية «األمن العام» الزعبي كرَّ

محمد اجلالهمة

فــي إطار حــرص النائــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
الشيخ أحمد النواف على االرتقاء بأداء 
العسكريني في قطاع األمن العام من 

ضباط وأفراد، بحيث يؤدي مهام عمله 
امليداني بالصورة اجليدة، مت االنتهاء 
من صيانة وتشغيل ميادين الرماية 
التابعة لألمن العام والتي سيجري 
فيها منتسبوه بالتدريب الدوري على 

استخدام األسلحة.

ويوم امس، قام وكيل قطاع األمن 
العام اللواء فراج الزعبي باستقبال 
وتكرمي أعضــاء اللجنة الفنية التي 
أجنزت مهام صيانة وتشغيل امليادين.

وتوجه اللواء الزعبي بالشكر الى 
أعضاء اللجنة على جهودهم الكبيرة 

في إجناز املشــروع املهــم واألعمال 
املوكلة اليهم ومبا ميكن رجال العام 

من أداء مهام عملهم.
يشــار إلى ان قطــاع األمن العام 
ميداني ومهامه عديدة في حفظ األمن 

وتطبيق القانون.

تنفيذاً لتعليمات النائب األول وبهدف االرتقاء بالعاملني في القطاع

وكيل قطاع األمن العام متوسطاً املكرمني من أعضاء اللجنة ملشاهدة الڤيديواللواء فراج الزعبي مكرماً أحد أعضاء اللجنة

ملشاهدة الڤيديو

«التمييز» تبرئ عضوًا في «املناقصات» 
ورجل أعمال من «رشوة اإلسعاف»

عبدالكرمي أحمد

أصدرت محكمة التمييز برئاسة املستشار 
صالح املريشد حكمها بقضية رشوة مناقصة 
مركبات اإلسعاف في وزارة الصحة، املتهم فيها 
عضو سابق في جلنة املناقصات ورجل أعمال 
وموظف في شــركته، حيث ألغت حكم إدانة 
األولني وقضت مجددا ببراءة املتهمني جميعا.

وأحيل املتهمان إلى احملاكمة بعد بالغ من 
هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، حيث اتهم املتهم 

األول بصفته عضوا في جلنة املناقصات بقبول 
عطية لنفسه ولزوجته عبارة عن ٣ مركبات من 
وكالة السيارات الفائزة باملناقصة قيمتها ١٤٨ 
ألف دينار تســلمها من املتهم الثاني بواسطة 
متهم ثالــث. ووجه إلى املتهم األول أنه تلقى 
الرشوة مقابل إخالله بعمل من أعمال وظيفته، 
إذ وافــق على طلب الوزارة التعاقد املباشــر 
على سيارات إسعاف من الشركة، ومرر طلب 
التصويــت مبوافقة أعضاء اجلهــاز املركزي 
للمناقصات دون حضور ممثل وزارة الصحة.

موظفة في «اإلقامة» إلى النيابة لتلقيها 
رشوة مقابل معامالت غير مستوفاة

أحمد خميس

قال مصدر أمني إن اإلدارة 
العامة ملباحث شؤون اإلقامة 
ســتحيل إلى النيابة العامة 
موظفــة تعمــل فــي قطــاع 
اإلقامة إلجنازها معامالت غير 
مستوفاة «مقابل مبالغ مالية»، 
فيما جار حصر املعامالت التي 
أجنزتهــا املوظفــة وحتديد 
أشخاص تلقت منهم املساعدة 
في أعمالها املخالفة للقانون 
ومعرفة ما إذا كانوا شركاء لها 

أم أنهم كانوا يقدمون لها املساعدة من منطلق 
الزمالة والصداقة أو أنهم كانوا يستفيدون منها.

ويأتي توقيف املوظفة في إطار استراتيجية 
النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء وزير 
الداخلية الفريق اول الشيخ أحمد النواف ووكيل 
الوزارة الفريق أنــور البرجس في التصدي 
لكل أوجه الفساد والتعامل بحزم مع شريحة 
تسيء إلى نفسها في املقام األول قبل أن تسيء 
إلى وزارة الداخلية بكل إداراتها وما تقدمه من 

خدمات متعددة.
إلى ذلك، علمت «األنباء» ان وكيل الوزارة 
الفريــق أنور البرجــس ومبجــرد أن أخطر 
باملعلومــات اخلاصــة باملوظفــة حتى وجه 
بضــرورة التعامل احلاســم ووفــق القانون 
وضبط املوظفة باعتبارها تسيء إلى الوزارة.

وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني 

ان معلومات وردت إلى رجال 
اإلدارة العامة ملباحث شؤون 
اإلقامــة تفيــد بــأن موظفة 
في قطاع اإلقامــة تعمل في 
األرشــيف تقوم باســتقبال 
معامــالت لوافديــن ســواء 
زيارات أو ما شــابه وتنجز 
هذه املعامالت مبقابل مالي.

وأضاف املصدر: مت إجراء 
املزيد مــن التحريات والتي 
أكــدت ان املوظفــة معتــادة 
على هذا الســلوك اإلجرامي 
ليتــم إخطــار وكيــل وزارة 
الداخلية والذي أمر باتخاذ جميع اإلجراءات 
القانونيــة. وأردف املصــدر: مت التواصل مع 
النيابة وإخطارها بكل املعلومات واملبلغ الذي 
اتفقت عليه املوظفة مع املصدر وعليه مت إعطاء 
املصدر املبلغ املرقم بعلم من النيابة العامة. 
وقال: مت التواصل بني املصدر واملوظفة وكل 
هذه احملادثات مســجلة بعلــم النيابة ولدى 
تسلمها املبلغ املرقم فوجئت بأن رجال املباحث 
يحيطون بها ومت إبالغها بأن جميع ما حدث 

موثق صوتا وصورة.
وأكــد املصدر ان املوظفة ســوف تخضع 
ملزيــد مــن التحقيقات علــى أن تعرض على 
النيابة العامة على األرجح األحد املقبل، على 
ان ترفق في ملف القضية األحراز واملمثلة في 
التســجيالت واملبلغ املرقم الذي ضبط معها 
بعد ان تسلمته من املصدر اخلاص باملباحث.

ضبطت متلبسة صوتاً وصورة خالل تسلمها ٦٠٠ دينار من وافد

الفريق أنور البرجس

إغالق ملفات ١٣ قضية سرقة مركبات
عبداهللا قنيص

متكــن رجــال اإلدارة العامــة 
للمباحث اجلنائية من إغالق ملفات 
١٣ قضية سرقة مركبات بضبط 
شخصني من أرباب السوابق، فيما 
اعتــرف املوقوفان، وهما مواطن 
وخليجي، بأنهما كانا ينفقان ببذخ 
على التعاطي وممارسات أخرى 
مشبوهة من حصيلة املسروقات.

وبحســب مصدر أمنــي، فإن 
معلومــات وصلــت الــى رجــال 
املباحث عن خليجي وراء سرقة 

عدة مركبات وأنه يقوم بتفكيك املركبة، وعليه 
مت توقيفه حيث أرشــد عن عدد من املركبات، 
واعترف على مواطن مت ضبطه وأقر هو اآلخر 

بانه شريك في السرقات.
من جهة أخرى، متكــن قطاع األمن العام، 
ممثال مبديرية أمن محافظة حولي، من ضبط 

شــخص وبحوزته ٥٨ زجاجة يشــتبه بأنها 
مواد مسكرة، كما قامت مديرية أمن محافظة 
األحمدي بضبط حقيبة بداخلها مواد يشتبه 
بأنهــا مخــدرة، حيث متت إحالة الشــخصني 
واملضبوطات الى جهــات االختصاص، وذلك 

التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهما.

املركبات التي أرشد عنها اللصان

احلكم النهائي بقضية قتل 
«فرح» اخلميس املقبل

عبدالكرمي أحمد

ترافعت النيابة العامة أمس أمام الدائرة اجلزائية 
الثانية في محكمة االســتئناف باجلناية املتهم فيها 
املواطــن «ف.ص» بقتل املواطنة «فرح أكبر»، حيث 
طالبت برفض اســتئنافه وتأييــد حكم محكمة أول 

درجة القاضي بإدانته بعقوبة اإلعدام.
كمــا ترافع دفــاع طرفي اجلرمية أمــام احملكمة، 
حيــث طالب وكيل ورثة املجنــي عليها بتأييد حكم 
أول درجة، مؤكدا اقتراف املتهم جلرميته مع ســبق 
اإلصــرار والترصد، فيما طالب محامي املتهم بإلغاء 
هذا احلكم، مدعيا أنه لم يقتلها وبادر بإسعافها إلى 

املستشفى.
وقررت احملكمة حجز الدعوى للحكم في ٢٣ اجلاري.


