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ترأس وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد اجتماعا 
ضم وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لش���ؤون األم���ن اجلنائي رئيس 
اللجنة املشكلة ملشروع منظومة املراقبة األمنية الفريق غازي العمر 
وأعضاء اللجنة، ملتابعة سير تنفيذ املنظومة وخطوات العمل التي متت 
بالفعل واملراحل املستقبلية إلجناز املشروع. وشدد اخلالد على اهتمام 
القيادة العليا مبوضوع املنظومة األمنية ملا تشكله من أهمية بالنسبة 
لالستراتيجية الشاملة للبالد. وأكد في االجتماع الذي ضم وكيل وزارة 

الداخلية املساعد لشؤون اجلنسية واجلوازات اللواء مساعد املشعان 
ووكيل الوزارة املس���اعد لشؤون أمن املنافذ اللواء يوسف السعودي 
ووكيل الوزارة املساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ أحمد 
النواف وعددا من كبار القيادات األمنية، على ضرورة حتقيق الغايات 
القصوى من مشروع منظومة املراقبة األمنية من خالل االستفادة من 
خبرات االستشاريني والفنيني، على ان يتسم التعاقد بالوضوح الكامل 

والرؤية الشاملة والشفافية املطلقة.

الخالد: مشروع منظومة الرقابة األمنية ركيزة إستراتيجية لنا

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

محكمة الوزراء تحفظ بالغًا ضد الخالد والشمالي

»الجنايات« تؤجل دعوى »سكوب« لحضور ضابط الواقعة

 السجن مع وقف التنفيذ للمتهمين
بقضية الجهاد في أفغانستان

قضت الدائرة اجلزائية اخلامسة مبحكمة 
أول درجة برئاسة املستشار عماد املنديل وأمانة 
سر سالم الوهيبي بحبس املتهمني الستة في 
قضية أمن الدولة رقم 2009/6 ثالث سنوات مع 
الشغل وأمرت بكفالة 300 د.ك. لكل متهم لوقف 
النفاذ بعد أن أدانتهم بالقيام بعمل عدائي ضد 
قوات التحالف في أفغانستان. وعقب صدور 
احلكم صرح احملامي أس����امة املناور املوكل 
للدفاع عن أحد املتهمني ل�  »األنباء« بأن هذا 
احلكم حكم����ا ابتدائيا قابل للطعن عليه أمام 

محكمة االس����تئناف مؤكدا أنه يسعى إلثبات 
براءة موكله من التهمة املسندة إليه. كما صرح 
احملامي مبارك الوهيبي بأنه س����يقدم طعنا 
باالس����تئناف لصالح موكله الذي أكد أيضا 

براءته من التهمة املسندة إليه.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمني 
الس����تة » تهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة 
أجنبي����ة والذي من ش����أنه تعريض الكويت 
لقطع العالقات الديبلوماسية مع تلك الدولة 

مما يضر بوضعها السياسي.

اصدرت جلن����ة التحقيق 
اخلاصة مبحاكمة الوزراء امس 
قرارا بحفظ البالغ املقدم من 
احملامي مبارك املطوع ضد كال 
الداخلية الشيخ  من وزيري 
جابر اخلالد واملالية مصطفى 
الشمالي، حول ما اثير خالل 
البرملانية عن  االنتخاب����ات 

استخدام املال السياسي عن 
طريق شراء االصوات لعدد من 
املرشحني. كان املطوع قد طالب 
ببطالن نتائ����ج االنتخابات 
البرملانية ومبحاكمة الوزيرين 
لتقصيرهما في اداء دورهما، 
واعتمدت جلنة التحقيق على 
عدم ضلوع الوزيرين في اي 

العام  جرائم تتعلق بامل����ال 
التهم  الش����اكي عن  وعدول 
املوجهة سابقا الى الوزيرين 
وحتميله املسؤولية لبعض 
قياديي الوزارتني وهو ما ال 
تختص ب����ه محكمة الوزراء 
فضال عن تراجع الشهود عن 

تصريحاتهم الصحافية.

أجلت محكم����ة اجلنايات أمس برئاس����ة 
املستشار عماد املنديل وأمانة سر سالم الوهيبي 
قضية أمن الدولة املرفوعة ضد قناة سكوب 
الفضائية واملتهم فيها كل من مرشح الدائرة 
الثانية خليفة اخلرافي ومذي����ع القناة بداح 
الهاجري، خالد السهلي، محمد طالل السعيد، فهد 
السالمة وأحمد عبداللطيف عبدالغني، جللسة 

4 نوفمبر الستدعاء ضابط أمن الدولة.
وق����د صمم احملامي فيصل عيال العنزي � 
محامي سكوب واملتهمني � علي استدعاء ضابط 

أمن الدولة ملناقشته في الكثير من األقوال التي 
أبداها أمام النيابة ومحضر الضبط وحترياته. 
وكان املتهمون قد أنكروا التهم املسندة إليهم 
خالل التحقيق معهم في النيابة العامة وأمام 
احملكمة، موضحني أن م����ا صرح به اخلرافي 
للقناة لم يقصد به اإلس����اءة لصاحب السمو 
األمير، فذاته مصونة مبوجب الدس����تور وال 
متس، وأن القناة ل����م تبث تصريح اخلرافي 
بالكامل، وأن اخلرافي كان يتمنى لو استطاع 

أن يشرح املعنى احلقيقي لتصريحاته.

املطعم الذي ضبط عماله يذيبون الدجاج في املراحيضأحد األوكار التي متت مداهمتها خالل احلملة أمس

)محمد ماهر(املهربون اإليرانيون الثالثة وأمامهم كمية املخدرات املضبوطة

ضبط 3 إيرانيين حاولوا تهريب 80 كيلوغرامًا من المخدرات

حملة الجهراء تكشف مطعمًا يذيب الدجاج في »المراحيض«
هاني الظفيري

متكن رجال أمن اجله���راء من اغالق 
5 ش���قق كانت تس���تغل كأوكار لسرقة 
االتص���االت الدولية باالضافة الى ضبط 
مطعم كان يقوم العمال فيه برذابة الدجاج 
املجمد في املراحيض، وكانت احلملة قد 
انطلقت باشراف مدير محافظة اجلهراء 
العميد عايض العتيبي ومساعده العميد 
غلوم حبيب وبقيادة النقيب مطر سبيل 
وذلك بالتنس���يق مع فريق خاص تابع 
ل���وزارة املواصالت فيم���ا يتعلق برصد 

ومداهمة اوكار االتصاالت الدولية.
وقال مصدر امني ان احلملة انطلقت 
صباح امس حيث مت ضبط 28 وافدا يقومون 
بسرقة االتصاالت الدولية من بينهم خمسة 
يقومون بادارة هذه األوكار، واشار املصدر 
الى ان احدهم قام بوضع شبكة متتد في 
ارسالها الى مسافة 8 كيلومترات ومتتد 

على مسافة منطقة اجلهراء.

وأردف املص���در األمني ب���أن احلملة 
استكملت مش���وارها بعد اغالق األوكار 
الى أحد املطاعم في منطقة اجلهراء والذي 
يقوم عماله باذابة الدجاج والطهي داخل 
املراحيض ليتم اغالق احملل ويتم حترير 
مخالفة في حقه، هذا وقام رجال احلملة 
بضبط 48 بائعا متجوال ومخالفا لقانون 

االقامة.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
متكن رجال خفر السواحل بالتعاون 
مع رجال مباح���ث العاصمة من احباط 
محاولة تهريب 80 كيلوغراما من املخدرات 
حاول 3 ايرانيني ادخالها عبر البحر الى 
منطقة شاليهات بنيدر حيث مت القبض 
عليهم هن���اك وبحوزتهم كامل البضاعة 
التي قدرت ب� 40 كيلوغراما من الترياق 
املخدر و40 كيلوغراما من احلشيش حديث 

التصنيع.
وفي التفاصيل كما يرويها مصدر أمني 
ان معلوم���ات وردت الى مدير عام ادارة 
خفر السواحل العميد جاسم الفيلكاوي 
ومس���اعده العميد سليمان بن ناجي عن 
دخول زورق مش���بوه للمياه االقليمية 
الى ش���اطئ شاليهات  الكويتية ويتجه 
بنيدر، وعليه أوع���ز الفيلكاوي لزوارق 
خفر السواحل مبتابعة الزورق ووضعه 
حتت املراقبة ملعرفة سبب دخول الزورق 
بشكل قريب، وبعدها كلف رجال البحث 

والتحري التابعني خلفر السواحل مبتابعة 
مكان رسو الزورق وضبط من فيه، والحقا 
مت التنسيق مع رجال املباحث اجلنائية 
بقيادة اللواء عبداحلميد العوضي الذي كلف 
رجال مباحث العاصمة مبتابعة القضية 
بالتنس���يق مع رجال بحث وحتري خفر 
السواحل لتثمر اجلهود األ منية بالقبض على 
شخصني كانا على منت الزورق بعد تطويق 
منطقة الشاليهات وبحوزتهما املخدرات، 
اال انه تبني لرجال املباحث ان هناك ثالثا 
متكن من الهرب قبل مداهمة الزورق، وعليه 
قام رجال املباحث بحملة تفتيشية حتى مت 
القبض على املهرب االيراني الثالث بعد 12 
ساعة من هروبه، هذا ومتت احالة املتهمني 
الثالثة واملخدرات واملضبوطة الى جهات 
االختصاص الستكمال التحقيقات ملعرفة 
من وراء استيراد هذه الكمية الكبيرة من 
املخدرات خاصة ان رجال املباحث يعتقدون 
ان املخدرات مت اس���تيرادها حلساب احد 

التجار.

بتنسيق أمني بين رجال خفر السواحل والمباحث الجنائية

إغالق 5 أوكار لالتصاالت بالتنسيق مع »المواصالت«

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2
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للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار
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2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع
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مبـيعات
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پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 
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