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إعداد: مؤمن المصري

نف���ت خبي���رة الطب 
الش���رعي أمس وجود أي 
آث���ار ألي اعتداء جنس���ي 
أو إصابات قاتلة بجس���د 
املواطنة التي وجدت جثتها 
مختنقة في شقتها مبنطقة 

املهبولة منتصف 2009.
ج���اء هذا خ���ال نظر 
اس���تئناف املتهم بقتلها، 
والذي بدا متماس���كا، أمام 
محكمة االستئناف برئاسة 
املستشار محمد بوصليب 
وعضوية املستشارين علي 
الدريع وعزت أبواخلير في 
حضور رئيس أمناء س���ر 
الدوائر اجلزائية مش���عل 

الشمري.
وقد أجلت احملكمة نظر 
الدعوى جللس���ة 3 مايو 
املقبل الس���تدعاء ضابط 
املباح���ث وخبي���ر األدلة 

اجلنائية ملناقشته.
وبدأت اجللسة مبحاصرة 
فري���ق الدفاع ع���ن املتهم 
واملكون من احملامني خالد 
العن���زي وإبراهيم األثري 
وجني���ب الوقي���ان وعلي 
العصفور الطبيبة الشرعية 
س���هام ولي���ام بوابل من 
التي أجابت عنها  األسئلة 
بشرح واف حسبما جاء في 
تقريرها اخلاص بتشريح 

جثة املجني عليها.
هل باس��تطاعتك حتديد 
األسلوب أو الوسيلة التي مت 

بها خنق املجني عليها؟ 
الوفاة في هذه الواقعة 
ق���د تكون حدثت بس���بب 
إسفكسيا اخلنق باستخدام 
اليد مع تداخل أجسام أخرى 
كانت املجني عليها ترتديها 
والسلس���لة  كاحلج���اب 
التي كان���ت موجودة على 

العنق.
هل ت��رك اجلاني أي أثر 

على جسد املجني عليها؟
ه���ذا س���ؤال يتعل���ق 
بالبصمة الوراثية ويسأل 

.DNA �عنه خبير ال
في  اجلث��ة  عاينت  ه��ل 
مكان احل��ادث أم أنها نقلت 

إليك لفحصها؟
ف���ي م���كان  عاينته���ا 

احلادث.
هل بدت عل��ى اجلثة أي 
مظاه��ر تن��م ع��ن مقاومة 

املجني عليها؟
اخل���دوش التي وجدت 
على العنق قد حتدث نتيجة 
ملقاومة املجني عليها للجاني 
أثناء خنق���ه لها. كما ظهر 
ج���رح صغير في أصبعها 

وكدمتان في مؤخرة فروة 
الرأس أعتقد أنها بس���بب 

سقوطها على ظهرها.
هل تتف��ق هذه اآلثار مع 
واقع��ة قتل أم أنها قد تكون 

لسبب آخر؟
هذه اإلصابات تدل على 
مقاومة م���ن املجني عليها 

أثناء خنقها.
ه��ل م��ن املتص��ور أن 
تكون السلس��لة التي كانت 
ترتديها املجني عليها س��ببا 

في اخلنق؟
كا. ب���ل كانت عنصرا 
مس���اعدا على اخلنق هي 

واحلجاب.
هل من املتصور أن تدل 
اجل��روح الثابت��ة في أصبع 
والس��حجات  عليها  املجني 
في الرأس عل��ى أن املجني 
عليها مت س��حبها من مكان 

آلخر، أم مجرد سقوطها؟
كان هناك انسكاب دموي 
الرأس وليس  حتت فروة 
جرح���ا خارجي���ا ظاهرا. 
ومن املمكن ح���دوث مثل 
هذه اإلصابات من السقوط 
وليس لها أي أثر في حدوث 

الوفاة.
هل من املمك��ن أن يأتي 
حدوث مثل ه��ذه اإلصابات 
باملجني عليها دون مقاومة؟

هذا يتوقف على املجني 
عليها إذا كانت قد متاسكت 
مع اجلاني، وهذا ليس من 
اختصاصي وإمنا اختصاص 
خبير ال� DNA، وقد أرسلت 
أظافر املجن���ي عليها إليه 

لفحصها.
لوج��ود  تفس��يرك  م��ا 
س��حجات بص��در املجن��ي 

عليها؟
قد يكون بسبب االحتكاك 
أثناء التماس���ك مع املتهم، 
وهي إصابات سطحية ال أثر 

لها في إحداث الوفاة.
ه��ل من املمك��ن أن يتم 

اخلنق باستخدام حبل؟
لم تكن هناك آثار جدائل 
حبل على عنق املجني عليها 
ليمكن تأكيد ذلك بصورة 

قاطعة.
ه��ل ميك��ن أن يك��ون 
وجود احلج��اب حائال دون 
وج��ود آث��ار ألدوات أخرى 
ارتكاب  في  اس��تخدامها  مت 

اجلرمية؟
ال أس���تطيع أن أؤكد أو 

أنفي ذلك.
العلم��ي  التفس��ير  م��ا 
جث��ة  لوج��ود  واملنطق��ي 
مرتبة  بحالة  عليه��ا  املجني 

رغ��م املقاومة التي تبدو من 
خالل وصف الواقعة؟

قد تكون بنيتها الضعيفة 
وعنص���ر املفاجأة س���ببا 
س���قوطها أرضا وسرعة 

حدوث الوفاة.
هل هناك ما يثبت سبب 
املجني  لقتل  جلوء اجلان��ي 

عليها؟
لم أج���د أي إصابات أو 
آثار تشير لتعرضها العتداء 
جنسي يبرر سبب القتل.

هل هناك ما يدل على أن 
املجني عليها ق��د قتلت في 
مكان ما ومت نقل جثتها إلى 

مكان وجودها بعد ذلك؟
ليس هناك ما يدل على 
ذلك، وال أس���تطيع اجلزم 
بأنه���ا قتلت في مكان آخر 
ثم نقل���ت من���ه ألن ذلك 
يتطلب منتهى احلذر بأال 
تصطدم اجلثة بأي شيء 

أثناء النقل.
وحضرت خبيرة األدلة 
اجلنائي���ة منى الس���داني 
وقررت أم���ام احملكمة أنها 
ليست خبيرة DNA وإمنا 
ب���إدارة مس���رح  موظفة 
اجلرمية، فتم استبعادها 
من الشهادة، وقد طلب دفاع 
املتهم م���ن احملكمة تأجيل 
اس���تجواب خبي���ر األدلة 
العنزي  اجلنائية حم���ود 
والتصريح باستقدام اللواء 
د.إميان طه الشربيني من 
مصر ملناقشة خبير األدلة 

اجلنائية.
كان���ت النياب���ة العامة 
أنه في  قد أسندت للمتهم 
2009/7/20 قت���ل املجني 
عليها عمدا مع سبق اإلصرار 
بأن عقد العزم، وبيت النية 
على ذل���ك بأن قام بخنقها 
بكلت���ا يدي���ه والضغ���ط 
على عنقه���ا قاصدا إزهاق 
روحها. كما أسندت له تهمة 
حيازة أسلحة نارية »ساح 
كاشينكوف وبندقية صيد 
وثاثة مسدسات« وذخيرة 
تستخدم في األسلحة سالفة 
الذكر بغي���ر ترخيص من 
اجلهات املختصة. كما قاوم 
أثناء  ضابطا برتبة نقيب 

تأدية وظيفته.
وقد قضت محكمة أول 
درجة بإع���دام املتهم، كما 
قضت بحبسه ثاث سنوات 
مع الشغل والنفاذ عن تهمة 
حيازة ساح وذخيرة دون 
ترخيص وحبسه ستة أشهر 
مع الشغل والنفاذ عن تهمة 

مقاومة رجال األمن.

المحكمة أجلت نظر الدعوى لجلسة 3 مايو المقبل

الطبيبة الشرعية تدلي بشهادتها أمام »االستئناف«:
»قتيلة المهبولة« ماتت خنقًا ولم تتعرض العتداء جنسي

عبداهلل قنيص
متكن رجال امن مطار الكويت مساء اول 
من امس من ضبط كمية من الدجاج الفاسد 
الذي كان في طريقه للدخول الى احد مطاعم 
مطار الكويت الدولي. وبحسب مصدر امني 
ف����ان معلومات وردت ال����ى رجال امن املطار 
عن وجود نية لوافد عربي الدخال كمية من 

الدجاج غير الصالح لاس����تخدام اآلدمي الى 
املطعم الذي يعمل فيه، وكان الوافد وشريك 
له مواطن قد استصدر ترخيصا الدخال كمية 
م����ن كراتني الدجاج. واش����ار املصدر الى انه 
وازاء هذه املعلومة قام رجال األمن وبالتعاون 
مع رج����ال مباحث املطار بضبط الوافد ومن 
ثم استدعاء ش����ريكه املواطن وحتريز كمية 

الدجاج املضبوطة التي كانت تفوح منها رائحة 
نفاذة عفنة وطلب حضور رجال البلدية الخذ 
عينات من الدجاج، واوضح املصدر انه وقبل 
ان ي����رد تقرير البلدية من املختبرات اعترف 
الواف����د العربي بان الدجاج س����يئ التخزين 
وانه غير مطاب����ق للمواصفات وغير صالح 

لاستهاك اآلدمي.

دجاج فاسد في مطار الكويت

املتهم الهندي وأمامه كمية الهيروين املضبوطة معه

أمير زكي
أحال مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اللواء الش���يخ احمد اخلليفة يوم امس الى نيابة 
املخدرات وافدا هندي���ا بتهمة حيازة مواد مخدرة 
واالجتار فيها لصالح نزيل في السجن املركزي وأرفق 
في ملف القضية كيلو هيروين ولفافات هيروينية 

جاهزة للبيع الى جانب ميزان حساس.
وقال مصدر امني ان معلومات وردت الى اللواء 
اخلليفة عن ان هناك نزيا باكستانيا في املركزي 
بدأ مؤخرا في جتنيد بعض الوافدين بني اجلنسيات 
التي لي���س معروفا عنها االجتار ف���ي الهيروين، 
وعليه كلف اللواء اخلليف���ة رجال ادارة املكافحة 
احمللية بقيادة العقيد احمد الش���رقاوي ومساعده 
املقدم عبداحملسن العباسي والنقيبني حمد الصباح 
وعبدالعزيز العقيلي وامل���ازم اول خالد محارب 
بتتبع حركة االتصاالت الصادرة من هاتف النزيل، 
وبع���د التحريات والرصد متت معرفة وافد هندي 

يعمل حلساب النزيل.
ومضى املصدر االمني بقوله: أخطر مدير ادارة 
املكافح���ة احمللية العقيد الش���رقاوي املدير العام 
اللواء اخلليفة ملا وصلت اليه التحريات، وعليه أمر 
بالتنسيق مع النيابة العامة وبذل املساعي لضبط 
الوافد الهندي متلبسا والذي يعتبر الذراع اليمنى 

للتاجر الباكستاني النزيل.
وأضاف املصدر: استطاع رجال املكافحة احمللية 
استدراج اآلسيوي الى بيع 4 لفافات هيروين تزن 
40 غراما مبقابل 800 دينار ليتم ضبطه بعد تسلمه 
املبلغ املرقم، وباالنتق���ال الى غرفة يقيم فيها في 
الفروانية والتي حرص على تأثيثها بأثاث جديد، عثر 
رجال احمللية أسفل السرير على كيلو من الهيروين 

واعترف باجتاره لصالح النزيل الباكستاني.

الرجيب يعتمد قرارًا بتدوير 40 رئيس قسم في مختلف قطاعات »الداخلية«
أمير زكي

اعتمد وكيل وزارة الداخلية الفريق 
أحمد الرجيب قرارا إداريا بنقل وتدوير 
40 ضابطا يعملون رؤساء اقسام من 
مقر عملهم إلى إدارات اخرى في الوزارة، 

واالسماء كالتالي:
أوال: قطاع األمن اجلنائي

� اإلدارة العامة لادلة اجلنائية:
� إدارة حتقيق الشخصية والبحث 

اآللي:
عبدالرحم����ن  عب����داهلل  مق����دم 
املطيري رئيس قسم حتقيق محافظة 

الفروانية.
رائد عبدالرحي����م محمد العوضي 
رئي����س قس����م حتقي����ق محافظ����ة 

العاصمة.
رائد فيصل مسلط العتيبي رئيس 

قسم حتقيق محافظة حولي.
رائد علي عبدالرحمن املري رئيس 

قسم حتقيق محافظة األحمدي.
رائد يوسف مهدي بوعباس رئيس 

قسم محافظة مبارك الكبير.
نقيب أحمد فوزي بورحمة رئيس 

قسم املعلومات اآللية.
� إدارة مسرح اجلرمية:

رائد خالد يوسف احلساوي رئيس 
قسم معاينة حوادث حولي.

نقيب مش����اري بدر الريش رئيس 
قسم حوادث االحمدي.

نقيب عبدالهادي عاصي الشمري 
رئيس قسم حوادث اجلهراء.

نقيب فيصل بدر يعقوب يوسف 
الباقر رئيس قس����م معاينة حوادث 

مبارك الكبير.
� إدارة االستعراب:

نقيب حسني أحمد الصالح رئيس 
قسم قواعد البيانات.
� إدارة العمليات:

مقدم زاي����د غافل العدواني رئيس 
قسم العمليات.

ثانيا: قطاع اجلنسية واجلوازات:
� اإلدارة العامة للهجرة:

� إدارة هجرة محافظة األحمدي:
رائد سعود ناصر العجمي رئيس 

قسم خدمات املراجعني.
� اإلدارة العامة ملركز اخلدمة:

� إدارة مراك����ز خدم����ة محافظ����ة 
الفروانية:

الهاجري مشرف  رائد ناصر زايد 
مركز خدمة عبداهلل املبارك.
ثالثا: قطاع أمن احلدود:

� إدارة املشاريع احلدودية:
نقيب صقر خالد الصقر رئيس قسم 

اخلدمات املساندة.
اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية

رائد ناصر ب����در الطراروة رئيس 
قسم السكرتارية.

� إدارة احلدود الشمالية:
الرشيد رئيس  رائد مبارك حباب 

قطاع خباري العوازم.
� إدارة احلدود اجلنوبية:

رائد فهد فاح املطيري رئيس قطاع 
النويصيب.

� إدارة األمن البري:
نقي����ب أحمد نايف العنزي رئيس 

قسم األمن البري الغربي.
� إدارة اخلدم����ات املالية واإلدارية 

والصيانة:
رائد عبدالعزيز سعود البراك رئيس 

قسم شؤون العاملني.

رائد عبداهلل فاح املطيري رئيس 
قسم اخلدمات العامة.

� اإلدارة العامة خلفر السواحل:
� اإلدارة الفنية:

نقيب طال عطااهلل إبراهيم رئيس 
قسم االجهزة املاحية والرادار.

نقيب بشار عواض املطيري رئيس 
قسم املستودعات.

نقيب سلمان خالد احمادة رئيس 
قسم اخلدمات املساندة.

� إدارة العمليات:
نقيب خالد يعقوب العمار رئيس 

قسم أمن القاعدة.

رابعا: قطاع األمن العام
� مديرية أمن محافظة العاصمة:

� قيادة منطقة كيفان:
نقيب بش����ار فاح الشباك رئيس 

مخفر شرطة الشامية.
� قيادة منطقة املدينة:

مقدم عبدالعزيز جابر جوير رئيس 
مخفر شرطة فيلكا

� مديرية أمن محافظة الفروانية:
� قيادة منطقة الرابية:

مقدم محمد س����عد العجمي رئيس 
مخفر شرطة الرحاب.

خامسا: قطاع امن املنافذ:
� مركز  التدريب التخصصي:

نقيب حم����د بندر ناصر احلميدي 
البرام����ج  تنفي����ذ  قس����م  رئي����س 

التدريبية.
سادسا: قطاع األمن اخلاص:

� إدارة احلماية اخلاصة:
رائد بدر عبدالكرمي الرباح رئيس 
قس����م احلراس����ات وتأم����ني املقرات 

األميرية.
نقيب عبداهلل وليد البحر رئيس 

قسم التدريب.
نقيب حمد أحمد اجلراح رئيس قسم 

العمليات واملراقبة االمنية.
سابعا: قطاع التعليم والتدريب:

� أكادميية سعد العبداهلل للعلوم 
االمنية:

� كلية الشرطة:
نقيب خالد محمد السعيد رئيس 

قسم اخلدمات املساندة.
� معهد تدريب الضباط:

نقيب بدر فهد املعتقة رئيس قسم 
شؤون االمتحانات.

� اإلدارة العام����ة للدع����م التقن����ي 
والنوعي:

� إدارة التجهيز والصيانة:
نقيب راشد فاح الرشيدي رئيس 

قسم الشؤون الفنية.
ثامنا: قطاع العمليات:

� إدارة مكتب الوكيل املساعد:
رائد ع����ادل محمد الفضلي رئيس 

قسم التنسيق واملتابعة.
نقيب مشاري عبداحملسن العازمي 

رئيس قسم العاقات العامة.
� اإلدارة العامة للدوريات:

� إدارة حماية الشحن البري:
نقيب محمد عبداهلل السبيعي رئيس 

قسم اآلليات والعهد.
� إدارة اخلدم����ات املالي����ة اإلدارية 

والصيانة:
رائد منير مبارك الس����هلي رئيس 

قسم شؤون العاملني.
نقيب محمد جاس����م العلي رئيس 

قسم اخلدمات العامة.

لواء متقاعد يسقط بشيك مزور
بقيمة 50 مليون دوالر صادر من إيرلندا

امرأة وقدمت له وجبة طعام وكتاب، 
غير أن رجال األمن وبتفتيش الكتاب 
عثروا بداخله على ورقة »برودينغ 
كارد« قدمية ومس���جل على ظهرها 
اسم س���يدة، وعندما س���أل رجال 
املباحث اللواء املتقاعد احملتجز على 
ذمة التحقيق عن سر وجود الورقة 
وعن عاقته بالسيدة، رفض اللواء 
املتقاعد احلديث معلا أن هذه الورقة 
يستخدمها كفهرس للصفحات ليعرف 
عدد الصفحات التي يقوم بقراءتها.

بالق���ول ان  ومض���ى املص���در 
التحقيق���ات الت���زال مس���تمرة مع 
اللواء املتقاعد ملعرفة عاقته بالشيك 
املليوني املزور والذي أثبتت التحريات 
الاحقة أنه حاول بالفعل صرفه في 
الكوي���ت ولكنه لم يس���تطع، ومن 
املنتظر أن تتكش���ف كامل تفاصيل 
املقبلة  القليلة  األيام  القضية خال 
خاصة أن رجال املباحث سيقومون 
باستدعاء شركائه املفترضني والذين 
سيتم الكشف عنهم من خال التحري 
عن طريق سجات الصادر والوارد 
لهاتفه وعاقاته التجارية األخيرة التي 
يعتقد أن بعضها كان غطاء لتمرير 

هذا الشيك املزور.

احلديث إال في وجود محاميه.
املذكر  أن  ال���ى  وأش���ار املصدر 
االسكتلندية تتهم الضابط الكبير بأنه 
حاول مع أشخاص في ايرلندا التدبير 
لتزوير شيك بقيمة 50 مليون دوالر 
مسحوبة من احد البنوك االيرلندية 
ومحاولة صرفه عن طريق استخدام 

أشخاص »نافذين« في الكويت.
وأوض���ح املص���در أن���ه وخال 
التحقيقات مع اللواء املتقاعد زارته 

قائمة إلى اليوم.
وح���ول تفاصي���ل القضية التي 
اليزال املتورط فيها حتى اآلن ضابط 
برتبة لواء متقاع���د فإن معلومات 
وردت عن طريق االنتربول الدولي 
إلى الكويت بأن ضابط كويتي يحمل 
رتبة عسكرية كبيرة يحاول صرف 
شيك صادر من أحد البنوك االيرلندية 
قيمته 50 مليون دوالر اميركي في 
الكويت، وعلي���ه بدأ رجال املباحث 
اجلنائية التحرك بع���د إباغ مدير 
عام املباحث اجلنائية اللواء الشيخ 
علي اليوسف الذي أمر رجال مباحث 
حولي وعلى رأسهم العقيد عبدالرحمن 
الصهيل مبتابعة القضية وكشف كامل 

مابساتها.
وأوضح املصدر أن رجال مباحث 
حولي تولوا تطبيق تعليمات اللواء 
اليوسف وبدأوا برصد اللواء املتقاعد 
وقاموا باستصدار إذن نيابي للقبض 
عليه بناء على مذك���رة االنتربول، 
وبالفعل قام رجال املباحث مبداهمة 
منزله والقبض عليه والعثور بحوزته 
على الشيك املليوني املزور، ولم يبد 
أي مقاومة تذكر، ومت نقله للتحقيق 
في املباح���ث اجلنائية حيث رفض 

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة 
»لواء يسقط بشيك مزور ب� 50 
مليون دوالر والباغ جاء من ايرلندا« 
هذا عنوان القضية التي متكن رجال 
املباحث اجلنائية من فك شيفرتها أمس 
األول بعد القبض على ضابط برتبة 
لواء متقاعد وبحوزته شيك بقيمة 50 
مليون دوالر حاول صرفه في الكويت 

عن طريق استخدام الواسطة.
وحول تفاصي���ل القضية التي 
ينتظ���ر أن تتفاع���ل خ���ال األيام 
القليلة املقبلة ويتكشف مزيد من 
التفاصيل ومزيد من املتورطني في 
هذه القضي���ة التي وصفها مصدر 
أمني حتدث ل� »األنباء« بأنها واحدة 
من أكبر القضايا، مش���يرا إلى ان 
مابساتها التزال رهن التحقيق من 
قبل رجال املباحث اجلنائية، وقال 
املصدر ان هذه القضية تشابه في 
ظروفها قضي���ة الوزير البحريني 
املقال منصور بن رجب الذي اليزال 
يخضع للتحقيق في النيابة العامة 
البحرينية والتي اتهمت معه مواطنة 
تدعى )آ.ع.ر( باالش���تراك معه في 
محاولة صرف ش���يك مزور بقيمة 
6 مايني يورو، والتزال قضيتهما 

مفرح الشمري
تقدم الناشط السياسي محمد اجلويهل 
صباح امس بشكوى الى النائب العام 
يتهم فيها وزارة االعام بالتش���هير به 
وس���به وقذفه علنا وذلك على خلفية 
قي���ام وزارة االعام الثاث���اء املاضي 
بارس���ال كتاب حتذر فيه قناة سكوب 
من استضافته في برنامج »مع الناس« 
وال���ذي ظهر فيه يوم اخلميس املاضي 
على مدار ساعتني متهمة اياه في كتابها 

انه مثير للفتنة.
وفي اتصال هاتفي اجرته »األنباء« 
مع اجلويهل قال ان وزارة االعام اساءت 
الى سمعته ومارس���ت السب والقذف 
العلن���ي بحقه في كتابها الذي خاطبت 

فيه قناة س���كوب والتي دعت خاله الى عدم استضافته، 
واوضح اجلويهل: »كتاب »االعام« كان يحوي سبا وقذفا 
بحقي كمواطن فقد جاءت بكتابهم ألفاظ تنال من سمعتي، 
واغرب ما ورد في كتابهم هو استخدام لقب »املدعو« ضدي 
دون املواطن او السيد كما تقتضي الكتب الرسمية، واألهم 
اتهامي بأنني »مثير للفتنة« و»انني ازدري فئة من فئات 
الشعب« و»املس���اس بالوحدة الوطنية«، ويكفي اتهامي 
بأنن���ي مثير للفتنة في وطني حتى اقاضي وزارة االعام 
بأكملها، التي تركت كل شيء وتفرغت لشتيمة املواطنني، 
وعلى هذا االس���اس قمت بتقدمي شكوى ضد وكيل وزارة 
االعام املساعد للشؤون املالية واالدارية بصفته وشخصه 

النه وقع كتابا كهذا يتهمني بأبشع االتهامات.
واضاف اجلويهل: صحيح انه متت احالتي الى النيابة 

العامة بتهم بهذا اخلصوص ولكن هي 
مجرد تهم واالتهام اليزال منظورا امام 
القضاء، وبحسب القانون فاملتهم بريء 
حتى تثبت ادانته، ولكن لاسف ان وزارة 
االعام ممثلة بوكيلها املساعد للشؤون 
االدارية واملالية ثبتت التهمة علي دون 

دليل وال يقني.
واضاف اجلويهل: خال حلقة البرنامج 
»مع الناس« حاولت وزارة االعام ارسال 
فريق من ادارة رقابة املصنفات الفنية 
الى كونترول القناة ملراقبة احللقة ولكن 
ادارة القناة مشكورة رفضت تطبيق مثل 
هذا النوع من الرقابة ولم يتم السماح 

بدخول فريق االعام.
واستغرب اجلويهل كيف تتم احالة 
مقدم البرنامج سعود الورع ومدير القناة الى النيابة العامة 
بسبب استضافتهما لي ولم تتم احالتي كوني مثار اجلدل، 
وقال: رمبا يرون انني خالف���ت قانون املرئي واملس���موع 
في برامج س���ابقة كما اتهمت في قضية سابقة، ولكن هذا 
ال يعن���ي ان امنع متاما من الظهور في القنوات وان ابدي 
رأيي في اي قضية ارى انها متس امن وطني سواء قضية 
مزدوجي اجلنس���ية او غيرها والتي هي قضيتي االولى 

واالخيرة.
وكان���ت وزارة االع���ام قد احالت ام���س االول كا من 
االعامي الزميل س���ع����ود الورع ومدي��ر قناة س�����كوب 
الى النيابة العامة بت��همة مخالفة املادة 10 من قانون املرئي 
واملسموع على خلفية استضافة الناشط الس��ياسي محمد 

اجلويهل.

إحالة الورع إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة المادة 10 من قانون المرئي والمسموع

الجويهل يقاضي »اإلعالم« بتهمة التشهير به وسّبه علنًا

اللواء الشيخ علي اليوسف

محمد اجلويهل

السماح بدخول عائلة مصرية للبالد
فقدت جوازات سفرها العتبارات إنسانية

ضبط مصري يروج ويبيع
»الفياغرا« عبر اإلنترنت في الكويت

ص����رح مدير ع����ام اإلدارة العامة ألمن املنافذ البري����ة العميد محمد 
الدوسري انه في اطار توجيهات وزارة الداخلية بالتعامل بروح القانون 
وأخذ الظروف االنسانية في االعتبار، مت السماح لعائلة مصرية مكونة 
من ثمانية أفراد بالدخول الى الباد عبر منفذ الس����املي بتاريخ 9 ابريل 
اجلاري رغم فقدانهم جوازات س����فرهم اثر حادث سير أدى الى احتراق 
مركبتهم. وأضاف العميد الدوس����ري ان احتراق املركبة أدى الى فقدان 
أفراد العائلة جميع وثائقهم ومستنداتهم ولكن نظرا للحالة االنسانية 
ولكونهم مقيمني بالباد بصورة قانونية باقامات سارية املفعول عدا سيدة 
لديها تأشيرة س����ياحية صاحلة، فقد متت املوافقة على دخولهم الباد 
دون توثيق حركة دخولهم باحلاسب اآللي بكفالة احد املواطنني، كما مت 
سحب وثائق السفر التي بحوزتهم والصادرة من سفارة جمهورية مصر 

العربية الشقيقة بالرياض الشقيقة، الحالتها الى جهة االختصاص.

أمير زكي
متكن رجال اجلرائم اإللكتروني����ة، وهي إحدى إدارات اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية من توقيف وافد مصري يتاجر في األدوات واملنشطات 
اجلنسية، وعثر بحوزته على كميات كبيرة من األدوات واملنشطات اجلنسية 
التي اعترف بأنه قام بجلبها عبر احد البلدان األوروبية بواسطة التهريب. 
وقال مصدر امني ان معلومات وصلت عن ان الوافد يروج لتجارته احملرمة 
عبر وسائل إعانية وأيضا عن طريق االنترنت وعليه قام رجال املباحث 
اجلنائية بإدارة اجلرائم اإللكترونية باس����تدراج الوافد الى بيع 9 أدوات 
جنسية، وحبوب «فياغرا« وحال حضوره لتسليم األدوات وتسلم املبلغ 
املتفق عليه مت ضبط����ه ومن ثم مت االنتقال الى حيث يقيم ليعثر رجال 
املباحث على كميات كبيرة من األدوات واملنشطات اجلنسية واعترف الوافد 
بتهمة التهريب اجلمركي واالجتار في املمنوعات، مشيرا الى ان جتارته 

مربحة للغاية وان الربح من بيع هذه األدوات يفوق ال� %1500.

سجين باكستاني يجّند آسيويين لتوزيع المخدرات
و»ذراعه الهندي« يسقط بكيلوغرام هيروين


