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محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
أدرج وكيل نيابة حولي اسم وافدة فلبينية على قوائم املطلوب 
القبض عليهم واملمنوعني من السفر وذلك بعد ان تقدم مواطن 
ببالغ مؤكدا م خالله ان اخلادمة متكنت من س����رقة مجوهرات 
بقيمة 30 ألف دينار. وقال مصدر أمني ان املواطن قال انه فوجئ 
باختفاء اخلادمة بعد سرقة جواز سفرها، وحينما قامت زوجته 
بفحص مجوهراتها وجدت ان اخلادمة سرقت جميع مجوهراتها 

قبل ان تهرب وسجلت قضية سرقة.من جهة اخرى، أحيلت وافدة 
إندونيسية الى املباحث اجلنائية وسجلت لها قضية حمل سفاح، 
كما ألقي القبض على سائق يعمل في منزل كفيل اآلسيوية بعد 

ان أكدت الوافدة ان احلمل نتاج عالقة محرمة مع اآلسيوي.
على صعيد آخ����ر، ألقى رجال مباحث حول����ي القبض على 
متسول ميني ضبط في منطقة مشرف حيث كان يتسول بتقارير 

طبية مزورة.

خادمة طارت بـ 30 ألف دينار من منزل كفيلها

بعد توقيعه مذكرة للتعاون األمني بين بريطانيا والكويت

الجويهل لـ »األنباء«: لست مالك قناة »السور«
وسأكشف باألسماء 300 مزدوج على الهواء اليوم

 محمد الجالهمة
نفى الناشط السياسي اإلعالمي محمد 
اجلويهل أن يكون هو مالك قناة »السور« 
موضحا انه مجرد صاحب برنامج في تلك 
القناة ال أكثر وال أقل، وقال اجلويهل في 
حديث خص به »األنباء« انه يس���تغرب 
اشارة كثير من وس���ائل اإلعالم الى أنه 
مالك قناة »السور« رافضا البوح بأسماء 

مالك القناة.
وذكر اجلويهل أنه بصدد تفجير مفاجأة 
من العيار الثقيل في برنامج »الراية« الذي 
سيبث في متام الساعة الثانية ظهر اليوم، 

مشيرا الى انه سيكشف بالوثائق اسماء 
300 مزدوج بينهم 200 سوري و100 من 

جنسية خليجية.
وحول مصادره قال اجلويهل: »كوني 
إعالميا وامتل���ك برنامجا جماهيريا فمن 
الطبيع���ي ان تكون لي مص���ادر خاصة 
من الش���رفاء الذين يزودونني مبثل هذه 
الوثائق« وأوضح انه م���ن الطبيعي ان 
يجد البعض في اس���لوبه وطرحه نوعا 
من القس���وة ولكنه اشار الى أن من يجد 
أنه تضرر من برنامج���ي فعليه اللجوء 

إلى القانون.

وعن قضيته التي تسببت في ردة فعل 
نيابية بعد سحبها من محقق واحالتها الى 
النيابة، قال اجلويهل: »ال أجد مشكلة في 
أن ترفع علي قضية من أي شخص ولكن 
هل من املعقول ان يكتب محقق القضية 
امر الضبط واالحضار في 3 صفحات كاملة 
ويذك���ر انني مطلوب للضبط واالحضار 
س���واء كنت داخل الكويت او في االقاليم 
املجاورة ب���را أو بحرا او جوا، اليس هذا 
استهدافا؟ وعامة لن اعلق مبا أن القضية 
احيلت الى النيابة العامة وأنا مع القانون 

وسأمثل أمام أي جهة حتقيق«.

»الداخلية«: اتبعنا اإلجراءات 
القانونية في سحب قضية 

الجويهل من محقق إلى آخر
اك���دت وزارة الداخلية ان االجراءات 
التي اتخذتها في سحب القضية املرفوعة 
ضد محمد اجلويهل من محققها وتسليمها 
الى محقق آخر هي اجراءات مت اتخاذها 

وفقا للقانون.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية  امس 
ان وزارة الداخلية اذ تؤكد حرصها على 
حقوق املواطن���ني واملقيمني فإنها تبني 

احلقائق التالية:
1- تش���ير وزارة الداخلي���ة الى ان 
االج���راءات التي مت اتخاذها جاءت وفقا 
للقانون والقرار اخلاص بالنظام الداخلي 

لالدارة العامة للتحقيقات.
2- متت احال���ة القضية الى النيابة 
العامة، حيث انها تش���كل جنحة السب 
والقذف والتهديد عن طريق رسائل االعالم 

حسب ما جاء بأقوال املبلغ.
وقد صدر قرا وزير الداخلية رقم 3307 
املؤرخ ف���ي 2010/8/8 بتفويض النيابة 
العامة بالتحقي���ق والتصرف واالدعاء 
بهذه اجلنحة، حسب الصالحية املمنوحة 
له وفقا لقان���ون االجراءات واحملاكمات 

اجلزائية.

خالل قرعة اختيار المقبولين في 5 دورات إطفاء

األنصاري: 30 امرأة تقدمت
 لدورة رقيب اإلطفاء

 أمير زكي
شدد نائب المدير العام لشؤون المكافحة وتنمية الموارد 
البشرية في اإلدارة العامة لالطفاء العميد يوسف االنصاري 
على ضرورة وجود العنصر النسائي في مهام االطفاء واعمالها 
بمختلف انواعها، مش���يرا ال���ى ان البعض ينظر إلى االعداد 
المتقدمة للعمل  في االطفاء على انها قليلة ولكنها عكس ذلك 
بفضل ما تزخر به تلك المتقدم���ات من امكانيات ومؤهالت 
عالية تجعلهم يس���اندون اشقاءهم الرجال في تأدية مهامهم 
على اكمل وجه.. جاء ذلك خالل حضوره لمراسم القرعة لعدد 
5 دورات رقي���ب اطفاء من بينها دورة للنس���اء والتي جرت 
في صالة فجحان هالل المطيري بنادي القادس���ية الرياضي 

صباح امس.
واض���اف العميد االنصاري ان تواج���د المرأة في االطفاء 
ليس بجديد عليها حيث س���بق ان عمل���ت ولكن في اعمال 
ادارية كالمهندس���ات في االدارة العامة لالطفاء، الفتا الى ان 
عمل المرأة يأتي ك���دور مكمل لعمل الرجل، ومن ثم تحقيق 
االهداف المرجوة منهم���ا، موضحا ان بعض االعمال تحتاج 
الى تواجد العنصر النسائي ويصعب على الرجل تأديتها او 
التواجد بها كصاالت االفراح ومن ثم جاءت هذه الدورة لقبول 

مفتشات نساء فيها.
واردف االنص���اري ان هذه الدورة هي المرحلة األولى من 
النظرة المستقبلية لعمل المرأة في مجال االطفاء، مشيرا الى 
امكانية االستعانة بها في حاالت الحوادث السيما للمصابين 
من النساء، مبينا ان عدد المتقدمات لهذه الدورة هو 30 امرأة 

والعدد المطلوب هو 25 فقط وتكون كمرحلة أولى.
واش���ار االنصاري إلى أن اإلدارة تراقب تجربة الش���رطة 
النسائية في وزارة الداخلية لالستفادة منها، الفتا إلى أنه من 
الممكن أن تدخل المرأة في الزي الرس���مي لالطفاء وستكون 

في أفرع متخصصة.

لندن � كونا:  أكد وزير الداخلية الفريق 
الركن م الش����يخ جابر اخلالد اهمية مذكرة 
التفاهم األمني التي مت توقيعها مع اجلانب 
البريطاني والتي تهدف الى تزويد الكويت 
بكامي����رات رقاب����ة ذات تكنولوجيا عالية 
املس����توى لتوزيعها على مختلف األماكن 

احلساسة في البالد.
وق����ال اخلالد ان مذك����رة التفاهم متكن 
الكويت ممثلة بوزارة الداخلية من االستفادة 
من خبرات نظيرتها البريطانية في مجاالت 
عدة ومنها منظومة الكاميرات التي تنتشر 
في مختلف ارجاء العاصمة البريطانية، وهو 
األمر الذي انفردت بنش����ره »األنباء« نهاية 

األسبوع املاضي.
وأضاف اخلالد ان »العني البشرية ليس 
مبقدورها تغطي����ة األحداث والوقائع التي 
حتصل يوميا اذ يجب ان يكون هناك مساعدة 

تقنية وذلك بوضع شاشات بغرفة العمليات 
لتساعد رجال األمن على تأدية عملهم حلفظ 
األمن«، مشيرا الى »اننا نواجه عدوا خفيا 
وهو اإلرهاب ونس����عى الى االستفادة من 
التقنيات الفنية البريطانية الالزمة ملكافحة 

هذه التهديدات«. 
وكان اخلال����د قد وقع مع وزيرة الدولة 
البريطانية املختصة بشؤون األمن ومكافحة 
اإلرهاب البارونة نيفيل جونز أمس مذكرة 

تفاهم للتعاون األمني بني البلدين.
وأكد اجلانبان خالل حفل التوقيع حرصهما 
على تبادل اخلبرات والتعاون األمني للتعامل 
مع أي تهديدات تواجه البلدين مبا في ذلك 
مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة وغسيل 
األموال.وأشار الى العالقات الوثيقة التاريخية 
بني البلدين خاصة الدور البارز الذي قامت 
به رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر 

في حترير الكويت من براثن الغزو العراقي 
الغاشم، مش����يدا بالدعم البريطاني الكبير 
والتعاون املشترك بني البلدين اضافة الى 
املواقف النبيلة الت����ي جمعت بني البلدين 

على مر التاريخ.
وشدد على أهمية احلاجة الى الوقوف 
جميعا في ظل ما تش����هده الساحة العاملية 
واالقليمية من احداث متسارعة تتطور فيها 
أس����اليب اجلرمية املنظمة ويستفحل فيها 
خط����ر االرهاب الدولي وم����ا يتبع ذلك من 
جرائم االختطاف واحتجاز الرهائن واالجتار 
بالبش����ر، معربا عن أمله في متابعة تنفيذ 
ما ورد في هذه االتفاقية من أحكام وزيادة 

توثيق الروابط األمنية بني البلدين.
من جانبها أعربت الوزيرة البريطانية 
نيفيل جون����ز عن س����عادتها لتوقيع هذا 
االتفاق، مش����يرة الى التجارب البريطانية 

والتاريخ الطويل ف����ي مكافحة التهديدات 
األمنية واالرهاب على ضوء اخلبرات التي 

اكتسبتها اململكة في هذا املجال.
وشددت الوزيرة على حرص بالدها على 
تعزيز التعاون مع الكويت وبقية الدول في 
منطقة اخلليج، مؤكدة ان العالم اآلن يواجه 
تهديدا مختلفا ولكنه يحتاج الى بذل جهود 

مشتركة ملواجهة مثل هذه التهديدات.
التكنولوجيا  وأقرت جون����ز بأهمي����ة 
التي اكتس����بتها اململكة املتح����دة في هذه 
املجاالت، معربة عن س����عادتها في توفير 

هذه التكنولوجيا املتطورة للكويت.
وأعربت عن س����عادتها بلقاء الش����يخ 
جاب����ر اخلالد والتوقيع عل����ى هذه املذكرة 
التي وصفتها بانها تعتبر »مثاال منوذجيا 
للتع����اون الوثيق بني حكوم����ة بريطانيا 

وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد مصافحا وزيرة الدولة البريطانية البارونة نيفيل جونز بعد توقيع االتفاقيةاالئتالفية والكويت«.

محمد اجلويهل

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

عائلة بن �سبت الكرام
لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــها بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

خديجة مبارك ال�سطي

اأرملة املرحوم/ �سبت علي بن �سبت

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

املرحوم/ اأحمد مبارك البغدادي

ينعـــى

رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإدارة

والأ�ضــرة الـ�ضحـافـية

املغفور له باإذن اهلل تعاىل الزميل

الكاتب ال�ضحافـي بجريدة ال�ضيا�ضة

تغمد اهلل الفقيد بوا�ضع رحمته واأ�ضكنه ف�ضيح جناته

واألهم اأهله وذويه جميل ال�ضرب وال�ضلوان

الذي انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل يوم الأحد املوافق 2010/8/8

جمعية ال�ضحافيني الكويتية

أكاديمية سعد العبداهلل احتفلت 
بتخريج 125 ضابط صف و37 شرطيًا

برعاية وكيل وزارة الداخلية املس����اعد لش����ؤون 
التعليم والتدريب الفريق الشيخ أحمد النواف وبحضور 
ممثل راعي احلف����ل العميد خالد اجلناحي مدير عام 
اإلدارة العامة لتأهيل ضباط الصف واألفراد ومساعده 
العميد محمد العجمي احتفلت اإلدارة العامة لتأهيل 
ضباط الصف واألفراد صباح أمس بتخريج الدفعة 21 
من الطلبة ضباط الصف والدفعة 74 من أفراد الشرطة 
مبدرسة الشرطة بقاعة الشهداء مببنى أكادميية سعد 
العبداهلل للعلوم األمنية. بدأ احلفل بعزف الس����الم 

الوطني ثم تالوة آيات بينات من الذكر احلكيم.
وعقب ذلك ألقى مدير مدرسة الشرطة املقدم محمد 

بدر الرومي كلمة رحب فيها باحلضور.
وأوضح ان خريجي الدفعة 21 بلغ عددهم 125 ضابط 
صف وخريجي الدفعة 74 بلغ عددهم 37 شرطيا وهي 
ثالث دفعة تتخرج بع����د تطبيق نظام تقليص مدة 
الدورة الى شهرين داخل مدرسة الشرطة، وشهرين 
خارجه����ا للتدريب امليداني والتع����رف على طبيعة 
عم����ل ومهام اإلدارات اخلارجية. وأضاف ان االرتقاء 

بإمكانات العنصر البشري الى أعلى املستويات هو 
الهدف اإلستراتيجي ملدرسة الشرطة، لذا قامت املدرسة 
بتطوير مناهجها وبرامجها التعليمية والتدريبية مبا 
يواكب التطورات واألحداث اإلقليمية والعاملية، كما 
مت عمل برامج للطلبة في اللغة اإلجنليزية واحلاسب 
اآللي وفن التعامل لإلسهام في حتقيق األمن واالستقرار 
لهذا الوطن املعطاء. وقد ألقى مس����اعد مدير مدرسة 
الش����رطة الرائد أسامة الشمري قرار التعيني، ثم تال 
املالزم أول عبداهلل السالم رئيس قسم شؤون كتائب 

الطلبة باإلنابة قسم الشرطة على اخلريجني.
وق����د هنأ العميد اجلناحي اخلريجني ونقل اليهم 
حتيات وزير الداخلية وحثهم على تطبيق القانون 
واالنضباط وااللتزام وأن يكونوا عونا لزمالئهم في 

دعم قواعد أمن الوطن وأمان املواطنني.
ودعا اخلريجني الى االستفادة من املناهج النظرية 
والعملية التي درسوها في عملهم في حياتهم العملية 
حتى يكونوا صورة مشرفة لرجل األمن ومرآة تعكس 

حضارة الكويت وتقدمها. الصانع: ليس ألحد الحق في التعليق 
على شأن داخلي بوزارة الداخلية

اك���د احملامي رياض الصان���ع ان قرار 
وزارة الداخلية باحالة قضية الكاتب ناصر 
احلسيني ضد محمد اجلويهل الى النيابة 
العامة يعتبر شأنا خاصا بوزارة الداخلية 

وال يحق الحد التعليق عليه.
وتعليقا على القضية، قال الصانع ان 
القضية قيدت في مخفر اجلهراء بقضية 
س���ب وقذف وتوجه احملقق باصدار امر 
بالضب���ط واالحضار ومنع الس���فر حتى 
قبل العلم بالش���كوى من قبل املشكو في 
حقه )اجلويه���ل( حيث علم فيما بعد انه 
شعر بتواجد قوة من املباحث في منطقة 
سكنه تهتم بإلقاء القبض عليه، وأعلمني 
باالمر وعلى اثرها، وم���ا اعقب هذا االمر 
من اجراءات داخلية لدى وزارة الداخلية 

باالمر باحالة القضية الى النيابة العامة وما اعقب هذا من 
تصريحات وتلميحات بأن هناك تدخال وان هذه التصريحات 
جاءت من قبل بعض االعضاء، واصفني هذا بالسافر وبعدة 
اوصاف واقاويل ومسجات بدأت تتناقل من بعض االعضاء 

تباعا وتعليقا.
واضاف الصانع: احب ان اؤكد للجميع انني اجل واقدر 

جميع اجلهات القضائية واجلهات املساندة 
للقضاء ايا كانت مسمياتها، واعتبر نفسي 
جزءا ال يتجزأ من هذا اجلهاز اال وهو جهاز 
العدالة الذي نتفق جميعا على انه اساس 
امللك، كما انه لم يحدث خالل مس���يرتنا 
العملية الطويلة ان ش���ككنا في اي زميل 
او طلبنا اقصاءه من قضية ما مهما كانت 
االسباب ألننا نعتبر جميع االخوة في هذه 
املواقع وبعد القسم رجاال مسؤولني امام 
اهلل والوطن وال نفرق في هذا بني اصل او 
لون او جنس، فنحن جميعا ابناء الوطن، 
ونحن جميعا رجال قانون نسعى لنصرة 

احلق وحتقيق العدالة.
وتعليقا على االحالة، قال الصانع: ما 
حصل في وزارة الداخلية ابتداء من الشكوى 
حتى قرار الوزير باالحالة الى النيابة شأن داخلي لم نتدخل 
فيه ال من بعيد او قريب، ونتحدى اي شخص يقول خالف 
ذلك، لكن نحن ألفنا مثل هذا القرار من وزير الداخلية، فقد 
س���بق للوزير وفي العديد من القضايا املشابهة واشهرها 
الشكاوى التي وجهت منا عن اجلويهل ضد النائب مسلم البراك 

جميعها أصدر فيها الوزير احالة الى النيابة العامة.

احملامي رياض الصانع

اخلريجون في لقطة جماعية

الخالد: نسعى لتطبيق تجربة كاميرات مراقبة لندن في الكويت


