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الصفحة
مؤمن المصري

قررت النيابة العامة امس احالة قضية امن الدولة 
املعروفة بقضية »السراية« واملتهم فيها الناشط محمد 
اجلويهل باالساءة لعدد من اعضاء مجلس االمة خالل 
برنامج عرض على قناة »الس���ور« الفضائية اواخر 
العام 2009 الى االدارة العامة للتحقيقات لدراسة ملف 
القضية والتحقيق فيها كجرائم سب وقذف او اعادتها 

مرة اخرى الى النيابة العامة وفقا لالجراءات املتبعة 
في هذا الشأن. وكانت النيابة العامة قد حققت في وقت 
سابق مع اجلويهل واخلت سبيله بكفالة مالية قدرها 
خمسة آالف دينار مع منعه من السفر في القضية ذاتها. 
من جانب آخر، علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان 
القضية التي قدمها احملامي محمد منور ضد اجلويهل 

مازالت رهن التحقيق في النيابة العامة.

النيابة تحيل ملف قضية الجويهل إلى »التحقيقات« لتصنيفها كتهمة سب وقذف

كمية زجاجات اخلمور التي عثر عليها بحوزة اآلسيوية

جانب من افتتاح االجتماع الـ 29 لوكالء وزارات داخلية دول مجلس التعاون اخلليجي

وكيل وزارة الداخلية السعودي د.أحمد السالم وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب مترئسا املؤمتر

في كلمته التي ألقاها في افتتاح االجتماع الـ 29 لوكالء وزارات الداخلية في مجلس التعاون الخليجي

الرجيب: دول الخليج تتعرض لحمالت منظمة لزعزعة األمن
بإثارة الفتن والنعرات الطائفية الدخيلة على مجتمعاتنا

أمير زكي
أش���ار وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب ان دول 
مجلس التعاون اخلليجي تتعرض هذه االيام حلمالت منظمة 
تهدف الى زعزعة االمن واثارة الفنت والنعرات الطائفية الدخيلة 
عل���ى املجتمعات اخلليجية والتي تس���تهدف ايضا النيل من 
عادات وتراث املجتمع اخلليجي احملافظ، مشددا على ضرورة 
التكاتف بني دول املنطقة لقطع الطريق على كل من يقف خلف 

تلك الظواهر املتطرفة.
وق���ال الفريق الرجيب � في كلمت���ه التي القاها في افتتاح 
االجتم���اع ال� 29 لوكالء وزارات الداخلية في مجلس التعاون 
اخلليجي املنعقد في الكويت خالل الفترة من 18 الى 19 اجلاري 
والذي يعد اجتماعا حتضيريا الجتم���اع وزراء داخلية دول 
مجلس التعاون اخلليجي املزمع عقده في الشهر املقبل � ان خير 
دليل على هذه االعمال الدخيلة ما تعرضت له مملكة البحرين 
الشقيقة في املاضي القريب من أعمال إرهابية اثمة تعاملت معها 
وزارة الداخلية البحرينية بكل حزم وكفاءة واقتدار، الفتا الى 
ان دول مجلس التعاون اخلليجي تدعم مملكة البحرين في كل 

ما تتخذه من إجراءات حلفظ امنها واستقرارها.
واوضح الرجيب ان دول مجلس التعاون اخلليجي قطعت 
شوطا كبيرا في التعاون والتنسيق األمني املشترك على مدى 
العقود السابقة، االمر الذي يتطلب منا مواصلة التعاون بني 
اجهزتن����ا األمنية وتفعيل دورها في التصدي لش����تى انواع 

اجلرائم التي تستهدف امن واستقرار املنطقة.
واشاد الرجيب بجهود امني عام مجلس التعاون اخلليجي 
عبدالرحمن العطية واالمني العام املس����اعد للشؤون األمنية 
حس����ن الصميم والعاملني في االمانة باالعداد لهذا االجتماع 

ورحب برؤساء واعضاء الوفود املشاركة.
من جانبه، دعا وكيل وزارة الداخلية الس����عودي د.احمد 
السالم إلى توحيد اجلهود بني دول املجلس لتعزيز التعاون 
األمني املشترك في مجال مكافحة االرهاب واجلرمية مبختلف 
أشكالها، مؤكدا على أهمية تكاتف اجلهود على مختلف األصعدة 
من أجل توفير األمن والرخاء لش����عوب دول املجلس ضمن 
توجيهات وزراء الداخلية بدول املجلس وفي ظل التوجيهات 

السامية لسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الس����مو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز ونائبه ومساعديه 

للشؤون األمنية.
واشار السالم إلى أن مثل هذه االجتماعات تهدف إلى تعزيز 
التع����اون بني بلدان اخلليج من خالل التنس����يق في مختلف 
املجاالت االمنية س����واء كان االرهاب او املخدرات او اجلرائم، 
الس����يما اننا نعلم ان االرهاب هو جرمية من اجلرائم العابرة 
للحدود، خصوصا ان����ه ال ميكن ألي دولة مبفردها التصدي 
له����ا بفاعلية وحزم ما لم يكن هناك تعاون وتكاتف من بقية 
الدول، مشيرا إلى ان ظاهرة االرهاب ليست ظاهرة محلية او 
اقليمية بل ظاهرة دولية، وبالتالي هذه االجتماعات نستفيد 
منها في تعزيز عالقات التع����اون في مجال مكافحة االرهاب 
والتصدي لالرهابيني من خالل تضييق اخلناق عليهم، السيما 

انهم يشكلون تهديدا لالمن واالمان في املنطقة.
وذكر الس���الم أن العالقة االمني���ة بني دول املجلس تعتبر 
منوذجية وعلى مس���توى التحديات والطموحات، السيما ان 
ابناء املنطقة يعملون بشكل جاد على استقرار املنطقة، الفتا 
إلى موضوع االرهاب وال���ذي وصفة بأنه »ال يعرف زمان او 
م���كان وقعوه«، لكن البد من اخ���ذ احليطة واحلذر على مدار 

الساعة.
من جانبه، بارك االمني العام املساعد للشؤون االمنية حسن 
الصميم للمملكة العربية السعودية والكويت توقيع البيان 
املشترك آللية تنفيذ التنقل بالبطاقة الشخصية بني البلدين 
والذي سيشكل نقلة مهمة على صعيد تنقل مواطني البلدين 

بالبطاقة الشخصية.
وأش����اد الصميم بكفاءة وقدرة االجه����زة األمنية مبملكة 
البحرين وجناحها في كش����ف وتفكي����ك املخطط التخريبي 
االرهابي الذي اس����تهدف أمن واس����تقرار البحرين ووحدتها 
الوطنية وتخريب املمتلكات العامة واخلاصة وترويع اآلمنني 
من املواطنني واملقيمني، مش����يدا بيقظ����ة األجهزة االمنية في 
اململكة العربية السعودية وقبضها على العديد من االشخاص 
املتورطني في تهريب وحي����ازة وترويج اطنان من املخدرات 

وماليني احلبوب املخدرة.

»عامل عفش« يغازل خادمة مواطن.. ويضربه

3 أحداث يسرقون السيارات ويحرقونها في »حفر«
مواطن يطلِّق زوجته »بالثالثة« في مخفر السالمية

آسيوية تبيع الخمور المحلية في الشارع العام

هاني الظفيري
متكن رجال أمن مخفر خيطان من ضبط وافدة 
من اجلنسية اآلسيوية مساء أمس األول وبحوزتها 
68 بط���ل خمر محلية جاهزة للبيع لتتم احالتها 
الى جهة االختصاص. وفي التفاصيل التي يرويها 
مصدر أمني ان ضابط مخفر خيطان شاهد خادمة 

آس���يوية مبنطقة خيطان متوقفة وبجانبها عدد 
من الكراتني بالقرب من أحد الطرقات بذات املنطقة 
وفور مش���اهدتها لدورية الشرطة الذت بالفرار 
ليتم ضبطها وبفتح الكراتني وجدت اخلمور التي 
اعترفت بتصنيعها واعدادها للبيع ليتم احتجازها 

متهيدا الحالتها الى جهة االختصاص.

مكتب خدم يستعيد خادمة من مواطن عن طريق الحيلة

هاني الظفيري
لم يكتف وافد س���وري يعمل في نقل العفش 
بالتحرش بخادمة آس���يوية في منطقة تيماء بل 
قام باالعتداء بالضرب على كفيلها املواطن بعد ان 

عنفه عندما شاهده يتحرش باخلادمة.
وق���ال مصدر أمني ان املواطن ش���اهد الوافد 
السوري الذي يعمل على نقل العفش يقول للخادمة 

»ب���دك رقمي« ليطلب منه املواطن االنصراف من 
املنطقة واال ابلغ عمليات الداخلية فاجته السوري 
الى املواطن مباغت���ا اياه بعدة لكمات وفر هاربا 
مما جعل املواطن يتجه الى املخفر مرفقا تقريرا 
طبيا يفيد مبا تعرض له على يد الوافد السوري، 
وس���جلت قضية اعتداء وحتريض على الفسق 

والفجور ضد الوافد السوري وجار ضبطه.

أمير زكي
أحال رجال جندة الفروانية حدثا كويتيا وكلف 
رجال ادارة بحث وحتري محافظة الفروانية بقيادة 
العقيد منصور الهاجري بالبحث عن ش����ريكني له 
متكنا من الهرب على ان تسجل للشباب الثالثة تهمة 
السرقة واحلريق العمد واتالف مال الغير، فيما أكد 
مص����در أمني ان األحداث الثالثة س����يعاد التحقيق 
معهم ملعرفة ع����دد القضايا التي ارتكبوها ومصير 

املركبات التي سبق وقاموا بسرقتها.
وق����ال مصدر أمن����ي ان اح����دى دوريات جندة 
الفروانية وأثناء جتولها في املناطق البرية رصدت 
3 شباب يتوقفون في منطقة برية قريبة من منطقة 
العارضية ويقومون بعمل حفرة ووضع سيارتني 

بداخل احلفرة ليقوم رجال النجدة بتشغيل الفالشر 
وطلب اس����ناد وفي هذه األثناء قام األحداث الثالثة 
بالهرب الى املنطقة احمليطة ليتم القبض على احدهم 
وبالتحقي����ق معه قال انه والهارب����ني نفذوا قضايا 
س����رقات مركبات كانت في وضعية تشغيل حيث 
كانوا يقومون باس����تعمال املركبات في االستهتار 
والرعونة وانهم بعد ان تبقى السيارات في عهدتهم 
ألسابيع يقومون بحرقها للتخلص من آثار قد تقود 
اليهم وان السيارتني اللتني كانوا بصدد حرقهما قاموا 
بسرقتهما وكانتا في طريقهما ألن تلحقا بالسيارات 

األخرى املسروقة.
وأض����اف املصدر ان احلدث املوق����وف ابلغ عن 

شريكيه في السرقة ومكان اقامتهما.

هاني الظفيري
»انت طالق.. طالق.. طالق« بهذه اجلملة رمى 
مواطن ميني الطالق على زوجته على مرأى ومسمع 
رجال مخفر الس���املية صباح امس، ووفق مصدر 
امني فإن املواطنة تقدمت في وقت سابق لواقعة 
طالقها بشكوى ضد زوجها تتهمه باالعتداء عليها 
بالضرب، وأوضح املصدر ان رجال األمن استدعوا 
الزوج الذي حضر بعد أقل من نصف س���اعة من 
استدعائه، وأوضح حملقق املخفر ان املشكلة العائلية 
بين���ه وبني زوجته ال تس���تحق ان يتم التحقيق 

فيها في املخفر، مبررا ضربه لزوجته بانها رفعت 
صوتها عليه متهما حماته بالتدخل في حياتهما، 
وقال املصدر ان احملقق وضابط املخفر حاوال إصالح 
ذات البني بني املواطن وزوجته، خاصة انه ال توجد 
آثار ضرب واضحة وتقرير الطبيب الذي اصطحبته 
كتب فيه »كدمات بسيطة وادعاء اعتداء بالضرب« 
غير ان الزوج���ة صرخت في وجه زوجها وبدأت 
تؤنبه أمام رجال األمن، فم���ا كان منه إال ان قال: 
»انت طالق.. طالق.. طالق«، ثم غادر املخفر تاركا 

وراءه زوجته تغسل صدمتها بدموع بكائها.

هاني الظفيري
قام مواطن باالعتداء بالضرب 
على آسيوي يعمل في مكتب خدم 
باجلهراء بعد أن قام اآلس���يوي 
بخطف خادمته وإعادتها الى املكتب 
دون علم كفيلها عن طريق احليلة 
بعد ان كان املواطن قد استقدمها 

مقابل 500 دينار.
وفي التفاصي���ل كما يوردها 
مصدر امني ان عامال آسيويا ادعى 
ان مواطنا تهجم عليه في مكتب 

اخلدم، حيث يعمل وقام بضربه 
وس���لبه 500 دينار، وباستدعاء 
املواطن تتب���ني احلقيقة اذ روى 
الكاملة قائال:  املواطن احلكاي���ة 
استقدمت اخلادمة اآلسيوية من 
املكتب ب� 500 دينار وصباح امس 
فوجئت باختفائها وأبلغني اجليران 
ال���ى منزلي  ان آس���يويا حضر 
واخذها بس���يارته فتوجهت الى 
مكتب اخلدم ألستفسر عن رحيل 
خادمتي ووجدت العامل اآلسيوي 

في املكتب وبجانبه خادمتي وعندما 
س���ألته عن سبب استرجاعه لها 
بادرني قائال: »هذا مو ش���غلك.. 
اطلع برا«، فقمت بتعنيفه واخذت 
منه ال���� 500 دينار التي كنت قد 
قدمتها الستقدام اخلادمة ورحلت 
تاركا اخلادمة معه بعد ان خدعني 
املكتب بهذه الطريقة واسترجاع 
خادمتي مني عن طريق احليلة، 
وسجلت قضية ضد املواطن وضد 

اآلسيوي.

»الغيرة« تشعل مشاجرة بين طالبين
هاني الظفيري

الغيرة وال شيء آخر كانت السبب وراء اندالع مشاجرة بني طالبني 
في احد املعاهد احلكومية صباح امس، والتي ادت الى تدخل رجال 
االمن واحالة الطالبني الى مخفر املنطقة للتحقيق معهما في اسباب 
تلك املش���اجرة الطالبية وقال مصدر امني انه وبفتح التحقيق مع 
الطالبني ادعى االول ان الثاني يغار من تفوقه في املعهد ولكونه يغار 
منه فقد دأب على االستهزاء به ومحاولة احلط من شأنه امام الزمالء، 
موضحا انه صبر كثيرا على زميله حتى صباح امس عندما بدأ ينعته 
بأوصاف ال تليق، وحاول اسكاته اال ان الثاني متادى وضربه بكفه 

على وجهه ما ادى الى اندالع املشاجرة بينهما.
وقال املصدر ان الطالبني احضرا معهما تقريرين طبيني يصفان 

اصابتيهما، وسجلت قضية تبادل بالضرب.

)محمد ماهر(األمني العام املساعد للشؤون األمنية حسن الصميم

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»التمييز«: تعويض أحمد الفهد بمبلغ 
5001 دينار من قناة »سكوب«

قضت الدائرة اجلزائية مبحكمة التمييز برئاسة املستشار 
أحمد العجيل وأمانة سر صفوت املفتي بتغرمي صالح مزعل 
السعيد مائة وخمسني دينارا وبإلزامه بأن يؤدي للشيخ أحمد 
الفهد مبلغا وقدره 5001 دينار على سبيل التعويض املؤقت 

وإلزامه باملصاريف املدنية ومقابل أتعاب احملاماة.
وتخلص واقعة الدعوى في أن النيابة العامة أس����ندت 
لصالح مزعل السعيد وجاسم مطر الشمري أنهما في غضون 
شهر مايو 2008 قدم األول مادة إعالمية )ندوة انتخابية( 
على قناة »سكوب« الفضائية قرر خاللها بعبارات تتضمن 
املساس باملجني عليه الش����يخ أحمد فهد األحمد الصباح 

ونسبة أفعال غير صحيحة له حال كونه موظفا عاما.

محمد اجلويهل


