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أمير زكي
احتجزت فتاة كويتية في أحد مخافر محافظة مبارك 
الكبي���ر ومت عرضها على التحقيق بتهم���ة التلفظ على 
رج���ال أمن واهانتهم الى جان���ب قيامها بتصوير رجال 

األمن أثناء عملهم.
وق���ال مصدر أمني ان رقيبا أول من قوة جندة مبارك 
الكبير سجل قضية بعنوان إهانة رجل أمن، مشيرا الى انه 

أوقف سيدة ملخالفتها قانون املرور وفيما يقوم بتحرير 
مخالفة مرورية قام���ت فتاة كانت برفقة املواطنة وتبني 
الحقا انه���ا ابنتها بالتلفظ عليه، مش���يرا الى ان الفتاة 
قامت بالتقاط صورة له بهاتفها النقال وحينما س���ألها 
ملاذا تقومني بتصويري قالت له باچر نشوف وهو األمر 
الذي دعاه الى تس���جيل قضية ضدها في املخفر، ورفع 

تقريرا بالواقعة.

فتاة صّورت الشرطي وقالت له »باچر نشوف« فاتهمها بقضية إهانة واحتجزت في المخفر

أمير زكي
أك���د وكي���ل وزارة الداخلية 
الرجي���ب ان  الفري���ق احم���د 
التوصيات التي سيتم رفعها الى 
التعاون  وزراء داخلية مجلس 
اخلليجي من خالل اجتماع وكالء 
وزراء الداخلي���ة ال� 29 حتتاج 
الى متابعة جادة لتفعيلها بعد 
اقرارها، ووضعها موضع التنفيذ 
النتائج املرجوة منها،  لتحقيق 
مش���يرا الى انه لن يأتي ذلك اال 
بتضافر اجلهود من خالل التعاون 

اجلاد.
الرجيب خالل  الفريق  وقال 
التحض��يري  اختتام االجتماع 
ال���� 29 ل���وكالء وزراء داخلية 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 
في فندق الشيراتون ظهر امس 
بحض���ور رؤس���اء الوفود في 
كلمته باختتام اجللسة، نسأل 
اهلل ان نكون قد وفقنا في بلورة 
التوصيات املناسبة التي سيتم 
عرضه���ا على أصحاب الس���مو 
واملعال���ي وزراء الداخلية بدول 
مجلس التع���اون في اجتماعهم 

القادم.
وأعرب الرجيب عن شكره على 
اجلهود التي بذلها رؤساء الوفود 
وإجناز جدول أعمال هذا االجتماع 
بروح من التعاون الصادق، مشيدا 
في الوقت نفس���ه بجهود األمني 
العام املساعد للشؤون االمنية 

الرخاء واألمن واالستقرار.
وقال الشعفار ان خبرة وإدارة 
رئيس االجتم���اع الفريق احمد 
الرجيب حكيمة ولها االثر االكبر 
في جناح االجتماع والذي سادته 
روح االخوة الى جانب احلرص 
املشترك على كل ما يحقق األمن 
واالس���تقرار لدولنا والوصول 
الى نتائ���ج وتوصيات تعكس 
التوجهات والرؤى املش���تركة 

لقياداتنا والتقدم لشعوبنا.
ورحب الشعفار بوكالء وزراء 
داخلية مجلس التعاون اخلليجي 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة 

حيث انعقاد الدورة القادمة.
ومن جانبه، اش���اد رئيس 
الوف���د البحريني اللواء طارق 
بن دينة بجهود االجهزة االمنية 
مبملكة البحرين وكفاءتها في 
تصديه���ا لألعم���ال االرهابية 
والتخريبية وإلقاء القبض على 
مرتكبيها وعلى موقفهم الداعم 
واملؤيد للمملكة حيال اإلجراءات 
املتخذة ضد هؤالء االرهابيني، 
وتشديدهم على ضرورة عدم 
افساح وسائل االعالم او غيرها 
لنش���ر او بث كل ما من شأنه 
تشجيع وتأييد هذه األعمال او 
العمل  مرتكبيها وكذلك اهمية 
على جتفيف مص���ادر متويل 
هذه اجلماع���ات االرهابية من 

اجل التصدي لها.

بكل ما طرح فيهما من مواضيع 
امنية مشتركة.

ومن جهته، بني وكيل وزارة 
داخلية اإلمارات العربية املتحدة 
اللواء سيف الشعفار ان التحديات 
األمنية والتداعيات السياس���ية 
التي تواجه دولنا عظيمة ولكن 
ثقتنا باهلل أكبر وال تزيدنا تلك 
التحديات اال مزيدا من االلتفاف 
حول قياداتنا من اجل االستمرار 
في حتقيق االجنازات واالستمرار 
التنمي���ة والنهوض  في نه���ج 
مبجتمعاتنا الى آفاق ارحب من 

التعاون  املتعلقة بدول مجلس 
اخلليجي.

واكد الصميم ان التوجيهات 
التي تلقاها وكالء وزارات داخلية 
التعاون اخلليجي  مجلس دول 
من قبل وزير الداخلية الش���يخ 
جابر اخلال���د كانت دعما كبيرا 
في إجناح هذا االجتماع الذي من 
خالله توصلن���ا الى العديد من 
التوصيات التي س���نرفعها الى 
اجتم���اع وزراء الداخلية ال� 29 
املنعقد في الشهر املقبل، مبينا ان 
االجتماعني املاضيني كانا سلسني 

وجميع منسوبي قطاع الشؤون 
األمنية على إجن���اح االجتماع 
آمال ان تتحقق األهداف املرجوة 

منه.
ومن جانبه، قال االمني العام 
املساعد للشؤون األمنية العميد 
حس���ن الصميم ان م���ا تناوله 
االجتماع يخدم املواضيع املشتركة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
في شتى املجاالت األمنية، مضيفا 
ان قضايا االرهاب اخذت احليز 
األكب���ر خ���الل االجتم���اع الى 
القضايا األمنية  جانب بع���ض 

املتهم وامامه كمية املخدرات املضبوطة 

الفريق أحمد الرجيب مترئسا اجللسة اخلتامية لالجتماع التحضيري

في ختام االجتماع التحضيري لوزراء داخلية مجلس التعاون 

الرجيب: التوصيات األمنية الخليجية بحاجة إلى متابعة لتفعيلها
بن دينة: نشكر األشقاء في »التعاون« لدعمهم الالمحدود للبحرين

أمير زكي
أحال وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن اجلنائي 
بالوكالة مدي���ر اإلدارة العامة 
الش���يخ  ملكافح���ة املخدرات 
أحم���د اخلليف���ة ال���ى نيابة 
املخ�����درات وافدا آس���ي���ويا 
بت���هم���ة حيازة مواد مخدرة 
بقصد االجتار وأرفق مع ملف 
قض��يت���ه 250غراما من مادة 
الهيروين كان يضعها في مخزن 
خاص به في احدى الساحات 
الترابية املجاورة ملسكنه خوفا 
م���ن القبض علي���ه وتفتيش 

مسكنه.
وقال مصدر أمني ان اللواء 
الش���يخ أحمد اخلليفة أوعز 
ال���ى إدارة املكافح���ة الدولية 
بتتبع معلوم���ات وردت اليه 
عن اجتار آسيوي في اجلليب 

بالهيروين.
 وقام فريق العمل وهم املقدم: 
يوس���ف اخلالدي والنقيبان 
نواف بش���ير وحم���د احلمد 
بتتبع اآلس���يوي واخضاعه 

للمراقبة.
 وبعد التأك���د من اجتاره 
ف���ي املخدرات مت اس���تصدار 

ضبط آسيوي يخبئ ربع كيلو هيروين في ساحة ترابية

كون���ا: اك���د وكي���ل وزارة 
الداخلية املس����اعد لش��ؤون 
ام���ن املنافذ الل���واء ع��بداهلل 
ال���وزارة انه���ت  امله���ن���ا ان 
اس������تعداداتها لتنفي���ذ قرار 
الش���خصية  التنقل بالبطاقة 
الوطنية( بني  الذكية )الهوية 

الكويت والسعودية.
وق���ال الل�����واء املهن���ا في 
تصري���ح صح���اف���ي ان تلك 
اخلطوة تأتي تنفيذا لألحكام 
ال���واردة في البيان املش���ترك 
الداخلية  الصادر عن وزارتي 
الس���عودية  العربية  باململكة 

الشقيقة والكويت في 22 من الشهر املاضي.
واوض���ح انه بعد تطبيق القرار لن يقبل »استخدام البطاقة 
املدنية القدمية بأي صورة كانت« مش���ددا على ضرورة احضار 
البطاقة املدنية اجلديدة )الذكية( االصلية س���ارية املفعول وان 
تكون الصورة واضح���ة املعالم لصاحب البطاق���ة للتمكن من 

التنقل بني البلدين.
واض����اف ان اس���تخدام البطاقة الذكية مقت���صر على السفر 
الى دول مجلس التع����اون »ويج���ب التق�����يد باست�دام البطاقة 
الذكية حني املغ�������ادرة على ان تكون الع���ودة ب��ا« مبي��نا انه 
في ح���ال فق���دان البط���اقة يج���ب اتب����اع االجراءات النظامية 
)القانوني���ة( بالبلد املفق��ودة به واحلصول على ش���هادة تثبت 

ذلك.
ولفت الى ان اعتماد مطابقة النساء يأتي بختم بطاقة دخول 
الطائرة )البوردجن( من مطار الكويت الدولي وختم وصل خصص 

لهذا الغرض من املنافذ البرية واملوانئ البحرية.

»الداخلية«: أنهينا استعدادات تنفيذ التنقل 
بالبطاقة الذكية بين الكويت والسعودية 

ضبط 66 زجاجة خمر مع آسيوي

باكستاني »خان األمانة« لمدة 5 أشهر

مواطنة تتهم »مباحث مزيف«
بسلبها أمام منزلها

محمد الجالهمة
تقدمت فتاة كويتية الى مخفر شرق ببالغ اتهمت من 
خالله شابا بس���لبها بالقوة بعد انتحاله صفة مباحث، 
وقالت الفتاة انها كانت ف���ي طريقها الى منزلها حينما 
أوقفها شخص يدعي انه مباحث، وفيما كان يتحدث معها 
سلب هاتفها وفر الى جهة غير معلومة، وزودت الفتاة 

رجال األمن ببيانات عن اجلاني.

هاني الظفيري
أحيل وافد آسيوي من قبل رجال جندة اجلهراء الى االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات بعد ضبطه وبحوزته 66 زجاجة خمر، وقال مصدر 
أمني إن اآلس���يوي ضبط خالل حملة تفتيشية أقامها رجال النجدة 

في منطقة سعد العبداهلل.

محمد الجالهمة
تقدم صاحب مكتب للسيارات الى مخفر شرق متهما 
عميال باكستانيا بخيانة األمانة، مشيرا الى ان الباكستاني 
استأجر سيارة منذ 5 أشهر ولم يعد املركبة، كما لم يدفع 
ايجار املركبة، وس���جلت قضية خيانة أمانة ووضعت 
املركبة حتت تسجيل املركبات املطلوبة، اما الباكستاني 

فأدرج اسمه على قوائم املطلوبني.

أمير زكي
أعلن املنس���ق اإلعالمي في إدارة الطوارئ 
الطبية عبدالعزي���ز بوحيمد عن جناح خطة 
إخالء جزئي نفذت صباح أمس في مستشفى 
الوالدة وحتديدا اجلناح اخلاص ب� »اخلدج«، 
مشيرا الى ان سيناريو اإلخالء تضمن انقطاع 
التيار الكهربائي ومن ثم اإلس���راع في عملية 

اإلخالء بإشراف طبي.
وأكد بوحيمد في تصريح خاص ل� »األنباء« 
ان عملية اإلخالء التي شارك فيها أطباء وفنيون 
في الطوارئ الطبية تأتي في إطار تعليمات وزير 
الصحة د.هالل الساير بضرورة االستعداد ألي 
طوارئ قد حتدث، منوها الى ان عملية اإلخالء 
متت بإش���راف وكيل وزارة الصحة املس���اعد 
للشؤون الطبية د.خالد السهالوي ومدير إدارة 

الطوارئ الطبية د.فيصل الغامن.
وقال بوحيمد ان الهدف من هذه التمارين 
الوهمية الوقوف على جاهزية آليات اإلسعاف 
وجتاوز أي أخطاء قد حتدث خالل هذه التمارين، 

الى جانب حتسني مهارات فنيي الطوارئ.

تمرين إلخالء جناح الخدج في مستشفى الوالدة

اطباء مستشفى الوالدة يخلون احدى احلضانات رجال الطوارئ الطبية خالل عملية االخالء

مؤمن المصري
أنكر الشيوخ فيصل وعبداهلل 
ومال����ك املالك الصباح أول من 
أم����س جميع االتهام����ات التي 
أسندتها لهم النيابة العامة على 
خلفية البالغ املقدم من أصحاب 
قناة »سكوب« الفضائية ضدهم 
والتي تضمن����ت دخول عقار 
بقصد ارتكاب جرمية واحلريق 
العمد وحيازة سالح وذخيرة 
دون ترخيص والتهديد بالقتل 
القتل والسب  والش����روع في 
والقذف، ونف����وا ذلك مؤكدين 

انهم عملوا على التهدئة.
وعلمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة أن النيابة العامة وجهت 
هذه االتهامات إلى الشيوخ الثالثة 

وليس هناك أي متهمني آخرين 
تضمنهم البالغ.

وق���د حض���ر التحقيق مع 
الشيوخ الثالثة احملامون فوزية 
الصباح وحسن احلوتري من 
مكتب احملامية حنان الصباح 
وخالد احلمدان )وكيال عن الشيخ 

فيصل(.
وخالل التحقيق، قرر الشيخ 
فيصل احلم���ود أنه توجه إلى 
أوامر  موقع األحداث بناء على 
س���لطات عليا لبح���ث احلالة، 
وأضاف أنه وصل إلى املوقع بعد 
أن انتهت الواقعة برمتها حيث لم 

يشاهد شيئا فعاد أدراجه.
وقال���ت املص���ادر إنه ليس 
هناك أي دليل فني أو مادي يفيد 

بوجود أي من الشيوخ الثالثة 
املشكو في حقهم في مكان الواقعة 

أثناء حدوثها.
م���ن جه���ة أخ���رى، علمت 
»األنباء« أن حوالي 50 شخصا 
من أبناء األسرة قاموا بتوكيل 
احملامية الشيخة فوزية الصباح 
لرفع قضايا ضد املسؤولني عن 
قناة »سكوب« بسبب ما مت بثه 
عبر القناة، معتبرين إياه سبا 

وقذفا في حقهم.
عل���ى صعيد متص���ل، قام 
الشيخ فيصل املالك وكيل وزارة 
اإلعالم من خالل محاميه فالح 
احلجرف برف���ع دعوى مماثلة 
ضد مسؤولي القناة يتهمهم فيها 

باإلساءة ألبناء األسرة.

رفض س����فيرنا في االردن الش����يخ فيصل احلمود التعليق على 
تطورات قضية التجمهر امام قناة »سكوب« واالشاعات التي اعقبت 
احلادث����ة نافيا ان يكون قد تقدم باس����تقالته م����ن منصبه او أقيل، 
موضح����ا ان مثل هذا االمر لم يبحث ابدا س����واء من جهته او من اي 
جهة اخرى وان االمر ال يعد كونه مجرد اشاعة. واضاف في تصريح 
خاص ل� »األنباء«: »انصياعا المر ولي االمر فس����أمتنع عن التعليق 
عل����ى املس����تجدات االخيرة ولن ندخل في اخ����ذ ورد اعالمي في هذه 
املس����ألة، ومالذنا القضاء العادل، والذي ه����و مالذ لكل الكويتيني ايا 
كانت انتماءاتهم او طوائفهم وسينصف صاحب احلق، وزاد: واكراما 
للكويت واهلها الش����رفاء س����نعمل على تهدئة االمور ولن نلجأ الى 
االعالم لتأجيج القضية اكثر بقدر ما سنلجأ له من اجل تبيان احلقيقة 
دون مساس بأحد«. وقال احلمود: »اتوجه بجزيل الشكر الى كل من 
دعمنا وس����اندنا او اتصل مؤيدا، ونحن نعرف كما يعرف اجلميع ان 

الشيخ فيصل احلموداحلق بنينّ والباطل بنينّ«.

سفيرنا في األردن أكد أنه سيمتنع عن التعليق على المستجدات األخيرة طاعًة لولي األمر

فيصل الحمود لـ »األنباء«: سنعمل على تهدئة األمور

»األنباء« تنشر تفاصيل تحقيق النيابة في القضية 

50 من أبناء األسرة يقاضون »سكوب«

السعيد: نقدر ونحترم آل المالك

االستئناف تحجز قضية »عريفجان« للحكم 28 الجاري

اللواء عبداهلل املهنا

اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

عادل الشنان
عقد املتحدث باسم أس���رة آل سعيد عبداهلل 
الس���عيد مؤمترا صحافيا مساء أمس في ديوان 
السعيد مبنطقة اجلهراء للتحدث بالنيابة عن مدير 
قناة س���كوب الفضائية طالل السعيد وتوضيح 
موقف العائلة من األح���داث األخيرة التي جرت 

على قناة س���كوب والقائمني عليها، وما دار من 
حديث في الس���احتني السياس���ية واالجتماعية 
وتناوله الش���ارع الكويتي، وقد أكد السعيد ان 
عائلته تكن كل االحترام والتقدير ألسرة آل املالك 
الكرام وترفض رفضا باتا االعتداء على مبنى قناة 

»سكوب« الفضائية.

مؤمن المصري
حج���زت الدائ���رة اجلزائية الثاني���ة مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار نصر سالم آل 
هيد وعضوية املستش���ارين محمد بيومي وأحمد 
باظة وأمانة سر عادل العوضي قضية أمن الدولة 
2009/19 املعروفة ب�»تفجيرات عريفجان« جللسة 

28 اجلاري للحكم.
وخالل اجللسة، حضر املتهمون اخلمسة املبرؤون 
من احملكمة وأحضر املتهم الس���ادس من السجن 
املرك���زي وترافع عنهم احملامون دوخي احلصبان 
ومبارك الوهيبي ومحمد عبداللطيف الكندري وحسني 
بورسلي )عن األول(، ومحمد الهديب منابا عن احملامي 

جمال الكندري )عن الثان���ي(، وعبداهلل الكندري 
)عن الثالث( وشعيب الكندري )عن الرابع( وعادل 

عبدالهادي ودومي املويزري )عن السادس(.
وق���ال احملامي احلصبان إن حكم أول درجة قد 
أصاب كبد احلقيقة عندما قررت احملكمة استبعاد 
التحقيق���ات التي أجرتها النياب���ة العامة وحققت 
بنفس���ها مع املتهمني بعد أن دفعن���ا ببطالن هذه 
التحقيقات، وطالب احلصبان برفض اس���تئناف 
النياب���ة العامة وتأييد حك���م أول درجة. وانضم 
إليه احملام���ي مبارك الوهيبي وقدم مذكرة بدفاعه 
طالب فيها برفض استئناف النيابة العامة وتأييد 

حكم أول درجة.

)سعود سالم(جانب من املؤمتر الصحافي في ديوان السعيد

مع���ه اعترف عل���ى كمية من 
الهيروين تقدر ب� 250غراما كان 
يحتفظ بها في حفرة بساحة 

مجاورة.

إذن نيابي، وبتفتيش غرفته 
التي يقيم فيها في اجلليب عثر 
رجال »الدولية« على كمية من 
التحقيق  الهيروين، وبإعادة 


