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االمنية

الصفحة
أمير زكي

ضمن اجلهود األمنية التي تبذلها ادارة معاونة 
التنفيذ املدني لضبط املطلوبني على ذمة القضايا 
املدنية بتوجيهات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املؤسس���ات االصالحية اللواء 
انور الياسني استطاع رجال الضبط واالحضار 
توقيف 12 مطلوبا خالل اليومني املاضيني ومتت 

احالتهم الى جهات االختصاص.
واس���تنادا الى مصدر امني فإن���ه بناء على 
تعليمات من مدير إدارة معاونة التنفيذ املدني 
املقدم عادل القطان متكن رجال قس���م الضبط 
واالحضار بقيادة مديرهم الرائد رائد الشطي من 
توقيف 12 مطلوبا خالل اليومني املاضيني سجلت 
بحقهم قضايا مدنية مببالغ مالية تتراوح من 5 

إلى 10 آالف دينار.
واوض���ح املصدر ان معلوم���ات وصلت الى 
رجال قس���م الضبط والتحري بقيادة الش���طي 
عن وجود املطلوبني في مناطق متفرقة من البالد 
وعليه قامت الفرق األمنية بضبط 12 منهم بينهم 
آسيويون ومواطنون وخليجيون ومتت احالتهم 

إلى اجلهات املختصة.

التنفيذ المدني أوقف 12 مطلوبًا خالل 48 ساعة

)محمد ماهر(االزدحام انخفض كثيرا بعد اعتماد األوراق البيضاء

اللواء محمود الدوسري مترئسا اجتماعا في ختام الدورة

العميد إحسان العويش

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

.. وتبرئ مواطنين من تهمة التعاطي
بعد أن قضت »الجنايات« بحبسهما 4 سنوات

»االستئناف« تقضي بحبس خليجي 10 سنوات
بعد اتهامه بالتحرش بقاصر في مصعد

ألغت الدائرة اجلزائية 
الثانية مبحكمة االستئناف 
أمس برئاسة املستشار 
نص���ر س���الم آل هي���د 
وعضوية املستش���ارين 
محمد بيومي وأحمد باظة 
وأمانة سر عادل العوضي 
حكم محكمة أول درجة 
القاضي بحبس مواطنني 
أربع سنوات مع الشغل 
والنفاذ وقضت ببراءتهما 
من تهمة تعاطي املخدرات 

واملؤثرات العقلية.
وتتلخص الدعوى في 

أنه بتاريخ 2009/7/16 ورد بالغ الى عمليات 
وزارة الداخلية ومنها إلى إحدى الدوريات 
عن وجود أشخاص داخل مركبة مبنطقة 

صباح السالم في حالة غير طبيعية.
فتوجه���ت الدورية إلى امل���كان احملدد 
ووجد رجال الدورية شخصني داخل املركبة 
مستغرقني في النوم. وبإيقاظهما تبني لرجلي 
األمن ع���دم وعي املتهمني، فتمت إحالتهما 

إلى جهات االختصاص.
ولدى مناظرتهما من قبل محقق صباح 

السالم تبني له أنهما بحالة 
غير طبيعية ويتلعثمان 
في الكالم، فقام بإرسالهما 
إلى اإلدارة العامة لألدلة 
الت���ي أوردت  اجلنائية 
في تقريرها العثور على 
مادة املورف���ني املخدرة 
وم���ادة البنزدايازاب���ني 
املؤثرة عقليا بعينة بول 

املتهمني.
وبتاري���خ 2010/3/17 
قضت محكمة اجلنايات 
غيابي���ا بحبس املتهمني 
أربع سنوات مع الشغل 
وقضت بتغرمي كل من املتهمني ألفي دينار 
عما أسند إليهما من اتهام وأمرت احملكمة 
النفاذ.  بكفالة خمس���مائة دينار لوق���ف 
عارض املتهمان في احلكم فقضت احملكمة 
برفض املعارضة وتأييد حكم أول درجة. 
استأنف املتهمان احلكم فقضت االستئناف 
ببراءتهما. كما برأت الدائرة نفسها مواطنا 
من تهمة الس���رقة بع���د أن قضت محكمة 
اجلنايات بحبسه خمس سنوات مع الشغل 

والنفاذ.

ألغت الدائرة اجلزائية اخلامسة مبحكمة 
االس����تئناف أمس برئاسة املستشار إبراهيم 
العبيد وعضوية املستش����ارين لطفي ساملان 
وعلي حسني نصر في حضور رئيس الدوائر 
اجلزائية سامي العنزي حكم محكمة أول درجة 
القاضي باالمتناع عن النطق بعقاب خليجي 
وقضت بحبسه عشر سنوات مع الشغل والنفاذ 
وأمرت بإبعاده ع����ن البالد بعد إدانته بتهمة 
هتك عرض قاصر. بعد ان ادعت املجني عليها 
في القضية والبالغ عمرها 14 عاما انه حترش 
بها في مصعد البناية حيث تقطن، وبضبط 

املتهم أقر بارتكاب����ه الواقعة كما جاءت على 
لسان املجني عليها، إال أنه أنكر الواقعة أمام 
النيابة العامة، وأثناء سير احملاكمة قدم دفاع 
املتهم تنازال من أهل املجني عليها صادر في 
2010/2/1. وبتاريخ 2010/6/27 قضت محكمة 
اجلنايات باالمتناع عن النطق بعقاب املتهم 
على أن يق����دم تعهدا بكفالة قدرها 100 دينار 
يتعهد فيها بحسن السير والسلوك ملدة سنة، 
إال ان املتهم استأنف احلكم للبراءة كما استأنفت 
النيابة احلكم للتش����ديد فقضت االستئناف 

بحكمها املتقدم.

الحربش يطالب قناة »السور« بتعويض 50 ألف دينار
والنيابة تخلي سبيل الجويهل بال ضمان

اخلت النيابة العامة أمس سبيل الناشط 
السياس����ي محمد اجلويهل ب����ال ضمان بعد 
التحقيق معه على خلفية شكوى عن احللقة 
االولى التي بثت على قناة »السور« بعد قرار 
ايقافها من قبل وزارة االعالم. واكد اجلويهل ان 
ال�».سي دي« املقدم مفبرك وال ميت له بصلة 
نهائيا، مطالبا النيابة العامة بتوجيه سؤال 
الى وزارة االعالم ملعرفة مالك القناة احلقيقي 
مطالبا بتزويده بنسخة ال�»سي دي« االصلية 
محل االتهام. مؤكدا ان القضايا التي بثتها قناة 
»السور« قبل االيقاف حققت بها النيابة العامة 
وبعضها امام القضاء. وفي سياق متصل، صرح 
احملامي عب����داهلل الكندري بصفته وكيال عن 
النائب د.جمعان احلربش بأنه تقدم بدعوى 
تعويض ضد محمد اجلويهل وقناة »السور« 
يطالبه فيها بتعويض 50000 دينار على قيامه 
بالطعن والتشهير والتجريح بقوله على خالف 

احلقيقة ان والد الدكتور لديه جنسية أخرى 
التقليل  الكويتية قاصدا  بخالف اجلنس����ية 
من انتمائه للوطن منفذا خلطة مسبقة معدة 
مبعرفة القناة غرضه����ا الطعن في األعضاء 
أصحاب الدور الرقاب����ي الواضح في مجلس 
األمة. وأشار احملامي الكندري إلى أن املذكور 
جلأ إلى أسلوب التهكم والسخرية واستعمل 
عبارة توحي للمشاهد مبدلول مختلف أو غير 
مالئم وأنه استخدم عبارات فيها قذف بحيث 
انه جتاوز النقد املباح إلى حد الطعن واملساس 
بالشرف والسمعة مدعيا على خالف احلقيقة 
أن الدكتور قد استغل منصبه في احلصول على 
منافع شخصية مستغال في ذلك ما يحكى على 
صفحات اجلرائد من تشهير وجتريح وتقليل 
من قيمة مزدوجي اجلنس����ية وعدم انتمائهم 
للوطن قاصدا التشهير به واإلساءة إلى مركزه 

االجتماعي بصفته عضوا مبجلس األمة.

احملامي عبداهلل الكندري محمد اجلويهلد.جمعان احلربش

مواطنة تتهم سائقًا بتحريضها والفعل الفاضح
ومصري دخل »مرفق حساس« دون تصريح

انتحار فني تكييف بعد رسالة وحديدية أنهت حياة آسيوي

ربع كيلو حشيش و40 حبة تحيل مواطنًا وخليجيًا للمكافحة

مواطن يتهم عسكريًا باالعتداء على ابنته المضطربة
بعد أن حاولت االنتحار في مجمع تجاري

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
سجلت مواطنة في مخفر الشويخ قضية السب 
العلني والتحريض على الفس���ق والفجور ضد 

شخص مجهول قدمت املبلغة رقم مركبته.
وقال مصدر أمني ان املواطنة قالت أمام رجال 
مخفر الشويخ ان ش���خصا اقترب من سيارتها 

وصدرت عنه إش���ارة بفعل فاضح وقام بس���بها 
دون ان تعرف سببا لذلك. من جهة اخرى، احتجز 
وافد مصري في مخفر اجلليب بتهمة الدخول الى 
مرفق حساس دون تصريح، وكان رجال أمن املطار 
أوقفوا وافدا مصريا داخل صالة القادمني دون ان 

يكون بحوزته مستند يجيز له ذلك.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
أق���دم فن���ي تكيي���ف على 
االنتحار في منزل قيد االنشاء 
في منطقة الش���هداء وذلك بعد 
وصول رسالة من ذويه في الهند 
لم يع���رف مضمونها، فيما أكد 
املنتحر  أمني ان زوجة  مصدر 
أبلغت عن شكوكها في اختفاء 
زوجها وهو ما دفع مقاول مصري 

الى اكتشاف وفاة زوج املبلغة 
انتحارا.

وقال مص���در أمني ان وافدا 
مصريا قال في بالغ له انه استعان 
بفني تكييف لعمل توصيالت في 
منزل يقوم بتشييده، مشيرا الى 
انه تلقى اتصاال أمس من زوجة 
الهندي تبلغه فيه بأن زوجها لم 
يعد الى املنزل، ليسارع املقاول 

الى البيت ال���ذي كان يعمل به 
فني التكيي���ف ليجده قد أنهى 
حياته شنقا، وتبني من التحريات 
ان اآلس���يوي تلقى رسالة من 

أسرته.
من جهة أخرى، توفي آسيوي 
باخلطأ في سكراب أمغرة بعد ان 
سقطت على رأسه كتلة حديدية 

أردته قتيال.

محمد الجالهمة
أحيل الى مقر اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
يوم ام���س مواطن وخليجي بتهمة تعاطي املواد 
املخدرة واالجتار فيها، وجاء ضبط املواطن ومعه 
ربع كيل���و من احلش���يش واخلليجي ومعه 49 
حبة روش أثناء حمالت تفتيشية لرجال النجدة 
وسرية اإلس���ناد التابعة لوكيل وزارة الداخلية 

لشؤون األمن العام.
وقال مصدر امني ان دورية إسناد تابعة لألمن 

العام اشتبهت في شخص يستقل مركبة في منطقة 
اجلهراء، حيث مت توقيفه، وبتفتيش مركبته عثر 
فيها على ربع كيلو حشيش مجزأ الى قطع متقاربة 
األحجام، وأقر بأن املخدرات املضبوطة في سيارته 

ال يعلم عنها شيئا، حسب زعمه.
اما بالنسبة للقضية الثانية التي ضبط فيها 
خليجي فجاء ضبطه بع���د رصده بصورة غير 
طبيعية حيث تبني انه متعاط، وبتفتيش سيارته 

عثر رجال النجدة على 49 حبة روش.

محمد الجالهمة
أخضع عس���كري للتحقيق على ذمة قضية 
احلاق أذى بلي���غ وهتك عرض أنثى مضطربة 
عقلي���ا، وجاء التحقيق مع العس���كري بعد ان 
قدم مواطن مسن تقريرا يفيد بإصابته إصابة 
بليغة في عينه جراء تلقيه لكمة من العسكري 
وتعمد هذا العسكري اإلمساك بأجزاء حساسة 

من جسد ابنته املضطربة.
ووفق مصدر أمني، فإن بالغا تلقته عمليات 
وزارة الداخلية امس األول تضمن وجود فتاة 
تصدر عنها تصرفات غريبة وتهدد باالنتحار 
أثناء تواجدها في مجمع جتاري شهير، مشيرا 
ال���ى ان هذا البالغ مت التعامل معه أمنيا ومتت 

السيطرة على الفتاة.
ومضى املصدر بالق���ول حتى هذه اللحظة 
كانت األمور تس���ير على خير م���ا يرام إال أن 
تطورات القص���ة حدثت في أعقاب اإلمس���اك 
بالفتاة، فلدى اقتي���اد الفتاة إلدخالها الدورية 
تقدم مواطن مسن وأبلغ رجال األمن بأن الفتاة 
ابنته، طالبا من الشرطة تركها في حال سبيلها 
ألنها مريضة نفسيا، اال ان رجال األمن رفضوا 
طلب املواطن املسن، وبدوره رفض املواطن ان 
تتعرض ابنته لإلهانة فحاول أخذ ابنته بالقوة 
من بني رجال األمن اال انه تلقى لكمة في عينه 
أحدثت به إصابة بليغة، وجار استكمال التحقيق 

مع العسكري.

خليجي يتهم شقيق مطلّقته بإطالق النار عليه 
هاني الظفيري

قام فريق م���ن األدلة اجلنائية مبعاينة منزل ش���خص خليجي في 
الصليبية لتوثيق قصة حيازة س���الح واطالق نار والشروع في القتل، 
وكلفت ادارة بحث وحتري محافظة اجلهراء بالبحث عن مواطن تورط 
في تلك القضايا. واس���تنادا الى مصدر أمني فإن خليجيا ابلغ عمليات 
وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من مساء امس عن تعرضه إلطالق نار، 
مشيرا الى انه تزوج بشقيقة املدعى عليه وقام بتطليقها مؤخرا ومنذ ان 
طلق شقيقة املدعى عليه تعرض ملضايقات متكررة، ويوم امس فوجئ 
بشقيق مطلقته يقف بس���يارته على مقربة من منزله وما ان خرج من 
املنزل حتى أمطره شقيق مطلقته بوابل من الطلقات النارية. هذا ورصد 

رجال األدلة آثار األربع طلقات على منزل املدعي وسجلت قضية.

حملة ألمن الجهراء تحصد
30 وافدًا يديرون أوكارًا مشبوهة

املصدر الى ان العميد محمد طنا 
قام برفع كتاب الى وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون االمن 
العام اللواء خليل الشمالي طالبا 
منه ابع���اد جميع املوقوفني في 

حملة اجلهراء الناجحة.

هاني الظفيري
واصل رجال أمن اجلهراء بقيادة 
أنشط مديري األمن العميد محمد 
طنا حملتهم الستهداف الظواهر 
السلبية داخل محافظة اجلهراء 
وأسفرت حملة أش���رف عليها 
شخصيا العميد محمد طنا عن 
ضبط 30 وافدا يعملون في اوكار 
اتصاالت دولية وأوكار مشبوهة 

إلى جانب باعة متجولني.
وقال مصدر أمني ان العميد 
محمد طنا عقد اجتماعا موسعا 
يوم الثالثاء وخ���الل االجتماع 
طلب الضرب بيد من حديد على 
الظواهر الس���لبية في احملافظة 
ورصد االوكار املشبوهة وبعد 
أن وردت الي���ه قائم���ة مبنازل 
العميد  وأوكار مشبوهة اعطى 
طنا تعليماته بأن تتم مداهمة هذه 
األوكار في وقت متقارب. واشار 

العميد محمد طنا

اختتام تمرين إدارة األزمات والكوارث بحريق وهمي باألبراج
والتنسيق والعمل املشترك لبيان 

االحتياجات الالزمة للمواجهة.

تعاون مشترك

وقال الل����واء الركن الديحاني 
ان تعاون كلية االمن الوطني مع 
التنسيقية حلماية االمن  القيادة 
املركزية  العامة  الداخلي واالدارة 
للعمليات وادارات واجهزة وزارة 
الداخلية وغيرها من اجهزة الدولة 
كاالدارة العام����ة للمرور واالدارة 
العامة للدفاع املدني واالدارة العامة 
لنظم املعلوم����ات واالدارة العامة 
لقوات االمن اخلاصة واالدارة العامة 
للدوريات واالدارة العامة للمباحث 
اجلنائي����ة واالدارة العامة لالدلة 
اجلنائية وقطاع شؤون االمن العام 
وغيرها من االجهزة الفاعلة قد حقق 
نتائج ايجابي����ة على صعيد رفع 
معدالت الكفاءة املهنية في التعامل 
مع االزمات والك����وارث وادارتها 
التخطي����ط واالعداد  من حي����ث 
والتنفيذ واملتابعة واتخاذ القرارات 
االستراتيجية الصحيحة واملؤثرة 

على اعلى املستويات االمنية.
وافاد الل����واء الركن الديحاني 
بأن عقد هذه النوعية من الدورات 
والتماري����ن املتخصصة وبكثافة 
يفيد في تطوير املناهج والتمارين 
للوصول الى افضل النتائج على 

الصعيدين القريب والبعيد.

واضاف الديحاني ان انطالق 
البرنامج االستراتيجي لتدريب 
وتأهيل واع���داد وصقل قدرات 
القيادات االمنية العليا والوسطى 
بوزارة الداخلية واعداد صف ثان 
التعام���ل مع مختلف  قادر على 
الظ���روف االمني���ة وحتدياتها 
والوق���وف على م���دى جهوزية 
التعامل مع االزم���ات والكوارث 
والتعرف على اس���اليب التعامل 

العليا والوسطى وتعليماته في هذا 
الصدد والسير بخطى حثيثة نحو 
مزيد من الفاعلية وزيادة القدرة 
واالهتمام باجلودة عن طرق ادخال 
النظم احلديثة واستخدام التقنيات 
العملية واحلاسب  والتطبيقات 
اآللي في جميع العمليات االمنية ملا 
لها من قدرة فائقة على دعم متخذي 
القرار وفق املعطيات واالمكانيات 

واالستعدادات املتوافرة.

جناحا بكل املقاييس.
الرك���ن محمد  الل���واء  وقال 
الديحاني ان التمرين الثاني الدارة 
االزمات والك���وارث يأتي تنفيذا 
لتوجيهات وزير الداخلية الفريق 
الركن الش���يخ جابر اخلالد الذي 
الشاملة  يرعى املنظومة االمنية 
ويحرص على تدعيمها وتطوير 
خططها وآلي���ات عملها وبرامج 
القيادات  اعداد وتأهيل وتدريب 

برعاي���ة وحض���ور وكي���ل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
الع���ام على  املرور واملش���رف 
ادارة التمري���ن الل���واء محمود 
الدوسري ومبشاركة مدير عام 
مدير كلية االمن الوطني اللواء 
الديحاني، اختتمت  ركن محمد 
مبقر كلية االمن الوطني انشطة 
التمري���ن الثاني الدارة االزمات 

والكوارث.
واختت���م التمري���ن بتدريب 
عملي ملواجهة كارثة حريق في 
احد ابراج العاصمة مع فرضية 
وقوع بعض االعمال املخلة باالمن 
العام، حيث متكنت املجموعات 
املشاركة في التمرين من التعامل 
مع املوقف بكفاءة عالية وقدرة 
على احكام وبس���ط الس���يطرة 
االمني���ة والوقائية بواس���طة 
االستخدام التقني للحاسب اآللي 
في سابقة تعد االولى من نوعها 
في مجاالت التعامل مع االزمات 
والكوارث الكترونيا مما ساهم في 
سرعة املواجهة والسيطرة واعادة 

الوضع الى ما كان عليه.
الدوس���ري  اللواء  هذا وقام 
ومدير ع���ام كلية االمن الوطني 
الديحاني  الركن محم���د  اللواء 
بتوزيع ش���هادات امتام الدورة 
القيادات االمنية املشاركة  على 
الذي حقق  التمرين  في انشطة 

مخاوف من عدم اعتمادها خارج البالد

العويش طالب إدارات المرور باعتماد صرف
رخص مؤقتة مطبوعة على أوراق بيضاء

اعتماد هذه األوراق من قبل مكاتب 
الترخي����ص لتصدير الس����يارات 
)التربتك( أو مدى قبول هذه األوراق 
في البلدان اخلليجية التي ينتقل 

املواطنون واملقيمون إليها.

املرور باستخراجها أدت إلى تقليص 
االزدح����ام ومتكنت إدارات املرور 
املعنية باجناز املعامالت املتراكمة 
منذ اس����ابيع.هذا وأعرب عدد من 
املواطنني عن عدم ادراكهم كيفية 

الذي سيستخرج دفتر  الشخص 
مركبات مؤقتا بحاجة إلى مراجعة 
املرور مرة أخرى الستخراج الدفتر 
املعتم����د أم ال.واضاف املصدر ان 
إدارات  التي شرعت  هذه األوراق 

بدفاتر املركبات حيث نفدت الكميات 
املتوافرة في إدارات املرور ومراكز 

اخلدمة.
وق����ال مصدر امن����ي ان كتاب 
العمي����د ل����م يوضح م����ا إذا كان 

 أمير زكي
تأكيدا ملا نشرته »األنباء« امس 
خاطب مس����اعد مدير عام اإلدارة 
العامة للمرور لشؤون التراخيص 
العويش جميع  العميد إحس����ان 
مراكز اخلدمة وادارات املرور في 
الس����ت طالبا  الكويت  محافظات 
منهم اجناز معامالت جتديد رخص 
قيادة املركبات للمواطنني واملقيمني 
باس����تخدام أوراق بيضاء بحيث 
تكون إجازات تسيير املركبات تلك 
مؤقتة حلني حضور اخلام اخلاص 

املستشار نصر سالم آل هيد


