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 مؤمن المصري
  أخلت النيابة العامة امس ســـبيل 
الناشط السياسي محمد اجلويهل بال 
ضمان بعد التحقيق معه في شـــكوى 
تقدم بها عـــدد من نواب مجلس األمة 
منهم مسلم البراك وضيف اهللا ابورمية 
ومحمد هايف وغيرهم على خلفية احدى 

حلقات برنامج السراية الذي تبثه قناة 
«السور» اململوكة للجويهل.

  ونفى اجلويهل االتهام املوجه اليه 
جملـــة وتفصيال مؤكـــدا ان القانون 
الكويتي ال ينطبق على قناة الســـور 
كونها تبث من خارج الكويت وليس 

له اي عالقة بها. 

نة  الخالد: نأمل استكمال مشروع ربط وزارات داخلية «التعاون» بشبكة اتصاالت مَؤمَّ
  نايف بن عبدالعزيز: الفئة الضالة خارجة عن صف المسلمين وتسعى لإلفساد 

 خالل االجتماع التاسع والعشرين لوزراء داخلية «التعاون» 

 النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السعودي األمير نايف بن عبدالعزيز 

 أمني عام مجلس التعاون اخلليجي عبدالرحمن العطية

(محمد ماهر)  وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد   جانب من اجللسة االفتتاحية لالجتماع الـ ٢٩ لوزراء داخلية «التعاون» 

 أمير زكي
  أكـــد وزير الداخليـــة الفريق الركن 
م.الشيخ جابر اخلالد ان االجتماع التاسع 
والعشرين لوزراء داخلية دول مجلس 
التعاون يأتي فـــي ظروف دقيقة باتت 
تشـــكل خطرا داهما، مما يتطلب املزيد 

من التعاون بفكر امني متطور.
  وأوضح اخلالد في الكلمة التي ألقاها 
في اجللسة االفتتاحية لالجتماع الذي 
تســـتضيفه الكويت، ان هذه الظروف 
الدقيقـــة تتمثل فـــي ازديـــاد اجلرائم 
واستخدام احدث الوسائل في ارتكابها 
خاصـــة جرائـــم االرهـــاب واملخدرات 

واجلرمية املنظمة.
  ونقل خـــالل كلمته حتيات صاحب 
الســـمو األمير الشـــيخ صباح األحمد 
وســـمو ولي العهد األمني الشيخ نواف 
األحمد ومتنياتهما لالجتماع بكل النجاح 
والتوفيق وتوجه بالشكر باسم وزراء 
الداخلية ألصحاب املعالي والسعادة وكالء 
وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون 

اخلليجي ملـــا بذلوه من جهد متميز في 
اجتماعهم االخير وما توصلوا إليه من 
توصيات واشاد باألمني العام ومساعديه 
وجميع العاملني باألمانة العامة وجهدهم 

في االعداد والتحضير لالجتماع.
  ونوه اخلالد بجهـــود دول املجلس 
لتعزيز التعاون األمني املشـــترك وما 
اســـفرت عنه مؤخرا من إنشـــاء مركز 
للمعلومات اجلنائية ملكافحة املخدرات، 
وكذلك اقرار تنقـــل املواطنني بني دول 
املجلس بالبطاقة الذكية واعرب عن امله 
في مضاعفـــة هذه اجلهود حتى تكتمل 
منظومـــة التعاون األمنـــي على جميع 
املســـتويات، وعلى األخص اســـتكمال 
مشـــروع ربط وزارات الداخلية بدول 
مجلس التعاون بشبكة االتصاالت املؤمنة 

لتأمني سرية املعلومات.
  وأكد على أهمية االنتهاء من حتديث 
االتفاقيـــة األمنية ملواكبة املســـتجدات 
وصوال الى مرحلة متقدمة في مسيرة 

التعاون والتكامل األمني.

  واشـــار اخلالد الـــى ان ما تتعرض 
له املنطقة من صراعـــات واثارة للفنت 
ومخططـــات ارهابية تتزايـــد وتيرتها 
بني احلني واآلخـــر على نحو يهدد امن 
واستقرار اوطاننا، يحتم علينا ان نتكاتف 
جميعا شـــعوبا وحكومات ملواجهة كل 

محاوالت العبث بأمننا.
  وشدد اخلالد إدانته لألعمال االرهابية 
والدعم الكامـــل ململكة البحرين في كل 
ما تتخـــذه من اجـــراءات ملواجهة هذه 
املخططات، مشيدا بجهود وزارة الداخلية 
البحرينيـــة في التصدي لها بكل كفاءة 
واقتـــدار، ويقظة أجهـــزة األمن بدولة 
االمارات العربية املتحدة الشقيقة على 
ما قامت به من ضبط الطرد البريدي الذي 

كان يحتوي على مواد متفجرة.
  من جانبه، أعرب النائب الثاني لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية باململكة 
العربية السعودية صاحب السمو امللكي 
األمير نايف بن عبدالعزيز آل ســـعود 
في االجتماع عن خالص الشكر وعظيم 

االمتنان ملقام صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد لرعايته الكرمية ألعمال 
املجلس، ولسمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد.
  وأكد األمير نايف بن عبدالعزيز ان 
األمن اخلليجي شـــهد حتديات متعددة 
في مصدرها مختلفة في داللتها، يصعب 

مواجهتها بجهد منفرد.
  وأوضح ان قضية االختراق الفكري 
لبعض ابناء املجتمع كانت من أبرز املخاطر 
التي تواجهنا مما أدى في نهاية األمر الى 

ممارسة البعض ألعمال االرهاب.
  وشدد على ان الفئة الضالة هي فئة 
خارجة عن صف املســـلمني سعت في 
األرض فسادا، ولكنا ندرك اهمية التعاون 
ملواجهة كل ما ميكن ان يعكر صفو أمن 

دولنا بحزم وحسم.
  وأملح الى ان الدول اخلليجية تشكل 
امتدادا متكامال دينيا وسياسيا وفكريا 
واقتصاديا، وهذه العوامل من أهم ركائزنا 
األساســـية في كل انطالقة واعدة نحو 

مستقبل مشرق.
  وحث على دراسة التحديات احمليطة 
بأمننـــا اخلليجي دراســـة موضوعية 
متأنية والتعامل معها باحتراف ودقة في 
التنفيذ للحفاظ على اجنازاتها التنموية 

واحلضارية.
  وزشـــاد بكفـــاءة األجهـــزة األمنية 
البحرينية في كشـــف وتفكيك املخطط 
الذي استهدف أمن واستقرار  اإلرهابي 

الشعب البحريني الشقيق.
  من جهته، نوه وزير الداخلية البحريني 
الفريق الركن الشيخ راشد بن عبداهللا 
آل خليفـــة ببعد نظر قادة دول مجلس 
التعاون في أخذ املبادرة بتشكيل املجلس، 
ووضع أسس ومرتكزات العمل اجلماعي، 
وتوحيد الرؤى واملواقف لتحقيق األمن 

واالزدهار لدول املجلس.
  وتوجه بالشكر لدول اخلليج الشقيقة 
على دعمها ومؤازرتها ململكة البحرين 
واحلرص على أمنها، وتأييدها لالجراءات 

األمنية في مواجهة اإلرهاب. 

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 محكمة المرور تلغي حبس مواطن ٤ أشهر 
  وتغرمه ٥٠٠ دينار لتسببه في حادث ثالثي

 عدلت محكمة جنح مرور االحمدي امس 
حكمـــا يقضي بحبس مواطن ٤ أشـــهر الى 
االكتفاء بتغرميه ٥٠٠ دينار لتسببه في حادث 
مـــروري ثالثي على طريق الفحيحيل حتت 
تأثير املواد املسكرة بحسب تقرير الطبيب 

الشرعي.
  وتعود تفاصيل القضية الى حادث مروري 
ثالثي وقع بني منطقـــة الفحيحيل واملنقف 
باجتاه العاصمة، حيث كانت املركبة الثانية 
للمواطن «املتهم» واالولى والثالثة ملقيمني، 
وبحســـب التقرير فان املركبة الثانية كانت 
املركبة االولى وبالتالي  مســـرعة فصدمت 
انحرفت نحو احلاجز االســـمنتي وانحرفت 

ناحية املركبة الثالثة في املسار االوسط.
  وبعد ان وصلت الشرطة جاء تقريرها: ان 
املواطن «املتهم» صاحب املركبة الثانية كان 
يقود سيارته حتت تأثير مواد مسكرة، وسرعته 
تتجاوز السرعة القصوى املقررة للطريق، 
ولم يكن حامال للرخصة ووثيقة التأمني كانت 

غير سارية (منتهية الصالحية).
  وبعد ان طلب محقـــق مخفر الفحيحيل 
احالة املواطن الى الطب الشرعي للتأكد من 
انه كان في حالة سكر ام ال، جاء تقرير الطب 
الشـــرعي ليثبت وجود ٠٫٢٤٪ من الكحول 

االثيلي بكمية ٢٤٠ جـــرام/٠٫١ لتر واعترف 
املواطن بكل ما نسب اليه.

  وحكمـــت محكمة جنح مـــرور االحمدي 
برئاسة مشعل الصبيح وممثل االدعاء مشعل 
امليع وامني السر بدر العجمي بحبس املتهم 
٤ شـــهور وبتغرميه ٣٠ دينارا عن التهمتني 
الثانية والثالثة لالرتباط وبتغرميه ١٠ دنانير 
عن التهمة الرابعـــة و١٠ دنانير عن التهمة 

اخلامسة.
  وقد عارض دفاع املواطن املتهم احملامي 
محمد كمال احلكم مستندا الى ان نسبة ٠٫٢٤٪ 
هي نسبة غير كافية الدانة املتهم بالسكر اال 
انها هي نتيجة عقاقير طبية يتناولها املتهم 
ملعاناته من عدة امراض، وقد عرض احملامي 
العقاقير الطبية امام احملكمة، وان ما اعترف 
به املواطن كان نتيجة ضرب تعرض له اثناء 
التحقيق وقد اثبت الضرب بتقارير طبية، 
هذا وان املواطن ليس من ارباب الســـوابق 

ويشهد له بحسن السير والسلوك.
  وعندهـــا جاء حكم محكمـــة جنح مرور 
االحمدي بقبول املعارضة شكال وفي املوضوع 
بتعديل احلكم الغيابي املعارض فيه واالكتفاء 
بتغـــرمي املتهم ٥٠٠ دينـــار فقط عن التهمة 

االولى وتأييدها في ما عدا ذلك. 

 طالب سنة أولى بأحد المعاهد الفنية
  يقود عصابة خماسية لترويج الحشيش 

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
  متكن رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
وفي أقل من ٤٨ ساعة من إحباط محاولة ضخ 
بضعة كيلوغرامات من مادة احلشيش وجرى 
خالل عملية الضبط التي اشرف عليها اللواء 
الشيخ أحمد اخلليفة توقيف وافدين احدهما 
ســــوري واآلخر مصــــري و٣ مواطنني بينهم 
متقاعد من وزارة الداخلية، أما كبرى املفاجآت 
في تلــــك القضية فهي ان قائد هذا التشــــكيل

العصابــــي هو طالب في الســــنة األولى بأحد 
املعاهد الفنية.

  وقال مصــــدر امني إن معلومات وردت إلى 
وكيل وزارة الداخلية املســــاعد لشؤون األمن 
اجلنائــــي باإلنابة ومدير عــــام اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ احمد اخلليفة 
عــــن اجتار مصري في املواد املخدرة وحتديدا 
في مخدر احلشيش وعليه أوعز اخلليفة إلى 
مســــاعده العميد صالح الغنام بتكليف ادارة 
املكافحة احمللية والتي يرأســــها العقيد احمد 
الشرقاوي ومساعده املقدم عبداحملسن العباسي 
للتحري عن النشاط املشبوه للوافد املصري 
وضبطه متلبسا واستصدار إذن نيابي، كما أمر 
بسرعة ضبط شركائه ومن ميوله في جتارة 
املخــــدرات خاصة ان التحريــــات دلت على أن 
املصري يعمل حلســــاب آخرين وضمن شبكة 

معقدة من العالقات.
  وقال املصدر ان فريق عمل امني مؤلفا من 
النقيبــــني حمد الصباح وعبدالعزيز العجيلي 
واملالزمني االولني ناصر العجيمان وعلي حبيب 
واملالزمني محمد العيسى ومصعب العنجري 
قام بعمــــل حتريات مكثفة أكدت صحة جميع 
املعلومات الواردة حول النشاط املشبوه للموزع 

املصري، وعليه متكنوا من اســــتدراجه لبيع 
اصبع من مادة احلشيش مقابل ٥٠ دينارا، ومت 
االتفاق علي ان أن يتم التســــليم والتسلم في 
منطقة الساملية، ليحضر املتهم وبرفقته وافد 
سوري ومبجرد أن متت العملية مت القبض على 
االثنني، وبالتحقيق معهما اعترفا على مواطن 
يقطن الساملية حيث متت مداهمة منزله بعد 
اســــتصدار إذن من النيابة وعثر معه على ٤ 
أصابع من مادة احلشيش، ليعترف املواطن بأنه 
يشتري احلشيش من مواطن آخر متقاعد من 
وزارة الداخلية، وباالنتقال الى مسكن املتقاعد 
فــــي منطقة العديلية بعد اســــتصدار إذن من 
النيابة عثر بداخل منزله على نصف كيلو من 
مادة احلشيش مجزأة الى أصابع وجاهزة للبيع 
واعترف املتقاعد بأنــــه يعمل كموزع لصالح 
«الرأس الكبير» أو التاجر الرئيســــي في هذه 
العمليــــة موضحا أنه طالب فــــي احد املعاهد 
الفنية، وأوضح املصدر أن رجال الفريق األمني 
امضوا نحو ٤٨ ساعة في الضبطيات املتالحقة 
للمتهمني األربعة والتي توجت بكشف هوية 
قائد املجموعة اخلماســــية لتوزيع احلشيش 
وهو الطالب الذي دلت التحريات على أنه يقطن 
منطقة الســــاملية، وكشف املصدر أنه وخشية 
أن يكتشــــف املتهم اخلامــــس (رأس العصابة 
اخلماسية لترويج احلشيش) األمر حترك رجال 
الفريق استصدروا إذنا نيابيا وداهموا منزله في 
منطقة الساملية وألقوا القبض عليه وبتفتيش 
منزله عثر على ٣ كيلوغرامات جاهزة ومعدة 
للبيع من مادة احلشيش، هذا واعترف جميع 
مــــن ألقي القبض عليهــــم باجتارهم في املواد 
املخدرة، ومتت إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة 

االجتار باحلشيش. 

 اعضاء العصابة اخلماسية املتخصصة بترويج احلشيش ويبدو في اليمني زعيم العصابة «الطالب» 

 ٣ شبان متشبهين بالجنس اآلخر
  حاولوا دخول منتزه في يوم مخصص للنساء 

 لص ملثم بـ «شماغ» يتسلل إلى مجمع
  وينجح في سرقة ٢٠ ألف دينار! 

 آسيوي يسقط بـ ١٠ محلي 

 هاني الظفيري
  متكن رجال امن منتزه ترفيهي من ضبط ٣ شبان متشبهني بالنساء 

بعد محاولتهم دخول املنتزه في اليوم املخصص للنساء فقط.
  وحســــبما يروي مصدر امني فإن رجال امن املجمع اشــــتبهوا في ٣ 
فتيات اثناء قيامهن بقطع تذاكــــر دخول املجمع، خاصة ان حتركاتهن 
كانت مريبة، بعد ان تــــرددن اكثر من مرة في الدخول الى البوابة عند 
توجههن الى بوابة قطع التذاكر، موضحا ان رجال االمن انتظروهن حتى 
وصلن الى بوابة الدخول، وعندها استوقفوهن وطلبوا هوياتهن كاجراء 
احترازي ما ادى الى ارتباكهن او باالصح ارتباكهم، اذ تبني ان الفتيات 
الثالث ما هن اال ثالثة شبان متشــــبهني باجلنس اآلخر، وقال املصدر: 
رغــــم الباروكات واملكياج الثقيل واملالبس النســــائية الكاملة التي كان 
الشبان يرتدونها اال ان طريقة سيرهن كانت ابعد ما تكون عن طريقة 
سير النســــاء او الفتيات باالضافة الى محاوالتهم اخفاء وجوههم عند 
محاولتهم الدخول، وعليه مت التحفظ على الشبان الثالثة بتهمة التشبه 

باجلنس اآلخر واحالتهم الى جهات االختصاص. 

 هاني الظفيري
  يجري رجال مباحث الفروانية حترياتهم لكشــــف هوية لص متكن 
من التسلل الى احد املجمعات التجارية واخلروج بـ ٢٠ ألف دينار بعد 
ان كسر خزينة أموال احد احملالت الشهيرة في املجمع وقال مصدر امني 
ان كاميــــرات املجمع رصدت اللص منذ حلظة دخوله إلى املجمع وحتى 
خروجه منه ووثقت عملية السرقة التي نفذها بأعصاب باردة، واشار 
املصــــدر الى ان اللص كان على علم بوجود الكاميرات لذا يبدو أنه أعد 

العدة الكاملة لسرقته حيث دخل املجمع ملثما بـ «شماغ».
  وحول تفاصيل ما ســــجله رجال األمن من واقــــع كاميرات املراقبة 
فان اللص والذي يبدو شابا في العشرينيات من عمره، أوقف سيارته 
بجانب املواقف اخلارجية للمجمع وترجل منها ملثما ثم توجه الى مدخل 
مواقف املجمع وتسلل منها للدخول إلى الدور االرضي حيث يقع احملل 
املستهدف وقام بعدها بكسر الباب ثم توجه خلزينة االموال والتي متكن 

من فتحها واالستيالء على ٢٠ الف دينار كانت بداخلها.
  واوضح املصدر ان اللص يبدو انه كان يعرف متاما هدفه فلم يتجه الى 
أي محل آخر وكان يسلك طرقا داخل املجمع بعيدة عن معظم الكاميرات 
باالضافة إلى أنه يبدو من حتركاته انه يعرف أماكن تواجد حرس أمن 
املجمع ومتكن من تنفيذ ســــرقته في أقل من نصف ســــاعة ليغادر من 

حيث أتى، هذا وسجلت قضية وجار التحقيق فيها. 

 محمد الجالهمة
  متكن رجال جندة حولي من ضبط وافد آســـيوي مســـاء أمس 
األول وبحوزتـــه ١٠ زجاجـــات خمر محلي ليتـــم إحالته الى جهة 

االختصاص.
  وفي التفاصيل كما رواها املصدر ان دورية تابعة لنجدة حولي 
اشتبه رجالها مبركبة يابانية الصنع حاول قائدها الفرار فور مشاهدته 
لدورية النجدة، إال ان رجالها استطاعوا إيقافه وبتفتيشه عثر معه 
على كمية اخلمور املذكورة و٧٥ دينارا اعترف بأنها حصيلة البيع ليتم 

تسجيل قضية وإحالتها مع املضبوطات الى جهة االختصاص. 

 إخالء سبيل الجويهل بال ضمان

 الحكم بإعدام مواطن والسجن ١٠ سنوات لزوجته 
بتهمة خطف وسرقة وقتل وافد آسيوي 

 قضت الدائـــرة اجلزائية باحملكمة الكلية 
برئاسة املستشـــار عادل الصقر وأمانة سر 
هشام ســـماحة بإعدام مواطن شنقا وحبس 
زوجته عشر سنوات مع الشغل والنفاذ بعد 
إدانتهما بخطف وضرب وحجز وسرقة وقتل 

وافد آسيوي.
  وتتلخص التفاصيـــل في أن املتهم األول 
(الزوج) توجه إلى مسكن املجني عليه وهو 
من جنسية آسيوية وقام بخطفه عن طريق 
القوة والتهديد واحليلة بأن أوهمه بأن زوجته 
املتهمة الثانية ترغب في االستفسار عن أمر 
ما لديه ومتكنا بتلك الوسيلة من دخول غرفة 
املجني عليـــه واصطحابه إلى مخيم يقع في 

منطقة نائية صحراوية.

  فحماله بذلك على االنتقال من املكان الذي 
كان يتواجـــد فيه إلى مكان آخـــر لم يعتده 
وحجزاه بقصد إيذائه وســـلبه مبلغا نقديا 
باســـتعمال القوة إذ قام املتهم األول بضرب 
الضحية بعد أن أوهمه بأنه من رجال الشرطة 
لتقوم املتهمة الثانية باالستيالء على املبالغ 
النقدية التي كانت بحوزته وقتال املجني عليه 
عمدا مع ســـبق اإلصـــرار والترصد بأن أعد 
األول جســـما صلبا «وتدا حديديا» انهال به 
على رأس املجني عليـــه فأحدث به إصابات 

أدت إلى وفاته.
  وقررت احملكمة إحالة الدعوى املدنية إلى 
احملكمة املدنية املختصة لنظر دعوى التعويض 

املرفوعة من ذوي املجني عليه. 


