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 إعداد: مؤمن المصري 

 مزيد يلتمس العفو  من سمو األمير لعبيد الوسمي
 الوعالن يدعو النواب لمؤتمر صحافي ومهرجان خطابي في القاعة الكبرى في المجلس اليوم دفاعًا عنه

 نقل موقع جريدة «اخلط األحمر» ان 
النائب حسني مزيد تشرف بلقاء صاحب 
السمو األمير الشـــيخ صباح األحمد في 
مسعى منه لطلب الشفاعة والصفح والعفو 
من سموه للتدخل وإخالء سبيل د.عبيد 
الوســـمي اثر اعتقاله على خلفية احداث 
ندوة «إال الدســـتور» التي أقيمت مؤخرا 
بديـــوان النائب د.جمعـــان احلربش في 

الصليبخات.
  من جانبه، دعا النائب مبارك الوعالن 
نواب مجلس األمـــة الى حضور املؤمتر 
الصحافي واملهرجان اخلطابي الذي سيقام 
اليوم في قاعة املؤمترات مبجلس األمة في 
متام الساعة ١٢ ظهرا، للدفاع عن د.عبيد 
الوسمي، مؤكدا ان هذا املهرجان كرسالة 

دعم وتأييد ملوقف الوسمي الرجولي بعد 
اتهامه وايداعه بالسجن املركزي.

  وأضاف النائـــب الوعالن ان اجلميع 
ســـيقف في وجه من يحاولون اجهاض 
جتربة الكويت الدميوقراطية الرائدة وذبح 
الدميوقراطية التي تعيشها الكويت وتفريغ 
الدســـتور من محتواه للعودة بالكويت 
الى الوراء مئات الســـنني وقتل احلرية 
التي كانت تتباهـــى بها الكويت ويفخر 
بها الشعب الكويتي، مؤكدا خطورة وأد 
احلريات، واصفا ذلك التوجه بأنه «انتكاسة 
في مسيرة الدميوقراطية» مؤكدا ان ذلك 
ليس حال ألي مشكالت تعاني منها البالد، 
وضرورة تكاتف النواب مجتمعني حلماية 

احلريات واملكتسبات الدستورية. 

 «الجنح» تؤجل دعوى رئيس الوزراء 
  ضد الفضالة لجلسة ١٠ يناير

 الجنايات تقضي بإعدام قاتل عشيقته الباكستاني
 قضت الدائرة اجلزائية الثالثة باحملكمة 
الكلية أمس برئاســـة املستشار حمود 
املطوع وأمانة سر ســـيد مهدي بإعدام 
اتهمته  الباكستانية  وافد من اجلنسية 

النيابة العامة بقتل عشيقته.
  وتخلص واقعة الدعوى فيما شـــهد 
به ضابط مباحث جليب الشـــيوخ بأن 
حترياته السرية دلت على أن املتهم (ر.أ.) 
قتل املجني عليها عمدا مع سبق اإلصرار 
والترصد بعد أن كانت تربطه بها عالقة 
غير شرعية. أقر املتهم في اعترافاته أمام 
ضابط املباحث وأمام النيابة العامة أنه 

كانت تربطه باملجني عليها عالقة غير 
شرعية وفي يوم احلادث استل سكينا 
من مسكنه ووضعه في جيبه كما أخذ 
كيس قمامة وقفازات للتخلص من آثار 
اجلرمية بعد إمتامها. وما أن ظفر باملجني 
عليها حتى استدرجها إلى مكان اجلرمية 
وقام بنحرها وتخلص بعد ذلك من أدوات 
اجلرمية. وقد أرشد املتهم، ضابط املباحث 
إلى مكان هذه األدوات بعد القبض عليه. 
ومبواجهته بالتهمة املسندة إليه اعترف 
بها تفصيليا كما اعترف مبواقعته للمجني 

عليها برضاها قبل قتلها. 

 قـــررت دائرة اجلنح باحملكمـــة الكلية أمس تأجيل 
الدعوى املرفوعة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ضد أمني عام التحالف الوطني الســـابق 

خالد الفضالة جللسة ١٠ يناير للمرافعة.
  كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس الفضالة ملدة 
ثالثة أشهر مع الشغل والنفاذ عن سب رئيس الوزراء 
كما غرمته مبلغ ١٥٠ دينارًا عن تهمة اهانة موظف عام 

وأمرت بإحالة الدعوى املدنية إلى احملكمة املختصة.
  استأنف الفضالة احلكم فقضت محكمة االستئناف 
بتعديل احلكم واكتفت بحبسه عشرة أيام (كان بالفعل 
قد قضاها في احلبـــس) بينما أيدت احملكمة حكم أول 
درجة في إحالة الدعـــوى املدنية إلى احملكمة املدنــية 
املخـــتصة. طعن الفضالة على احلكم بالتمييز فقررت 
محكمة التمييز إعـــادة القضية إلى محكمة أول درجة 

لنظرها من جديد. 

 النائب حسني مزيد د.عبيد الوسمي النائب مبارك الوعالن

 خالد الفضالة 

 قبيل مغادرته للمشاركة في االجتماع المشترك لمجلس الداخلية والعدل العرب

 الخالد: لن نوّقع على أي اتفاقيات أمنية عربية تتعارض مع دستورنا
 كونا: اكد وزير الداخلية الفريق الركن م.الشـــيخ 
جابر اخلالد ان الكويت ستوقع على االتفاقيات األمنية 
العربية املشتركة في اجتماع وزراء الداخلية والعدل 
العرب «باستثناء ما يتعارض منها مع دستورنا السيما 

ما يتعلق بتسليم املواطنني الى دول اخرى».
  وقال اخلالد قبيل توجهه امس الى القاهرة للمشاركة 
في االجتماع املشترك ملجلسي وزراء الداخلية والعدل 
العرب الذي يعقد اليوم ان الكويت تتطلع دائما الى تلك 

االتفاقيات العربية املشتركة كافة خصوصا االمنية منها 
التي تتعلق بقضايا االرهاب وغسيل األموال وجتارة 
البشـــر والســـالح. وأضاف ان هذه االتفاقيات تسهل 
عمل رجال االمن في جميع الدول العربية، مشيرا الى 
مشاركته في االجتماع الى جانب نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف 

والشؤون االسالمية املستشار راشد احلماد.
  وأوضـــح ان االتفاقيات التي ســـيتم التوقيع اثر 

االجتماع من شأنها حتديد ورفع كل الشوائب املوجودة 
بني الدول العربية ومن خاللها تنجلي الكثير من االمور 
مبا يسهل على الدول العربية ومواطنيها ان يعرف الكل 

ماله وما عليه من أمور أمنية بني تلك الدول.
  وأشـــار الشـــيخ جابر اخلالد الى أهمية هذا اللقاء 
قائال اننا سنضع بعني االعتبار التطورات االمنية على 
الساحة الدولية والعربية «معربا عن سعادته وارتياحه 

لاللتقاء بوزراء الداخلية والعدل العرب».

  وذكـــر ان االجتماع يعقد ضمن اطار احلرص على 
ترسيخ مســـيرة العمل االمني العربي املشترك ودعم 
التنسيق والتعاون بني الدول االعضاء كما يعد فرصة 
سانحة للتوصل الى قرارات وتوصيات ترقى الى مستوى 

مجابهة التحديات التي تواجه منطقتنا العربية.
  يذكـــر انه كان في وداع الشـــيخ جابر اخلالد على 
ارض املطار وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب 

 وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد والوكالء املساعدون. 

 يضعونها في ورق كربوني لتجنّب الكشف 

 ٣ بنغاليين أسسوا عصابة   
لـ«خدمة توصيل المخدرات»

 أمير زكي
  واصل رجـــال اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات بقيادة اللواء الشيخ احمد اخلليفة 
مالحقتهم لتجار املواد املخدرة إذ مت يوم 
امس توقيف ٣ آســـيويني جميعهم من 
اجلنســـية البنغالية بعد ان شكلوا فيما 
بينهم تشكيال عصابيا جللب املواد املخدرة 
واالجتار فيها من خالل خدمة التوصيل 

الى منازل املتعاطني.
  ووفق مصـــدر أمني فـــإن معلومات 
وردت الى مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات اللواء الشيخ احمد اخلليفة عن 
ان آسيويا يعمل سائق تاكسي جوال بدأ 
يقـــوم باالجتار في املخـــدرات من خالل 
توصيل املخدرات الى مساكن املتعاطني، 
وعليه خاطب اللواء اخلليفة مســـاعده 
العميد صالح الغنام ومت االستقرار على 
ان يقوم بالقضية إدارة املكافحة احمللية 
بقيادة العقيد احمد الشرقاوي ومساعده 

املقدم عبداحملسن العباسي وضباط من 
النقيب  املكافحـــة احمللية منهـــم  إدارة 
عبدالعزيز العقيلي واملالزمان أوالن علي 
حبي ومصعـــب العنجري وعبداللطيف 
الراشد واستطاع فريق العمل استدراج 
السائق لبيع كمية من مخدر املاريغوانا 
ليتم ضبطـــه، وبالتحقيق معه اعترف 
عـــن انه كون وعاملـــي نظافة في مطار 
الكويت تشكيال عصابيا جللب املخدرات 
واالجتار بها، حيث كانت املواد املخدرة 
ترسل إليهم في طرود بريدية، ولتجنب 
كشف املخدرات من قبل األجهزة في املطار 
كان التشكيل يعمد الى وضع املخدرات 
فـــي ورق كربوني لتنجب الكشـــف هذا 
وأمر اللواء الشيخ احمد اخلليفة بإحالة 
اآلسيويني الـ ٣ الى النيابة العامة بتهم 
االجتار في املخدرات وجلبها من اخلارج 
وأرفق في ملف القضية نحو ٦٠٠ غرام 

من مادة املاريغوانا. 

 ذكرت اإلحصائية االســـبوعية حلاالت الوفيات غير اجلنائية 
«حوادث املركبات» الصادرة عن االدارة العامة لالدلة اجلنائية ان 
الفترة من ١٣ـ  ٢٠١٠/١٢/١٨ شهدت ٦ حاالت وفاة ٥ مواطنني واخرى 
لوافد. وادارة االعالم االمني بوزارة الداخلية تناشـــد مستخدمي 
الطريق االلتزام بقوانني وقواعد املرور واالنتباه، وضرورة التأكد 
من سالمة املركبة قبل اســـتخدامها، وذلك للحفاظ على سالمتهم 

وسالمة اآلخرين. 

 «اإلعالم األمني»: ٦ حاالت وفاة خالل أسبوع

 البنغاليون الثالثة وامامهم كمية املضبوطات 

 الدوسري كّرم عددًا 
  من منتسبي اإلدارة العامة للمرور

 اللواء محمود الدوسري متوسطا املقدم حامد احملارب والنقيب عايض البصمان وعددا من املكرمني 

 برعاية وحضور وكيل وزارة 
الداخلية املساعد مدير عام االدارة 
العامــــة للمرور اللــــواء محمود 
الدوسري وحضور مساعد املدير 
الســــير  العام لشــــؤون تنظيم 
العامة  بــــاالدارة  والتراخيــــص 
للمرور العميد احسان عبدالعزيز 
العويش ومســــاعد املدير العام 
العامة  الفنية باالدارة  للشؤون 
العميد مجحم مشــــبب  للمرور 
جالل السهلي ومدير ادارة مرور 
العاصمة العميد صالح بودستور 
ومدير ادارة االعالم االمني الناطق 
الرسمي باســــم وزارة الداخلية 
العميد محمد هاشم الصبر، اقامت 
ادارة مرور العاصمة صباح أمس 
االثنني حفال لتكرمي قيادات قطاع 
املرور والضباط واالفراد واملدنيني 
العاملني بادارة مرور العاصمة في 

صالة عبداهللا الهاجري بضاحية 
عبداهللا الســــالم، وقد بدأ احلفل 
بتــــالوة آيات بينات مــــن الذكر 
احلكيم. وقد اكد اللواء الدوسري 
على ان هذا التكرمي يتفق مع املبدأ 
الذي ارسته القيادة العليا لوزارة 
الداخلية  الداخلية ممثلة بوزير 
الفريــــق الركن م.الشــــيخ جابر 
الفريق  الــــوزارة  اخلالد ووكيل 
احمد عبداللطيف الرجيب والذي 
يتحدد في تكرمي املجد أو املتميز 
حلثه على بذل املزيد من اجلهد 
ومضاعفة عطائه، وليكون منوذجا 
يحتذى به لبقية زمالئه يدفعهم 
الى االبتكار واالبــــداع، وتوجه 
اللواء الدوسري للمكرمني بالتحية 
والتقدير على ما بذلوه من جهد 
وما قدموه من تضحيات لتحقيق 
االنضبــــاط املروري على الطرق 

مبنطقة العاصمة وحثهم اللواء 
الدوسري على مواصلة التميز. كما 
اعرب مدير ادارة مرور العاصمة 
العميــــد صالح بودســــتور عن 
اعتزازه برعاية اللواء الدوسري 
للحفل وحضوره لــــه، ما يؤكد 
التواصل بني قيادة قطاع املرور 
ومنتســــبيه من ضباط وضباط 
صف وافراد ومدنيني. واضاف ان 
احلفل يأتي تكرميا لقيادات قطاع 
املرور التي كانت نعم املوجه لنا 
جميعا في عملنا، وايضا ملنتسبي 
ادارة مرور العاصمة املتميزين.

  وقد مت خــــالل احلفل تكرمي 
اللواء الدوسري والعميد احسان 
العويش والعميد مجحم السهلي 
والعميد محمد هاشم الصبر ومدير 
ادارة العالقات العامة والتوجيه 

املعنوي عماد املال. 

 آسيوية اتصلت على عمليات «الداخلية» لتبلغ
  عن تعرضها لمحاولة اختطاف.. وأغلقت هاتفها

  محمد الجالهمة
  فتح رجــــال ادارة بحث وحتري محافظــــة العاصمة باب التحريات 
للوقوف على حقيقة بالغ تلقته عمليات الداخلية مصدره وافدة آسيوية 
ابلغت عمليات الداخلية عبر هاتفها النقال انها تتعرض لالختطاف ومن 
ثم أغلق هاتفها النقال، بعد ان حاول رجال عمليات الداخلية االتصال بها 
بعد ان قدمت بالغها. وقال مصدر امني ان اآلســــيوية اتصلت بعمليات 
الداخلية في التاســــعة من مســــاء امس االول واكدت ان هناك شخصني 
يحاوالن اختطافها في مركبة تاكسي جوال وانقطع االتصال معها ولدى 
معــــاودة االتصال بها تبني لرجال االمن ان هاتفها اغلق، هذا وجار عمل 
الالزم. من جهة اخى اقدمت وافدة آسيوية على االنتحار داخل حمام في 
مطار الكويت الدولي بشــــنق نفسها وقال مصدر امني ان الوافدة كانت 
مســــتعدة ونفذت محاولة االنتحار في حمام املطار ليتم الغاء سفرها 

ونقلها للمستشفى والتحقيق معها. 

 وفاة عامل مصري
  بسقوط «حمولة مواد بناء» عليه

  هاني الظفيري
  لقي وافد مصري مصرعه اثر سقوط حمولة مواد بناء عليه، وذلك 
في منطقة اشبيلية، وقال املنسق االعالمي في ادارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بو حيمد ان بالغا ورد الى عمليات الطوارئ صباح امس عن 
سقوط مواد بناء على وافد، ولدى انتقال رجال الطوارئ واالمن تبني 

ان الوافد لفظ انفاسه االخيرة، وسجلت قضية وفاة اثناء العمل. 

 مصرع مجهول بجرعة زائدة
  في شقة بمنطقة الفروانية

  هاني الظفيري
  أحيلت جثة شـــخص مجهول الهوية الى الطب الشرعي ملعرفة 
بياناتـــه، ومت التحفظ على أدوات تعاط عثر عليها داخل شـــقة في 
منطقة الفروانية، ورجح مصدر أمني أن يكون املتوفى كويتيا، وأن 
تكون الوفاة جراء تعاطي املواد املخدرة، وكانت ســـيدة أبلغت عن 
وجود رائحة كريهة تصدر عن شقة مجاورة لشقتها، ومت كسر الشقة 

ووجد بداخلها شخص قال احلارس إنه ال يعرفه.
  من جهة أخرى، قام أب كويتي بتسليم ابنه وهو سكران إلى حد 
الثمالة الى مخفر تيماء، مشـــيرا الى أن ابنه اعتاد السكر وسبق أن 
طلب منه عدم احلضور الى املنزل وهو ســـكران ولكنه رفض، ومت 

احتجاز الشاب في املخفر للتحقيق. 

 حملة تكشف ١٣٧ زجاجة خمر
  مع آسيويين في األحمدي

  عبداهللا قنيص
  احال مدير امن االحمدي اللواء عبدالفتاح العلي الى االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات يوم امس وافدين من اجلنســـية اآلســـيوية عثر 

بحوزتهم على ١٣٧ زجاجة خمر محلية.
  وقال مصدر امني ان حملة لرجال امن باالحمدي اقيمت باشراف 
مدير االمن اللواء عبدالفتاح العلي ومساعده العميد معتوق العسالوي 
اشـــتبهت في مركبة وعند اقتراب املركبة من احلملة حاول قائدها 
الهرب لتتم مطاردته وضبط شـــخص مرافق له وبتفتيش املركبة 

عثر بها على ١٣٧ زجاجة خمر محلية. 

 عمال يحبطون محاولة سرقة مطعم بسكين
  وهندي يهرب بـ ٥٠٠٠ من «سلسلة مطاعم»

 محمد الجالهمة
  أحيل وافد عراقي الى ادارة بحث وحتري محافظة 
اجلهراء الستكمال التحقيقات معه ومعرفة عالقاته 
بسرقات باإلكراه استهدفت مطاعم وبقاالت في نطاق 
محافظة اجلهراء، وقال مصدر أمني ان عمال مطعم 
استنجدوا بعمليات الداخلية بعد أن متكنوا من القبض 
على العراقي الذي كان قد اقتحم مطعمهم شــــاهرا 
سكينا ومهددا باســــتخدامه ما لم يقوموا بتسليمه 
ما فــــي حوزتهم من أموال، غير أن شــــجاعة عمال 
املطعم حالت دون تنفيذ عمليته بعد أن متكنوا من 
الهجوم عليه وجتريده من الســــكني وإلقاء القبض 
عليه، وقال املصدر إن رجال األمن حضروا الى موقع 
البــــالغ وقاموا بإلقاء القبض علــــى الوافد العراقي 
الذي استطاع عمال املطعم تكبيله وسلموه لرجال 

األمن، وعليه أحيل الى جهات االختصاص الستكمال 
التحقيق معه.

  من جهــــة اخرى، اتهم مواطن وشــــريكه الوافد 
املصري وافدا هنديا بسرقة ٥٠٠٠ دينار من إيرادات 
سلسلة مطاعم ميلكانها والهرب، وقال مصدر أمني 
إن صاحب سلسلة املطاعم وشريكه أكدا أن الهندي 
كان يعمل كمشرف حسابات في الشركة، وانه تغيب 
عن العمل ومت جرد احلسابات واكتشاف سرقته لـ 

٥٠٠٠ دينار وهروبه الى موطنه.
  على صعيد آخر، اتهم وافد مصري مواطنه املصري 
بسرقة ١٧٠٠ دينار من داخل درج املكتب، وقال الوافد 
املصري املجني عليه ان زميله هو الذي سرق املبلغ، 
مؤكدا أن اجلاني كان قد شــــاهده وهو يضع املبلغ 

املالي في الدرج، وسجلت قضية. 

 محمد الجالهمة
  احيل مواطـــن الى مباحث حولي بعد ضبطه 
بســـالح ناري من دون ترخيص للتحقيق معه 
حول اســـباب حمله السالح على مقربة من احد 

البنوك احمللية.
  وقال مصدر ان بنكا محليا استنجد موظفوه 
بعمليات الداخلية حيث قالوا انهم يشاهدون ومن 
خالل الكاميرات شـــخصا يلهو مبســـدس وانهم 

يخشون ان يكون الشخص يخطط لعملية سطو 
مسلح.

  وفور البالغ توجه رجال االمن وضبطوا مواطنا 
تبني ان بحوزته سالحا ناري، واكد لرجال االمن ان 
السالح مرخص وقدم ترخيص تبني انه ترخيص 
لسالح غير السالح املضبوط معه هذا وقال املواطن 
انه لم يكن يخطط للسطو كما ادعى موظفو البنك 

الواقع في منطقة اجلابرية. 

 ضبط مواطن بسالح غير مرخص أمام فرع بنك
 


