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 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 يسعد برنامج «أمن الكويت.. أمننا» والذي 
يقدمه الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية 
العميد محمد الصبر أن يكرس حلقة اليوم 
اخلميـــس ٢٠١١/١/٢٧ ليوم جلوس صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، احتفاء 
بالذكرى اخلامسة لتسلم سموه مسند اإلمارة 

ومقاليد احلكم في البالد.

  ويبث برنامج «أمن الكويت.. أمننا» عبر 
القناة االولى والقناة الفضائية من تلفزيون 
الكويت مباشـــرة كل يوم خميس الساعة 
الواحدة والنصف بعد الظهر بتوقيت الكويت، 
ويعاد بث احللقة الساعة الواحدة والنصف 
بعد منتصف ليل اخلميسـ  اجلمعة، بتوقيت 

الكويت. 

 حلقة خاصة عن يوم الجلوس في برنامج «أمن الكويت.. أمننا»

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 الجنايات توقف نظر دعوى اإلعالم ضد سكوب 

 تأجيل دعوى «برقان» ضد المسلم للمرافعة 
 قررت دائرة اجلنــــح باحملكمة الكلية أمس 
برئاسة املستشار يوسف اللحدان تأجيل نظر 
القضيــــة املرفوعة من بنــــك برقان ضد النائب 
فيصل املســــلم وأحد مديري فروعه جللسة ٢ 

مارس للمرافعة.
  وخالل جلسة سابقة ادعى محامي البنك علي 
البغلي مدنيا ضد املسلم وموظف البنك مببلغ 
٥٠٠١ دينار كويتي على سبيل التعويض املدني 

املؤقت. وحضر دفاع املسلم احملامي ناهس العنزي 
بينما حضــــر عن موظف البنك احملاميان خالد 
العوضي ومحمد ناصــــر اجلميع وطلبوا أجال 

للتصوير واالطالع واالستعداد للدفاع.
  كانت النيابة العامة قد أخلت سبيل املسلم 
بكفالة ٥٠٠ دينار بعد التحقيق معه على خلفية 
هذه القضية، وقد ذكر في التحقيقات أن الشيك 

وصله من أشخاص ال يعرفهم.

 قضت الدائرة اجلزائية 
الســــابعة باحملكمة الكلية 
أمس برئاسة املستشار هاني 
احلمدان وأمانة ســــر سيد 
مهدي بوقف نظر الدعوى 
املقامة من وزارة اإلعالم ضد 
قناة سكوب وأحد العاملني 
بها بشأن مسلسل (صوتك 
وصل) حلــــني الفصل في 
الشق الدستوري في الدفع 

املبدي من دفاع القناة.
الدعــــوى    وتتلخــــص 
فيما ذكرته وزارة اإلعالم 
بشكواها بأن قناة سكوب 

بثت برنامج صوتك وصل في ١١-٨-٢٠١٠ دون 
أخذ موافقة مســــبقة من وزارة اإلعالم وهي 

مخالفة لقوانني املرئي واملسموع.
  وخالل اجللسة املاضية دفع احملامى فيصل 
عيال العنزي وكيل القناة بعدم دســــتورية 
املادة ١٤ من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن اإلعالم 
املرئي واملسموع ملخالفتها 
املادتــــني ١٤، ٣٦ من  نص 
الدســــتور. فاملقرر بنص 
املادة األولــــي من القانون 
رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣ بإنشاء 
أنه  الدســــتورية  احملكمة 
(تنشــــأ محكمة دستورية 
تختص دون غيرها بتفسير 
الدســــتورية  النصــــوص 
املنازعات  فــــي  وبالفصل 
املتعلقة بدستورية القوانني 
واملراسيم بقوانني واللوائح 
الطعــــون اخلاصة  وفــــي 
بانتخــــاب أعضاء مجلس األمــــة أو بصحة 
عضويتهم ويكون حكم احملكمة الدستورية 
ملزما لكافة وسائر احملاكم». وطلب العنزي 
في مذكرة دفاعــــه بطلباته اخلتامية بوقف 
الدعوى حلني الفصل في الدفع بعدم دستورية 

املادة املذكورة. 

 احملامي فيصل عيال العنزي 

 تأجيل دعوى
  هتك عرض طالب 

 قــــررت الدائرة اجلزائيــــة الثانية 
مبحكمة االســــتئناف أمس برئاســــة 
املستشار نصر سالم آل هيد وعضوية 
املستشارين محمد بيومي ود.السيد 
محمد جبر وأمانة سر عادل العوضي، 
تأجيل نظر االستئناف املقدم من مدير 
مدرسة محكوم بحبسه مؤبدا بعد إدانته 
من قبل محكمة أول درجة بهتك عرض 
احد طالب املدرســــة جللسة ٢ فبراير 
املقبل للمرافعة. وتخلص وقائع الدعوى 
فيما شهد به والد املجني عليه بأن جنله 
البالغ مــــن العمر ١٢ عاما أبلغه بقيام 
املتهم باستدراجه الى غرفة اإلشراف 

واعتدى عليه 

 «الجنايات» تبرئ باكستانيًا
  من جلب مواد مخدرة بقصد االتجار 

 قضت محكمة اجلنايات ببراءة وافد باكستاني من 
تهمة جلب مادة مخدرة (حشيش) بقصد االجتار. 
كانـــت النيابة العامة قد أحالت املتهم إلى محكمة 
اجلنايات بتهمة جلـــب املواد املخدرة املضبوطة 
بقصد االجتار وأنه هرب البضاعة سالفة البيان 
بإدخالها إلى البالد بصورة مخالفة للتشريعات 

املعمول بها.
  كانت احملامية دالل املال قد حضرت مع املتهم 
أمام احملكمة وترافعت شفاهة دافعة بانتفاء حيازة 
املتهم للمادة املخـــدرة املضبوطة، حيث ان واقع 
احلال يشـــهد بقيام بعض مروجي املخدرات في 
العراق بدس املادة املخدرة املضبوطة في الشاحنات 
التي ميتلكها املتهم بدون علم سائقيها وفي غفلة 

منهم. 

 النواف: الكويت أولت اهتمامًا مبكرًا باإلنسان
  وصون كرامته باعتباره الثروة الحقيقية لبناء الدولة

  وذكر أن وزارة الداخلية قامت باستحداث 
إدارة متخصصة تتبع اإلدارة العامة للهجرة، 
مهمتها اإلشراف والتفتيش على عمل مكاتب 
استقدام العمالة املنزلية، وضبط وحترير 
املخالفات التي تقع بحق هذه الفئة وإحالتها 

إلى جهات االختصاص.
  وأكد أن النجاح احلقيقي ملجابهة العنف 
األسري ال يتكامل إال بتضافر اجلهود مادام 
الهدف والغاية واحدة فالترابط والتكاتف 
أصبحا عنوان النجاح ليس على املستوى 
احمللي فقط بل على املســـتوى اإلقليمي 

والدولي.
  وثمن الفريق الشيخ أحمد النواف هذه 
الورشة، مشيدا بالقائمني عليها، متمنيا 
حتقيق ما تصبو إليه من أهداف، سائال 
املولى عز وجل أن يدمي علينا نعمة األمن 

واالستقرار.
  يذكر ان الورشـــة تقـــام حتت رعاية 
وزير الداخلية الفريق الركن م.الشـــيخ 
جابر اخلالد ومن ابرز احلضور فيها مدير 
عام كلية األمن الوطني اللواء ركن محمد 
الديحاني ومديرة مكتب املفوضية العليا 
لألمم املتحدة لشـــؤون الالجئني د.حنان 
حمدان واملمثل اإلقليمي باإلنابة في اململكة 
العربية الســـعودية ومجلـــس التعاون 
اخلليجي حمدي بخاري ومدير مركز إعداد 

القادة العقيد ناصر احلوطي. 

   واضاف الفريق النواف من هذا املنطلق 
فقد بادرت الوزارة بإنشاء إدارة متخصصة 
هي إدارة الشرطة املجتمعية تتبع قطاع 
األمن العام، والتي تتلقى حاالت التعرض 
للعنف األسري.. كما تعمل على محاربة 
العادات االجتماعيـــة الضارة، من خالل 
تشجيع العمل التطوعي وإيجاد وسائل 

للتفاعل بني الشرطة واملجتمع.

ومقر، وقد وقع بني الكويت واملفوضية في 
١٩٩٦/٤/٨ ويهدف إلى إيجاد آلية للتعاون 
في املجال اإلنساني وقد سبق تنظيم انشطة 
مماثلة وناجحة في األعوام السابقة مما 
يؤكد حرصنا على حتقيق شراكة حقيقية 
مع املفوضية حلماية ودعم حقوق املرأة 
والطفل فاألسرة اآلمنة هي عماد املجتمع 

النافع.

 افتتحت صباح امس ورشة عمل حول 
العنف النوعـــي والعنف ضد املرأة التي 
تنظمها املفوضيـــة العليا لألمم املتحدة 
لشـــؤون الالجئني بالتعـــاون مع وزارة 
الداخليـــة من ضباط ومدنيني، وعدد من 
السفراء املعتمدين لدى الكويت، وعدد من 

األنشطة االجتماعية.
  وقال وكيل وزارة الداخلية املســـاعد 
الشـــرطي  التدريب والتعليم  لشـــؤون 
الفريق الشيخ أحمد النواف: ان الكويت 
أولـــت اهتماما مبكرا باإلنســـان وصون 
كرامته باعتباره الثروة احلقيقية لبناء 
الدولة وحفظ كيان األســـرة واملجتمع، 
وذلك من خالل ما نص عليه الدســـتور 
والتشريعات ذات الصلة بحقوق اإلنسان.. 
كما أنشأت املؤسسات والهيئات املعنية 
برعاية حقوق األسرة واملرأة من النواحي 
الصحية واإلنسانية واالجتماعية كافة، 
وذلك من واقع تاريخنا وميراثنا الديني 
واحلضاري واألخالقي وهذه املؤسسات 
احلكوميـــة ومنظمات املجتمع املدني في 
الدولة مضت باالضطالع بدورها اإلنساني 

كل في مجالها.
  وأكـــد أن هذا امللتقى يأتي من منطلق 
حرص الوزارة علـــى التعاون الدائم مع 
املفوضية الســـامية لشـــؤون الالجئني 
في الكويـــت والذي ينظمه اتفاق تعاون 

 «الداخلية» تنظم ورشة العمل حول العنف والعنف النوعي ضد المرأة 

 الفريق الشيخ أحمد النواف ملقيا كلمته 

 الفريق الشيخ أحمد النواف متوسطا املشاركني في ورشة العمل 

 الشمري: تقرير «البرلمانية» يدعو 
وزير الداخلية إلى االستقالة 

 فصل رقبة مجهول الهوية في حادث 
سير ومصرع آسيوي على شارع الغوص 

 هرب بمركبته دون أن يدفع حساب تصليحها 

 خادمة تكشف عن ارتكابها الخطيئة 

 أمير زكي
  قال املنســـق اإلعالمي في إدارة الطوارئ الطبية عبدالعزيز 
بوحيمد ان ســـيارة إسعاف توجهت مســـاء امس للتعامل مع 
حادث مـــروري على طريق الوفرة، وتبـــني ان احلادث عبارة 
عن انقالب مركبة وان هناك شخصا مجهول الهوية قد فصلت 
رقبته عن جسده جراء احلادث وان بقية املصابني نقلوا للعالج 

في سيارات خاصة.
  من جهة أخرى، قـــال عبدالعزيز بوحيمد ان حادث تصادم 
على طريق الغوص اســـفر عن وفاة آســـيوي، مشيرا الى ان

رجلي الطوارئ عقيل عدنان ويوســـف الكنـــدري تعامال مع 
احلادث. 

 هاني الظفيري
  قام مـواطن بالهروب بسيــارتـه من وافـــد باكستاني حتت 
تهديد الســـالح بعد اصالحها من قبل عامل الكراج في منطقة 
صناعية اجلهراء. وقــال مصــدر امــني ان وافدا باكســـتاني 
تقدم مســـاء امس الى مخفر تيماء مبلــغا ضــد احــد زبــائن 
احملل الذي طلب جتربة مركبته ومبجرد ان تسلم املفتاح اخرج 
سكينا ووضعها على رقبة الوافد طالبا منه مغادرة املركبة وفر
هاربا، واضـــاف الباكســـتاني ان قيمة اصـــالح املركبة ١٩٠ 

دينارا. 

 هاني الظفيري
  اصطحب مواطن في منطقة العيون خادمته االندونيســـية 
الى مخفر تيماء حيث كان باســـتقباله املقـــدم عناد القحص، 
وقال املواطن في بالغه ان زوجته الحظت انتفاخ بطن خادمته 
االندونيسية وبسؤالها انهارت واعترفت بأن صديقها البنغالي 
ارتكبـــت معه اخلطيئة داخل غرفتها الكائنه في منزل كفيلها، 
وفشـــلت  كل احملاوالت في اجهاضها، وعليه متت احالتها الى

املباحث اجلنائية متهيدا للقبض على اجلاني وتسجيل قضية 
زنا وحمل سفاح. 

 سرقة ١٥ ألف دينار في الصالحية.. 
ولصوص الـ ١٩ ألفًا كانوا على «نارية»

 أمير زكي
  تقدم مواطن الى احد مخافر العاصمة مبلغا عن سرقة ١٥ الف 
دينار من حســـابه البنكي واتهم خادمته اآلســـيوية بسرقة هذا 
املبلغ، مشـــيرا الى انها توارت عن االنظار في اعقاب السرقة. من 
جهة اخرى، شرع رجال مباحث االحمدي في البحث عن لصوص 
ســـرقوا ١٩ الف دينـــار من مركبة خليجي، وهو ما اشـــارت اليه 

«األنباء» في عددها امس.
  وقال مصدر امني ان التحريـــات خلصت الى ان اجلناة كانوا 

يستقلون دراجة نارية. 

 أكد الناشط السياسي خليل 
ابراهيم الشمري أن مأساة مقتل 
املواطن محمد املطيري وكذلك 
حاالت التعذيب التي حدثت لغيره 
هي بداية لتحول وزارة الداخلية 
الى املنهج األمني السادس، وأكد 
أن املأساة احلقيقية هي اختزال 
االجـــراءات فقط فـــي حتويل 
العسكريني املتهمني الى النيابة 
العامة ومطالبة وزير الداخلية 

بالتنحي.
  وأوضح الشمري أن بعض 
قيادات وزارة الداخلية ال تسير 
وفق سياسة الوزير، حيث قامت 

تلك القيادات بســـلوك معارض للقانون ومنها التعذيب والتضليل 
وعدم الرقابة املطلوبة حلماية املواطنني علما أن الوزير ليس حديث 
عهد بالوزارة حيث انه على رأســـها منذ خمس سنوات مما يوجب 
على الوزير املضي في استقالته في تقرير جلنة التحقيق البرملانية 

خصوصا بعد حتميله املسؤولية السياسية.
  واختتم الشـــمري قوله إن ما حصل هـــو مخالف للقواعد 
االسالمية ولقوانني الدستور وللتشريعات الدولية مما يوجب 
عليـــه اصالحات جذرية تزيد من الرقابة على االجهزة املعنية 

املناطة بحماية املواطنني. 

 خليل الشمري

 حشيشة «باراك أوباما» ومسدس و١٠٠٠ حبة في الصباحية
 ضبطت مع مواطن خرج من «المركزي» قبل ٧ أشهر 

 املتهم وأمامه املضبوطات

 اللواء الشيخ أحمد اخلليفة 

 أمير زكي
  أحال مدير عام اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ 
أحمد اخلليفة إلى نيابة املخدرات 
يـــوم أمس مواطنـــا خرج من 
الســـجن املركزي قبل ٧ أشهر 
بتهمـــة حيازة مـــواد مخدرة 
واالجتار فيها الى جانب حيازة 

سالح ناري بال ترخيص.
امنـــي ان    وقـــال مصـــدر 
معلومـــات وردت الـــى اللواء 
الشيخ أحمد اخلليفة عن اجتار 
مواطن باملخدرات، وأوعز الى 
إدارة املكافحـــة احمللية والتي 
يرأسها العقيد احمد الشرقاوي 
ومساعده الرائد محمد قبازرد 
بالقضية وقام العقيد الشرقاوي 
ومساعده قبازرد بتشكيل فريق 
النقيب محمد  عمل مؤلف من 
القبندي واملالزمني زيد صلبوخ 
وعبداللطيف الراشد بالتأكد من 
صحة املعلومات ومن ثم جرى 
اســـتصدار إذن نيابي ملداهمة 
مسكن املواطن في الصباحية، 
حيث عثر رجال املباحث على 
كيلو من مادة احلشيش املخدرة 

ماركة «باراك أوباما» و١٠٠٠ حبة 
مخدرة وســـالح ناري حاول 
استخدامه إال ان سرعة تعامل 
املباحـــث معه أحبطت  رجال 

ذلك.

  من جهة اخرى، داهم فريق 
العمل نفســـه مواطنا آخر في 
منطقـــة جابر العلي وعثر في 
منزله على ٢٠٠ غرام حشيش 

وسالح ناري أيضا.

  وقال مصدر امني ان املواطن 
الـــذي ألقي القبـــض عليه في 
جابر العلي هو اآلخر من أرباب 
السوابق ومتت إحالته إلى نيابة 

املخدرات. 


