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الصفحة
محمد  الجالهمة

أدخل وافد لبناني مستشفى مبارك ووصفت حالته 
باخلطرة وذلك جراء تعرضه للضرب من قبل جاره 
الس���وري فيما قال مصدر امني ان الوافد الس���وري 
وجهت اليه تهمة االعتداء بالضرب ودخول منزل بقصد 
ارتكاب جرمية واتالف ممتلكات خاصة. وقال املصدر 
ان الوافد اللبناني قال انه كان يشاهد مباراة في كرة 

القدم وفوجئ بجاره السوري وابنه يقتحمان منزله 
بدعوى أن صوت التلفاز مرتفع وقاما بضربه.

من جهة أخرى اصي���ب بنغالي )25 عاما( بجرح 
بالي���د وكدمة في البطن بع���د تعرضه للضرب بآلة 
حادة مقابل س���وق ش���هير في العاصمة وقام رجال 
الطوارئ محمد القالف وكايد جاس���م بنقل املصاب 

إلى مستشفى مبارك.

سوري يقتحم منزل لبناني لخفض صوت معلق رياضي

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

طالبوا بتبني قضاياهم العالقة

ناصر الهيفي للمحامين: »االتحاد« سيكون صوتكم وقلبكم النابض

»التمييز« تعيد لمواطنة مبلغ 60 ألف دينار من زوجها
ألزمت محكم���ة التمييز مواطنا بأن 
يؤدي لزوجته مبلغ 60 ألف دينار وذلك 

عن حصة في العقار اململوك لهما.
كان���ت الزوجة قد رفعت دعواها من 
خالل محاميها زيد اخلباز بعد أن رفضت 

محكمة االستئناف دعواها.
وحضر احملامي اخلباز أمام محكمة 
التميي���ز مترافع���ا وش���ارحا الدعوى 
وقال إنهما أثناء زواجهما قاما بش���راء 
عقار مببلغ 160 ألف دينار بالتس���اوي 
حيث قامت موكلته باقتراض املبلغ من 
أحد البنوك من أجل توفير س���كن لهما 

وألبنائهما.
مضيف���ا أنه بع���د أن دبت اخلالفات 

الزوجية بني موكلته وزوجها قام األخير 
ببيع العقار.

وعندما طالبت املدعية بحصتها امتنع 
ال���زوج عن إعطائها حقه���ا فلجأت إلى 
محكمة أول درج���ة التي قضت برفض 
الدعوى وأيدتها »االستئناف« في ذلك.

وقدم اخلباز حافظة مستندات طويت 
على صورة من قرض البنك وإيصاالت 
سداد مبالغ للبنك وصورة من عقد العقار 
وصورة من عقد البيع، وطلب في مذكرة 
دفاعه إلغاء حكم محكمة االس���تئناف 
القاض���ي برفض الدعوى وإلزام املدعي 
عليه بدفع مبلغ 60 ألف دينار قيمة حصة 

املدعية من العقار اململوك لهما.

أكد رئيس احتاد احملامني الكويتيني ناصر 
الهيفي ان قطار االحتاد انطلق واعدا زمالءه 
احملامني بالعديد من املشاريع والتحركات 
الفاعلة في طريق تلبية متطلباتهم امللحة، 
فض���ال عن معاجلة قضاياه���ا العالقة منذ 

زمن.
وشدد بالقول: إن االحتاد سيكون صوت 
احملامني وقلبهم النابض في مختلف القضايا 

ذات االهتمام املشترك.
»نؤكد بأننا س���نكون عند حسن الظن 
بنا، سندا وعونا إلخواننا احملامني، نعمل 
بصمت وبحماس���ة واضعني جل اهتمامنا 
في خدمة الزمالء ق���وال وعمال ومبنهجية 
بعيدا عن الشعارات الرنانة والتخبط في 

هوامش األمور«.
جاء حديث الهيف���ي للصحافيني على هامش لقاء مفتوح 
جمعه بعدد من احملامني والناشطني السياسيني لدى افتتاح 
احتاد احملامني ديوانيته األسبوعية مساء أول من أمس األربعاء 

في منطقة اخلالدية.
وفي كلمة ارجتالية ألقاها مبناسبة تدشني الديوانية، قال 
الهيفي: إن االحتاد لديه العديد من املشاريع الهادفة التي تخدم 
الزمالء احملامني، سيتحرك عليها خالل الفترة املقبلة، الفتا إلى 
ان ديوانية االحتاد األس���بوعية تسعى للتواصل مع الزمالء 
بش���كل دوري، »ستكون إن شاء اهلل ديوانية متخصصة في 

شؤون املهنة والقضايا املختلفة«.
ووجه الهيفي حديثه للحضور، قائال: وجودكم معنا اليوم 
إثراء للنقاش���ات القانونية واحلياتية بكل أش���كالها، فضال 
عن تب���ادل وجهات النظر الرامية للوص���ول إلى آراء بناءة 

تس���هم في االرتقاء مبهنة احملاماة خاصة 
وباملجتمع الكويتي عامة، وبني أن الديوانية 
ستستقبل روادها كل يوم أربعاء، متمنيا 
أن تلبي احتياجات جميع مرتاديها، »نرحب 
بأي استفس���ارات أو مقترحات سواء تلك 
املتعلقة في الش���أن القانوني أو السياسي 

أو االجتماعي«.

االتحاد في عيون المحامين

وفي حديث على هامش الديوانية، أكد 
احملامي جمال عبداهلل ان االحتاد جاء بوقته 
املناسب »هناك مش���اكل عدة نعاني منها 
كمحامني، وكان البد من كيان يتبنى قضايانا 
ويقوم بتوصيل صوتنا للمسؤولني بالدولة« 
وأضاف قائال: إن ذلك سيخدم مهنة احملاماة ويرتقي بها بشكل 
عام، مش���يرا إلى أن الكيان اجلديد )احت���اد احملامني( كيان 
قانوني، داعيا في الوقت نفسه احملامني لالنضمام إليه، وشدد 
بالق���ول: ليس هناك ما مين���ع أن تكون هناك جهتان متثالن 
احملامني ويطالبان بحقوقهم، إن ذلك يعطي زخما أكبر لدعم 

قضايا احملامي.
وأكد عبداهلل أن جمعية احملامني لها دور واحتاد احملامني له 
دوره، وبالتالي ال أرى أي تعارض بينهما، »ال أمانع أن تكون 
هن���اك نقابة أيضا للمحامني، خاصة مع تزايد أعداد احملامني 
الكويتيني الذين بلغ عددهم حتى اآلن نحو 1000 محام، فإذا 
حتدث هؤالء جميعهم بوقت واحد لن يصل صوتهم، بخالف 
وج���ود مثل تلك الكيانات التي متثلهم، فمن املؤكد س���تقوم 
بتوصيل ص���وت احملامي وتدافع عن حقوق���ه ونقل أفكاره 

وتطلعاته.

)متين غوزال(الغبار وقد رصد في الطبقات العليا وفي اإلطار جثة اآلسيوي

صورة السيارة املسروقة

العميد محمد طنا

احملامي زيد اخلباز

ناصر الهيفي

ضرتان تتبادالن الضرب للتنافس على ليلة الخميس 
والزوج اختار النوم في غرفة األبناء

هاني الظفيري
فيلم الزوجة الثاني���ة للمبدع صالح منصور 
والفنانة سعاد حسني والفنانة سناء جميل شهد 
عدة لقطات مضحكة كان ابرزها اصرار الفنانة سناء 
جميل على ان يبيت زوجها صالح منصور داخل 
غرفتها في ذات اليوم الذي تزوج فيه من الفنانة 
سعاد حسني بعد أن أجبرها على الطالق من زوجها 
شكري سرحان هذه الوقائع حدثت بصورة شبيهة 
في محافظة اجلهراء ولكن كانت نهاية ما حدث هي 

قضية في احد مخافر اجلهراء ومتثلت في تبادل 
اعت���داء بالضرب بني زوجتني ملواطن واحد. وقال 
مصدر امني ان سيدتني تقدمتا الى مخفر اجلهراء 
وأبلغتا بأنهما زوجتان ملواطن واحد وحدث خالف 
على م���كان مبيت الزوج ليل���ة اخلميس وهو ما 
دعا الزوجتني الى التشابك باأليدي، وكان الرابح 
الوحي���د في هذه القصة هو الزوج الذي طلب من 
الزوجتني تصفية خالفاتهما داخل املخفر على أن 

ينام هو في غرفة األبناء.

العميد عبدالفتاح العلي

17 زجاجة في األحمدي وورق رشيد في حولي

.. و25 غرام هيروين تحيل مواطناً إلى النيابة 
عبداهلل قنيص

أحال مدير ع����ام االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميد الشيخ احمد اخلليفة الى نيابة املخدرات يوم 
امس االول مواطنا بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد 
االجتار رغم ان املخدرات التي ضبطت بحوزته وهي 
من مادة الهيروين ال تزي����د على 25 غراما فيما قال 
مصدر امني ان ضبط املتهم بتهمة االجتار كفيل بأن 
يحيله به����ذه التهمة رغم اعترافه بالتعاطي. وكانت 

معلومات وردت الى العميد الشيخ احمد اخلليفة عن 
اجتار مواطن في املواد املخدرة ليتم تكليف النقيب 
عبدالعزيز العجيل����ي واملالزمني أولني علي عبداهلل 
وناصر العجيمان باملهمة وعليه مت استدراج املواطن 
لبيع غرامني من الهيروين مقابل 60 دينارا ليتم ضبطه 
في منطقة جنوب السرة وبداخل سيارته عثر على 25 
غراما من الهيروين وبالتحقيق معه اعترف باجتاره 

في الهيروين حتى يستطيع تعاطي الهيروين.

مواطن يتهم ميكانيكيًا بخيانة األمانة
بعد 250 كيلو زيادة في عداد السرعة

60 حبة غير معلومة في عنبر »1« و10 نزالء
إلى »الشرعي« لالشتباه في تعاطي مخدرات

في إجراءات تهدف إلى تطهير »المركزي« من الهواتف والممنوعات

الغبار صرع وافدًا في الجهراء
وأتلف 3 مركبات بالفنطاس

محمد الجالهمة
أق���ر وافد مص���ري يعمل 
محاسبا في ش���ركة جتارية 
عامة ومقاوالت بسرقة 3 آالف 
دينار من الشركة بدعم ومعونة 
مندوب ج���ار ضبطه وإدراج 

اسمه على قوائم املطلوبني.
وقال مصدر امني ان محامي 
الشركة تقدم ببالغ حمل عنوان 
اختالس من الشركة موجها 
أصابع االتهام الى محاس���ب 

ومندوب ليتم ضبط احملاسب 
الذي اعترف بارتكابه تزويرا 
في محررات تخص الش���ركة 
واالستيالء على املبلغ مبعاونة 

املندوب.
من جهة اخرى، تقدم مواطن 
ببالغ ال���ى مخفر الفحيحيل 
متهم���ا ميكانيكي س���يارات 
س���وري اجلنس���ية بخيانة 

األمانة.
وأشار الى انه سلم مركبته 

الى الكراج إلجراء إصالحات 
املركبة وح���رص على  ف���ي 
معرفة عدد الكيلومترات قبل 
السي���ارة وبع����د  ان يسلم 
يومني ع���اد الى الس���ي���ارة 
املركب���ة  لتسلمها ووجد ان 
س���ارت 250  كيلومت���را الى 
جان��ب شكوكه بسرقة قطع 
غيار من داخل مركبته وسجل 
املواط���ن قضية وأحيلت الى 

التحقيق.

عبداهلل قنيص
ش����ن رجال أمن الس����جن 
ام����س حملة  املرك����زي يوم 
العنبر رقم  مفاجئ����ة عل����ى 
»1« اخلاص بسجناء قضايا 
املخدرات، حيث مت ضبط 60 
حبة غي����ر معروفة واحيلت 
الى األدلة اجلنائية  احلبوب 
ملعرفة طبيعة هذه احلبوب 
واستخداماتها، وقال مصدر 
امني ان حملة العنبر رقم »1« 
تأتي انطالقا من تعليمات وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ 

األحكام اللواء أنور الياسني بهدف وقف قضايا 
تعاطي املواد املخدرة داخل السجن، الى جانب 
قيامه بوضع خطة ملنع دخول هذه املمنوعات 

والهواتف النقالة.
على صعيد ذي صلة أحال وكيل الداخلية 
املساعد للمؤسس����ات اإلصالحية 10 نزالء من 
العنب����ر رق����م »6« الى الطب الش����رعي ألخذ 

عينات منهم وذلك بعد القيام 
بحملة مفاجئة ورصد النزالء 
يتناولون مواد مخدرة كانت 

بحوزتهم.
الى  واشار املصدر األمني 
ان إحالة النزالء بقضايا تعاط 
الى النيابة العامة أمر مرهون 
بالتقري����ر النهائ����ي الصادر 
العام����ة لألدلة  اإلدارة  ع����ن 

اجلنائية.
على صعيد آخر احيل وافد 
العامة  إلى اإلدارة  آس����يوي 
للمباحث اجلنائية بعد ضبطه 
في منطقة اجلليب وفي حوزته 
26 زجاجة خمر محلي حيث اعترف باالجتار بها 
كما أرشد رجال أمن الفروانية والذين أوقفوه 
الى وكر لتصنيع اخلمور احمللية متت مداهمته 
بتعليمات من مدير عام أمن الفروانية العميد 
حبي����ب غلوم وبداخله ضبط 3 براميل معبأة 
باخلم����ور احمللية إلى جانب ثالثة آس����يويني 

يقومون بتصنيع اخلمور احمللية.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
احيلت جثة وافد الى الطب الش���رعي ملعرفة 
س���بب وفاته وذلك بعد العث���ور على جثته في 
منطقة اشجار مبنطقة القيروان وهناك احتمال 
بأن تكون الوفاة وراءها شبهة جنائية، فيما كشف 
الطب الشرعي ان الوفاة مر عليها ساعات دون ان 
يستبعد ان تكون الوفاة نتيجة ازمة صدرية جراء 

الغبار الذي تأثرت به البالد يوم امس.
على صعيد الطقس والغبار رجح اخلبير الفلكي 
د.صالح العجي���ري ان يكون اجلو صحوا خالل 

اليومني املقبلني، الفتا الى ان درجة احلرارة ستكون 
في معدالت تتراوح بني 28 و29 درجة مئوية.

هذا وتردد على مستشفى االمراض الصدرية 
عش���رات املراجعني جراء الغبار الذي لف البالد 
يوم اول من ام���س واصاب العديد من املواطنني 

واملقيمني بأزمات ربوية.
عل���ى صعيد ذي صلة، تض���ررت 3 مركبات 
جراء سقوط لوحة اعالنية على هذه املركبات في 
منطقة الفنطاس جراء العاصفة الترابية وزيادة 

سرعة الرياح.

4 أقفاص طيور طارت 
في الري ومجهولون 

حولوا مخيمًا إلى أطالل
محمد الدشيش

الى مخفر  تقدم مواط���ن 
ب���ر الوفرة متهم���ا لصوصا 
مجهول���ني بس���رقة 3 خيام 
وموتورا كهربائيا واثاثا الى 
جانب تلفاز وريسيڤر وخالفه، 
وقال مصدر امني ان املواطن 
تقدم الى املخفر مشيرا الى انه 
ذهب الى مخيمه ولم يجد اال 

اطالل املخيم.
ال���ى ان قاطني  مش���يرا 
انهم  مخيمات مجاورة قالوا 
شاهدوا اش���خاصا يحملون 
االغراض واعتق���دوا ان من 
يحمل االغراض هو صاحب 

املخيم، وسجلت قضية.
من جهة اخرى، ابلغ شخص 
من غير محددي اجلنس���ية 
مخفر الري عن سرقة 4 اقفاص 

كان بداخلها طيور.
وق���درت املس���روق����ات 
ب����1500 دينار وس���جل���ت 

قضي���ة سرق���ة.

مصرع عسكري 
في حادث بكبد

محمد الدشيش ـ محمد الجالهمة
لق���ي عس���كري ف���ي احدى 
املؤسسات العسكرية مصرعه 
واصيب مرافقه على طريق كبد 
اثر حادث انقالب سيارة عسكرية، 
وابلغت مصادر بأن العسكري 
ش���يع امس بحض���ور عدد من 
قيادات املؤسسة العسكرية. من 
جهة اخرى اصيب طفل كويتي 
)5 اع���وام( بجروح خطيرة اثر 
تعرضه للدهس من قبل سيارة 
تقودها مواطنة في شارع سالم 
املبارك. من جهة اخرى اصيبت 
طفل���ة مصرية )4 أع���وام( اثر 
انزالقها داخل سوق اجلمعة حيث 
كانت تلهو برفقة ذويها ونقلت 
الى العالج في مستشفى الصباح 
بواسطة رجلي الطوارئ ابراهيم 
محمد وحافظ كامل. على صعيد 
آخر وقع ح���ادث انقالب مركبة 
على شارع اخلليج العربي، وقال 
مصدر ان قائد السيارة هو ابن 

ديبلوماسي عربي.
مش���يرا الى ان رجال االمن 
الى االختصاص  احالوا الشاب 
للتأكد من شكوك حول احتمال 
تناوله كمية من املواد املسكرة. 
على صعيد آخر اصيب 4 وافدين 
باصابات متفرق���ة جراء حادث 

سيارة على طريق الساملي.

شابان يعترفان بسرقة وحرق15 مركبة 
بعد رصد دخان غطى سماء منطقة تيماء

عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة
ام����ن محافظة  اح����ال مدير 
االحمدي العميد عبدالفتاح العلي 
وافدين آسيويني عثر معهما على 
17 زجاجة خمر مس����تورد نوع 
ريد ليبل وايضا 5 زجاجات خمر 
محلي الى االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات بع����د ضبطهما خالل 
حملة تفتيشية في منطقة املنقف، 
كما اسفرت حمالت االحمدي عن 
ضبط 20 مطلوبا مدنيا وجنائيا 
و3 سيارات استهتار ورعونة. 
من جهة اخرى، احيل مواطن الى 
مكافحة املخدرات بعد ضبطه على 
طريق الساملي وكان برفقته ابنه 
البالغ من العمر 5 اعوام وعثر 

15 متسولة و»راعي باص« إلى »اإلبعاد« 
في حملة شملت 3 مناطق

محمد الدشيش
شن رجال اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية يوم امس وأمس األول 
حملة اسفرت عن ضبط 15 متسولة من جنسيات عربية وخليجية 
كما متكن رج���ال املباحث اجلنائية من توقيف صاحب باص كان 
يقوم بتوزيع املتسوالت على األماكن التي يقطنها املواطنون وقال 
مصدر امني ان عمليات الداخلية تلقت عدة بالغات بهجوم ملتسولني 
ومتسوالت نهاية كل اسبوع خاصة في مناطق الرقة وجابر العلي 
والظه���ر وحتديدا اثناء صالة اجلمع���ة ليقوم رجال االمن برصد 
باص بداخله متسوالت ليتم منع الباقي وضبط املتسوالت وقائد 

الباص وهو من غير محددي اجلنسية.
وقال مصدر إن جميع املوقوفات سيتم إبعادهن عن البالد مع وضع 

اسمائهن على قوائم غير املصرح لهم بدخول البالد مجددا.

معه على قطعتي حشيش، كما 
احال رجال جندة حولي ايرانيا 

كان معه حشيش للتعاطي وورق 
رشيد.

وقال مصدر امني ان جميع 
احملالني الى االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات سيتم التحقيق معهم 
في كيفية حتصلهم على املواد 
املخدرة وحتديد هوية االشخاص 
الذين باعوا اليهم هذه املخدرات، 
مشيرا الى ان احملالني سيزودون 
رج����ال املكافحة على اقل تقدير 
بأرقام هوات����ف التجار على ان 
يحالوا جميعا الى االدلة اجلنائية 
ملعرفة نسبة املواد املخدرة في 
الدم عل����ى ان يحالوا الحقا الى 
النياب����ة بتهمة تعاط����ي املواد 

املخدرة.

هاني الظفيري
أم���ن اجلهراء  أحال رجال 
العمي���د محمد طنا  يتقدمهم 
ش���ابني م���ن غي���ر محددي 
اجلنسية الى مباحث اجلهراء 
بعد ضبطهما باجلرم املشهود 
اثناء اقدامهما على حرق سيارة 
مسروقة في ساحة ترابية في 
الش���ابان  منطقة تيماء واقر 
بس���رقة نحو 15 سيارة كان 

مصيرها احل��رق.
وقال مصدر امني ان رجال 
االمن شاهدوا سحبا دخانية 
تنطلق من ساحة ترابية حيث 
الدخان  الى مص���در  توجهوا 
ومتت مشاهدة شابني يحاوالن 
الهرب من موقع احلريق ليتم 

ضبطهما.
وبالتحقيق معهما اعترفا 
بأنهم���ا س���رقا املركبة وبعد 
اقدما على حرقها  اس���بوعني 

اث���ار قد تعود  للتخلص من 
إليهم���ا ومت���ت احالتهما إلى 
املباحث، وامام رجال مباحث 
اجلهراء اعترفا على 15 قضية 
س���رقة مركب�����ات جميعه��ا 
تخلصا منه���ا باحل���رق في 

أماك���ن بري���ة.

اللواء أنور الياسني


