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الصفحة
 هاني الظفيري

تقدم مستشار قانوني في بالغ الى مخفر الصاحلية 
عن اختالس مبلغ 2700 دينار من الشركة التي يعمل 

بها.
وفي التفاصي���ل ان املستش���ار القانوني قام مع 
املوظفني بعمل جرد للمبالغ اخلاصة بالشركة ليجد 
ان مبلغا كبيرا قد تبخر من خزينة الشركة اخلاصة 

ب���ه ليتجه على الفور الى مخفر الصاحلية مس���جال 
قضية حملت مسمى س���رقة، دون ان يشير بأصابع 

االتهام الى اي احد.
ومن جانب آخر، فقد تقدمت مواطنة الى ذات املخفر 
مبلغة عن تعرض مركبتها للسرقة عن طريق الكسر 
واالس���تيالء على حقيبة يدها التي تركتها بسيارتها 

ليتم تسجيل قضية وجار البحث عن اللص.

2700 دينار طارت من شركة بالعاصمة

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»الجنايات« تبرئ الجويهل من تهمة 
ازدراء بعض فئات المجتمع

الصانع: »اإلعالم« تدخلت فيما ال يعنيها فوجدت حكم ال يرضيها

»الجنايات« تحكم ببراءة 52 مواطنًا
اتهموا باختالس قروض بنك التسليف

البراءة لـ 4  أشخاص من تهمة الشروع 
في سرقة محل المجوهرات بالفحيحيل

..وبراءة حدثين من طعن ثالث بسكين
اصدرت محكمة االستئناف 
ابراهيم  برئاسة املستش����ار 
العبيد حكم����ا يقضي ببراءة 
حدثني والغاء حكم محكمة اول 
درجة الذي قضى بإيداع املتهمني 
احدى دور الرعاية االجتماعية 
حلني تقومي سلوكهما بعد ان 
اس����ندت لهما النيابة العامة 
تهمة احداث اذى بليغ باملجني 
عليه بطعنه بسكني في ظهره 
بقصد ايذائه.وحضرت احملامية 
بشرى الهندال عن املتهم الثاني 
وترافع����ت ش����فاهة ودفعت 
القبض  ببط����الن اج����راءات 

الواقع على موكلها وما تاله 
م����ن اجراءات وبع����دم جدية 
حتريات ضابط املباحث وعدم 
صحة االتهام املسند للمتهم 
لعدم قيامه بأي دور في احداث 
االصابة، حيث خلت االوراق من 
ذلك ولعدم وجود شاهد رؤية 

واحد على تلك الواقعة.
ودفعت الهندال بعدم صدق 
املجني عليه لعدم وجود عالقة 
س����ابقة بني املتهمني واملجني 
علي����ه، وألن املجني عليه في 
بداي����ة التحقيقات ق����د اتهم 
شخص ثالث ومت استبعاده 

اثناء التحقيق الس����باب غير 
مقنعة على الرغم من وجود 
ادلة تؤكد قيامه بطعن املجني 
عليه، وهذا م����ا يؤكد وجود 

حقيقة قد اخفاها املتهم.
وبعد صدور احلكم، قالت 
احملامية الهن����دال انني كنت 
واثقة من ب����راءة موكلي منذ 
التي ترافعت  اللحظة االولى 
فيها ام����ام محكمة اول درجة 
وكن����ت على يقني م����ن انني 
سأحصل له على البراءة لثقتي 
القوية بالقضاء الكويتي النزيه 

الذي يقف دائما مع احلق.

قضت محكم����ة اجلنايات 
برئاسة املستشار هاني احلمدان 
وأمانة سر سيد مهدي ببراءة 4 
أشخاص اتهموا بالشروع في 
سرقة محل مجوهرات مبنطقة 

الفحيحيل.
وتتلخص الواقعة، حسبما 
جاء على لسان ضابط الواقعة، 
في أن املتهمني األربعة قاموا 
بالدخ����ول ال����ى مح����ل لبيع 
للمخب����وزات وقاموا بضرب 
العامل����ني في احمل����ل وتقييد 
وش����ل حركتهم وق����ام املتهم 

األول بحفر احلائط بواس����طة مثقاب كهربائي 
محاولني حفر احلائط الفاصل بني املخبز ومحل 
املجوهرات وذلك بقصد سرقة احملل االخير، إال 
أن محاولتهم باءت بالفشل ومت القبض عليهم 

وإحالتهم حملكمة اجلنايات.
وقد ترافع دفاع املتهم األول احملامي طارق 
اخلرس ودفع بانتفاء جرمية السرقة والشروع 
فيها وحجز احلرية والتعذيب والضرب للخطأ 
في حق موكله، واسس اخلرس دفاعه على قرائن 

عدة اهمه����ا ان املجني عليهم 
الثالثة لم يتعرفوا على املتهم 
األول ولم يضبط مع املتهم اي 
شيء من متحصالت السرقة 
وخلو اوراق الدعوى من ثمة 
دليل على اش����تراك املتهم مع 

املتهمني الثالثة.
وس����اق احملام����ي طارق 
اخلرس دليال للمحكمة على ان 
التحريات التي قام بها ضابط 
الواقعة ما ه����ي إال حتريات 
مكتبية واقوال مرسلة ليس 
لها اساس في الدعوى، مضيفا 
ان التناقض بني اقوال ضابط الواقعة كش����ف 
ب����راءة املتهم في تناقض اقواله في خطئه بأن 
من قام بسرقة احملل هم خمسة اشخاص وليس 

اربعة.
وقال اخلرس تعليقا على احلكم ان محكمة 
اجلنايات ترسل برس����الة الى رجال املباحث 
ان املتهم احلقيقي مازال حرا طليقا يتش����دق 
على العدالة ملء فيه فعليكم البحث والتحري 

والقبض عليه من جديد.

قضت محكمة اجلنايات 
التاسعة( برئاسة  )الدائرة 
املستشار محمد اخللف امس 
السياسي  الناش����ط  ببراءة 
محمد اجلويه����ل من تهمة 
اطالق عبارات مسيئة حتض 
على الكراهية وتزدري بعض 
فئات املجتم����ع وذلك اثناء 
مشاركته في برنامج حواري 

بثته قناة العدالة.
وكان احملام����ي ري����اض 
الصانع قد ترافع عن اجلويهل 
امام احملكمة، مطالبا ببراءة 
التهم  موكله م����ن جمي����ع 
املسندة اليه، وقدم الصانع 
دفاع����ه ب����أن وزارة االعالم 
التي تقدمت بالشكوى ضد 
موكله تعتبر غير ذي صفة 
في القضي����ة كونها تقدمت 
بشكوى جزائية نيابة عن 

املجني عليهم.
وعليه، حكمت احملكمة 

بعدم وج����ود صفة لوزارة 
التي  الش����كوى  االعالم في 
قدمتها ضد اجلويهل وقضت 

ببراءته.
وتعليق����ا عل����ى احلكم، 
قال احملامي رياض الصانع 
اننا نثق في  ل� »األنب����اء«: 
قضائنا العادل النزيه وهذا 
احلكم يأتي تتويجا لتطبيق 

القانون، ويعتبر خير رد على 
التي تدخلت  وزارة االعالم 
فيما ال يعنيها وترتب عليه 
صدور حكم مبا ال يرضيها، 
موضح����ا: ان وزارة االعالم 
تقدمت بشكواها ضد موكلي 
وهي غير ذي صفة في هذه 
الشكوى، وهو ما قدمته في 

دفاعي واخذت به احملكمة.

قضت محكم����ة اجلنايات 
برئاسة املستشار وائل العتيقي 
وامانة سر علي العبدالهادي 
بب����راءة املتهمني ف����ي دعوى 
قضية اختالس بنك التسليف 
والبالغ عددهم 52 مواطنا منهم 
مرشح س����ابق في انتخابات 
مجلس االمة.كان����ت النيابة 
العامة قد اس����ندت للمتهمني 
انهم قاموا باختالس القرض 
السكني البالغ قيمته سبعني 
الف دينار وعدم قيامهم ببناء 
التزوير  مساكنهم عن طريق 
في اوراق بنكية في الفترة ما 
بني عام����ي 2007 و2008 بناء 
على ش����كوى مقدمة من بنك 
التس����ليف واالدخار.وقد قدم 
كثير من املتهمني شهادات تفيد 

ببناء مساكنهم البعض اآلخر 
اثبت انهم على وشك ان يسكنوا 
ف����ي املن����ازل.وكان احملامي 
الب����راك بصفته  عبدالرحمن 
وكيال ع����ن احد املتهمني الذي 

ميتلك مكتبا هندسيا استشاريا 
فند خالل اجللس����ة السابقة 
االتهام املوجه ملوكله موضحا ان 
املكاتب الهندسية ال يفترض ان 
تقوم بتقدمي شهادات عن بناء 
املنازل واملباني كون ان بنك 
التسليف ال يقوم باالعتداد بها، 
ناهيك عن ان املكتب قدم شهادة 
للمحكمة سبق وان خاطب بها 
البلدية في عام 2004 تضمنت 
خلو مسؤوليته من االشراف 
عل����ى بناء املبن����ى وان هناك 
مكتبا هندسيا آخر واصل في 
عام 2006 العمل.وقال البراك 
في تصريح صحافي »نشكر 
العادل على  القضاء الكويتي 
هذا احلكم، وهو ليس بغريب 

على قضائنا النزيه«.

محمد اجلويهل رياض الصانع

احملامي عبدالرحمن البراك

آثار احلريق على واجهة املنزل الذي اصيب فيه املواطن وأبناؤه الثالثة

سيارات االطفاء حتيط مبوقع احلادث   )محمد ماهر( رجل اطفاء يقف بجانب السيارة األملانية قبل استخراج جثة الوافد املصري 

النيران احالت احد الباصات الـ 5 إلى هيكل حديدي

تقدم مواطن ببالغ ضد طليقته ف����ي منطقة جابر العلي متهما
اياها باالعتداء بالضرب على ابنته )17 عاما( وأرفق تقريرا طبيا 
يش����ير الى آثار االعتداء.وفي التفاصي����ل ان االبنة قامت باالتصال 
بوالدها وأبلغته عن تعرضها للضرب املبرح على يد زوجته السابقة 
لينطلق املواطن يوم امس بابنته الى مخفر جابر العلي مسجال قضية 

حملت مسمى اهمال برعاية قاصر واالعتداء بالضرب.

 هاني الظفيري
متكن رجال أمن العاصمة 
وبالتعاون مع مفتشي التجارة 
امس م����ن االيق����اع بوافدين 
 مصريني عثر بحوزتهما على
 29 ألف منشط جنسي داخل 
احد املخ����ازن الكائن مبنطقة 
التفاصي����ل ان  ش����رق.وفي 
معلومات وردت الى مدير أمن 
العاصمة اللواء طارق حمادة 
ع����ن قيام وافدي����ن مصريني 
باستغالل مخزن مبنطقة شرق 
حلفظ منشطات جنسية وأدوية 
محظورة يقومان بالترويج لها، 

وعليه قام حمادة بالتنسيق مع مسؤولني بوزارة التجارة ليتم بعدها 
تشكيل فرقة مشتركة من رجال األمن ومفتشي التجارة الذين قاموا 
مبراقبة املخزن ومداهمته ليعثر على الكمية املذكورة والتي اعترف 
الوافدان بأنهما قاما بإدخالها الى البالد بصورة غير قانونية لتتم 

احالتهما وارفاق تقرير يفيد باملضبوطات.

 عبداهلل قنيص
أدت سرعة حتركات رجال أمن األحمدي من انقاذ مواطن كاد 
ميوت عطشا بعد ان غرزت سيارته في منطقة العبدلية وسط 
منطقة برية مهجورة وقضى أكثر من 6 ساعات في البر. وكان 
املواطن قد اتصل بعمليات الداخلية مس���اء اول من امس مبلغا 
عن تغريز س���يارته في منطقة مهجورة قرب العبدلية غير ان 

املواطن فشل في حتديد موقعه بالتحديد.
وأضاف املواطن انه ظل ألكثر من 6 س���اعات يحاول اخراج 
سيارته من الرمال، موضحا في بالغه انه يكاد ميوت عطشا بعد 
ان قضى حتت الش���مس فترة طويلة.وقال املصدر ان عمليات 
الداخلية نقلت البالغ الى مديرية أمن األحمدي ليأمر مدير أمن 
األحمدي بتحريك عدد من الدوريات التي قام رجالها بتمش���يط 
املنطقة حيث متكنوا من العثور على املواطن على بعد كيلومتر 

واحد من منطقة العبدلية.

مواطن يتهم طليقته بضرب ابنته المراهقة

ضبط 29 ألف منشط جنسي
بحوزة مصريين في شرق

رجال أمن األحمدي ينقذون مواطنًا 
من الموت عطشًا في »العبدلية«

إصابة مواطن وأبنائه الثالثة في حريق بالجهراء
والنيران التهمت 5 باصات في الفحيحيل

جسده اخترق زجاجها واصطدم بجسد السائق

»ألمانية« تمزق جسد وافد مصري إلى 3 أجزاء

 هاني الظفيري
شهد شارع اخلليج العربي امس االول حادث دهس 
مروعا ادى الى متزيق جس���د وافد مصري الى ثالثة 
اجزاء بعد ان دهسته سيارة املانية مسرعة يقودها 

مواطن اثناء عبوره الطريق.
وأدى احل���ادث املروع الى اختراق جس���د الوافد 
املصري لزجاج السيارة االمامي ودخوله الى كابينة 

القي���ادة وبتر يده وقدمه اللتني طارتا الكثر من 100 
متر من موقع االصطدام، كما ادى احلادث الى اصابة 
قائد الس���يارة باصابات بالغة بعد ان اصطدم جسد 
الوافد املصري بجسده بعد اختراقه الزجاج االمامي، 
ونقل على اثرها الى املستشفى االميري حيث اودع 
العناية الفائقة فيم���ا نقلت جثة الوافد املصري الى 

الطب الشرعي.

وبحس���ب وصف مصدر امني فان احلادث الذي 
ش���هده طريق اخلليج العربي وحتديدا مقابل نادي 
الضباط يعتبر ابش���ع حادث دهس في تاريخ البالد 
امل���روري، وادى احلادث الى اغ���الق جزئي للطريق 
لنحو ساعة ونصف قبل ان تنقل جثة الوافد والتي 
استدعى اخراجها من السيارة قدوم رجال مركز اطفاء 

الساملية وذلك من اجل اخراج اجلثة.

 هاني الظفيري
اس����فر حريق اندلع في منزل 
مبنطقة النسيم صباح امس عن 
اصابة مواطن واصابة 3 من ابنائه 
الصغار باختناق����ات، ومت نقلهم 
الى مستش����فى اجلهراء،  جميعا 
ووصفت اصابة اثنني من االطفال 

باخلطرة.
وقال مصدر امني ان بالغا ورد 
الى عملي����ات الداخلية عن اندالع 
حريق يوم امس في منزل مكون 
م����ن 3 طوابق. وفور تلقي البالغ 
توجه رجال اطفاء اجلهراء واجلهراء 
احلرفي والعارضي����ة. وتبني ان 
احلريق التهم اج����زاء كبيرة من 
املنزل ليقوم رجال االطفاء بالتعامل 
مع احلريق وانقاذ املصابني وهم 
االب )53 عاما( واالطفال )1 و3 و13 
عاما(. ورجح مصدر في االطفاء 
ان يكون احلريق ناجتا عن متاس 
كهربائي، مؤكدا ان وحدة التحقيق 
ب����دأت فور االنته����اء من احلريق 

بالوقوف على سبب احلريق.
هذا واشرف التعامل مع احلريق 
الكندري  املق����دم محم����د  كل من 
واملالزمني اولني عبداهلل العويهان 

ومحمد اشكناني.
من جهة اخ����رى، متكن رجال 
اطف����اء الفروانية والعارضية من 

اخماد السنة لهب اندلعت في مخزن 
مبنطقة الفروانية، وخلف احلريق 
اضرارا مادية دون اصابات تذكر. 
وكان بالغا تلقته عمليات الداخلية 
ظهر امس ع����ن اندالع حريق في 
مخ����زن ملواد التنظيف لتس����ارع 
اجهزة االطفاء بالتعامل مع احلريق 
واخماد السنة اللهب وفتح حتقيق 

ملعرفة اسباب احلريق.
من جهة اخرى، قال مدير ادارة 
العالقات العامة في االطفاء املقدم 

الفحيحيل  خليل االمير ان مركز 
تعامل فج����ر امس مع حريق اتى 
عل����ى 5 باصات كانت متوقفة في 
ساحة ترابية مبنطقة الفحيحيل، 
مشيرا الى ان الرقيب اول جاسم 
العنزي اصي����ب اثناء تعامله مع 

احلريق.
واشار املقدم االمير الى ان وحدة 
التحقيق بدأت في حتديد س����بب 
احلريق ملعرفة ما اذا كان احلريق 

بفعل فاعل.

تقرير الطب الشرعي يبرئ الوافد العربي )أ( 
من تهمة االعتداء الجنسي على طفلي صديقته

الطفالن كشفا أمام مباحث حولي أن عمتهما لقّنتهما عبارات االتهام 

 أمير زكي
في آخر تطورات قضية اتهام وافد 
مصري باالعتداء اجلنسي على طفلني 
وارتباطه بعالقة محّرمة بوالدتهما، والتي 
كشف عنها قبل يومني جاء تقرير الطب 
الشرعي ليبرئ ساحة الوافد املصري 
)أ( من تهمة االعتداء على الطفلني )8 

سنوات و6 سنوات(.
وأبلغ مصدر أمني »األنباء« بأن تقرير 
الطب الش���رعي الذي وصل الى مدير 

مباحث حولي أمس أكد ان الطفلني لم 
يتعرضا ألي اعتداء.

وقال املصدر ان نتيجة الطب الشرعي 
دعت رجال املباحث الى اعادة التحقيق 
مع الطفل���ني من جدي���د واللذين كان 
والدهما قد ادعى تعرضهما لالعتداء على 
يد الوافد، وأوضح املصدر ان التحقيق 
كشف ان الطفلني مت تلقينهما عبارات 
االتهام املوجه���ة للوافد )أ(، وان عمة 
الطفلني هي من لقنتهما عبارات محددة 

ليقوالها أمام رجال املباحث وذلك من 
اجل ادانة الوافد )صديق األم(، وأشار 
املصدر الى انه متى ما ثبتت هذه اجلزئية 
على »العمة« فإن رجال األمن من غير 
املستبعد ان يوجهوا ضدها تهمة البالغ 
الكاذب وازعاج السلطات، وجار استدعاء 

العمة ملواجهتها.
وأشار املصدر األمني الى ان الطفلني 
وخالل التحقيق الثاني معهما عادا وأكدا 
ان الوافد كان يتردد على الش���قة التي 

يقيمان فيها مع والدتهما ولكنهما نفيا 
ان يكون قد اعتدى عليهما، مؤكدا املصدر 
إلى أنه وعلى الرغم من تبرئة  الوافد 
)أ( م���ن تهمة االعتداء على الطفلني إال 
أن ذلك ال ينفي أنه كان يرتبط بعالقة 
غير شرعية مع والداتهما والتي اعترفت 
بأنه س���بق وأن زارها عدة مرات  في 
مسكنها وانه عاشرها اكثر من مرة. وهو 
ما يدعو الى تصنيف القضية ضدهما 

باعتبارها زنا.
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