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محمد الدشيش14
متكن رج���ال امن العاصمة من ضبط وافد من 
اجلنس���ية البنغالية 48 عاما اثناء بيعه للخمور 
احمللية على آس���يويني على مقربة من الكنيس���ة 
االجنيلية ف���ي منطقة الصاحلية، وقال مصدر ان 
مواطنا ابلغ عمليات الداخلية عن جتمع آسيويني 
حول وافد وانه يشك في اجتار الوافد في اخلمور 

وانتقل رجال ام���ن العاصمة واوقفوا الوافد، وقد 
عثروا معه على 15 زجاجة خمر محلية.

من جهة اخرى ألقى رجال أمن اجلهراء القبض 
على 3 آسيويني وعثروا معه على 12 زجاجة خمر. 
وجاء ضبط الوافد بعد بالغ عن بيعه للخمور، كما 
متكن امن اجلهراء من توقيف وافدين آسيويني كانا 

يستقالن هاف لوري محمال بنحاس مسروق.

بنغالي يبيع الخمور قرب الكنيسة

دخل المخفر ليسجل قضية تغيب
فاحتجز على ذمة قضية »إهانة ضابط«

4 لصوص تفننوا في سلب بنغالي 80 دينارًا
وخادمة تسرق »تحويشة عمر« زميلتها

محمد الجالهمة
احتج����ز مواطن في مخفر 
الفنطاس على ذمة قضية إهانة 
مالزم أول، وقال مصدر أمني إن 
الضابط وفيما يقوم بتسجيل 
قضايا فوجئ باملواطن يدخل 
الى املخفر لتس����جيل قضية 
تغيب، حي����ث طلب الضابط 
من املواطن االنتظار حتى ينهي 
ما بحوزت����ه من أعمال، إال ان 
املواطن تلف����ظ على الضابط 

ليتم االتصال باحملقق ويحتجز 
املواطن داخل النظارة بتهمة 

إهانة موظف عام.
عل����ى صعيد آخ����ر رفض 
مواطن تسجيل قضية سرقة 
بحق مدمن إال ان رجال األمن 
اقتادوا املدمن الى اإلدارة العامة 

ملكافحة املخدرات.
أمني ان   وقال مص�������در 
مواطن����ا اس����تنجد بعمليات 
الداخلي����ة بعد ان ش���������اهد 

شخصا يق���وم بفت���ح سيارته 
أثن����اء تدخين���ه لسيج����ارة 
ف���ي ش����رفة املنزل، وسارع 
رجال أمن حول����ي الى موقع 
الب����الغ في منطقة اجلابرية 
وتبني ان الل���ص مدم��ن وسرق 
400 دين����ار ليتنازل املواطن 
عن حقه في السرق���ة، إال ان 
اإلدمان دف���ع رج����ال األمن 
الى اتخ��اذ ما يلزم حيال اللص 

املدمن.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش ـ محمد الجالهمة
تقدم وافد بنغالي وابلغ عن ان 4 اشخاص 
أوقفوه ليال بعد انتهاء عمله في شبرة اخلضار 
وقام اثنان من املتهم���ني بتكبيله وقام الثالث 
بوضع سكني على رقبته فيما قام الرابع بسلب 

حافظة نقوده وبداخلها 80 دينارا.
من جهة اخرى تقدم س���ائق تاكسي جوال 
في منطقة النعي���م وابلغ عن توقيفه من قبل 
شخصني وسلبه مبلغ 250 دينارا كانت بحوزته 
حتت تهديد االسلحة البيضاء، وسجلت قضية 
سلب باالكراه. كما تقدم حالق وابلغ عن تعرضه 
للسرقة من قبل 3 أشخاص دخلوا الى محله قبل 
ان يغلق ابواب محل احلالقة وسلبوه مبلغ 60 

دينارا، وسجلت قضية في مخفر تيماء.
من جهة اخرى اتهمت وافدة نيبالية خادمة 
اخرى من جنس���ية آس���يوية بسرقة حصيلة 
مدخراتها والفرار الى جهة غير معلومة، وقالت 
املجني عليها انها كانت تقيم واللصة في غرفة 
واحدة وكانت تعلم أين تخفي حصيلة عملها 
وفوجئت بهروبها ومعها 1080 دينارا وسجلت 

قضية.
على صعيد آخر، احترقت مركبة فارهة على 
شارع دمش���ق يوم امس جراء متاس كهربائي 
وجنا قائد الس���يارة من حريق املركبة، مؤكدا 
ان املركبة التي يتجاوز س���عرها 15 ألف دينار 

ال يزال قسطها ساريا.

منفذ العبدلي كما بدا فجر أمس بعد االستنفار األمني

الوعالن يتساءل عن عدم قيام الحكومة حتى اآلن ببناء السور الرابع

أج��رى نائب رئي��س مجلس ال��وزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح اتصاال هاتفيا أمس مع وزير خارجية 
اجلمهورية العراقية هوشيار زيباري استعرضا فيه خلفية 
التصريح املنس��وب الى املندوب العراقي الدائم لدى جامعة 
ال��دول العربية قيس العزاوي واملتعل��ق مبوضوع احلدود 

بني البلدين.

وش��دد الش��يخ د.محمد الصباح على مقدار االس��تياء 
واالستغراب اللذين أثارهما ذلك التصريح السيما انه يأتي 
بعد عدة تأكيدات عراقية متكررة كان آخرها رس��الة الوزير 
زيباري الى األمم املتح��دة والتي أكدت على احترام العراق 

للقرارات الدولية ذات الصلة.
من جانبه، أكد وزير اخلارجية العراقي عدم صحة التصريح 

املنسوب للسفير قيس العزاوي، مشددا في الوقت ذاته على 
التزام العراق الكامل بالقرارات األممية »وعلى رأس��ها تلك 

املتعلقة باحلدود بني البلدين وان ال رجعة عن ذلك«.
وأضاف الوزير زيباري ان »هذا العراق ليس عراق صدام 
بل العراق اجلديد الذي يحترم العهود واملواثيق الدولية«، مؤكدا 

أن هذا املوقف سيصدر بوضوح في وسائل االعالم.

رفض النائب مب���ارك الوعالن التصريحات 
املستفزة التي أطلقها مندوب العراق الدائم في 
جامعة الدول العربية قيس العزاوي، بشأن اعادة 
ترسيم احلدود بني العراق والكويت، مؤكدا ان 
مسألة ترسيم احلدود بني الكويت والعراق هي 
مسألة منتهية باتفاق اجلانبني وفق قرار مجلس 
األمن رقم 833 ولن نتنازل عن ش���بر واحد من 
األراضي الكويتية، مس���تغربا اثارة املسؤولني 
العراقيني لهذه املسألة بني احلني واآلخر، ومشددا 
عل���ى ان قضية احلدود محس���ومة وال تنتظر 

اعتراف العزاوي أو غيره.
وطالب النائب مبارك الوعالن وزارة اخلارجية 
باتخاذ موقف حاس���م جتاه هذا األمر، ورفض 
هذه التجاوزات املس���تمرة في حق الكويت من 
اجلانب العراقي، ومطالبة العراق بااللتزام بكل 
القرارات الدولية اخلاصة بترسيم احلدود واحترام 

حس���ن اجلوار، مؤكدا ان اعادة التفاوض حول 
ترسيم احلدود الكويتية � العراقية التي أقرتها 
الش���رعية الدولية أمر غير مقبول ومرفوض 

جملة وتفصيال.
وتابع في تصريحه بالقول: ان التصريحات 
التي أطلقها الس���فير العراقي في جامعة الدول 
العربية والتي ال تعترف مبا رسمه مجلس األمن 
من حدود دولية بني العراق والكويت أمر يثير 
الريبة ويكش���ف نوايا احلكومة العراقية، وما 
تضمره من شر جتاه الكويت التي ساعدت العراق 
كثيرا ودعمته من أجل حتقيق االستقرار، ولكن 
رد اجلميل جاء سريعا من العراق، مشددا على 
ضرورة قطع العالقات مع العراق حتى يعرف 

مسؤولوه قيمة وحجم الكويت.
واستطرد الوعالن مؤكدا ان العراق وحكومته 
مازالت متأل صدوره���م األحقاد، ويهدفون الى 

زعزعة األمن واالس���تقرار الكويتي، ويعمدون 
دائما الى اثارة املشاكل كلما استقرت األوضاع، 
محمال احلكومة الكويتية مسؤولية ما يحدث 
اآلن لتساهلها في مواقف عديدة قبل ذلك، ولكن 
هذا األمر أصبح اآلن مرفوضا، متسائال في الوقت 
ذاته عن األسباب وراء تقاعس احلكومة وعدم 

قيامها حتى اآلن ببناء السور الرابع.
وش���دد النائب الوعالن على ان فرض هيبة 
الكويت خارجيا هو مسؤولية احلكومة الكويتية، 
ويجب عليها اال تتهاون في مثل هذه األمور، مشددا 
ايضا على ان احلكومة الكويتية اذا تهاونت في 
الرد فإن مجلس األمة لن يسكت عن هذا األمر، 
ولن يسمح مبرور تصريحات بهذا الشكل مرور 
الكرام دون محاسبة املقصرين في اتخاذ اجراءات 
ديبلوماس���ية للرد عليها واحملافظة على هيبة 

مبارك الوعالنالكويت الدولية. روضان الروضان

الروضان: ننتظر ردًا رسميًا من الخارجية 
العراقية على تصريحات العزاوي

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية باالنابة روضان الروضان 
ان وزارة اخلارجي���ة في الكويت تنتظر ردا 
رس���ميا من نظيرتها العراقية على مذكرة 
احتجاج رسمية قدمتها الوزارة امس للسفير 
العراقي لدى الكويت محمد بحر العلوم تتعلق 
بتصريحات اطلقها من���دوب العراق الدائم 
ل���دى جامعة الدول العربية الس���فير قيس 
العزاوي في شأن ترسيم احلدود بني العراق 

والكويت.
واض���اف الوزي���ر الروض���ان ان وزارة 
السفير  الكويتية استدعت امس  اخلارجية 
بحر العلوم وسلمته مذكرة االحتجاج الرسمية 
ع���ن تلك التصريحات الص���ادرة عن ممثل 
رس���مي حلكومة اجلمهورية العراقية لدى 

جامعة الدول العربية.

متكن العراقيون من فض التجمهر 
ال����ذي ش����هده اجلان����ب العراقي 

واستقرت االوضاع بعد ذلك.
وح����ول م����ا اذا كان����ت هناك 
اج����راءات اخرى س����يتم اتخاذها 
املمارس����ات الحقا  ملنع مثل هذه 
بالتأكيد لدى وزارة  قال املصدر: 
اخلارجية خطوات للرد على مثل 
هذه التصرفات االستفزازية وسوف 
نأخذ ما يلزم من إجراءات. وعاد 
املصدر االمني ليؤكد على أن هناك 
خططا جاهزة للتطبيق للرد على 
اي ام����ور تتعلق بأمن وس����المة 
احلدود سواء كانت عمليات نزوج 
او عمليات مماثلة ملا حدث امس.

العراقي كان  التجمع  يذكر ان 
ملحوظا نحو احلادية عشرة مساء 
امس األول ومت انصراف العراقيني 
بعد نحو س����اعة وظل����ت القوات 
اخلاصة حتى س����اعات الصباح 
األول����ى وانصرفت ال����ى ثكناتها 

صباح امس.
وكانت اشاعات قد راجت عن 
العراقي  اطالق نار من اجلان����ب 
ووفاة عس����كريني كويتيني، تبني 

عدم صحتها الحقا.

ال����ى ان وزارة الداخلي����ة وبحكم 
التواصل مع املس����ؤولني االمنيني 
على احلدود العراقية قامت بإخطار 
اجلانب العراقي بالتجمع، وتزامن 
ذل����ك مع طلب اس����تنفار للقوات 
اخلاصة الكويتي����ة على اجلانب 

الكويتي كإجراء احترازي.
ومت رفع حالة االس����تعداد إلى 

القصوى.
وأض����اف املص����در ان القوات 
العراقي����ة م����ن جانبه����ا تدخلت 
لف����ض التجم����ع ال����ذي وقع في 
اجلانب العراقي مؤكدا ان التجمع 
االمني الذي تش����كل من مجموعة 
العسكرية واآلليات  الهامرات  من 
االخرى كان هدف����ه فض جتمهر 

العراقيني في اجلانب العراقي.
وأشار املصدر الى ان االستعانة 
بالقوات اخلاصة تأتي لكون التجمع 
جتمع����ا مدنيا، مؤك����دا ان وزارة 
الداخلية لم ترص����د اي عمليات 
تتعلق بإطالق النيران على اجلانب 
الكويتي ولم تسجل حالة جتاوز 
للحدود الكويتية بأي شكل آخر.

ولفت املص����در الى ان القوات 
اخلاصة عادت الى ثكناتها بعد ان 

هاني الظفيري
الق����وات اخلاصة ع����ادت إلى 
ثكناتها بعد ان حتركت امس بشكل 
احترازي وال يوجد ما يدعو للقلق 
على احلدود الكويتية العراقية وال 
صحة لتب����ادل إلطالق النار على 
احلدود أو مص����رع مواطنني كما 
اش����يع، هذا ما أكده مصدر امني 
مطلع تعقيبا عل����ى احداث امس 
األول على احلدود مع العراق بعد 
جتمهر وتدافع اعداد من العراقيني 
تتراوح اعدادهم ما بني 60 الى 100 
عراقي لالعتراض على ما يبدو على 
املوقف الكويتي حيال التصريحات 
الصادرة م����ن مندوب العراق في 
جامعة الدول العربية قيس العزاوي 
وقي����ام الكويت وممثلة في وزير 
اخلارجية باستدعاء السفير العراقي 

الستيضاح ما أثاره العزاوي.
وقال املصدر االمني ان قوات امن 
احلدود الشمالية رصدت تواجدا 
لعدد من العراقيني على مقربة من 
ميناء أم قصر بالقرب من احلدود 
الكويتية، مشيرا الى ان العراقيني 
بدأوا يقتربون من احلواجز الفاصلة 
ويقومون بالصراخ والتهديد الفتا 

)هاني الشمري(سيارات القوات اخلاصة في حالة تأهب على احلدود الشمالية فجر أمس

الكويت تنفي استشهاد عسكريين أو إطالق نار أو حجز الجيش جزئيًا أو كليًا

تجمهر عشرات العراقيين على الحدود يستنفر القوات الخاصة.. وال حاالت اختراق

محمد الصباح أبلغ زيباري كم االستياء واالستغراب من تصريحات العزاوي
رغم التأكيدات العراقية المتكررة على تنفيذ القرارات األممية خصوصاً ما يتعلق بالحدود

في حيثيات حكم »االستئناف« ببراءة الجاسم

الظنون اكتنفت ظروف الواقعة
والنيابة لم تفرغ القرص المدمج

مؤمن المصري
اعتبرت محكمة االستئناف في حيثيات 
حكمها ببراءة الكاتب محمد عبدالقادر اجلاسم 
انكار املتهم ملا نسب اليه وعدم قيام النيابة 
بتفريغ القرص املدمج، مبررا حلكمها ببراءة 
اجلاسم من دعوى سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
وقال���ت احملكمة والتي عقدت برئاس���ة 
املستشار محمد اخللف في حيثيات حكمها 
ان الظنون اكتنف���ت ظروف الواقعة وجاء 

نص حيثيات احلكم كما يلي:
باجللسة املنعقدة علنا في يوم 2010/7/12 
برئاسة السيد األستاذ/ املستشار محمد اخللف   
رئيس الدائرة وعضوية األستاذين/ محمد 
عوض � نايف الدهوم   القاضيني وعضوية 
األستاذ/ محمد العتيبي ممثل النيابة وحضور 
األستاذ/ طاهر عبدالرحمن البرديسي  أمني 
الس���ر صدر احلكم اآلتي في القضية رقم: 
2010/3743 جنح مستأنفة 2009/941 حصر 

العاصمة
املرفوع���ة م���ن: 1- محم���د عبدالقادر 

اجلاسم.
2- النيابة العامة.

ضد: 1- النيابة العامة.
2- محمد عبدالقادر اجلاسم.

بعد االطالع على األوراق وسماع املرافعة 
واملداولة:

وحيث ان استئناف املتهم والنيابة العامة 
امليع�اد واس���توفيا أوضاعهما  أقي���ما في 
املقررة في القانون، ومن ثم فهما مقبوالن 

شكال.
وحيث ان الوقائع في الدعوى سبق ان 
أحاط بها احلكم املستأنف على وجه مفصل مبا 

يغني عن ترديدها اكتفاء باإلحالة عليه.
وحيث انه بجلسة نظر االستئناف حضر 
املتهم وترافع طالبا البراءة كما حضر دفاعه 
وترافع شفويا طالبا البراءة وقدما مذكرة 
كما حضر املدعي باحلق املدني وقدم حافظة 

مستندات.
وحيث انه مل���ا كان من املقرر ان العبرة 
في اإلثبات في املواد اجلزائية هي باقتناع 
احملكمة واطمئنانها ال���ى األدلة املطروحة 
على بس���اط البحث، وان كفاية الش���ك في 
إسناد التهمة سندا للبراءة شريطة متحيص 
احملكمة للدعوى وإحاطتها لظروف وأدلة 

الثبوت عن بصر وبصيرة.
»طع���ن بالتمييز رقم 64 لس���نة 1976 
جزائي جلسة 1977/1/21، 88/11 جزائي جلسة 

»1988/4/11
وحيث انه ملا كان ذلك وكان الثابت من 
مطالعة األوراق ان الواقعة اس���تندت الى 
قرص مدمج )CD( قام وكيل الشاكي بتقدميه 
الى النيابة العامة مع الشكوى قبل صورة 
توكيل اليه من الشاكي ولم تقم النيابة العامة 

بالتفريغ الرسمي لذلك القرص املدمج وامنا 
اكتفت مبا جاء بالشكوى وأحالت القضية 
بحالها الى احملاكمة وقد أنكر املتهم ما نسب 
اليه وما استندت اليه االتهام قائم على ذلك 

القرص فقط.
وحي���ث انه مل���ا كان ذلك وق���د اكتنفت 
الظنون ظروف الواقعة وأحاطت الشكوك 
بأدلة الثبوت ف���ي الدعوى وكانت األحكام 
اجلزائية يجب ان تبنى على اجلزم واليقني 
ال على الظن والتخمني، األمر املس���توجب 
القضاء ببراءة املتهم عما أسند اليه وكانت 
األوراق ق���د خلت من ثمة دليل أمر تطمئن 
اليه احملكمة سوى القرص املدمج والذي ال 

تراه احملكمة كافيا إلدانة املتهم.
وإذ خالفت محكمة أول درجة هذا النظر 
وعاقبت املتهم عن تلك اجلرمية، فإن حكمها 
يكون قد جانب الصواب وتعني القضاء بإلغائه 
وتبرئة املهتم مما أسند اليه في هذا الشأن 
عمال بنص املادة 209 من قانون اإلجراءات 

اجلزائية.
أما عن استئناف النيابة العامة فاحملكمة 

ترفضه.
لذا حكمت احملكمة بقبول االس���تئناف 
شكال وفي املوضوع بإلغاء احلكم املستأنف 
والقضاء ببراءة املتهم عما أسند اليه ورفض 
استئناف النيابة العامة والتأييد فيما عدا 

ذلك.

دخان يخلي مرضى
من مستشفى الفروانية

أمير زكي
أعلن املنس���ق االعالمي في 
ادارة الطوارئ الطبية عبدالعزيز 
بوحيمد عن ان وزارة الصحة 
طبقت خطة الطوارئ في اعقاب 
رصد دخان كثيف داخل العيادات 
اخلارجية مبستشفى الفروانية، 
حيث مت اخالء بعض املرضى 
من أجنحة املستشفى واخطار 
مستشفيات أخرى بأخذ ما يلزم 
من اجراءات الحتمالية ارسال 
مرضى الى تلك املستشفيات. 
وأش���ار بوحيمد إلى ان بالغا 
تلقت���ه ادارة الطوارئ الطبية 
نحو الساعة الثامنة مساء يفيد 
بوجود دخ���ان كثيف، وعليه 
مت توجيه 13 س���يارة اسعاف 
وعدد 26 فني ط���وارئ قاموا 
بإخالء بعض املرضى وتنفيذ 
خط���ة وزارة الصح���ة به���ذا 

اخلصوص.
من جهت���ه، قال مدير ادارة 
العالقات العامة لالطفاء ان بالغا 
ورد ال���ى عمليات االطفاء عن 
دخان صادر م���ن داخل غرفة 
محوالت قريبة من مستشفى 
الفروانية وليس داخله، مشيرا 
الى ان رجال االطفاء اجتهوا الى 
غرفة احملوالت وأحدثوا تهوية 
للغرف���ة وتعاملوا مع احلادث 
دون اصابات او اضرار تذكر، 
وفتح حتقيق ملعرفة سبب دخان 

غرفة احملوالت.


