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إعداد: مؤمن المصري

»االستئناف« تقضي ببراءة مواطنة
 بعد أن اتهمها زوجها بالفعل الفاضح

براءة جندي من ضرب ضابط في الحرس الوطني

ألغ����ت محكم����ة اجلنح 
املس����تأنفة حكم أول درجة 
القاضي بحبس مواطنة شهر 
مع كفالة قدره����ا 100 دينار 
لوقف النفاذ وقضت ببراءتها 
الفاضح في  الفعل  من تهمة 
مكان عام. وتخلص واقعات 
الدعوى فيما ش����هد به زوج 
املتهمة بأنه في يوم الواقعة 
وحال دخوله أحد املقاهي في 
منطقة الساملية شاهد زوجته 
وهي جتلس في حضن أحد 
األشخاص وبرفقته أصدقاؤه 

فحصلت مشاجرة بينهم.
وشهد أحد أصدقاء الزوج بأنه كان برفقته 
عندما شاهد زوجته وحدثت املشاجرة، وبسؤال 
الزوجة في التحقيقات أنكرت ما أس����ند اليها 

من اتهام وقررت بأنها كانت 
خارج املقهى عندما شاهدها 
املقهى خوفا  زوجها فدخلت 

منه بسبب خالفات بينهما.
وش����هد مدي����ر املقهى ان 
املتهمة كانت جتالس مجموعة 
من الرجال والنساء ثم دخل 
ال����ى املقهى وفوجئ  الزوج 
بوجودها فتشاجر مع الرجال 
املوجودين معها واستأنفت 
املتهم����ة احلكم ع����ن طريق 
محاميها حسني بروسلي )من 
املجموعة القانونية( الذي دفع 
بعدم ثب����وت الواقعة وانتفاء أركان اجلرمية 
وعناصرها بحق املتهمة، فقضت االستئناف 
بإلغاء حكم أول درجة وبراءة املتهمة مما أسند 

اليها من اتهام.

أي����دت محكم����ة اجلنح 
املستأنفة براءة مواطن يعمل 
جنديا في احلرس الوطني من 
االعتداء على ضابطه املسؤول 

في مقر عملهما.
وقد وجه االتهام للجندي 
بأنه قام بإهانة موظف عمومي 
أثناء تأدية وظيفته وتعدى 
علي����ه بالضرب وأتلف عمدا 
جهاز احلاسب اآللي اخلاص 
به وسبه وأهانه باإلضافة الى 

تهديده أمام اجلنود.
وتتلخص الواقعة في أن 

املجني عليه والذي يعمل ضابطا في احلرس 
الوطني تناقش مع املته����م � اجلندي � حول 
مخالف����ة إدارية في أحد املعس����كرات التابعة 
للحرس الوطني فقال له املتهم »أنت صاحي 
وفحص����ت عقلك؟« وأخذ ورق����ة ورماها في 

وجهه ثم التقط لوحة مفاتيح 
احلاس����ب اآللي بغية ضرب 
املجني علي����ه وقام بالبصق 
عليه وتهديده قائال: »أنا أعلمك 

وأربيك«.
وحضر مع املتهم احملامي 
الذي ترافع  مبارك اخلشاب 
شفاهة متمسكا بدفاعه أمام 
محكم����ة أول درجة قائال: إن 
مذكرة التحقيق لم تذكر واقعة 
إتالف احلاسب اآللي للمجني 
عليه، مشيرا الى ان ما قرره 
االدعاء العام في تقرير االتهام 
حتوطه ظالل كثيفة من الشك وال يوجد سوى 
أقوال املجني علي����ه، ناهيك عن ان حتريات 
املباح����ث أثبتت عدم ص����دق الواقعة، وتبني 
ان املتهم لم يقم بإتالف جهاز احلاسب اآللي 

حسب ادعاء املجني عليه.

جثة امرأة متحللة داخل بطانية إلى الطب الشرعي

مدرس »إسالمية« يعرض أفالمًا عن عذاب 
القبر من خالل شاشة عرض

»الطوارئ« أنقذت طفلة من الموت غرقًا

اكتشاف حقل لأللغام بالسالمي
وسلب مواطن في الصليبية

مدين بـ 98 ألف دينار سقط  في حولي

 هاني الظفيري
أمر مدير أمن محافظة اجلهراء العميد محمد طنا بإحالة مدرس 
تربية إسالمية إلى اإلدارة العامة ألمن الدولة للتحقيق معه، وذلك 
بعد ان ضبط وهو يقوم بعرض أفالم من خالل شاش���ة عرض 

كبيرة تتعلق باملوت واحلياة واجلنة والنار وعذاب القبر.
وقال مصدر أمني ان مواطنا أبلغ عمليات الداخلية عن مشهد 
غير مألوف، مش���يرا الى ان هناك ش���خصا بالزي الوطني من 
ضاحية اجلهراء يعرض من خالل شاش���ة عرض كبيرة أفالما 
دينية تتعلق باآلخرة وغير ذلك من األمور الدينية، وفور تلقي 
البالغ وجه مدير أمن محافظة اجلهراء العميد طنا دوريات الى 
موقع البالغ ومت توقيف الش���خص، وتبني انه مواطن ويعمل 
مدرس���ا للتربية الدينية، كما ضبطت أدوات العرض واألفالم 

التي بحوزته.

 أمير زكي
الطبية  الط����وارئ  بذل رجال 
ومنهم أحمد القطان وحسني علي 
جهودا كبيرة إلنقاذ طفلة كويتية 
من املوت احملقق بعد ان كادت تغرق 
أثناء مرافقتها ألسرتها في نزهة 
العمل  بحرية، وتوقف قلبها عن 

وأيضا توقفت أنفاسها.
وقال املنسق اإلعالمي عبدالعزيز 
بوحيمد ان غرفة عمليات الطوارئ 

وحتديدا الفني عبداهلل الشراح تلقى 
اتصاال عن غرق طفلة 4 سنوات 
ليوجه سيارة اسعاف الى املكان 
احملدد ولدى وصول رجال الطوارئ 
تبني ان الطفلة قد توقف قلبها عن 
العمل وأيضا توقف النفس ليتم 
عمل تنشيط رئوي وانقاذها من 
املوت احملقق جراء استنشاق املياه، 
ومت نقلها الى املستشفى األميري 
الستكمال العالج.على صعيد آخر 

لقي وافد آسيوي مصرعه اثر اصابة 
بليغ����ة في الرأس بعد ان تعرض 
للدهس من قبل مركبة على طريق 

الفحيحيل السريع.
السابع  الدائري  وعلى طريق 
توف����ي وافد آس����يوي اثر انقالب 
مركبته. وقال مصدر أمني ان الوافد 
يبلغ من العم����ر 28 عاما والوفاة 
جاءت من أثر إصابة مباشرة في 

الرأس.

هاني الظفيري
املتفج���رات  ادارة  تعامل���ت 
امس مع ب���الغ عن وجود الغام 
في بر الساملي، وكانت املفاجأة 
ان رجال املتفجرات عثروا على 
35 لغما كان���ت موضوعة على 
مقربة من بعضها البعض وهو ما 

دعا مصدرا امنيا لوصف املوقع 
بأنه حقل الغام.

وقال مصدر امني ان مواطنا ابلغ 
عن وجود لغم، ولدى انتقال رجال 
املتفجرات وجدوا االلغام الواحد 

تلو اآلخر حيث مت تفجيرها.
من جهة اخ����رى تقدم مواطن 

الى مخف����ر الصليبية وابلغ عن 
تعرضه للسلب من قبل 3 اشخص 
مجهولني، مشيرا الى ان 3 مبالبس 
وطنية اوقفوه فيما كان ميارس 
رياضة املشي وس����لبوه بعد ان 
ضربوه مبلغ 80 دينارا وسجلت 

قضية.

 محمد الجالهمة
أحال رجال جندة حولي بقيادة العقيد عبدالعزيز الهاجري إلى إدارة 
التنفيذ املدني مواطنا تبني انه مطلوب لسداد 98 ألف دينار، والغريب 
في قضية املطلوب انه كان واقعا حتت تأثير املش����روبات الروحية، 
وضبط على مقربة من شقة ُأنس في حولي.وقال مصدر امني ان إحدى 

احلمالت التي تنفذها جندة حولي أوقعت املواطن فجرا.

 أمير زكي
أمر وكي���ل وزارة الداخلية 
املساعد لش���ؤون األمن العام 
الل���واء طارق حمادة  باإلنابة 
بإحالة جثة س���يدة يرجح ان 
تكون المرأة آسيوية الى الطب 

الشرعي للوقوف على أسباب 
وفاتها، وق���ال مصدر أمني ان 
املعاينة األولية للجثة تشير 
الى ان هناك جرمية قتل جديدة 
بانتظار رج���ال اإلدارة العامة 

للمباحث اجلنائية.

وأض���اف مص���در ان بالغا 
تلقته عمليات وزارة الداخلية 
في الرابعة والنصف من مساء 
أمس يفيد بوجود جثة داخل 
بطانية ملقاة في منزل مهجور 
في منطقة اجللي���ب، بانتقال 

رجال أمن الفروانية الى موقع 
البالغ تبني ان اجلثة تعود الى 
امرأة ويرجح ان تكون آسيوية 
من خالل املعاينة، الفتا الى ان 
اجلثة كانت على وشك التحلل 
حيث ان الوفاة مضى عليها وفق 

تقرير الطب الشرعي اكثر من 
48 ساعة، ومتت إحالة اجلثة 
إلى األدل���ة اجلنائية للوقوف 
على هوية املجني عليها ومن ثم 
التحقيق مع احمليطني بها بهدف 

الوصول الى حقيقة الوفاة.

)قاسم باشا(اللواء طارق حمادة في مقدمة احلضور األمني  سيارة األدلة اجلنائية في طريقها لنقل اجلثة  

احملامي حسني بروسلي

احملامي مبارك اخلشاب


