
االربعاء
25 اغسطس 2010

6
االمنية
الصفحة

مؤمن المصري
عدلت الدائرة اجلزائية الثانية مبحكمة االستئناف 
برئاسة املستش����ار نصر سالم آل هيد وأمانة سر عادل 
العوضي حكم احلبس الصادر بحق وافدة من اجلنسية 
املصرية خمس سنوات مع الشغل والنفاذ إلى احلبس ملدة 
ثالث سنوات ونصف بينما أيدت إحالة الدعوى املدنية 
إلى احملكمة املدنية املختصة بعد إدانتها بالتسبب في قتل 

خادمتها اآلسيوية. وتخلص واقعة الدعوى فيما شهد به 
ضابط مباحث مخفر شرطة أبو حليفة في أن حترياته 
السرية دلت على أن املتهمة كانت تقوم بضرب وتعذيب 
خادمتها املجني عليها على فترات متقطعة قبل وفاتها وفي 
أماكن متفرقة من جس����دها. كما أنها قامت بسكب سائل 
ساخن على جسدها إال أنها لم تقصد قتلها. وشهد صاحب 
مكتب اخلدم الذي جاءت املجني عليها للمتهمة عن طريقه 

بأن األخيرة اتصلت به وأبلغته أنها تريد إرجاع اخلادمة 
إلى بالدها فقام بإلغاء إقامتها لكي تغادر البالد. وعندما 
ذهبوا بها إلى املطار رفضت شركة الطيران إدخالها إلى 
الطائرة وطلبوا تقريرا طبيا يفيد بأن مرضها غير معد 
ملا شاهدوه من سوء حالتها. فقام بتمديد إقامتها. مضيفا 
أنه في يوم الواقع����ة تلقى اتصاال بأن املجني عليها قد 

سقطت مغشيا عليها ثم فارقت احلياة.

حبس المصرية المتسببة في قتل خادمتها ثالث سنوات ونصف السنة

مفرح الشمري
في س���ابقة هي األولى من نوعها 
في تاريخ الفن الكويتي ورمبا العالم 
قامت ممثلة باس���تدعاء رجال األمن 
من أجل إثبات حالة مجاهرة باإلفطار 
جماعية ضد أبطال وطاقم عمل مسلسل 
رمضاني يعرض حاليا على شاشات 

القنوات الفضائية.
ووفق���ا ملصدر أمني ف���ان املمثلة 
الكويتي���ة )...( قامت باالتصال على 
عمليات الداخلية صباح األحد املاضي 
وطالبت بإرس���ال دورية شرطة إلى 
أحد املنازل في محافظة حولي وذلك 
لتسجيل إثبات حالة إفطار جماعي لعدد 
من زمالئها املمثلني واملمثالت وطاقم 
املسلس���ل الذي تلعب دورا رئيسيا 
فيه، بعد أن وجدتهم يفطرون نهارا 
جهارا وسط »اللوكيشن« حيث يتم 

تصوير املشاهد النهائية من املسلسل 
ال���ذي اليزال يعرض على شاش���ات 
الفضائية كأحد املسلسالت  القنوات 
الرمضانية الذي يأخذ نسبة مشاهدة 

جيدة حاليا.
وقال املص���در ان املمثلة اتصلت 
على غرفة العمليات وعرفت بنفسها 
وقدمت شكواها باإلضافة إلى عنوان 
املنزل الواقع في محافظة حولي ليتم 
إرسال دورية شرطة إلى املنزل موقع 
التصوير، وأوضح املصدر أنه مبجرد 
أمن  حضور رجلي ش���رطة بدورية 
تابعة حملافظة حولي وجدوا املمثلة 
املبلغة تنتظرهم في اخلارج ودعتهم 
للدخول إلى املن���زل الثبات حالة ما 
أسمته مبجاهرة جماعية باإلفطار غير 
أن رجلي األمن اعتذرا لها عن الدخول 
لكون املنزل ميثل س���كنا خاصة أو 

باألصح منش���أة خاصة وال ميكنهما 
الدخول حيث أن القانون يعرف حالة 
املجاهرة في اإلفطار مبا يتم في األماكن 
الذي  العامة وليس اخلاصة كاملنزل 
قامت بتأجيره شركة اإلنتاج لتصوير 

املشاهد املتبقية من املسلسل.
وذك���ر املص���در أن رجل���ي األمن 
اعتذرا بلباقة م���ن املمثلة التي روت 
لهما كيفية قيام طاقم عمل املسلسل 
بالتدخني في عز الظهر وقيام بعض 
املمثلني واملمثالت بتناول املشروبات 
واملأكوالت صباحا رغم حتذيرها املتكرر 
لهم من أنها ستلجأ للقانون، مشيرا 
إلى أن رجل���ي األمن لم يدخال املنزل 
واثناء قيامهما بالرحيل خرجت إحدى 
مس���اعدات مخرج العمل إلى الشارع 
لتستطلع سبب وجود دورية األمن 
وبيدها زجاجة مشروب طاقة، فتوقف 

رجال األمن وقاما بإثبات حالة مجاهرة 
باإلفطار ضد مساعدة املخرج صاحبة 
مش���روب الطاقة وتوجها إلى مخفر 

املنطقة لتوثيق إثبات احلالة.
وأوضح املص���در أن رجلي األمن 
ومبجرد دخولهما إل���ى املخفر دخل 
وراءهما شخص عرف بنفسه أنه مدير 
إنتاج العمل، وأوض���ح أنه جاء إلى 
املخفر ليسجل شكوى بحق الشرطيني 
متهما إياهم���ا بدخول املنزل اخلاص 
بالتصوير، وعندما طالبه ضابط املخفر 
بتقدمي ما يثبت أنه مدير إنتاج العمل لم 
يقدم أي ورقة تثبت ذلك وقال للضابط: 
»يبه أنا معروف بالوس���ط الفني أنا 
مشهور إني مدير انتاج« ولكن الضابط 
قام باالعتذار ألنه ال يستطيع تسجيل 
شكوى له كونه ال يحمل أي إثبات يدل 

على أنه فعال مدير إنتاج العمل.

من جانبها اس���تطلعت »األنباء« 
عبر مصادره���ا اخلاصة عن حقيقة 
ما ح���دث بعد رحيل رجلي األمن عن 
موقع التصوير، وأبلغت املصادر أن 
الش���هر  الغيورة على حرمة  املمثلة 
الفضيل والتي قامت باإلبالغ عن حادثة 
املجاه���رة اجلماعية باإلفطار لبعض 
أفراد طاقم العمل فوجئت مبنتج العمل 
يهددها بإقصائها من املسلس���ل رغم 
أنه اليزال متبقيا لها نحو 30 مشهدا 
لم تصورها بعد، وبحسب ما أوردت 
املص���ادر أن املمثلة ردت على املنتج 
قائلة: »أبركها من ساعة وفراقكم عيد«، 
مش���يرة املصادر إلى أن املمثلة رمبا 
تنسحب من العمل رغم أنها لم تكمل 
تصوير بقية مشاهدها من املسلسل 
الذي عرضت منه على الشاشات حتى 

اآلن 13 حلقة.

ممثلة كويتية تستدعي رجال األمن وتطالبهم بإثبات حالة
مجاهرة »جماعية« باإلفطار ضد أبطال مسلسل رمضاني

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»االستئناف« تؤيد براءة قناة »سكوب« 
في دعوى برنامج »صوتك وصل«

قضت الدائرة اجلزائية األولى مبحكمة االس���تئناف 
برئاسة املستشار صالح املريش���د وأمانة سر عبداهلل 
الزير بتأيي���د حكم أول درجة القاض���ي ببراءة كل من 
فجر السعيد وفراج خلف اهلل وطالل السعيد من تهمة 
املساس بكرامة أعضاء مجلس الوزراء على خلفية برنامج 
»صوتك وصل« الذي بثته قناة »س���كوب« خالل شهر 

رمضان املاضي.
وتتحصل وقائع الدعوى في أن وكيل وزارة اإلعالم 
تقدم بشكوى للنائب العام ضد كل من فجر السعيد وفراج 
خلف اهلل وطالل السعيد بسبب بث قناة »سكوب« بتاريخ 
2009/8/23 برنامجا بعنوان »صوتك وصل« إخراج فراج 

خلف اهلل وتأليف فجر السعيد.
وقد تضمن البرنامج مشاهد لبعض املمثلني داخل قاعة 
شبيهة بقاعة مجلس الوزراء يجتمعون ملناقشة مشاكل 
الناس ومنها مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع 
املياه عن املواطنني، وجاء احلوار في تلك املشاهد بطريقة 

ساخرة وتتضمن استهزاء بالوزراء.
وقالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها: وحيث ان 
احملكمة وبعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة 
الثبوت فيها ومن خالل مطالعتها البرنامج التلفزيوني، 
فإن احملكمة ترى عدم صحة إسناد التهمة إلى املتهمني.
وآية ذلك أن ما عرض في البرنامج كان نقدا ساخرا 
مباحا تناول وقائع تعني املجتمع وكش���ف عن مشاكل 
يعان���ي منها املواطنون وهي مش���كلة انقطاع الكهرباء 
واملاء، وكانت تلك الوقائع تتصل بأعمال الوظيفة العامة 
باعتبارها من مهام مجلس الوزراء املسؤول عن توفير 

خدمات الكهرباء واملاء وإصالح مشاكلها.
وترى احملكمة أن املتهم���ني قد عرضوا البرنامج في 
احلدود املألوفة للدعابة وبالغوا بالقدر املناسب إلظهار 
الفكاهة التي يتس���م بها البرنامج، كما أنهم استعملوا 
عبارات تتناسب مع القدر الذي يقتضيه عرض الوقائع 
والتعليق عليها. وبتاريخ 28 مارس قضت محكمة اجلنايات 

ببراءة املتهمني مما أسند إليهم من اتهام.

السلم العمالق اجلديد أثناء استخدامه إلخالء املبنى

موظف »برج التحرير«  يتقدم بقضية ضد السلمان: 
الفنان حاول تجاوز الطابور وعندما نبهته شتمني

 رجال مباحث حولي يكشفون
 لصاً سرق  10000 دينار  من شقة عربي

حريق مصاعد يخلي بناية من سكانها و»اإلطفاء« 
تستعين بسلم الهيدروليك الجديد لإلخالء

أمير زكي
في تطور جديد لقضية املخرج والفنان عبداهلل 
السلمان علمت »األنباء« أن املوظف الذي ادعى 
الس���لمان ضده بأنه قام بضربه ورفضه اجناز 
معاملة له ق���د رفع قضية في مخفر الصاحلية 
حملت عنوان إهانة موظف عام وقال املصدر ان 
املوظ���ف قال في بالغه إن املخرج حاول جتاوز 
أعداد كبيرة من املراجعني دون االلتزام بالدور 
وحينما طلب منه ضرورة االلتزام بالدور رفض 

وتلفظ عليه بعبارات غير الئقة.

واشار املصدر الى ان املوظف نفى بشكل قاطع 
ان يكون اعتدى بالضرب على الس���لمان مؤكدا 

انه يتحدى ان يثبت السلمان ما ادعاه.
على صعيد ذا صلة علمت »األنباء« ان املخرج 
السلمان ذهب إلجناز معاملته اول من امس في 
مركز برج التحرير وذلك بتوصية خاصة إال ان 
املوظفني في مركز اخلدم���ة قالوا له ال نعترف 
بالتوصي���ة وإذا اردت ان تنج���ز املعاملة فما 
عليك س���وى ان تلتزم بال���دور وإال فلن تنجز 

لك املعاملة.

اعلنت وزارة الداخلية عن ضبط مقيم عربي 
قام بس���رقة مبلغ 10000 دينار، وجاء في بيان 
الوزارة ام���س ان ادارة مباحث حولي التابعة 
لالدارة العامة للمباح���ث اجلنائية متكنت من 
ضبط مقيم من اجلنس���ية العربية، وذلك بعد 
ورود بالغ من احد املقيمني عن تعرض ش���قته 
للسرقة على يد شخص مجهول على عدة مراحل، 
وعدة طرق حيث متكن من س������رقة مبلغ من 
املال يقدر ب� 10000 دينار كويتي و8900 دينار 
الواقع����ة  التحريات ح���ول  اردني، وبتكثيف 
واالست���عان���ة بأحد املصادر السرية متكن رجال 

املباحث من التوصل لهوية املت����هم بالس���رقة 
ومت القب���ض عليه في منطق���ة حولي وضبط 
معه مبل���غ 1000 دينار كويتي ومبواجهته عما 
نسب اليه اعترف بارتكابه السرقة وبعد اذن من 
النيابة العامة لتفتيش مسكنه عثر على مبلغ 
قدره 8000 دينار ليصبح املبلغ املضبوط معه 
9000 دينار كويتي تقريبا، وبسؤاله عن باقي 
املبلغ افاد بأنه قام بصرفه، وبإجراء املزيد من 
التحريات تبني انه مطلوب الدارة التنفيذ املدني 
على ذمة قضايا مالية وأحيل واملضبوطات الى 

جهة االختصاص.

أمير زكي
ساهم التدخل السريع لرجال اإلطفاء في إنقاذ طفلة في اخلامسة 
ومس����نة في الس����بعني بعد ان احتجزتا اثر حريق نشب في الطابق 
الس����ابع عش����ر لبناية تقع في منطقة بنيد القار واستلزم االمر من 
رجال االطفاء استخدام سلم االطفاء الهيدروليكي اجلديد الذي قاموا 
بواسطته بإخالء عدد من سكان البناية من ارتفاع بلغ نحو 75 مترا، 
فيما اس����تمرت مكافحة احلريق 15 دقيقة، واشار مصدر اطفائي الى 
ان احلريق تبني انه بس����بب عطل في محركات املصاعد املوجودة في 
الطابق السابع عشر وأدى الى انتشار الدخان في ارجاء البناية وقال 

املصدر ان رجلي اطفاء اصيبا في احلادث وعوجلا في املوقع.
تواج����د في املوقع مدير اطفاء العاصمة باالنابة املقدم علي عباس 
ورئيس مركز الهاللي املقدم عمر املرشود ورئيس املركز االنقاذ الفني 
النقيب هاني اخلشان، والنقباء امين املفرح وعبدالعزيز النعيمي وخالد 
كرم، واملالزمون أوائل طالل الياقوت وحمد الراشد ورائد سلطان واحمد 
البلوشي وعبداهلل الديني واحمد العمر، باالضافة الى ضابطي وحدة 

حتقيق االطفاء النقيبني علي بوربيع وسيد املوسوي.

مصري كسر أنف
 مواطن وفزعة األقرباء 

كادت تقتله
هاني الظفيري

انتهى خالف حول موقف 
س���يارة الى إصابة مواطن 
بكسر باألنف وإصابة وافد 
مصري بطعنات إثر مشاجرة 

نشبت بينهما.
وفي تفاصيل املشاجرة ان 
امام  املواطن أوقف مركبته 
مح���ل تصليح خاص بوافد 
مصري واجته الى احد املقاهي 
حيث حل���ق الوافد املصري 
العامل ف���ي احملل باملواطن 
مطالبا اياه بإخراج مركبته 
وإزاحته���ا من ام���ام احملل، 
إال ان املواط���ن رفض طلب 
العامل ليتطور احلديث الى 
التشابك باأليدي، الذي انتهى 
الى تعرض املواطن لكس���ر 
في األنف نقل على اثره الى 
مستش���فى اجلهراء، وأشار 
املصدر الى ان أقارب املواطن 
ما ان علموا مبا حصل انطلقوا 
»فزع���ة« الى مح���ل العامل 
املص���ري، لينهال���وا عليه 
طعنا بالس���كني تاركني اياه 
غارقا بدمائه، وأردف املصدر 
ان احلادثة لم تنته الى هذا 
احلد حيث نقل الوافد املصري 
الى مستشفى اجلهراء ليفاجأ 
بوجود املواطن وأقربائه هناك 
ليهرب املصري باجتاه غرفة 
التحقي���ق مغلقا الباب على 
الساعة  نفسه ملدة تتجاوز 
إقناعه  الكامل���ة حت���ى مت 
وطمأنت���ه من قب���ل رجال 
األمن الذي���ن تقدمهم املقدم 
فالح محسن والنقيب غنيم 
الظفيري وضابط االرتباط 
ماجد الصليلي ليتم تسجيل 

قضية في مخفر تيماء.
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