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عدل
و حماكم

 محمد الجالهمة
  أبلغ وافد من اجلنســـية العربية عمليات الداخلية عن وجود لقيط بالقرب من مســـجد 
الشمالن في منطقة املرقاب مساء اول من امس، ليتجه رجال االمن ورجال الطوارئ الطبية 
الى مكان البالغ، ومت نقل الطفلة الى مستشفى الرازي. وفي التفاصيل التي يرويها املصدر 
ان وافدا كان يسير على االقدام وسمع صوت بكاء طفل، وباالجتاه نحو الصوت وجد طفلة 
ملفوفـــة في غطاء (بطانية) وعليه مت ابالغ العمليـــات، حيث قام بنقل الطفل كل من نادر 

عدنان وحمد الديك من الطوارئ الطبية، واشار املصدر الى ان الطفلة بحالة جيدة. 

 لقيط في محيط مسجد بالعاصمة 

 إعداد: مؤمن المصري 

 الوسمي أنكر االتهامات وواجه ضابط الواقعة 
والنيابة استمعت إلى إفادات الشمالي والنجار

 أمرت باستمرار حجزه

 قررت النيابة العامة امس 
استمرار حجز استاذ قانون 
الكويت  املرافعات بجامعة 
الوســـمي لعرضه  د.عبيد 
اليـــوم (األربعاء)  عليهـــا 
الستكمال التحقيق بعد ان 
وجهت إليه خمسة اتهامات 
ضمن جرائم األمن الداخلي 
وهي الطعن مبسند اإلمارة 
وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات 
من شـــأنها إضعاف هيبة 
الدولـــة وحتريض القوات 
املســـلحة أو الشرطة على 
التمرد والعصيان واالشتراك 

والتحريض على التجمهر في مكان عام واإلخالل 
باألمن العام والتهمة اخلامســـة تتعلق بعدم 
االســـتجابة باألمـــر الصادر بفـــض التجمع 

وفقا للمـــادة ٢٠ من قانون 
التجمعات.

الوسمي    ومتت مواجهة 
الواقعة،  بأوامـــر ضابـــط 
ومتسك الوسمي بإنكار التهم 
املوجهة إليه بعد ان عرض 
عليه شـــريط الندوة وقدم 
دفاعـــه قرصا مدمجا يثبت 
ان القـــوات اخلاصة دخلت 
املنزل وسحبته من الداخل 
واعتدت عليه، مؤكدا انه لم 
يحرض القوات املسلحة على 
التمرد وامنا هي التي اعتدت 

عليه ضربا.
  وقد اســـتمعت النيابة العامة الى شهادة 
كل من اللواء خليل الشمالي والعقيد شكري 

النجار. 

 استمرار حجز المتهمين باالعتداء على الجويهل 

 إحالة دعوى رئيس الوزراء ضد الجاسم
  لدائرة أخرى لنظرها والدفاع يعترض

 طرأ حتّول جديد على القضية املرفوعة من 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ضد الكاتب واحملامي محمد عبدالقادر اجلاسم 
عن ندوته فـــي ديوانية الداهوم، حيث صدر 
قرار من الدائرة التي تنظر الدعوى بإحالة هذه 
القضية من احملكمة التي سبق ان نظرتها ومت 
تقدمي الدفاع أمامها الى دائرة خاصة أخرى هي 
دائرة «أسواق املال» في قصر العدل، وقد مت 

حتديد جلسة ١١ يناير ٢٠١١ لنظرها.
  وقد اعترضت هيئة الدفاع عن اجلاســـم 
ممثلة في حوالي عشرة محامني تقدمهم احملامي 
عبـــداهللا األحمد وممثل مجلس إدارة جمعية 

احملامني شـــريان الشريان امام هيئة احملكمة 
على قرار اإلحالة وما ميثله من انتقاص ملبدأ 
العدالة والضمانات القانونية املكفولة دستوريا 
ألي متهـــم، فالقضية كانت قد حجزت للحكم 

مسبقا.
  من جهته، أعلن محامي سمو رئيس مجلس 
الوزراء احملامي عماد الســـيف أن احالة ملف 
القضية إلى دائرة أخرى هو من قبيل توزيع 
العمـــل بني دوائـــر احملكمة، وهـــو اليبخس 
حق الدفاع بل يزيد من مســـاحته، وهو شأن 
قضائي بحت، وكفى تشكيكا وضربا بقضائنا 

العادل. 

 قامـــت النيابة العامة أمس بعـــرض املتهمني باالعتداء 
والشروع في قتل الناشط السياسي محمد اجلويهل وهما 
كاتب صحافي وجنل نائب سابق على وكيل النائب العام 
وتقرر استمرار حجزهما الى اليوم (األربعاء) بعد ان متت 
مواجهتهما مع متهم ثالث (ف.ع.) قبض عليه مؤخرا حتى 
تتأكد النيابة العامة ان كانت اجلرمية قد وقعت بتخطيط 

مسبق أم ال.
  وقد أنكـــر املتهمون الـ ٣ معرفتهـــم ببعضهم البعض 
وأنكروا جميع التهم املنســـوبة اليهم وأصروا على ان ما 
حدث خالل ندوة الســـعدون كان نتيجة تدافع، ورفضوا 
اإلقرار بأن الصور الفوتوغرافية دليل على إدانتهم مبينني 
ان الصـــور توضح انهم كانوا بـــني املتدافعني وان أيا من 

الصور ال يثبت قيام احدهم بضرب اجلويهل. 

 سرقة ٥٠٠٠ من منزل مواطن بالسالمية 
ودراجة في الدوحة وأجهزة من كبد

  
  هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة

  تقدم مواطن الى مخفر الساملية مساء امس مبلغا عن تعرض شقته 
الى السرقة ليتجه رجال االمن الى منزل املواطن ومت رفع البصمات 
من قبل االدلة اجلنائية. وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان املواطن 
كان خارج منزله برفقة زوجته وطفلهما واثناء عودتهم وجدوا الباب 
الداخلي عليه آثار كســـر، وبتفقد خزينته وجد انها كسرت وسرق 
منها ذهب واموال تقدر بـ ٥٠٠٠ دينار، ومت تســـجيل قضية حملت 
مســـمى سرقة عن طريق الكسر. من جانب آخر، تقدم مواطن ببالغ 
الى غرفة عمليات الداخلية مبلغا عن تعرض جاخوره للسرقة عن 
طريق التسور واالستيالء على اجهزة تقدر بـ ٥٠٠ دينار ومت تسجيل 
قضية. وإلى الصليبخات، فقد تقدم مواطن مبلغا عن سرقة دراجته 
النارية موديل ٢٠٠٩ من قبل مجهولني استطاعوا سرقتها من داخل 
حوش املنزل الكائن في منطقة الدوحة، وعليه مت تســـجيل قضية 

واحالة ملفها الى رجال املباحث لضبط اللص. 

 بالغ كاذب عن حريق في صالة أفراح
  ينهي مشاجرة نسائية

  
  هاني الظفيري

  شـــهدت إحدى صاالت األفراح في منطقة اجلهراء مشاجرة 
نســـائية أبطالها زوجة ســـابقة «منفصلة» حديثا عن زوجها 
وأخرى زوجة جديدة إلى جانب شقيقات زوج املرأتني واضطر 
رجال األمن إلى فض املشـــاجرة بعد إبالغ احلضور النســـائي 
بواســـطة مكبرات عن وجود حريق وعلى جميع النساء داخل 

الصالة سرعة اخلروج. 
  وقال مصدر امني ان عمليات الداخلية أبلغت عن وقوع مشاجرة 
نسائية وعجز احلضور من الرجال التدخل بها لوقوعها داخل 
صالة نســـائية، ليسارع رجال األمن الى موقع الصالة والذين 
خشوا من الدخول لكون الصالة مخصصة للنساء فقط هذا ما 

دعاهم إلخراج النساء بطريقة مبتكرة.
  وأشـــار املصدر إلى أن احدى النساء ادعت بان هناك حريقا 
داخل الصالة مما جعل الصالة تخلى بالكامل، وأضاف املصدر 
أن اخلالفات الناجتة بني الزوجتني كانت بسبب طفلة الزوجة 

املنفصلة التي جاءت إلى عرس أشقاء الزوجة اجلديدة.
  وقال املصدر إلى ان زوج السيدتني قام بأخذ طفلته واالجتاه 
بها إلى دولة مجاورة، وســـجلت بحقه قضية خطف أبناء في 

مخفر تيماء. 

 عشرينية لرجال األمن:
  «لحقوا على أبوي وأمي ذبحوني»

  
  هاني الظفيري

  «حلقـــوا على أبوي وأمي ذبحوني» كانت هذه العبارة هي 
فحوى البالغ الذي تقدمت به فتاة الى غرفة عمليات الداخلية 
مساء امس االول في منطقة الفروانية ليتجه رجال األمن الى 

منزل الفتاة ومت حتريرها وسجلت قضية.
  وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان بالغا ورد الى غرفة 
عمليات الداخلية من قبل فتاة متهمة والديها باالعتداء عليها 
بالضرب واحتجازها في احدى غرف املنزل، وقالت الفتاة ان خالفا 
نشب بينها وبني والديها فأقدما على ضربها وحجزها في احدى 

غرف املنزل، األمر الذي دفعها البالغ عمليات الداخلية. 
  واشـــار املصدر الى ان الفتاة قامت باحضار تقرير طبيب 
يفيـــد بتعرضها الى كدمات متفرقة نتيجـــــة االعتداء عليها 
بالضرب وجار اســـتدعاء األب واألم للتحقيق معهما فيمـــا 

نســـب اليهمــا. 

 ٣٥٠ حبة مخدرة مع مواطن بالشاليهات
  

  هاني الظفيري
  متكـــن رجال أمن الطرق اجلنوبية من ضبط مواطن بالقرب من 
منطقة الشاليهات عثر بحوزته على ما يقارب الـ ٣٥٠ حبة مخدرة، 
لتتم إحالته الى اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية. وفي التفاصيل التي 
يرويها املصدر ان دورية تابعة لألمن العام اشـــتبه رجالها مبركبة 
كانت تسير بطريقة تثير الشبهات، وبالطلب من قائدها التوقف حاول 
الفرار وبتضييق اخلناق عليه مت توقيفه حيث تبني انه كان يضع 
في مركبته ما يقارب الـ ٣٥٠ حبة مخدرة من مختلف األنواع، وعليه 

متت إحالته الى جهة االختصاص وتسجيل قضية بالواقعة. 

 احلريق وقد اتلف كامل محتويات الشقة 

 اللواء الشيخ أحمد اخلليفة متوسطا املدير اإلقليمي ملكافحة املخدرات ومساعده

 د. عبيد الوسمي 

 محمد اجلويهل 

 احملامي عبداهللا األحمد  عماد السيف  محمد عبدالقادر اجلاسم

 لقيت فتاة أردنية (١٧ عاما) حتفها وأصيبت شقيقتاها وشقيقها 
الرضيع ووالدتها (٣٨ عاما) اثر حريق اندلع في شـــقة بالطابق 
السادس تقطنها مع أسرتها في الساملية، وقام أحد رجال االطفاء 
بإعطاء «قبلة احلياة» للطفل ليعيد اليه أنفاسه وينقذه من موت 
محقـــق، وقال مدير إدارة العالقات العامـــة واإلعالم املقدم خليل 
األمير ان بالغا ورد الى غرفة عميالت االطفاء في احلادية عشرة 
والنصف من مســـاء امس االول عن حريق الشقة ليتوجه رجال 
اطفاء مركز الساملية اجلنوبي والشمالي والذين رصدوا دخانا كثيفا 
فتعاملوا مع احلريق وقاموا بإخراج جميع من بداخل الشقة والتي 
حولتها ألسنة اللهب الى ركام، وأشاد املقدم خليل األمير بوكيل 
عريف محمد القطان الذي ساهم في استعادة احلياة لرضيع، حيث 
منحه قبلة احلياة ليعيد اليه أنفاسه، وناشد املقدم خليل األمير 
املواطنني واملقيمني توفير كاشـــفات الدخان ومطفأة احلريق في 
منازلهم وشققهم مما يساهم في احلفاظ على أرواحهم وحمايتهم 
من أخطار احلريق، وناشـــد أيضا أصحـــاب املجمعات واألبراج 
السكنية احلرص على أنظمة السالمة املوجودة في املباني وعمل 
صيانة دورية لها من قبل الشـــركات املعتمدة لدى اإلدارة العامة 
لإلطفاء، وقـــد تواجد أيضا عدد من ضباط إدارة الوقاية ووحدة 

التحقيق ووحدة السالمة والصحة املهنية.
   وحضر الى مكان احلدث مديـــر اطفاء حولي باإلنابة العقيد 
محمد األنصاري ومدير العالقات العامة واإلعالم املقدم خليل األمير، 
وبعد االنتهاء من احلادث قام مدير اطفاء حولي ومدير العالقات 
العامة واإلعالم بزيارة املصابني في مستشفى مبارك لالطمئنان 

على صحة املصابني. 

 في حريق التهم شقة أسرتها بالسالمية

 الخليفة: أحبطنا مخططًا لتحويل الكويت
  إلى دولة مصدرة للمخدرات 

 توقيف عراقية ارتدت مالبس في غرفة القياس 

 الخلف: تخريب الممتلكات تحوّل إلى ظاهرة 

 هاني الظفيري
  قبل أيام نشـــرت «األنباء» تفاصيل قضية 
غريبـــة متثلت في ضبط لص ســـوري يقوم 
بســـرقة مالبس بطريقة مبتكرة إذ يأخذ معه 
مجموعة من املالبس الى غرفة القياس ويرتدي 
املالبس ويخرج بها بعد أن ينزع أجهزة كاشف 

السرقة. 
  ويوم أمس األول شهد أحد األسواق التجارية 
في منطقة حولي قضية مشابهة بطلتها سيدة 
عراقية مع اختالف بسيط وهو ان العراقية لم 
تكلف نفسها بنزع أجهزة كاشف السرقة أو لم 
تكتشف هذه األجهزة لتخرج مبالبس مسروقة 
بقيمة ٢٠٠ دينار وتقع في شر اعمالها بعد ضبطها 

بواسطة رجال أمن محافظة حولي. 
  وقال مصدر امنـــي ان بالغا ورد الى غرفة 
العمليات من احد موظفي احملل يتهم ســـيدة 
باخلروج جريا على األقدام وقد سرقت بعض 
املالبـــس بعد ان ارتدتها في غرفة القياســـات 
وخرجـــت من احملل ليتجه رجال األمن بقيادة 
رئيس الدوريات الرائد فالح الشمري والعريفني 
احمد العازمي وفايز الغشام، حيث تسلما املدعى 
عليها بالســـرقة وتبني انها عراقية اجلنسية 

(٢٨ عاما).
  هذا وادعت العراقية انها لم تقم بالســـرقة 
وإمنا ارتدت املالبس للتجربة ولم تتذكر ذلك 

لدى خروجها من احملل. 
 أكدت ضابط قسم اإلعالم في 
إدارة اإلعالم األمنــــي املالزم أول 
هبة اخللف فــــي ثانوية الدوحة 
بنات مبنطقة العاصمة التعليمية 
في محاضرة نظمها قســــم اللغة 
اإلجنليزية في املدرســــة بعنوان 
«يدا بيد.. للمحافظة على املمتلكات 
العامة» ان سلوك التخريب الذي 
العامة أصبح  املمتلــــكات  يطول 
ظاهــــرة تالحظ فــــي العديد من 
األماكن، فال يخلو مرفق من املرافق 
إال وقد طالته يد االعتداء، معرفة 
امللكية اخلاصــــة، وامللكية  بذلك 

العامة والفرق بينهما.
  وأشــــارت الى ان القانون نظــــم التعامل مع املال 
العام واملمتلكات العامة، مشــــيرة الى ان اإلسالم قد 
سبق القانون في وضع أسس التعامل مع املال العام 
واملرافق العامة بشكل واضح، حيث انه حرم مد اليد 
إليهما واألخذ منهما، وكذلك ضرورة القصد واالعتدال 
في استخدام املال العام، مستشهدة بذلك مبا جاء في 
القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة، ومشددة 
على عدم التهاون فــــي تطبيق العقوبة على كل من 
يتعدي على املرافق العامة حتى يرتدع ويكون عبرة 

لغيره. وتطرقت الى استطالع قامت 
به إحدى الصحف اليومية، مبينة 
سبب إتالف بعض الناس للمرافق 
وعلى من تقع املسؤولية وما هي 
أكثر املرافق تعرضا لإلتالف وكيف 
ميكن احلد مــــن ظاهرة تدميرها، 
وأشارت الى دوافع هذه الظاهرة 
من حيث قلة الوعي وتدني مفهوم 
معنى االنتماء الوطني والتنفيس 
عن حالة من التذمر واالحتجاج، 
كذلك ضعف التقدير الذاتي وحب 
االستعراض والعوز املادي وبعض 
احلاالت النفســــية التــــي تترجم 
االعتــــراض بتخريــــب ممتلكات 
املجتمع. وأشارت املالزم أول اخللف الى جهود وزارة 
الداخلية في احلفاظ على املمتلكات العامة من القيام 
بحمالت لوقف وضع اإلعالنات التجارية على العالمات 
املرورية، وسرقة أغطية املناهيل وكذلك ضبط سارقي 
الكيابل الكهربائية. وشددت على انه «يدا بيد.. نحافظ 
على املال العام»، داعية الى ضرورة تطبيق الشريعة 
والقانون، وذلك من خالل اإلحساس والعمل الصادق 
وان احلفاظ على املال العام مظهر من مظاهر الوالء 

للوطن والبد من اإلبالغ عن أي حاالت تخريب. 

 وفاة أميركي وإصابة آسيوي 
  وشابين في حوادث متفرقة

  
  هاني الظفيري

  لقي وافد من اجلنسية األميركية مصرعه جراء تصادم ثالثي 
بالقرب من قاعدة علي السالم مساء أمس األول ليتم تسجيل 

قضية تصادم ووفاة على طريق الساملي.
  من جانب آخر، كتبت النجاة لوافد هندي اجلنسية تعرض 
للدهس من قبل شاحنة في صناعية اجلهراء، ونقل الوافد الى 
مستشفى اجلهراء وأشرف على دخوله ضابط االرتباط ماجد 

الصليلي.
  وإلى منطقة العدان، فقد نقل شاب (٢٢ عاما) على يد رجال 
الطوارئ الطبية محمد جالء وفاروق الشــــطي الى مستشفى 

العدان اثر تصادم بني مركبتني وسجلت قضية.
  ومن جانب آخر، أدخل شاب (١٨ عاما)  مستشفى الصباح 
جراء حادث تصادم وقع بني منطقتي صباح الســــالم والعدان 
على طريق امللك فهد وأشــــرف على نقل املصاب كل من محمد 

جالء وجوزلني. 

 فعل  فاضح داخل 
سيارة في العاصمة

  
  هاني الظفيري

أمـــن محافظة    ألقي رجـــال 
القبض علـــى وافد  العاصمـــة 
وصديقته بوضع مخل في منطقة 
الصاحلية مساء امس األول ومتت 
إحالتهما إلى جهة االختصاص.

التي يرويها  التفاصيل    وفي 
املصدر ان رجال األمن كانوا في 
جولة اعتيادية واشتبهوا مبركبة 
متوقفة خلف احدى البنايات في 
منطقة الصاحلية وبالتدقيق على 
من بداخلها وجد وافد ووافدة في 
وضع مخل باآلداب ليتم ضبطهما 
وإحالتهما إلى جهة االختصاص 

وسجلت قضية. 

 أمير زكي
  أكد مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة ان الكويت قطعت 
شوطا كبيرا في مجال مكافحة انتشار املواد 
املخـــدرة، مؤكدا ان إنشـــاء إدارة متخصصة 
للتعاطي مع قضية االجتار في املواد املخدرة 
وهي اإلدارة العامة ملكافحـــة املخدرات حال 
دون ان تتحول الكويت الى دولة «ترانزيت» 
في مجال تصدير املخدرات املهربة الى أقطار 

خليجية وعربية.
  وأشـــار اللواء الشيخ احمد اخلليفة خالل 
اســـتقباله املدير اإلقليمي ملكافحة املخدرات 

في الشرق األوسط ومساعده ان الكميات التي 
كانت تصدر الـــى الكويت من غير املمكن ان 
تكون حلاجة املدمنني في البالد وبالتالي كان 
هناك مخطط مت إحباطه بان تتحول الكويت 
الى دولة تنطلـــق منها هذه التجارة احملرمة 
وهذا املخطط أحبط من خالل رجال أخلصوا 
لوطنهم وحاربوا هذه القضية باقتدار، وأشار 
اللواء اخلليفة الى ان قضية مكافحة املخدرات 
تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياســـية، 
كما حتظى بتقديـــر من قبل جميع املواطنني 
واملقيمـــني، ألن ما من جيل قـــوي يقام وآفة 

املخدرات منتشرة بني فئاته. 

 مصرع فتاة أردنية وإنقاذ شقيقها الرضيع 
بـ «قبلة حياة» من إطفائي

 املالزم أول هبة اخللف 


