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 هاني الظفيري
  شن رجال أمن الفروانية يوم أمس حملة صباحية استمرت 
٤ ساعات وأسفرت عن ضبط ٨١ وافدا منهم ١١ آسيوية و٨ رجال 
يعملون في أوكار مشبوهة و٣٣ مطلوبا ملباحث الهجرة و٢٩ 

مخالفا لقانون اإلقامة.
  هذا وأشرف على احلملة قائد منطقة الفروانية العقيد وليد 

شهاب واملالزم أحمد القالف. 

 ٨١ مطلوبًا في حملة صباحية بالجليب

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 النيابة تأمر بحبس الوسمي ٢١ يومًا
  وإحالته إلى السجن المركزي

 .. وحبس المعتدين على الجويهل ٢١ يوماً 

 الخبير أثبت أن المبنى الذي قامت بتشييده غير آمن

  إلزام شركة مقاوالت بتعويض مواطن 
  بمبلغ ٥٨ ألف دينار

 «بدون» يستأجر «بورش» و«لمبرغيني» ببطاقات مفقودة 
والصديق طار بـ ١٠ آالف دينار ثمن «الجاكوار» 

 ٤ مصابين في مشاجرة «عيال العم»

 محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
  يجري رجال مباحـــث الفروانية حترياتهم 
لتوقيـــف شـــخص (بـــدون) تبني مـــن خالل 
التحريات انه يقوم باستئجار السيارات الفارهة 
كـ «البانوراما» والــــ «ملبرغيني» و«البورش» 
باستخدام بطاقات مدنية مفقودة حيث ينتحل 
صفـــة صاحبها ويقوم بتأجير الســـيارات وال 

يعيدها.
  وقال مصدر امني ان صاحب مكتب سيارات 
ابلغ مخفر الفروانية ان مواطنا استأجر سيارة 
فارهة ولم يقم باعادتها وسلم رجال األمن بيانات 

املواطن.
  ولدى انتقال رجال االمن الى مسكن املواطن 
قـــدم لرجـــال األمن ما يثبت ان بطاقته املدنية 

كان قد فقدهـــا قبل ٤ أشهـــر، وانــه ال عالقــة 
له بتأجير السيارة أو غيرها.

  واضاف املصدر قام رجال املباحث مبواجهة 
املواطن بصاحب املكتب والذي نفى ان يكون هو 
الشخص الذي استأجر املركبة الفارهة وخلصت 
حتريـــات قام بها رجال املباحـــث الى ان هناك 
بدونا يرتكب قضايا مماثلة ومسجلة ومن بينها 

سيارات «بورش» و«ملبرغيني».
  من جهة اخرى اتهم مواطن صديقه بالنصب 
عليه، مشيرا الى انه اتفق مع زميل له على شراء 
سيارة «جاكوار» وســـلمه مبلغ ١٠ آالف دينار 
اال ان صاحب السيارة لم يحول له املركبة ولم 
مينحه املبلغ املالي الذي تسلمه وسجلت قضية 

خيانة أمانة. 

 هاني الظفيري
  شهد مستشفى اجلهراء مشاجرة دامية بني 
مجموعة من أبناء العمومة اسفرت عن إصابة 

٤ أشخاص بإصابات بالغة.
  وقال  مصدر أمني ان املشاجرة اندلعت مساء 
أول من امس وبدأت في منطقة تيماء وحتديدا 
في إحدى الساحات الترابية  وانطلقت بسبب 
تالسن بني طرفي املشاجرة على إثر خالف عائلي 
لتتحول املالسنة إلى مشاجرة شارك فيها من 

الطرفني ١١ شخصا.
  وذكر املصدر ان املشاجرة في الساحة الترابية 
انتهت بنقل املتشاجرين املصابني إلى مستشفى 
اجلهراء، حيث تكررت املشاجرة من جديد في 
املستشفى، ليتدخل رجال األمن بقيادة العقيد 

صالح الدعاس والذي لعب دورا محوريا بالتعاون 
مــــع النقيب غنيم الظفيري فــــي عملية ضبط 

املتشابكني وفض االشتباك.
  ومت القاء القبض على ٨ أشــــخاص من بني 
الطرفني كانوا قد استخدموا االسلحة البيضاء 
والعجرات في مشــــاجرتهم التي خلفت أربعة 
مصابني أدخل من بينهم واحد غرفة العمليات، 
حيث اشار املصدر الى ان إصابات األربعة وصفت 
بالبالغة وهم من اجلنسية الكويتية والسعودية 
وغير محددي اجلنســــية وأشرف على دخول 
املصابني ضابــــط االرتباط ماجد الصليلي ومت 
نقل املتشــــابكني الى مخفر تيماء بينما اسفرت 
التحريات عن فرار ثالثة آخرين إلى جهة غير 

معلومة. 

 تأجيل دعوى مواطن وزوجته
  متهمين بقتل وافدة فلبينية في كبد 

 تأجيل دعوى قاتل المصري
  بالجليب لضم دفتر األحوال

 أمر النائب العامة بالنيابة املستشار ضرار 
العسعوسي امس بحبس املتهمني باالعتداء 
على محمد اجلويهل في ديوانية النائب أحمد 
السعدون (وهم ثالثة أشخاص احدهم كاتب 

والثاني ابن نائب والثالث كان قد ظهر بصور 
الصحف وهو يري النائب فيصل املسلم مقطع 
ڤيديو على تلفونه النقال) ملدة ٢١ يوما على 

ذمة القضية. 

 قضت الدائرة املدنية 
باحملكمة الكلية برئاسة 
املستشار أحمد أبو العمامي 
وعضوية املستشــــارين 
هشام منصور وفيصل 
الصباح وأمانة سر حسن 
العجمي بإلزام شــــركة 
جتارة عامــــة ومقاوالت 
بأن تؤدي ملواطن مبلغا 
قــــدره ٥٨٫٣٠٥د.ك. عما 
حلقه مــــن أضرار مادية 
وأدبية من جــــراء عدم 
الفنية  التزامها باألسس 
للبناء أثناء عملية تشييد 

مسكن خاص باملواطن مما جعله غير آمن 
للسكن فيه.

  وتخلص الواقعة الى أنه مبوجب عقد 
االتفاق املبرم بني املدعي والشركة املذكورة 
أســــند املواطن إلى الشركة عملية إنشاء 
وإجناز ڤيال ســــكن خاص مبنطقة غرب 
اجلليب وذلك حسب املخططات املخصصة 
من بلديــــة الكويت. وتضمن العقد أعمال 
الهيكل اخلرساني للمباني وعزل األساسات 
األسود. واتفق الطرفان على أن تكون قيمة 
األعمال مبلغ ٣٩٫٤٠٠ د.ك. زيدت بعد ذلك 

اتفاقيا إلى مبلغ ٤٥٫٠٠٠ 
د.ك. دفــــع منها املواطن 

مبلغ ٤٠٫٠٠٠ د.ك.
  وعندما انتهت الشركة 
من األعمال املطلوبة منه 
تبني للمواطــــن وجود 
عيوب جسيمة في تنفيذ 
أعمال البناء من شــــأنها 
العقار  تهديــــد ســــالمة 
بأكمله ويشــــكل تهديدا 
حلياة من يقطنه، األمر 
الذي حــــدا املواطن على 
الدعوى طالبا في  إقامة 

نهايتها:
  ندب جلنة ثالثية مــــن إدارة اخلبراء 
واالستعانة مبعهد الكويت لألبحاث العلمية 
للكشف على قواعد وأساسات املبنى من 
الناحية اإلنشــــائية والهندسية لبيان ما 
إذا كانت األعمال املنفذة من قبل الشركة 
الهندسية  مطابقة للمخططات واألصول 

املتعارف عليها.
  وقد انتهــــى اخلبير في تقريره إلى أن 
املبنى غير آمن من الناحية اإلنشائية ويلزم 
إصالح العيوب والتي قدرها اخلبير مببلغ 

٢٨٫٠٠٠ د.ك. 

العام  النائـــب   أمـــر 
املستشـــار  بالنيابـــة 
ضرار العسعوسي أمس 
بحبس أســـتاذ القانون 
بكليـــة احلقوق د.عبيد 
الوسمي ٢١ يوما بدءا من 
١١ اجلـــاري يوم القبض 
عليـــه مع إحالتـــه إلى 

السجن املركزي.
أنه    وعلمت «األنباء» 
من املتوقـــع أن يعرض 
الوســـمي علـــى قاضي 
التجديـــد يوم ٢٨ أو ٢٩ 
اجلاري لتجديد حبسه أو 

إخالء سبيله بأي ضمان يقرره القاضي.
  كان الوسمي قد مت القبض عليه أثناء 
ندوة أقيمت في ديوان النائب د.جمعان 

احلربش األســـبوع قبل 
املاضـــي عندمـــا وقعت 
مصادمات بـــني رجـــال 
واملجتمعـــني  األمـــن 
إلى  انتهت  بالديـــــوان 
د.الوســـمــي  اعتقـــال 
وإحالتــــــه إلى جهــات 

االختصــاص.
  وقد وجهـــت النيابة 
العامة للوسمي ٥ اتهامات 
تتعلق بأمن الدولة منها 
التطـــاول على مســـند 
اإلمارة وحتريض رجال 
األمن على التمرد وإشاعة 
أخبار كاذبة عن األوضاع الداخلية للبالد 
واالشتراك في جتمهر يهدف لإلخالل باألمن 

العام. 

 أجلت محكمة اجلنايات برئاسة املستشار 
عبدالناصر خريبط وأمانة سر هشام سماحة 
دعوى قتل عمد مع سبق اإلصرار والترصد 
متهم فيهـــا مواطن وزوجتـــه بقتل وافدة 
فلبينية جللسة التاســـع من يناير املقبل 
حلضور الشـــهود وتسديد رسوم الدعوى 

املدنية.
  وتتلخص تفاصيل الواقعة في أن املتهمني 
قاما بقتل اخلادمة الفلبينية بعد أن عذبتها 
الزوجة بشكل يومي بعلم زوجها وعندما 
خشـــي الزوجان من افتضاح أمرهما قاما 
بنقل اخلادمة، وكانت شـــبه فاقدة للوعي 

في ســـيارة خاصة بهما، وتخلصا منها في 
منطقة إســـطبالت كبد، وقد قام الزوجان 
بإلقاء اخلادمة من الباب اخللفي وداسا عليها 

بإطارات السيارة.
  وقرر جنل املتهمني أن والدته اعتادت على 
ضرب املجنـــي عليها وأنه دخل عليها ذات 
مرة وسألها عن حالتها فأجابته الضحية أنها 
تعاني آالما مبرحة في البطن وقام والديه 
بأخذها في الساعة الثانية فجرا إلى املستشفى 
ولم يشـــاهد اخلادمة بعدها، وحضر خالل 
جلسة األمس أبناء املتهمني وطلب دفاعهما 

مراعاة ظروفهما األسرية اخلاصة. 

 أجلت الدائرة اجلزائية السادسة مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار علي الدريع 
وعضوية املستشارين عبداهللا اجلاسم وعزت 
أبواخلير وأمانة ســــر فارس القضاب نظر 
استئناف السوري (حمد أ.) املتهم بقتل وافد 
مصري مبنطقة جليب الشيوخ وفصل رأسه 
عن جسده في أواخر ٢٠٠٨ جللسة ٣ يناير 

املقبل لضم دفتر األحوال.
  وتخلص وقائع الدعــــوى في أن املتهم 
(البالغ من العمر تســــعة عشر عاما) نوى 
قتل املجني عليــــه للتخلص من دين مالي 
بذمتــــه له بعد قيامه بتوقيع عدة إيصاالت 

أمانة على بياض لصاحله لقاء شرائه محل 
تلفونات منه.

  وأعد املتهم لذلك الغرض ســــكينا ودبر 
عملية لقائه في مساء يوم ٢٠٠٨/٩/٢٧ حيث 
اصطحبه من محله التجاري إلى سطح إحدى 
العمارات موهما إياه بأنه ســــيعطيه مبلغا 
من املال مقابل احملل الذي اشتراه منه، وما 
أن صعد معه إلى ذلك السطح حتى عاجله 
بطعنة نافذة في بطنه سقط على إثرها على 
األرض فجثم فوقه ووالى تســــديد طعناته 
في بطنه ثم أعملهــــا في رقبته حتى فصل 

رأسه عن جسده. 

 احملامي ناهس العنزي 

 د.عبيد الوسمي 

 مصري يسقط بـ ٣ لفافات في الجهراء

 رجال أمن المنشآت يسقطون «خواجة يوناني» بزجاجتين 

 رجال مباحث األحمدي يغلقون أكبر مصنع للخمور
  بضبط آسيويين يديران ڤيال بـ ١٠٠٠ دينار شهرياً 

 عسكري «منشآت» ينتحل صفة رجل مباحث
  ويحاول اختطاف خادمة إثيوبية بمساعدة شقيقه

 العقيد عادل احلمدان 

 العقيد عبدالرحمن الصهيل 

 عبداهللا قنيص
  أغلـــق رجـــال ادارة بحث 
وحتري محافظـــة االحمدي 
العقيد عادل احلمدان  بقيادة 
احـــد اكبر مصانـــع اخلمور 
احملليـــة وذلك بعـــد توقيف 
آسيويني استاجرا ڤيال يصل 
ايجارها الشـــهري الى ١٠٠٠ 
دينار، وعثر  بداخل الڤيال التي 
حتولـــت بالكامل الى مصنع 
متكامل على ٩٥ برميل خمر 
معبأة باخلمـــور، و١٣ جهاز 
تقطير، الى جانب املئات من 
القنانـــي واالكيـــاس املعبأة 
باخلمور احمللية واملعدة للبيع 

والتوزيع.

  وقـــال مصـــدر امنـــي ان 
معلومات وصلت الى العقيد 
عـــادل احلمدان ومســـاعده 
املقدم مشـــعل العدواني عن 
ان اسيويني يقومان باالجتار 
في اخلمور احمللية على نطاق 
واسع ويقومان بتزويد اغلب 
جتار التجزئة باخلمور احمللية 
بالبضاعة ليتم تتبع حتركات 
املراقبة  اآلسيويني واسفرت 
الدقيقة للڤيـــال التي يقطنها 
الوافدان عن تأكد املعلومات 

الواردة.
  ليتم استصدار اذن نيابي 
ومداهمة الڤيال ومن ثم التحفظ 
على اخلمور املضبوطة متهيدا 

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
  أحال مدير ادارة بحث وحتري 
محافظة حولي العقيد عبدالرحمن 
الصهيل الى النيابة العامة يوم 
امس عسكريا يعمل في ادارة امن 
املنشآت وشقيقه بتهمة انتحال 
صفة رجال مباحث والشروع 
في خطف وافدة اثيوبية بقصد 

ارتكاب جرمية.
  وقال مصدر امني ان وافدة 
اثيوبيــــة كانت في طريقها من 
منــــزل كفيلها الى فرع جمعية 
تعاونية مجــــاور ملنزل كفيلها 
في النقرة، واذ بها جتد شخصني 
يطلبان منها التوقف والدخول 
الــــى املركبــــة بعــــد ان اخرج 

العســــكري هويته وادعى انه 
رجل مباحث.

  واضــــاف املصــــدر: طلبت 
االثيوبية ان تتصــــل بكفيلها 
اال ان العســــكري حاول دفعها 
الى مركبته لتقــــوم بالصراخ 
واالستغاثة باملارة، وتصادف 
مرور دورية شرطة ليقوم رجالها 
بانقــــاذ اخلادمــــة، وبالتدقيق 
فــــي بيانات الشــــابني تبني ان 
احدهما عسكري يعمل في امن 

املنشآت.
  ومضى املصــــدر بالقول: مت 
اخضاع العسكري والشاب الثاني 
الذي تبني انه شقيقه للتحقيق، 
حيث ادعى في بداية االمر انه 

الطالع وكيل النيابة عليها.
  ووصف املصـــدر االمني 

كان يريد التأكد من هويتها، اال 
ان رجال االمن واجهوا اخلادمة 

املصنع بانه من اكبر املصانع 
التي ضبطت في البالد لتصنيع 
اخلمور خالل االعوام اخلمسة 
املاضية، مضيفا ان معظم غرف 
الڤيـــال حتولت الـــى مخازن 
لتصنيع اخلمور وتعبئتها، 
مشيرا الى ان اآلسيويني اعترفا 
بأنهما يعمالن في مجال تصنيع 
اخلمور منذ اعوام وانهما اعتادا 
تأجير قســـائم بالكامل حتى 
ال يكتشـــف امـــر تصنيعهم 

للخمور.
  من جهة اخرى، ألقى رجال 
امن اجلهراء القبض على وافد 
مصري مســـاء اول من امس 
وبحوزته ثـــالث لفافات من 

الهيروين النقي ليتم تسجيل 
قضية واحالة املتهم الى االدارة 

العامة ملكافحة املخدرات.
التـــي  التفاصيـــل    وفـــي 
يرويها املصدر ان معلومات 
وردت الى مدير امن محافظة 
اجلهراء العميد محمد طنا عن 
نشاط وافد مصري في جتارة 
املخدرات، ليتـــم االيعاز الى 
السبيل والوكيل  الرائد مطر 
سعد عاشق لرصد املتهم الذي 
مت ضبطه في منطقة العماير 
وعثر بحوزته على ٣ لفافات من 
الهيروين، وعليه مت تسجيل 
قضية واحالة املتهم الى جهة 

االختصاص. 

بالعســــكري، حيــــث اكدت ان 
العسكري حاول اختطافها وادعى 
انــــه مباحث رغم انه يعمل في 

ادارة املنشآت.
الى    واشـــار املصدر االمني 
ان الرائد خليل دشـــتي رئيس 
مخفر النقرة اخضع العسكري 
وشقيقه للتحقيق ليعترفا بأنهما 
كانا بصدد اختطاف االثيوبية 
واالعتداء عليها في املخيم، كما 
اعترف بأنه انتحل صفة مباحث، 
مشيرا الى ان مزيدا من التحقيقات 
ستجرى مع العسكري وشقيقه 
ملعرفة ما اذا كان قد سبق لهما 
اختطاف وافدات واالعتداء عليهن 

بصفة مباحث.

  من جهة اخرى ألقى رجال أمن 
املنشآت القبض على وافد يوناني 
بعد ان حاول الدخول الى احدى 
الشركات في ميناء االحمدي وهو 
بحالة سكر وبحوزته زجاجتان 
من اخلمر املستورد ليتم تسجيل 
قضية سكر في مكان عام وحيازة 

خمور.
  ومن جانب آخر ألقي القبض 
على وافدين هنديني في مواقف 
مستشفى الصباح وهما بحالة 
ســــكر واضح داخل مركبة مت 
ضبطهمــــا بها مــــن قبل رجال 
العاصمة ليتم احالتهما  جندة 
الى مخفر الشويخ ومت تسجيل 

قضية سكر في مكان عام. 

 مواطن يبّلغ رجال األمن عن والده «المطلوب»
  ويبرر: والدي ال يستحق الحرية

 محمد الدشيش
  اقتيـــد مواطن في العقد اخلامس الى ادارة 
التنفيذ املدني كونه مطلوبا لسداد ٨ آالف دينار، 
فيما أكد مصدر أمنـــي ان املبّلغ عن املطلوب 

هو ابنه.
  وقال مصدر أمني ان عمليات وزارة الداخلية 
تلقت بالغا من أحد األشـــخاص يفيد فيه بأن 
مطلوبا على ذمة قضية مدنية متواجد حاليا 

في احد املقاهي الشعبية.
  وقال املتصل في بالغه انه متأكد من معلومته 

وانه مستعد لتحمل جميع التبعات القانونية 
فيما لو تبني ان بالغه كاذب.

  وقال املصدر انه ومبوجب البالغ «اجلدي» 
توجه رجال األمن ومت توقيف الشخص املبّلغ 
عنه وكانت املفاجأة عندما تبني لرجال األمن 
ان املتصل املبّلغ هو ابن املطلوب الذي مت القاء 
القبض عليه، وبحسب افادات االبن أمام رجال 
األمن عن سبب تقدميه لبالغه قال: «ان والدي 
ال يستحق احلرية وعليه ان يسدد ما عليه من 

التزامات مالية جتاه الغير». 

 باكستاني يسقط
  بـ ١٥٠ غرام هيروين 

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
  واصل رجال االدارة العامة ملكافحة املخدرات بقيادة اللواء 
الشيخ احمد اخلليفة حمالتهم ملالحقة جتار التجزئة، فبعد 
اقل من ٢٤ ساعة على ضبط وافد هندي يتاجر حلساب نزيل 
في املركزي والعثور بحوزته على نصف كيلو من الهيروين 
اخلام، مت ضبط وافد باكســـتاني يعمل هو اآلخر حلســـاب 
نزيل في املركـــزي وعثر معه على قرابــــــة ١٥٠ غرامــا من 

الهيرويـــن.
  وقـــال مصدر امني ان اللواء احمد اخلليفة طلب من ادارة 
املكافحة الدولية بقيادة العقيد يوسف اخلالدي تتبع معلومات 
عن اجتار باكســـتاني في الهيرويـــن وكلف اخلالدي النقيب 

نواف بشير مبهمة ضبط الباكستاني.
  وازاء رفض الباكســـتاني بيع هيروين للنقيب البشير مت 
تنفيذ االذن النيابي وتفتيش مســـكنه وعثر في منزله على 
املخـــدرات واعترف بأنه يعمل حلســـاب نزيـــل في املركزي 
وجـــار اتخـــاذ ما يلـــزم من اجـــراءات من أجل اســـتدعاء 

النزيل للتحقيق معه باعترافات املتهم الباكستاني.

 املتهم الباكستاني وأمامه كمية الهيروين املضبوطة 


