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 إعداد: مؤمن المصري 

 «الجنايات» تبرئ مواطنين من تعاطي المخدرات

 «االستئناف» تقضي ببراءة مواطن
  من تهمة االعتداء على طفل

 براءة مواطن من تهمة إتالف صندوق انتخابات 
جمعية خيطان التعاونية

 تأجيل نظر قضية قاتلي الحدث بالصليبية

أن املتهمني أقرا له بحيازتهما 
للمضبوطات وأنهما يحرزانها 
بقصد التعاطي. وقد ثبت من 
تقريــــر اإلدارة العامة لألدلة 
اجلنائية أنه قد مت العثور على 
آثار ومتحلالت ملادة احلشيش 
املخدرة بعينة بول املتهمني. 
وقد متت إحالتهما إلى النيابة 
العامة التي أســــندت اليهما 

بطالن حتريات املباحث وعدم 
الوقائع  جديتها. وتتلخص 
حســــبما وردت على لسان 
أنه صديق  املجني عليه في 
املتهم وقد اعتاد اخلروج معه 
وفي يوم الواقعة ٢٠٠٩/١٠/٣ 
اتصل به املتهم هاتفيا وطلب 

 قضت الدائــــرة اجلزائية 
الكلية  الرابعــــة باحملكمــــة 
برئاسة املستشار عادل الصقر 
وأمانة سر هشــــام سماحة 
ببراءة مواطنني من تهم إحراز 
مادة مخدرة (حشيش) بقصد 
التعاطي وقيادة مركبة آلية 
حتت تأثير املخدرات وقيادة 
مركبة آلية دون حمل رخصة 
قيادة وقيادة مركبة آلية مظلل 
زجاجها خالفــــا للتعليمات 

واللوائح الصادرة بذلك.
  وتخلص الواقعة، حسبما 
جاء بشهادة ضابط الواقعة، 
أنه أثناء جتوله األمني أبصر 
مركبة مظلل زجاجها بالكامل 
فقام باستيقافها، وكان املتهمان 
بداخلها بحالة غير طبيعية.
  وبتفتيشــــه لهمــــا عثر 
معهما على كمية من املخدرات 
وزجاجــــة خمــــر وبعــــض 
الســــجائر امللفوفة. وأضاف 

الدائــــرة اجلزائية   ألغت 
اخلامسة مبحكمة االستئناف 
إبراهيم  برئاسة املستشــــار 
العبيد وعضوية املستشارين 
لطفي ســــاملان وعلي نصير 
في حضــــور رئيــــس أمناء 
سر الدوائر اجلزائية مشعل 
الشــــمري حكــــم أول درجة 
القاضي بحبس مواطن خمس 
سنوات وقضت ببراءته من 
تهم هتــــك العرض والتهديد 

وإساءة استخدام الهاتف.
  وحضر مع املتهم محاميه 
بشــــار النصار من مجموعة 
اخلشاب القانونية الذي ترافع، 
الدعوى دافعا  مبينا ظروف 
بالتراخي في اإلبالغ وكيدية 
االتهام وتلفيقه وعدم معقولية 
الواقعة وفقا لتصوير املجني 
عليه وعدم وجود دليل وكذلك 

 قضت محكمــــة اجلنح ببراءة مواطن من تهمة إتالف 
صندوق انتخابات جمعية خيطان التعاونية، وكان اإلدعاء 
العام قد أســــند للمتهم تهمة اإلتالف العمدي مع آخرين 
مجهولني لصناديق االقتراع اململوكة لوزارة الشــــؤون 
االجتماعية والعمل مما شكل االتهام املنسوب اليهم على 
النحو الذي جاء بالتحقيقــــات. وقد علق احملامي نواف 
ساري املطيري على احلكم بقوله إن االتهام اجلنائي البد 
ان يعزز بدليل شريطة ان يكون هذا الدليل يقينيا، ولقد 
دفعنا بخلو الواقعة أي دليل على إدانة املتهم ملا أحاط بهذا 
االتهام من شك وظنون وكانت الواقعة تخلو من الدليل 
املعتبــــر قانونا ومن ثم فال ميكن ان يدفع املتهم فاتورة 
اإلخالل بتنظيم العملية االنتخابية أو يقدم ككبش فداء 
خللل الوزارة في تنظيم العملية االنتخابية، لذا كان احلكم 
الصــــادر معبرا عن هذا املعنى وتأكيدا بأن املتهم لم يكن 

السبب في اإلتالف بقدر ما كان اإلهمال مبررا لذلك. 

االتهامات املذكورة آنفا وطلبت 
عقابهمــــا طبقا ملواد القانون 
املذكورة فــــي تقرير االتهام. 
وخــــالل جلســــات احملاكمة 
حضرت احملاميــــة دالل املال 
عن املتهمني وترافعت شفاهة 
دافعة ببطــــالن القبض على 
املتهمني وتفتيشهما، كما دفعت 
بانتفاء حالــــة التلبس التي 
فرضها القانون مؤكدة أن حالة 
املتهمني ساعة القبض عليهما 
كانت طبيعية. وأضافت املال أن 
تفتيش الشرطي للمتهمني يعد 

جتاوزا حلدود االستيقاف.
  ودفعــــت احملاميــــة املال 
أركان جرمية إحراز  بانتفاء 
املواد املخدرة وانتفاء الوقائع 
املســــندة للمتهمني لبطالن 
القبض والتفتيش، مع اعتصام 
املتهمني باإلنــــكار منذ فجر 
أقوال  التحقيقات وتضارب 

ضابط الواقعة.

منه اخلروج للتنزه واصطحبه 
إلى منطقة صحراوية رغما عنه 
بعد أن قام بتهديده بواسطة 
سكني وما إن وصال إلى تلك 
املنطقة طلب منه الترجل من 
املركبة مستغال السكني التي 
كان يشهرها بوجهه وقام بهتك 
عرضه وبتصويره بالهاتف 

النقال.
أنه لم يبلغ عن    وأضاف 
الواقعة في حينها خلشيته 
من أن ينتقم شقيقه من املتهم 
وأبلغ عنها في ٢٠٠٩/١٠/٢٣. 
وشهد ضابط الواقعة مبضمون 
ما شهد به املجني عليه. وقد 
قضــــت محكمــــة أول درجة 
بحبس املتهم خمس سنوات 
مع الشغل والنفاذ. استأنف 
املتهم احلكم فقضت احملكمة 

بحكمها املتقدم.

 أجلت الدائرة اجلزائية باحملكمة الكلية 
أمس برئاسة املستشار عادل الصقر وأمانة 
سر هشام سماحة القضية املتهم فيها أربعة 
شباب (٣ من غير محددي اجلنسية وآخر 
من جنسية خليجية) بقتل مواطن عمدا مع 
سبق اإلصرار  مبنطقة الصليبية في فبراير 
املاضي جللســـة ٤ ينايـــر املقبل للمرافعة 

وإحضار املتهمني من السجن املركزي.
  وقد حضـــر دفاع املتهمـــني املتمثل في 
احملامني فيصل العتيبي ومشـــاعل عباس 
وتهانـــي الظفيري وطلبـــوا أجال إلحضار 
املتهمني من السجن املركزي وتقدمي الدفاع. 
كما حضر احملامي فيصل عيال العنزي مدعيا 

باحلق املدني. 

 الوسمي أمام الجنايات األسبوع المقبل
 حددت احملكمة الكلية امس الدائرة اجلزائية الثامنة 
برئاسة املستشار هشام عبداهللا لنظر قضية امن الدولة 
املرفوعة ضد استاذ قانون املرافعات بكلية احلقوق د.عبيد 
الوسمي وذلك لنظرها االثنني املقبل. كان الوسمي قد مت 
القبض عليه اثناء ندوة اقيمت في ديوان النائب د.جمعان 
احلربش االســــبوع قبل املاضي عندما وقعت مصادمات 
بــــني رجال االمن واملجتمعني بالديوان انتهت الى اعتقال 

د.الوسمي واحالته الى جهات االختصاص.
  وقد وجهت النيابة العامة للوســــمي ســــتة اتهامات 
تتعلق بأمــــن الدولة منها التطاول على مســــند االمارة 
وحتريض رجال االمن على التمرد واشاعة اخبار كاذبة 
عن االوضاع الداخلية للبالد واالشتراك في جتمهر يهدف 

 د.عبيد الوسمي لالخالل باألمن العام. 

 احملامية دالل املال 

 احملامي بشار النصار 

 احملامي نواف ساري

 محاضرة األمن والتنمية
  في كلية األمن الوطني

 مواطن يتهم زوجته «المتغيبة»
  بخطف ابنهما الصغير 

 حلق رؤوس ١٨ شابًا
  متسكعًا في حولي

 إهانة موظف بلدية في الجهراء

 وفد من مدرسة الشرطة
  يزور كلية العلوم االجتماعية

 لمواجهة ظاهرة التسرب

 في اطار خطة التدريب السنوية 
لكلية االمن الوطني وبحضور اللواء 
الركن محمد الديحاني، عقدت محاضرة 
لضباط وزارة الداخلية مؤخرا في 
مسرح االدارة العامة للدفاع املدني، 
وكان موضوعهــــا االمــــن والتنمية 
لتعريف املشاركني باملفاهيم االساسية 
لالمن االقتصادي في ظل التطورات 
االقتصادية املعاصرة واالزمات املالية 
وتأثيرات ذلــــك على االمن الوطني 
الكويتي في ظل استراتيجية الكويت 

نحو التحول ملركز مالي وجتاري.
  اشتملت احملاضرة على عنصرين، 

االول اقتصــــادي، حيث تناول فيه احملاضر السياســــات االقتصادية 
واملالية الكويتية احلالية والرؤى املســــتقبلية واملفاهيم االساســــية 
لالمــــن االقتصادي بصفة عامة، اما العنصر الثاني فقد اشــــتمل على 
حتليل للخطة التنفيذية لوزارة الداخلية ضمن اخلطة االمنائية للدولة 
والتي اشتملت على حتليل اآلتي: رؤية الكويت عام ٢٠٣٥، ثم االهداف 
االستراتيجية للدولة، وكذا حتليل للخطة االمنائية متوسطة االجل 
حتى عام ٢٠١٤، ثم تفاصيل السياســــات العامة للدولة والتي تخص 
مشروعات تطوير االداء لوزارة الداخلية، واخيرا حتليل شامل لهذه 

املشروعات وكذا املشروعات االنشائية النمطية. 

 محمد الجالهمة
  تقدم مواطن الى مخفر شـــرق لتسجيل قضية تغيب زوجته 

االندونيسية واتهامها بخطف ابنه الصغير.
  وقال مصدر امني ان املواطن اكد ان زوجته اآلسيوية خرجت 
من منزل الزوجية بعد خالف بسيط حدث بينهما، مشيرا الى ان 

الزوجة اغلقت هاتفها النقال، وسجلت قضية خطف وتغيب.

 محمد الجالهمة
  احتجز ١٨ شابا منهم كويتيون وخليجيون في نظارات مخافر 
حولي متهيدا الستدعاء أولياء أمورهم والزامهم بأن يوقعوا على 
تعهدات بعدم إزعاج املارة واملعاكسة. وقال مصدر أمني ان توقيف 
الشـــباب الـ ١٨ جاء بعد حملة قام بها رجال أمن حولي بإشـــراف 
العميد عبداللطيف الوهيب، الفتا الى ان جزئية حلق رؤوســـهم 
واردة بصـــورة كبيرة خاصة أن جميعهم متهمون بالتســـكع في 

املناطق التجارية في املنطقة. 

 هاني الظفيري
  تقدم موظف في بلدية اجلهراء الى مخفر اجلهراء الشمالي متهما 
مراجعا بسبه وإهانته أمام عدد كبير من املواطنني واملراجعني في 
مقر البلدية، ليتم تسجيل قضية، وجار ضبط املواطن والتحقيق 

معه فيما نسب إليه.

 قام وفد من مدرسة الشرطة التابعة لالدارة العامة لتأهيل ضباط 
الصف واألفراد برئاسة الرائد د.يوسف الياقوت وعضوية املالزمني 
االوائل ثامر خالد اخلرينج وعبداهللا محمد السالم وأحمد موسى 
الريش بزيارة كلية العلوم االجتماعية قســـم «التدريب امليداني 
واخلريجني» والتقى فريق العمل واملعنيون ملواجهة ظاهرة التسرب 
في مدرســـة الشرطة والذي يضم الدكاترة حامد املطيري، وأنوار 

اخلرينج، وهند املعصب واالستاذ محمد الضويحي.

 أردني ينتحل صفة «بدون» للهرب
  من حكم بالسجن لمدة ٣ سنوات

 القبض على ٣ شبان يحرقون «المسروقة»
  ومواطن يهرب بـ «ZX» ويبيعها لرجال المباحث

 رصاصة تخترق كتف هندي في الجهراء

 تاجر أوهم مواطنة بالزواج وحصل منها على ٧٠ ألف دينار 

 عبداهللا قنيص
  أنهى رجال إدارة بحــــث وحتري محافظة حولي 
بقيادة العقيد عبدالرحمن الصهيل نشــــاط شخص 
أردني كان ينتحل صفة «بدون» ما مكنه من اإلفالت 
من جميع نقاط التفتيش التــــي كانت تقام في عدد 
من املناطق كونه مطلوبا للسجن ٣ أعوام، الى جانب 
اتهامه بـ ٤ قضايا نصب واحتيال، وايضا كونه مطلوبا 
ملستحقات مكاملات لـ ٣٥ هاتف فواتير كان قد سجلها 
باســــمه األردني وتخلف عن ســــدادها جميعا، وأكد 
مصدر أمني ان «األردني البدون» ألقي القبض عليه 
بعد مقاومة عنيفة خــــالل عملية ضبطه التي قادها 
رجال مباحث حولي، واستنادا الى مصدر أمني فإن 
معلومات وردت الى مدير إدارة بحث وحتري محافظة 
حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل ومساعده املقدم 
وليد الفاضل عن شــــخص اردنــــي ارتكب ٤ قضايا 
سرقة واستغل هويات رسمية ملواطنني في النصب 
على مكاتب تأجير سيارات واستئجار مركبات فارهة 

بهويات املواطنني الى جانب قيامه بتسجيل نحو ٣٥ 
خط على املواطنني استطاع احلصول على بطاقاتهم 

املدنية وتسجيل أرقام هواتف بأسمائهم.
  وقال املصدر األمني: قام العقيد الصهيل ومساعده 
وليد الفاضل بعمل كمــــني محكم للوافد حيث رصد 
أول من امس قرب دوار صادق في حولي وهو يقوم 
بقيادة مركبة فارهة حيث قام رجال املباحث الطلب 
منه التوقف لكنه رفض وحاول الهرب ليتم إجباره 
على التوقف وتبني ان املركبة التي كان يقودها إيجارها 
اليومي ١٨٠ دينارا وبالتحقيق معه اعترف بأنه نفذ ٤ 
سرقات وكان يقوم باالستيالء على البطاقات املدنية 
إما من الســــيارات التي يقوم بسرقتها أو من أماكن 
اخرى بحيث يســــتخدمها الحقا في تأجير مركبات 
فارهة وشراء خطوط للهواتف بنظام الفواتير ويقوم 
باســــتخدامها وفي حال فصلها لتراكم املبالغ املالية 
يقوم بإلقاء اخلط وترك الشخص املسجل عليه الهاتف 

يالحق قضائيا. 

 هاني الظفيري
  متكن رجال مباحث اجلهراء من القاء القبض 
على ثالثة احداث بعد اتهامهم بسرقة ٤ سيارات 
وحرقها إلخفاء بصماتهم لتتم احالتهم الى النيابة 

العامة الستكمال التحقيق معهم.
  وفي التفاصيل فـــإن معلــومات وردت الى 
العقيد سعد العـدواني عن نشـــاط الشبان الثالثة 
والذين يقومون بســـرقة املركبات ومن ثم حرقها 
بعد انتهائهم منــها، وعلـــيه مت تشـــكيل فريق 
اشـــرف علـــيه الرائد عمر الرشيد ليتم رصد 
الشبان وضبطهم، حيــث اعــترفوا وهـــم شـــابان 
من فئة البدون وثالثــهـــم مواطــن بإقـــدامهم 
على ســـرقة املركبات و«االســـتــعراض» بــها 
ومـــن ثم االجتاه بها الى بر الرحية واشعـــال 
النار باملركبة املسروقة واعترفوا بسرقة اربع 

مركبات ومت تسجيل افاداتهم واحالتهم الى جهة 
االختصاص.

  من جانب آخر، متكن رجال مباحث الصليبخات 
مـــن ضبط مواطن مطلوب بقضايا مدنية وقام 
بســـرقة مركبة صديقه، ومتت احالته الى جهة 

االختصاص.
  وقال مصدر امني ان مواطنا تقدم الى املخفر 
مبـــلغا عن صديـــقه الذي طلب جتربة مركبته 
وهي نوع ZX وفر بها الـــى جهة غير معلومة، 
واضاف املصدر ان رجال املباحث قاموا باالتصال 
على الســـارق وتــم االتفـــاق معـــه على شراء 
املركبة في منطقة ســـكراب أمغـــرة، ومت عمل 
الكمني، حيث مت ضبـــط املواطن الذي تبني انه 
مطلوب على ذمة قضايا مدنية واحيل الى جهة 

االختصاص. 

 هاني الظفيري
  نقـــل وافد هندي الى مستشـــفى اجلهراء بعد 
تعرضه إلطـــالق نــار في منــطقة اجلهراء مساء 
امــس األول، وتبــني ان الهنــدي تعــــرض لطلق 
نـــاري بحيــــــث اختــرقت الرصـــاصـــة كتـــفه 
وأدخـــل غرفة عملــــيات اجلراحة، حيث متـــكن 
األطباء من اســـتـــخراجها بعد عملية استغرقت 

نحو الساعة.
  وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان مواطنا 
شـــاهد الوافد الهندي في صناعية اجلهراء واقعا 

على األرض والدماء تســـيل منه، األمر الذي جعل 
املواطن يقوم بنقله دون االستعانة برجال اإلسعاف 
الى املستشـــفى ليتم إدخال الوافد الهندي غرفة 
العمليات، حيث وصفت حالته باملستقرة وعليه 
مت تســـجيل قضية أحيل ملفها الى رجال املباحث 

للكشف عن هوية اجلاني.
  ومن جانب آخر، أدخل وافد ســـوري اجلنسية 
غرفة عناية مستشفى اجلهراء جراء سقوطه من 
بناية في منطقة جنوب اجلهراء ومت تسجيل قضية 

سقوط وإصابة في مخفر تيماء. 

 محمد الجالهمة
  ألقى رجال ادارة بحث وحتري محافظة العاصمة 
بقيادة العقيد منصور العتيبي القبض على مواطن 
نصب على مواطنة بعد ان اوهمها برغبته في الزواج 
منها، ومتكن مــــن احلصول منها على ٧٠ الف دينار 
تاركا اياها ملزمة بدفع قسط شهري قدره ٦٠٠ دينار 

شهريا لسداد القرض الذي استدانته لتقدمه له.
  ووفق مصدر امنــــي فإن مواطنة جلأت الى مدير 
مباحث العاصمة مؤكدة تعرضها للنصب واالحتيال 
وشرحت امامه كيف انها تعرفت على شخص اوهمها 
برغبتــــه في الزواج منها، ودفعها الى اقتراض مبلغ 
٧٠ الف دينار من احد البنوك لشراء منزل الزوجية 
واالثــــاث، ولكنه ما ان حصل علــــى املبلغ حتى بدأ 
مياطلها في تأثيث املنزل كما حتجج بأنه يبحث عن 
منزل افضل لهما وعندما طالت مماطالته لها طالبته 
باعادة االموال، ولكنه بدأ ايضا بسلســــلة اخرى من 

املماطالت.
  ومضى املصدر االمني بقوله: مت االســــتعالم عن 
املواطن وتبني انه غادر البالد الى قطر عربي ومت ادراج 
اســــمه على قوائم املطلوب القبض عليهم، وأوضح 
املصدر انــــه ما ان عاد املواطن املطلوب صباح امس 
االول حتى فوجئ بالقبض عليه واحالته الى مباحث 
العاصمة. وبالتحقيق معه اعترف بأنه اخذ من املواطنة 
مبلغ ٧٠ الف دينار معترفا بأنه حتصل على هذا املبلغ 
من املواطنة بعد ان وعدها بشراء منزل الزوجية، وقال 
خالل اعترافه انه بالفعل كان ينوي الزواج باملواطنة 
املشتكية ، اال انه مر بظروف طارئة نظرا لتعثره في 
عملــــه بالتجارة وان تلك الظروف دفعته الى صرف 
النظر عن الزواج وقمت بسداد مديونية علي، مشيرا 
الى ان الظروف التي مير بها حاليا حتول دون متكنه 
من سداد مبلغ الـ ٧٠ الف دينار للمواطنة وعليه مت 

احتجازه واحالته الى االختصاص. 

 القبض على بدون «يحّسن دخله» باالتجار بالحشيش
  وعسكري في السجن المركزي يتاجر في المخدرات

على نصف كيلو من احلشــــيش 
وباالنتقال الى مسكنه تنفيذا لالذن 
الصادر مــــن النيابة عثر بداخله 
على كيلــــو ونصــــف الكيلو من 
مادة احلشــــيش واعترف البدون 
انه يتاجر في احلشيش من باب 
زيادة الدخل الن راتبه ضعيف وال 

يفي باحتياجاته حسب زعمه.
  من جهــــة اخرى القــــى رجال 
ادارة املكافحــــة احملليــــة بقيادة 
العقيد احمد الشــــرقاوي القبض 
على عســــكري يعمل بالســــجن 
املركزي بعد معلومات عن اجتاره 
في املخــــدرات والقي القبض على 
العسكري في منطقة حولي بعد 
صفقة لبيع املخدرات مع مصدر 
للمكافحة وعمل في هذه القضية 
العقيد احمد الشرقاوي ومساعده 
املقدم عبداحملسن العباسي وناصر 
العجيمان كما القى ذات فريق العمل 
القبض على مواطن آخر في الساملية 
وضبط معه ٢٠٠ حبةوقطعتني من 

احلشيش واحيل لالختصاص. 

 أمير زكي ـ عبداهللا قنيص
العامة    احال مدير عام اإلدارة 
ملكافحة املخدرات اللواء الشــــيخ 
احمد اخلليفة الى نيابة املخدرات 
يوم امس شخصًا من غير محددي 
اجلنســــية بتهمة حيازة ســــالح 
وذخيرة من دون ترخيص ومقاومة 
السلطات الى جانب حيازة مواد 
مخــــدرة واالجتار فيها وارفق في 
ملف احالة البدون الى النيابة كيلو 

من احلشيش.
  وقال مصدر امني ان معلومات 
وردت الى مدير عام املكافحة اللواء 
الشــــيخ احمد اخلليفة عن اجتار 
بدون في املواد املخدرة حيث اوعز 
ملســــاعده العميد صالــــح الغنام 
ابــــالغ ادارة املعلومات للعمل في 
ادارة  القضية ليقــــوم مدير  هذه 
املعلومات مساعده بتشكيل فريق 
عمل واستطاع فريق العمل عمل 
التحريــــات والتي خلصت الى ان 
املتهم يعمل في ناد للصم والبكم 
ويحوز كميــــة من املخدرات ليتم 

الى بيع عدد اصبعني  استدراجه 
من مادة احلشيش مقابل ١٠٠ دينار 
وحدد املتهم مكان التسليم والتسلم 
مقابل مقر عمله وما ان شعر املتهم 
بان الصفقة كمني حتى ثار وقاوم 
رجال األمن واندفع الى ســــيارته 
محاوال سحب سالح واستخدامه اال 
ان رجال املباحث احكموا السيطرة 
عليه وبتفتيش سيارته عثر فيها 

 اللواء الشيخ أحمد اخلليفة 

 املتهم البدون وأمامه كمية املخدرات املضبوطة معه والسالح غير املرخص 

 نفــــت النيابة العامة في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة صحة ما نشــــر مؤخرا في وســــائل إعالم 
كويتية عن القبــــض على وكيل وزارة املواصالت 
السابق حامد خاجة الهارب من تنفيذ حكم بحبسه 
٣ ســــنوات، وجاء نفي النيابة اإلماراتية في كتاب 
أرسلته أمس إلى النيابة العامة الكويتية تفيد فيه 

بعدم صحة اخلبر جملة وتفصيال.

  كانت دائــــرة اجلنح مبحكمة التمييز قد قضت 
برفض الطعن املقدم مــــن وكيل وزارة املواصالت 
الســــابق حامد خاجــــة وبتأييد حكــــم أول درجة 
واالستئناف القاضي بحبســــه ملدة ٣ سنوات مع 
الشــــغل والنفاذ بعد إدانته بإصدار شيك من دون 
رصيد بقيمة مليون و٨٧ ألف دوالر أميركي حلساب 

رجل األعمال عبداحلميد عباس دشتي.

  وتخلص الواقعة فــــي أن املتهم أصدر لصالح 
املجني عليه الشيك موضوع االتهام وبتقدميه للبنك 
املسحوب عليه تبني أنه ليس له وفاء قابل للتصرف 

فيه. ومبراجعة املتهم ماطل في السداد.
  وبتاريخ ٢٠١٠/٢/٩ قضــــت محكمة أول درجة 
بحبس خاجة ٣ ســــنوات مع الشــــغل والنفاذ عما 

نسب إليه من اتهام. 

 النيابة العامة في اإلمارات تنفي القبض على حامد خاجة

 اللواء الركن محمد الديحاني 


