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 د.عبيد الوسمي 

 احملامي عبداهللا األحمد 

 جانب من حملة الفحص الفني في الشارع 

 احملامي محمد عبد القادر اجلاسم 

 عدد من محامي الوسمي لدى دخولهم قصر العدل 

 محامو الوسمي: النصوص القانونية ال قيمة لها ما لم ترسّخ من قبل القضاء 
 مؤمن المصري

  في حضور حوالي مائتي محام 
وجتمع عشرات من طلبة كلية 
احلقوق نظرت الدائرة اجلزائية 
الثانية عشـــرة باحملكمة الكلية 
أمس برئاســـة املستشار عادل 
الهويدي وعضوية املستشارين 
أبو  الدين  علي سلطان وصالح 
الفتوح وأمانة سر وليد منصور 
قضية أمن الدولة املرفوعة ضد 
املرافعات بكلية  أســـتاذ قانون 

احلقوق د.عبيد الوسمي.
  وقد أجلت احملكمة نظر الدعوى 
املتهم فيها الوســـمي جللسة ١٧ 
يناير لالطالع والتصوير ورفضت 
احملكمة طلب الوســـمي ودفاعه 
إخالء سبيله بضمان كلية احلقوق 

وجمعية احملامني الكويتية.
  وقال الوسمي لهيئة احملكمة: 
أطالب بإخالء سبيلي بضمان كلية 
احلقوق، فأنا ال أعلم ملاذا اتهمت 
بهذا االتهام وملـــاذا مت حجزي. 
مضيفا: ال يوجد مبرر الستمرار 
حجزي فأنا دكتور ومحلي معروف 

وال يخشى مني الهرب.
  وحضـــر اجللســـة نحو ١٨١ 
محاميـــا ومحاميـــة للدفاع عن 
الوســـمي، ومثلهـــم  الدكتـــور 

الســـبيعي  احملامون احلميدي 
ومـــرداس املطيري وشـــريان 
الشريان ممثل جمعية احملامني 
ومحمد منـــور املطيري ود.ثقل 
العجمـــي ود.إبراهيـــم احلمود 
ممثال عن أعضاء هيئة التدريس 
بجامعة الكويت ومنذر الشمالي 
وخالد الظفيري ومبارك الطشة 
وغيرهم، وطلبوا إخالء ســـبيل 
د.عبيد الوسمي بضمان محل عمله 
بكلية احلقوق ولكونه كويتيا ال 

يخشى هروبه.
  وسجل القضاء الكويتي رقما 
قياسيا في عدد احملامني املسجلني 
للدفاع عن متهم، حيث سجل ١٨١ 
محاميا أنفسهم امس أمام هيئة 
احملكمـــة للدفاع عن الوســـمي 
إضافة إلـــى عدد من احملامني لم 
يتمكن من التسجيل بسبب إغالق 
قاعة احملكمة بسبب التزاحم ما 
جعل بعض احملامني يطلبون من 
رجال األمن املســـؤولني عن أمن 
القاعة عدم التسبب في تفويت 
هذه الفرصـــة التاريخية عليهم 

بتسجيل أسمائهم.
انتهاء اجللســـة قال    وعقب 
دفاع الوسمي احملامي احلميدي 
إلى  إن االتهام املوجه  السبيعي 

في اخلارج ليـــس للجمعية أي 
عالقة به في هذه القضية، مؤكدا 
في الوقت نفسه أن هذه القضية 
قانونية يشهد لها القضاء ورجال 
القانون، ويجـــب أال نخلط بني 
القانون والسياسة في القضية.

  من جانبه قال احملامي محمد 
ناصر الرحيـــان، ممثل جمعية 
حقوق اإلنسان الكويتية واحلاضر 
ضمن جمـــوع احملامـــني، إنني 
أتشـــرف بأن أكـــون عضوا في 

جمعية حقوق اإلنسان وأن أكون 
حاضرا هذه اجللسة والتي فاق 
احلضور فيها الـ ١٠٠ محام، كما 
أنني كمحـــام أمتنى اإلفراج عن 
الوسمي، خاصة أن التهم املوجهة 
إليه قد أنكرها جميعا، وال ميكن 
أن تكون هـــذه التهم قد صدرت 
عن دكتور أكادميي وأســـتاذ في 

جامعة الكويت.
  وتابع قائال: لقد آملنا ما تعرض 
له الوســـمي في ديوانية النائب 

احلربش من ضرب وركل وكنت 
آمل لو أن الوسمي قد ارتكب أي 
جرمية، فكان يجـــب عليهم أن 
يحيلوه إلى القضاء وليس الركل 
والسحل والذي شوه صورتنا أمام 
العالم، لذلك ونحن ننتظر قرار 
احملكمة ندعو إلى عدم تكرار ما 
حصل مع أي مواطن وبالشـــكل 

الذي حصل.
  كان الوســـمي قد مت القبض 
عليه أثناء ندوة أقيمت في ديوان 
النائب د.جمعان احلربش عندما 
وقعت مصادمات بني رجال األمن 
واملجتمعني بالديوان انتهت إلى 
اعتقال د.الوســـمي وإحالته إلى 

جهات االختصاص.
العامة  النيابة    وقد وجهـــت 
للوسمي خمسة اتهامات تتعلق 
التطاول على  الدولة منها  بأمن 
مســـند اإلمارة وحتريض رجال 
األمن على التمرد وإشاعة أخبار 
كاذبة عن األوضاع الداخلية للبالد 
واالشـــتراك فـــي جتمهر يهدف 

لإلخالل باألمن العام.
  من جهـــة أخـــرى، أصدرت 
هيئة الدفاع عن د.عبيد الوسمي 
تصريحا صحافيا يؤكدون فيه 
كيدية الشـــكوى ضـــد د.عبيد 

الوسمي جاء فيه:
القانونيـــة  النصـــوص    إن 
املنظمة حلقوق األفراد وحرياتهم 
الدستورية ال قيمة لها اذا لم يتم 

ترسيخها من قبل القضاء.
  وإذا كان قانـــون اإلجراءات 
اجلزائيـــة قد حدد على ســـبيل 
احلصر مبررات احلبس االحتياطي 
كما جاء ذلك في املادة ٦٩ واملادة 
٧٢ من قانون اإلجراءات من انه 
يكـــون احلبـــس االحتياطي اما 
بسبب اخلشية من هروب املتهم او 
بسبب اخلشية من تأثير خروجه 
على سير التحقيق. وفي قضية 
د.عبيد الوسمي فإن ايا من مبررات 
احلبس االحتياطي غير متوافرة، 
ففيما يتعلق باالعتبار األول فإن 
موكلنا قد قام بتســـليم نفســـه 
الى رجال األمن  وبشكل طوعي 
عند استدعائه ودون اي تأخير 
كذلك فإن ملوكلنا موطنا معلوما 
ووظيفة معروفة فهو استاذ قانون 
في كلية احلقوق بجامعة الكويت 
كما انه من املمكن اتخاذ اجراءات 
حتفظية مثل منعه من السفر بعد 

اخالء سبيله.
  أمـــا فيما يتعلـــق باالعتبار 
اآلخـــر فهو غير متوافر ايضا اذ 

ان التحقيق لدى النيابة العامة قد 
استكمل بالكامل واحيلت الدعوى 

الى احملكمة لنظرها.
  وحتى املشرع الدستوري قد 
قدس احلرية الشخصية ولم يجز 
حبس اإلنسان او تقييد حريته 
إال فـــي اضيق احلـــدود اعماال 
لقرينة البراءة املنصوص عليها 
في املادة ٣٤ من الدســـتور وقد 
جاءت نصوص قانون االجراءات 
مرسخة لهذه القرينة وداعية الى 
حمايتها بل ان قانون االجراءات 
افترض امكانية اخالء سبيل من 
اتهم بجناية عقوبتها اإلعدام او 
احلبس املؤبد ليؤكد ان احلبس 
االحتياطـــي اجراء قاس ال يلجأ 
له إال عند توافـــر مبرراته وفي 
اضيق احلدود واخيرا فإننا على 
يقني تـــام بكيدية التهم املوجهة 
للدكتور عبيد الوسمي وأنها ما 
كانت اال ردا على الشكوى التي 
تقدم بها ضـــد من قام باالعتداء 
عليه وضربه من رجال الشرطة 
والذين اليزالون احرارا طلقاء رغم 
ان العالم قد شاهد صورهم وهم 
يعتدون عليه في حني ان املجني 
عليه د.عبيد الوسمي يقبع خلف 

القضبان.

موكلنا هو اتهام كيدي بدليل أنه 
لم يتم تسجيل قضية ضده إال 
بعدما تقدم هو بتسجيل قضية 
صباح يوم اخلميس بعد أحداث 
ديوانية الصليبخات خالل ندوة 
«إال الدســـتور»، موضحـــا أنهم 
ضربـــوه دون تســـجيل قضية 
وبعد ٣ أيام مت إبالغه بالقضية 
املرفوعة ضده. بدوره قال ممثل 
جمعية احملامني احملامي شريان 
الشريان إننا حضرنا اليوم دفاعا 
عن الوسمي وطلبنا إخالء سبيله 
بضمان كلية احلقوق وجمعية 
احملامني، مشيرا إلى أن ما يحدث 

 استمرار حجزه و١٨١ محاميًا سجلوا للدفاع عنه وحجم القاعة حال دون زيادة العدد

 بعد موافقة النائب العام.. جمعية حقوق اإلنسان تلتقي الوسمي في «المركزي» 
 قامت اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان امس بزيارة عضو هيئة 
التدريس بجامعة الكويت د.عبيد الوسمي في السجن املركزي حيث 
يقضي مدة احلجز االحتياطي التي بدأت منذ العاشــــر من ديســــمبر 
اجلاري على ذمة قضايا امن دولة وجنح على خلفية مشــــاركته في 
ندوة أقامها احد اعضاء مجلس األمة في منطقة الصليبخات في الثامن 
من ديسمبر، وكانت اجلمعية قد تقدمت بطلب الى النائب العام لزيارة 
د.الوســــمي في مكان حجزه حيث اجريت له مقابلة مباشرة في احد 

املكاتب االدارية القريبة من عنبر االيراد.
  وقــــد تطرق موفدو اجلمعية للعديد من القضايا املتضمنة قانون 
رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢ اخلاص بتنظيم السجون، حيث ابدى د.الوسمي 
اعتراضه على اسباب حجزه ورأى انها ال تتسق مع مبادئ الدستور 
والقوانني الكويتية حسب قوله، هذا وقد رأت اجلمعية ان عدم متتع 
احملتجز مبزايا الفئة (أ) من احملبوسني احتياطيا يعد مخالفة لبعض 

بنود نص املادة ٢٥ من قانون تنظيم السجون كاحلق في ارتداء مالبس 
احملتجز اخلاصة واســــتحضار اصناف من الطاعم، فيما تطبق إدارة 
السجن بنودا اخرى من حقوق احملتجز من الفئة (أ) كاحلصول على 
كتــــب محددة وتوفير جهاز تلفاز. وأكد د.الوســــمي ان ضباط االمن 
قيدوه من يديه اثناء نقله من إدارة امن الدولة الى الســــجن املركزي 
حيث يوجد في عنبر مخصص للمحكومني بقضايا امن الدولة، فيما 
اثنى على الرعاية الصحية التي تلقاها من إدارة السجن حينما شعر 
بضيــــق تنفس وآالم فــــي الركبة، كما ابدى قبوال متوســــطا بنوعية 

الطعام املقدمة له.
  وحول نظافة عنبر امن الدولــــة احملتجز به قال إن املكان نظيف 
ويبدو على سلوك نزالئه االستقرار النفسي بسبب طول مدد سنوات 
السجن، اال انه ابدى مالحظة على خلط اصحاب األحكام املتنوعة من 
اجلرائم مع من يعتبرهم دعاة رأي، حيث ابدى امتعاضا من وجوده 

مع محكومني بقضايا متفجرات وزعزعة امن البالد.
  وحول حق االتصال بالعالم اخلارجي اكد انه على اطالع على االخبار 
بشكل نسبي من خالل الصحف وبعض القنوات التلفزيونية اضافة 

الى ما يتداوله السجناء من معلومات تصلهم بطرق مختلفة.
  وأضاف ان محاميه تقدم بطلب لرؤيته وان النائب العام سينظر 
في هذا الطلب، وان ادارة الســــجن سمحت له باالتصال باحملامي في 
وقت سابق لترتيب لقاء معه، وقد اثنى د.الوسمي على تعامل طاقم 
السجن املركزي معه منذ قدومه، اال انه ابدى مالحظات على اجلوانب 
الصحية في عنبر االيراد، ومبنى الســــجن املركزي بشكل عام، وعدم 
االهتمام بخصوصيات السجناء وخاصة في دورات املياه شبه املكشوفة 

في عنبر امن الدولة.
  وطالب د.الوسمي باالهتمام بالسجناء الذين لديهم ابداعات وتشجيعهم 
على تنمية هذه االهتمامات من خالل وضعهم في زنازين مستقلة تلقى 

رعاية خاصة ما امكن إلدارة السجن ذلك، وأبدى مالحظة على سلبية 
فرز بعض افراد االمن من صغار السن للتعامل مع محكومني محترفني 
بجرائم مختلفة نظرا ملا يشــــكله ذلك من خطر نتيجة فارق الســــن 
واخلبرة احلياتية. هذا وترى اجلمعية ان عنبر االيراد يعد مشــــكلة 
مستمرة في السجن املركزي من حيث ان االهتمام مبواصفات السعة 

واملتطلبات الصحية ال تتقدم منذ مدة طويلة.
  وتطالب اجلمعيــــة وزارة الداخلية بصفتها راعية للمؤسســــات 
االصالحية مبواءمة بعض بنود قانون تنظيم السجون غير املطبقة 
مع وضع الســــجن املركزي احلالي وخاصة في املسائل اللوجيستية 

واألساسية حلياة اإلنسان.
  هذا، وقد مثل اجلمعية الكويتية حلقوق االنســــان لزيارة د.عبيد 
الوسمي كل من امني سر اجلمعية عامر ذياب التميمي وعضو الهيئة 

اإلدارية مظفر عبداهللا راشد. 

 رفض الضابط طلب فنانة عربية باإلقامة في غرفته بدًال من النظارة 
فهددته وأفراد مخفر السالمية بالتسريح من الخدمة

 اللص الزئبقي فص ملح وداب في منطقة جابر العلي

 «بدون» وفلبينية تخصصا في تقديم الدواء للمطلوبين  

 محمد الدشيش
  «سكر بني» و«إهانة رجال أمن» و«السب 
والقذف» و«التهديد باإلحلاق األذى» و«الهروب 
من رجال األمن»، تلك هي مجمل قضايا أحيلت 
مبوجبها فنانة عربية حسناء الى النيابة العامة 
يوم امـــس وكان باإلمكان ان حتـــال الفنانة 
بقضيتني فقط وهما الســـكر البني والهروب، 
إال ان تصرفاتهـــا داخل مخفر الســـاملية بعد 

القبض عليها مســـاء امس دعت الى ان تثقل 
ملفها بقضايا «إهانة» و«سب» و«تهديد»، وكان 
رجال أمـــن محافظة حولي قد أوقفوا الفنانة 
اخلميس املاضي خالل حملة تفتيشية، حيث 
كانت برفقة شقيقني من البدون، ومتكنت الفنانة 
برفقـــة أحدهما من الهرب بعد ان مت توقيفها 
بحالة ســـكر وبحوزتها زجاجة خمر، وقال 
مصدر امني ان رجال املباحث ومنذ احلادثة 

كثفوا من حترياتهم لضبط الفنانة ومرافقها 
البدون الهارب، ومـــن ثم اقتيادها الى مخفر 
الساملية وبعد التحقيق معها وصدور أوامر 
باحتجازها في نظارة مخفر الساملية من قبل 
احملقـــق طلبت الفنانـــة ان جتلس في غرفة 
الضابط وليس النظارة ليقابل طلبها بالرفض، 
فما كان منها إال ان سبت الضابط وقوة املخفر 

وهددتهم بالتسريح. 

 أمير زكي
  رغم مشاركة ١٢ دورية من جندة مبارك 
الكبير واألحمدي في مطاردة اللص الزئبقي 
إال ان اللـــص فـــص ملح وذاب بســـيارته 

«الالندكروز» داخل منطقة جابر العلي.
  وفي التفاصيل التي يرويها مصدر أمني 
ان عدة بالغات وردت الى عمليات الداخلية 

من ان شابا يستقل «الندكروز» حديثة بال 
لوحات اعتاد على سرقة الهواتف النقالة 
من االحداث حتت اإلكراه والسير بشكل دائم 
عكس الســـير قد شوهد في منطقة مبارك 
الكبير وفور تلقي عمليات الداخلية بوجود 
هذا اللص مت إرسال دوريات من مبارك الكبير 
واإلسناد من محافظة األحمدي في محاولة 

لتوقيفه ورصد رجال األمن اللص الزئبقي 
في منطقة مبارك الكبير ليمارس هوايته 
املعتادة والسير عكس السير برعونة مفرطة 
ومتكن من الهرب الى طريق صبحان ومن 
ثم دخل الى منطقة جابر العلي وفي داخل 

منطقة العلي اختفى بسيارته.
 

 محمد الدشيش
  أحال مديــــر ادارة بحث وحتري محافظة 
حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل الى النيابة 
العامــــة يوم امس شــــخصا من غير محددي 
اجلنســــية ووافدة فلبينيــــة بتهمة التزوير 
مبحرر رســــمي ومت ارفــــاق ١٥ صورة طبق 
االصل لبطاقات مدنيــــة في محضر القضية 
إلثبات قضية التزوير.وقال مصدر امني ان 
معلومات وصلت الى مدير ادارة مباحث حولي 
العقيد عبدالرحمن الصهيل عن ان شخصا من 
فئة البدون يقوم بتزوير بطاقات الشخاص 
مطلوبــــني على ذمة قضايــــا مالية وجنائية 

لوافدين عرب ومواطنني بحيث اذ ما مت توقيفهم 
من قبل احلمالت التفتيشية ال يكتشف امر انهم 
مطلوبون الى اجلهات االمنية. واضاف املصدر 
االمني قام رجال مباحث الساملية والذين كلفوا 
بضبط هذا الشخص ومعرفة معاونيه بعمل 
طعم داخل مقهى اعتاد املتهم ان يجلس عليه 
بصــــورة دائمة حيث تودد اليه احد املصادر 
وابلغه انه يعاني من كثرة احلمالت التفتيشية 
والتي تقام بالقرب من مقاهي النقرة وابتلع 
«البدون» الطعم وطلب من املصدر مبلغ ١٠٠ 
دينار وانه مقابل هذا املبلغ ســــينهي جميع 
مشــــاكله مع الداخلية، كما طلب منه بطاقته 

املدنية ليوم واحد واستجاب املصدر ملا طلبة 
املتهم وبعد ٢٤ ساعة حضر البدون وسلمه 
بطاقته األصلية واخرى صورة طبق االصل 
فيها تغيير بأحد ارقام الرقم املدني ليتم ضبطه 
على الفور وباالنتقال الى شــــقته التي يقيم 
بها في منطقة حولي وجد ١٥ بطاقة حقيقية 
و١٥ بطاقــــة اخرى طبق االصل فيها اختالف 
بأحد االرقام ليتم التحقيق معه حيث اعترف 
بشريكته الفلبينية والتي تعمل بأحد محالت 
التصوير، مشيرا الى ان الفلبينية هي التي 
جتري عمليــــة التزوير تلك مقابل ٢٠ دينارا 

للبطاقة الواحدة١. 

 «التمييز» توقف نظر الطعن بقضية 
الجاسم لحين الفصل في طلب الرد 

 «بدون» يخطف فتاة من منزل أسرتها 
ويرهن إطالق سراحها بالزواج بها

 أمن الدولة يبحث عن مجهولين 
دّونوا عبارات مسيئة لقناة فضائية

 هبوط اضطراري لطائرة كويتية
  بعد تحليق دام دقائق

 حملة فحص فني في الشارع
  تحصد ٢٨٤ مخالفة أمن ومتانة

 ٩٠ زجاجة خمر في األحمدي و٢١ 
مخالفا في صبحان 

 القى رجال امن األحمدي بقيـــادة اللواء عبدالفتاح  العلي 
القبض على وافد آسيوي خالل حملة تفتيشية وقد عثر معه 

على ٩٠ زجاجة خمر وأحيل إلى جهات االختصاص.
  من جهة أخرى، شنت وزارة الداخلية واإلدارة العامة لالطفاء 
حملة على منجرة مخالفة وألقي القبض على ٢١ مخالفا لقانون 

اإلقامة وجرى حترير مخالفات ألصحاب املجمع. 

 مؤمن المصري
  قررت دائرة متييز اجلنح أمس برئاســــة املستشار نايف املطيرات 
وقــــف نظر الطعن املقــــدم من قبل الكاتب واحملامــــي محمد عبد القادر 
اجلاسم حلني الفصل في طلب رد هيئة احملكمة املقدم من احملامي عماد 
الســــيف وكيل سمو رئيس مجلس الوزراء وقد اعترض دفاع اجلاسم، 
الذي مثله احملامون عبداهللا األحمد وجاســــر اجلدعي ووسمي الوسمي 
وخالد العويهان (ممثالن جلمعية احملامني) وعدد آخر من احملامني، على 
حضور احملامي عماد الســــيف لعدم وجود صفة له أمام احملكمة، فترك 
السيف القاعة. وعقب اجللسة صرح احملامي عبداهللا األحمد لـ «األنباء» 
بأن طلب الرد الذي قدمه محامي سمو رئيس مجلس الوزراء للمحكمة 

برد الهيئة منعدم األثر ألنه مقدم من شخص ليس له صفة.
  وأضاف: إن هذا الطلب إمنا هو تشكيك في القضاء. 

 هاني الظفيري
  قضية من الصعوبة تصـديق حدوثها في الكويت، إال ان هذا 
هو الواقع أو باألحرى ما فعله شـخص من غير محددي الجنسية 
يقول ان كل شيء جائز حتى وان وصل األمر الى خطف فتاة من 
منزل أســـرتها والــفرار بها إلى جهة غير معلومة، ومن ثم الرد 
على طلب اســرتها بفك اســـرها بطلب الزواج منها. هذا ورفع 
رجال مباحث العاصمة من درجة االستعداد لتحرير الفتاة التي 
يرجـــح ان يكون المتهم قد تقـــــدم لالرتباط بها وقـوبل طـلبه 

بالــرفض.
  ووفق مصدر أمني فان بالغا ورد ال`ى غرفة عمليات «الداخلية» 
مساء أمس األول من مواطنة تفيد باختطاف ابنتها من منزلهم 
الكائن في منطقة غرناطة ليتجه على الفور العقيد عبدالرحمن 
الشراح ورجاله الى منزل المواطنة، حيث تم االستماع الى أقوال 
األم التي قالت انها فوجئت بشـــخص غريب قام بسحب ابنتها 
عنـــوة حيث أتلف أبواب المنزل، وقـــام بإجبارها على صعود 

مركبته لينطلق الى جهة غير معلومة.
  وقالت األم ان الشخص تعرفه وهو من غير محددي الجنسية 
وزودت رجال األمن برقم هاتفه النقال وســـجلت قضية خطف 

ودخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة وإتالف مال الغير. 

 هاني الظفيري
  أمر مدير أمن محافظة الجــهراء محمد طنا بإحــالة مــلف القضية 
الى أمن الدولة وذلك بعد بالغ تلقته عمليات الداخــلية عن عبارات 
مسيئة مدونة على ســـور احدى المـدارس في محافظة الجهراء 
وتضمنت هذه العبارات تســـــاؤال عن اســتمرار أوضاع البدون 

على حالها وأيـضا سب وقذف احدى القنوات الفضائية.
  وقـــال مصدر أمنـــي ان العــميد محمد طنـــا أمر بطمس هذه 

العبارات بعد ان قام رجال أمن الدولة بمعاينتها.
  واشار الى ان الترجيحات تتجه الى ان مدوني هذه العبارات 

هم من فئة غير محددي الجنسية وسجلت قضية. 

 أمير زكي
  هبطت ظهر أمس الطائرة الكويتية رقم ١٠٣ املتجهة إلى لندن 
اضطراريا بعد خلل فني في نظام الضغط اجلوي ومت إخطار ٣ 

مستشفيات برفع درجة االستعداد حتسبا ألي سوء.
  وقال مصدر في الطيران املدني ان الطائرة أقلعت في الساعة 
١٢:٣٠ ظهر (أمس) وتبني للكابنت ان هناك خطأ في أنظمة الضغط 
اجلوي، حيث طلب الهبوط االضطراري، بســــبب ضغط الهواء 
داخل الطائرة، وقــــد اقدم كابنت الطائرة على تصريف كمية من 
الوقود في البحر لتتمكن الطائرة من الهبوط االضطراري وسالمة 

٢١١ راكبا كانوا على منت الطائرة. 

 أمير زكي
  شـــّن رجال مرور اجلهراء حملة مســـاء امس األول على منطقة 
سكراب أمغرة حيث أسفرت احلملة عن حترير ٢٨٤ مخالفة مرورية 
وحجز ٢٦ مركبة. وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان احلملة كانت 
بإشراف النقيب مشاري الغازي والفنيني بقسم الفحص الفني احمد 
الصليلـــي وناصر العجمي ومتت احالة املركبات املخالفة الى حجز 
املرور. وأشار املصدر الى ان معظم املخالفات عبارة عن أمن ومتانة 

وملصقات وإصدار أصوات مزعجة. 

 اآلسيوي وأمامه اخلمور احمللية 


