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 هاني الظفيري
  أقدم مجموعة من املستهترين على احراق مركبة بعد االستهتار والرعونة بها مساء اول من 

امس في منطقة تيماء وسجلت قضية.
  وقال مصدر امني ان احد املواطنني ابلغ عمليات الداخلية مساء امس عن احتراق مركبة يابانية 
في الســـاحة الترابية مقابل مدرسة مبنطقة تيماء، ليهرع رجال االمن الى موقع احلادث ورجال 
االطفاء الذين اخمدوا النيران، وباالستعالم عنها تبني انها مسروقة ليتم رفع البصمات عن طريق 

رجال االدلة اجلنائية للوصول الى هوية الشخص الذي قام بسرقتها، وسجلت قضية. 

 مستهترون سرقوا «يابانية» وأحرقوها في تيماء 

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 الحميدي: الحكومة تسعى إلى نزع ملكية قسائم األحمدي 
وقطع الكهرباء والمياه عن القاطنين تعسف 

 عبدالهادي: الحكومة مهتمة
  بقضية المحتجزين في غوانتانامو

 مقتل الفلبينية على يد كفيلها وزوجته إلى ٦ مارس

 «التمييز» ترفض طعن المتهمين في قضية
  تزوير بنك بوبيان وتؤيد حكم االستئناف

 قضت الدائرة اجلزائية األولى مبحكمة 
التمييز امس برئاســـة املستشـــار أحمد 
العجيل وأمانة سر فارس القضاب برفض 
طعن املتهمني في قضيـــة تزوير أوراق 
اكتتاب بنك بوبيان وقضت بتأييد حكم 
االستئناف القاضي باالمتناع عن النطق 
بعقاب املتهمني جميعا عدا ٤ منهم على ان 
يقدم كل منهم كفالة مالية قدرها ٥ آالف 
دينار يلتزم فيها بحسن السير والسلوك 

ملدة سنتني.
  كانت محكمة االستئناف قد قضت بتأييد 
بـــراءة املتهمني الـ ١٣ والـ ١٦ والـ ١٧ والـ ١٨ 

بينما قضت احملكمة بإدانة بقية املتهمني.
  وفي تاريخ سابق كانت احملكمة قد قضت 

بعدم االختصاص نوعيا بنظر الدعوى املتهم 
على ذمتها ٢٢ شخصا بينهم نائب في مجلس 
األمة و٢ من أبناء األســـرة احلاكمة ورجال 
أعمال معروفني، وقررت احملكمة إعادة أوراق 

القضية الى النيابة العامة.
  فطعنـــت النيابـــة العامـــة على احلكم 
باالســـتئناف فأعادت محكمة االستئناف 
القضية الى محكمة أول درجة لالختصاص 
وقررت إلغاء حكـــم أول درجة، ثم قضت 
محكمة أول درجة ببـــراءة جميع املتهمني 
من التهمة املســـندة إليهم. حيث استأنفت 
النيابة العامة احلكم فأحيلت الدعوى الى 
الدائرة اجلزائية األولى لنظر االســـتئناف 

التي قضت بحكمها املتقدم. 

عليه القانون سالف الذكر.
  وقال السبيعي ان احلكومة 
تســـعى لاللتفاف على نزع 
امللكية للعقارات وتثمينها 
بغصبها واالســـتيالء عليها 
بطريقة غير مشروعة تهربا 
من تطبيق القانون ووضع 
مالكي املســـاكن أمـــام األمر 

الواقع.
  وأوضح ان القانون سالف 
الذكر نص على انه في حالة 
قيام ضرورة ملحة، أو حالة 
مستعجلة، يجوز االستيالء 
مؤقتا على العقارات واألراضي 
ملواجهة هذه احلاالت إال انه 
اشترط لذلك صدور قرار من 
الوزراء باالستيالء  مجلس 
املؤقت بناء على طلب محدد 
من اجلهـــة املعنية بذلك له 
ما يبرره دون أن يحول ذلك 

آخر املستجدات والتطورات 
املتعلقة باحملتجزين الكويتيني 

في غوانتانامو.
  وأعرب الوفد عن إصراره 
على االستمرار والسعي لإلفراج 
عنهما بالطرق الديبلوماسية 
واستخدام السياسة الكويتية 

 بّني احملامـــي احلميدي 
السبيعي الذي يتولى الدفاع 
عـــن مجموعة مـــن مالكي 
املساكن في منطقة األحمدي 
املنكوبة فيما عرف بتسرب 
الغاز والذي اتخذت اللجان 
احلكومية املشكلة إجراءات 
نحو إخالئها بطرق إجبارية، 
التي  ان جميع اإلجـــراءات 
اتخذت هي إجراءات مخالفة 
للقانون وفيها غصب للملكية 
اخلاصة وانتهـــاك حلقوق 
املواطنـــني الذيـــن ميلكون 
هذه العقارات وليســـوا من 

املنتفعني بها باإليجار.
  وأكد ان ما يتخذ بحقهم 
من تعســـف بقطـــع التيار 
الكهربائي واملياه وتعطيل 
دون  للحيلولـــة  الطـــرق 
وصولهم ملنازلهم والتهديد 
املنازل  بوضع سياج حول 
حول التفـــاف على القانون 
رقم ٣ لسنة ١٩٦٤ في شأن 
امللكية واالســـتيالء  نـــزع 
العامة  املؤقـــت للمنفعـــة 
وتعديالته وان ما تقوم به 
األجهزة احلكومية وجلانها 
بهذا اخلصوص وبالتحديد 
اللجنـــة املشـــكلة من قبل 
مجلـــس الـــوزراء واللجنة 
العليا للدفاع املدني، جرمية 
شـــروع في ســـلب امللكية 
اخلاصـــة باملخالفة ملا نص 

 التقــــى وفــــد الپنتاغون 
الدفاع  املشــــكل من فريــــق 
األميركــــي واحملامــــي عادل 
عبدالهادي مع وزير الداخلية 
الشــــيخ جابــــر اخلالد، ومت 
تبادل احلــــوار حول قضية 
الكويتيــــني احملتجزين في 
معســــكر غوانتانامو بكوبا، 
الوزير اخلالد متفهما  وكان 
جدا وأبدى اهتمامه الشديد 

باملوضوع.
  وعقب انتهاء اللقاء صرح 
احملامي عادل عبدالهادي بأن 
أرقا  القضية قد شكلت  هذه 
أنه قد  الكويتي مبا  للشارع 
مت احتجــــاز اثنني من أبنائه 
من دون وجه حق وعلى مدى 
عشر سنوات دون تقدميهما 
حملاكمة عادلة، مضيفا: وقد 
أطلعنا الوزيــــر اخلالد على 

امللكية مســـتقبال  عن نزع 
وان يتم إخطـــار إدارة نزع 
امللكية للمنفعة العامة بقرار 
االســـتيالء املؤقت في كتاب 
رســـمي موجه مـــن األمانة 
العامـــة ملجلـــس الـــوزراء 
يتضـمن نص قرار املجلس من 
أجل تقدير التعويض املقابل 
لعملية االستيالء املؤقت وفق 
قواعد التقدير عن نزع امللكية 

للمنفعة العامة.
  وحذر السبيعي احلكومة 
من التهرب من تطبيق األحكام 
اخلاصة في االستيالء املؤقت 
الذي سعت الدولة منذ صدور 
القانون قبل عقود من الزمن 
إلى جتنـــب تطبيقها وانه 
آن األوان ليكـــون التطبيق 

صحيحا للقانون.
  وقال ان االستيالء املؤقت 
وإن كان له ما يبرره إال انه 
يجب أال يكون باخلروج على 
القانون الذي نص املشـــرع 
على تنظيمه كـــي ال يكون 
غصبـــا للملكيـــة اخلاصة 
التي حماها الدســـتور وإال 
ألصبح ذلك االستيالء باطال 
قانونيا ودستوريا وجاز معه 
للمتضرر املطالبة بالتعويض 
الـــذي حينهـــا ســـيتجاوز 
التعويض الطبيعي في ظل 
االستيالء املؤقت وفق صحيح 

القانون.

حلمل احلكومة األميركية على 
االستجابة باعتبار أن الكويت 
حليف استراتيجي وصديق 
قدمي ودائم للواليات املتحدة 

األميركية.
  وأضــــاف عبدالهادي أن 
الوزير اخلالــــد قد تابع بكل 
الذي قدمه  الشــــرح  اهتمام 
أعضاء الوفد وآخر املستجدات 
ووعد باحلرص على متابعة 
املوضوع، كمــــا رفع تقريرا 
الكويتية  إلــــى اخلارجيــــة 
لعمل الالزم واالتصال الفوري 
باخلارجية األميركية إليجاد 

حل سريع لإلفراج عنهما.
  وأكد عبدالهادي أن الوفد 
يقدر للوزير اخلالد االهتمام 
الكبير الذي أبــــداه للقضية 
وسعيه في بذل أقصى جهد 

إليجاد حل لها. 

 أّجلت محكمة اجلنايات أمس برئاسة املستشار عبدالناصر 
خريبط وأمانة ســــر هشام سماحة دعوى قتل عمد مع سبق 
االصــــرار والترصد املتهم فيها مواطــــن وزوجته بقتل وافدة 
فلبينية الى جلســــة ٦ مارس املقبــــل لوصول التقرير الطبي 
اخلــــاص باملتهمة. وتتلخص تفاصيل الواقعة في ان املتهمني 
قامــــا بقتل اخلادمة الفلبينية بعد أن عذبتها الزوجة بشــــكل 
يومي بعلم زوجها، وعندما خشــــي الزوجان افتضاح أمرهما 
قاما بنقل اخلادمة، وكانت شبه فاقدة للوعي في سيارة خاصة 
بهما، وتخلصا منها في منطقة اسطبالت كبد. وقد قام الزوجان 
بإلقاء اخلادمة من الباب اخللفي وداسا عليها بإطارات السيارة. 
وقرر جنل املتهمني ان والدته اعتادت على ضرب املجني عليها 
وانه دخل عليها ذات مرة وسألها عن حالتها فأجابته الضحية 

بانها تعاني آالما مبرحة في البطن. 

 احملامي احلميدي السبيعي 

 احملامي عادل عبدالهادي

 املستشار عبدالناصر خريبط

 مركز رياض  مركز رياض 

 اهتم املشرع الكويتي 
بتقرير املســـؤولية عن 
اساءة اســـتعمال تقنيه 
البلوتوث املستخدم في 
النقال، ســـواء  الهاتـــف 
تضمنـــت هذه اإلســـاءة 
املساس باحلياة اخلاصة 
للمواطنـــني أو تضمنت 
العامة،  مخالفـــة اآلداب 
وهدف املشرع من تقرير 
هذه اجلرمية هو حماية 
احلياة اخلاصة لألشخاص 
مـــن ان ينالها اعتداء، ملا 
للحياة اخلاصة من حرمة 

في الشريعة اإلســـالمية، فضال عن ان في 
تقريـــر احلماية لها ما يضمن حماية للقيم 
األخالقية في املجتمع املتحضر، فضال على 
ان هذا التجرمي يضمن ويحمي استقرار األمن 
في املجتمع، إذ يخشى من املساس باحلياة 
اخلاصة شيوع الفوضى في املجتمع وعدم 
األمن الذي ميثل أحـــد أهم ركائز املجتمع، 
والبد ان نشير في هذا املوضوع املهم والذي 
كثر في حياتنا العملية الى اآلن ان الهاتف 
اجلوال فـــي حكم هاتف املنزل عند تطبيق 
القانون، وهذا يعني ان جميع القواعد التي 
تسري على الهاتف املنزلي هي نفسها التي 
تســـري على الهاتف النقال أو اجلوال التي 
منها بطبيعة احلال أحكام جترمي اســـاءه 
االستعمال والعقوبات املقررة على املخالف، 
ولعل سردي لهذا املوضوع بسبب ما نتتبعه 
في الصحف اليومية من إســـاءة الستعمال 
الهاتف النقال واملنزلي في إجراء معاكسات 
وما فيه من تدمير حلياة األسرة وتفككها، 
وهذا ما جعل املشرع يتدخل لوضع حد لتلك 
الدنيئة إلساءة هذا االستعمال،  املمارسات 
وأحـــب ان أوضح لقارئ هذا املقال املهم ان 
طريقة استعمال جهاز البلوتوث أصبح من 
السهولة مبكان حيث يستطيع من معه هاتف 
نقال ان يفتح البلوتوث اخلاص به ومن خالل 
تشغيله سواء في مركبة نقل عام أو من خالل 
تواجده في أي مكان ان يعرف اسم أي فتاة أو 
رقم هاتفها النقال وذلك ان كان هاتفها النقال 
مفتوحا على البلوتوث، ويبدأ بعد ذلك بإرسال 
كالم فاضح ومخل باآلداب العامة أو صور 
حتمل مطبوعات ورسومات خادشة للحياء 
أو إرسال تهديد إذا لم متتثل لطلباته الدنيئة 
وإال سيشـــهر بها قاصدا من ذلك ابتزازها 

إذا لم تنصـــع لطلباته، 
الطابع  والغالـــب فيهـــا 
البحت، مما يوقع  املادي 
الفتاة أو السيدة فريسة 
هذا االستعمال السيئ وهو 
ما دفع كثير من الفتيات 
والســـيدات لإلبالغ عن 
تعرضهن لإلســـاءة من 
خالل الهاتـــف النقال أو 
من خالل معرفة أرقامهن 
عن طريق البلوتوث، لذا 
فقد أحسن املشرع الكويتي 
صنعا عندما أصدر القانون 
رقم ٩ لسنه ٢٠٠١ بشأن 
إساءة استعمال أجهزة االتصاالت الهاتفية، 
إذ نص في مادته رقم ١ ـ مكرر فقرة ٢ على 
كل من يســـيء استعمال رسائل االتصاالت 
الهاتفية بإرساله صورا مخلة باآلداب العامة 
إلى األشخاص وقام بنشرها أو تداولها وأفرد 
لها عقابا باحلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات، 
ثم قام بتشـــديد العقاب بالفقرة ٣ وجعله 
احلبـــس مدة ال جتاوز خمس ســـنوات إذا 
اقترنت األفعال بالتهديد واالبتزاز هذا فضال 
عمـــا نصت عليه الفقـــرة األخيرة من تلك 
املادة باحلكم وجوبيا مبصادرة تلك األجهزة 
التي أســـتخدمت في ارتكاب اجلرمية، لذا 
نقول في نهايـــة هذا املقال القانوني ان في 
تقرير هذا القانون الذي جرم هذه اإلساءة 
من خالل استعمال وسائل االتصاالت ومنها 
الهاتـــف النقال وما يحويـــه من تقنية هو 
حماية للحياة اخلاصة لألشخاص من عبث 
اآلخرين مبا يضمنه هذا القانون من حماية 
للقيم األخالقية في املجتمع املتحضر الذي 
نعيش فيه، لذا لزم االشارة والتحذير من أنه 
يجب ان تتوخى أي فتاة أو سيدة الدقة في 
استعمال هاتفها النقال وأال يكون البلوتوث 
املتواجد بالهاتف النقال مفتوحا ملا يشكل 
ذلك من إقحام الغير وما يشكله من تدخله 
في حياتها بشكل قد يهدد حياتها األسرية 
أو يقوم بنشـــر اســـمها وفضحها ان كانت 
فتاة في مقتبل العمر مما يضر بســـمعتها، 
لذا يجـــب احلذر من تلك التقنية املتواجدة 
بالهواتف النقالة وعدم تركها مفتوحة حتى 
ال يقتحم أحد حياتنا اخلاصة وميسها بسوء 

وبانحدار أخالقي.
  واهللا ولي التوفيق

 www.riyad-center.com  

 المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام البلوتوث

 بقلم: المحامي رياض الصانع

 جمعية حقوق اإلنسان: مراقبة «تويتر»
  انتهاك واضح وصريح لحرية التعبير

 «بهلواني» اصطدم بدورية 
والذ بالفرار «جريًا»

 سرقة ٨ ساعات ثمينة 
و١٥٠٠ دينار

  من منزل مواطن

 جثة متحللة في جيب 
وتعاٍط ووفاة

  في ميناء عبداهللا

 ٢٠ ضابطًا دشنوا دورة
  «نظام إدارة الحوادث»

 أصدرت اجلمعية الكويتية حلقوق االنســـان بيانا حول مراقبة 
«تويتر» وقالت إنها تابعت بشأن ما اثير حول مراقبة املغردين في 
«تويتر» من قبل جهاز امن الدولة عبر اشخاص وهميني يدعون انهم 
يعملون رسميا في ذلك اجلهاز وصوال الى ترهيب من يستخدمون 

«التويتر» للتواصل.
  وقالت إن اجلمعية وإزاء هذه التصريحات اخلطيرة تطالب وزير 
الداخلية بالتحقق منها وأخذها مأخذ اجلد حيث إن ذلك يعد انتهاكا 
واضحا وصريحا حلرية التعبير التي كفلها دستور الدولة واملواثيق 
الدولية التي وقعت عليها الكويت وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق 

املدنية والسياسية.
  وطالبت اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان احلكومة الكويتية 
وأعضاء مجلس األمة بضرورة اإلســـراع في تقدمي تشريع قانوني 
ينظم جميع أشكال العمل اإلعالمي عبر الشبكة اإللكترونية كالصحف 
اإللكترونية واملدونات وغيرها من صور اإلعالم اإللكتروني احلديث، 
ليكون القانون هو احلكم بني اجهزة الدولة واملواطنني، فخلو البنية 
التشريعية من مثل هذا القانون سيؤدي الى اجتهادات لدى املسؤولني 
الرســـميني جتاه ما اثير من قبل بعض اعضاء مجلس االمة بشـــأن 

مسألة «التويتر».
  كما طالبت اجلمعية بأن يكون ما اثير في مسألة التغريد موضوعا 
للمساءلة في جلنة الدفاع عن حقوق اإلنسان مبجلس األمة الستجالء 

التحقيق فيما أثير من معلومات. 

 هاني الظفيري
  أمر مدير أمن اجلهراء العميد 
محمد طنا بضبط شاب كان يقوم 
باالستهتار والرعونة بالقرب من 
دوار صناعية اجلهراء ليصطدم 
بدورية األمن ويفر هاربا جريا 
على االقدام تاركا مركبته لرجال 
األمن الذين قاموا بسحب املركبة 

حلجز األمن.
  وقال مصدر امني ان رجال االمن 
شاهدوا مركبة نوع «شيروكي» 
يقوم قائدها بحركات بهلوانية 
بالقرب من دوار الصناعية وعليه 
طالب رجال األمن من قائد املركبة 
التوقف فقام باالصطدام بالدورية 
تاركا مركبته ومطلقا ســـاقيه 
للريح ومت االستعالم عن املركبة 
وجار ضبط الشاب وسجلت بحقه 

قضية اصطدام وهروب. 

 هاني الظفيري
  تقدم مواطن الى مخفر تيماء 
مســـاء امس ببالغ عن تعرض 
منزله للسرقة عن طريق الكسر 
واالســـتيالء على مبلـــغ مالي 

وساعات ثمينة.
  وقال مصدر امني ان مواطنا 
عاد من السفر الى منزله الكائن 
الباب  النسيم ليجد  في منطقة 
اخلارجـــي قد حطم ليتجه على 
الفـــور الى خزينتـــه التي كان 
يضعها داخل غرفة نومه ليجدها 
قد كســـرت ومت االستيالء على 
ثماني ساعات باهظة الثمن و١٥٠٠ 
دينار، وعليه توجه رئيس مخفر 
تيماء النقيب غنيم الظفيري الى 
موقع احلادث ومت رفع البصمات 
الى هويـــة اجلاني  للوصـــول 

وسجلت قضية.
  من جانب آخر، ابلغ مواطن عن 
تعرض دراجته النارية للسرقة 
من منزله الكائن مبنطقة النسيم 

ومت تسجيل قضية. 

 هاني الظفيري
  أحيلت جثة شاب كويتي الى 
الطب الشرعي وجاءت اإلحالة بعد 
ان ابلغ مواطن عن وجود اجلثة، 
فيما كشــــفت التحقيقات ان قائد 
الســــيارة وهي نوع جيب انقلب 
بســــيارته قبل ٤ أيام ولم يلتفت 
احد لوجود شخص بداخل املركبة 
وهو ما يرجح ان يكون احلادث قد 

وقع فجرا. 
  من جهــــة اخرى عثرت اجهزة 
وزارة الداخلية على جثة شــــاب 
في منطقة ميناء عبداهللا وكشفت 
معاينة السيارة والتي كان الشاب 
بداخلها عن وجود مواد مخدرة وهو 
ما يرجح ان تكون الوفاة ناجتة عن 
تعاطي املواد املخدرة ومن املقرر 
الطب الشرعي اسباب  ان يحسم 

وفاة الشخصني.
  الـــى ذلك، اصيـــب حدث ١٧ 
عاما وشخص مجهول في حادث 
تصادم على طريق كبد ومت نقل 
املصابني الى مستشفى الفروانية 
بواسطة عدد من رجال الطوارئ 

الطبية. 

 حتت رعاية وحضور نائب املدير العام لقطاع املكافحة وتنمية 
املوارد البشـــرية العميد يوســـف األنصاري افتتح صباح أمس في 
مركز إعداد رجـــال اإلطفاء في منطقة كبد الدورة األولى من دورات 
االســـتقطاب وهي «نظام إدارة احلـــوادث» لعدد ٢٠ ضابطا ومدتها 
اســـبوعان وتهدف هذه الدورة الى تعريف املشـــاركني على الطرق 
الصحيحة إلدارة احلوادث من خالل اتباع األساليب العملية واملتعارف 
عليها علميا عند حدوث أي حادث من خالل التوزيع السليم للفرق 
ومعرفـــة دور كل رجل إطفاء مبا يقوم به والواجبات املطلوبة منه 
عند حدوث احلوادث والتسلسل الصحيح في تلقي األوامر من قائد 
املوقـــع، واحملاضرون في هذه الدورة هم من املتخصصني في إدارة 
احلوادث من كلية اإلطفـــاء في اململكة املتحدة. وقد حضر االفتتاح 

مدير إدارة التطوير اإلداري والتدريب املقدم غازي اخلالدي. 

 عدد من مخالفي االقامة الذين مت ضبطهم 

 جانب من الدورة 

 محمد الجالهمة ـ عبداهللا قنيص
  شن رجال أمن األحمدي يوم امس حملة جديدة استهدفت مخالفي 
قانون االقامة والعمالة الســـائبة. وقال مصدر أمني ان احلملة التي 
جاءت بتعليمـــات من مدير أمن األحمدي اللـــواء عبدالفتاح العلي 
وبإشراف من املقدم غازي املطيري أسفرت عن ضبط ٦٩ وافدا مخالفا 
لقانون االقامة، مشيرا الى ان جميع الوافدين املوقوفني في احلملة 

سيتم ابعادهم عن البالد.
  على صعيد آخر، ضبط وافد آسيوي عثر معه على ٣٠٠ زجاجة 
خمر محلية، واعترف اآلسيوي بحيازته للخمور وشرائها من أحد 

األوكار املتخصصة في تصنيع اخلمور ومقرها منطقة أبوحليفة.
  وأشار املصدر األمني الى ان مدير أمن األحمدي اللواء عبدالفتاح 
العلي أمر بإحالة اآلســـيوي املوقوف الى مباحث املخدرات ملعرفة 

موقع املصنع وضبط القائمني عليه. 

 مشاجرة بين شرطيتين بسبب الزواج
  وعسكريان في المطار يتبادالن الضرب

 سائق سوري إلى أمن الدولة
  بعد مشاجرة مع رائد في الجيش

 عبداهللا قنيص
  شهد مطار الكويت الدولي مشاجرتني، احداهما 
نسائية وقعت داخل املطار واالخرى بني شابني 
وقعت في مواقف املطار، اما الغرابة في املشادتني 
فتمثلت في ان جميع اطرافها من االمن، مبعنى ان 
املشاجرة االولى وقعت بني شرطيتني واالخرى بني 
رجل مباحث وشرطي في املطار. وقال مصدر امني 
ان املشادة النسائية وقعت بني شرطيتني حيث 

قامت شرطية بعتاب زميلتها لرفضها االرتباط 
بشقيقها، وهو ما دعا الى حدوث مشادة كالمية 
وتبادل للضرب، اما في مشاجرة املواقف فتمثلت 
في احالة شرطي لرجل مسن والذي بدوره اتصل 
بابنه الذي يعمل في املباحث ليسارع لفزعة والده 
واعتدى بالضرب على الشرطي وسجلت املشاجرة 
النسائية كاثبات حالة اما االخرى فسجلت في 

مخفر اجلليب بعنوان تبادل ضرب. 

 هاني الظفيري
  اقتيد سائق شــــاحنة سوري اجلنسية إلى 
جهاز امن الدولة بعد مشاجرة حدثت بينه وبني 
رائد في اجليش، وكان السائق يستقل شاحنته 
وحدث بينه وبني قائد مركبة مدنية تالســــن 
وتوقفا في الشارع العام، وحدثت بينهما مشادة 
كالمية، وعلى حسب زعم الضابط في اجليش 
فإن الســــوري تلفظ بعبارات جارحة تستحق 

التحقيق معه في جهاز امن الدولة، وقال مصدر 
امني ان الســــائق نفى ما اكــــده الرائد، غير ان 
الرائد متسك مبا ادعاه على السائق لتتم احالة 
السوري إلى أمن الدولة الستكمال التحقيقات 
ومعرفة حقيقة ما زعمه الرائد مشيرا الى انه 
متــــى ما تأكد لرجال امن الدولة ان بالغ الرائد 
كاذب فإن احتمالية ان توجه للرائد تهمة البالغ 

الكاذب قائمة. 

 ضبط ٦٩ من العمالة السائبة في األحمدي
  و٣٠٠ زجاجة خمر مع آسيوي في أبوحليفة


