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أمر النائب العام املستشار ضرار العسعوسي 
أمس بحجز الشاب القطري املتهم بدهس مواطن 

كويتي بسيارته في القضية رقم 2012/22 جنايات 
ميناء عبداهلل ملدة 21 يوما وأمر بإحالته للسجن 

املركزي وعرضه مرة أخرى على قاضي التجديد 
بعد انتهاء تلك املدة.

وترجع تفاصيل الواقعة الى انه وأثناء االحتفاالت 
بالعيد الوطني والتحرير تعرض مواطن كويتي 

يدعى احمد اسد للضرب والدهس من قبل 
مجموعة من الشباب إثر مشادة حدثت مع املجني 

عليه على خلفية قيام الشاب القطري بالتحرش 
ببعض الفتيات ورشهم باملاء بطريقة همجية 

فضال عن كتابته على سيارته شعارات من شأنها 
اإلساءة لبنات الكويت علنا في املسيرة.

وقد أثار هذا السلوك غيرة املجني عليه على بنات 
ديرته وحدثت مشادة كالمية وتالسن بني الطرفني 

أدت في النهاية الى التماسك باأليدي وانتهت 
بدهس القطري للمواطن بسيارته.

أكد احملامي عبداهلل العالج ان النيابة العامة حفظت 
الدعوى املقامة ضد املغرد عبداهلل الشالحي وذلك 

على خلفية كتابة األخير عبارات »مسيئة للذات 
األميرية« عبر صفحته على موقع التواصل 

االجتماعي »تويتر«.
وأنكر الشالحي تهمة اإلساءة للذات األميرية 

حينها وقال: لم أقل شيئا يتضمن إساءة 
بتغريدتي، وذلك بحضور دفاعه املكون من 

احملامني احلميدي السبيعي ومحمد احلميدي 
وعبداهلل العالج.

حددت دائرة اجلنح مبحكمة التمييز أمس جلسة 
12 اجلاري لنظر الطعن الذي قدمه احملامي ناهس 

العنزي والذي طعن فيه على حكم االستئناف 
الصادر بإدانة النائب د. فيصل املسلم في دعوى 

شيك بنك برقان الشهيرة وذلك النعدام احلكم 
ولبطالنه ولعدم دستوريته وملخالفته للمادة 

200 من قانون اإلجراءات. وكانت دائرة اجلنح 
مبحكمة االستئناف قد قضت بتأييد حكم أول 

درجة القاضي بتغرمي املسلم مبلغ مائتي دينار في 
قضية تسريب صورة ألحد الشيكات من حساب 
رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر 
احملمد، وألزمت احملكمة املسلم بأن يؤدي للمدعي 
باحلق املدني مبلغ 5001 د.ك. تعويضا مدنيا مؤقتا 

وألزمته مبصاريف الدعوى املدنية ومبلغ مائة 
دينار مقابل أتعاب احملاماة الفعلية.

ورفضت احملكمة االستئنافني املقدمني من النيابة 
العامة بتشديد العقوبة ضد املتهمني، وقضت 

احملكمة بإلغاء حكم أول درجة القاضي بتغرمي 
املتهم األول )موظف البنك( مبلغ مائتي دينار 

وقضت ببراءته مما أسند إليه من اتهام ورفض 
الدعوى املدنية ضده.

حجز الشاب القطري املتهم 
بدهس املواطن الكويتي 21 يومًا

النيابة العامة حتفظ قضية الشالحي 
التهامه باملساس بالذات األميرية

»التمييز« تنظر طعن املسلم في 
قضية شيك بنك برقان 12 اجلاري

عدل ومحاكم

إعداد: مؤمن املصري

5 وافدين سرقوا مولدين وقاطعاً من مشروع

ضبط 50 غرام هيروين مع آسيوي

البلدية: ال إخالء ملبنى »الكويتية«

وجه محامي احدى الشركات اخلاصة اصابع االتهام 
في شكواه التي تقدم بها لرجال مخفر الصبية حلراس 
املشروع الذين قاموا بسرقة مولدين كهربائيني وقاطعا 
تتجاوز قيمتها 9 آالف دينار وعليه سجلت قضية وجار 

ضبط املتهمني والتحقيق معهم فيما نسب اليهم.
وفي التفاصيل التي يرويها املصدر أن بالغا تقدم به 
محامي شركة خاصة لرجال مخفر الصبية وافاد بأنه 

فوجئ مع عدد من عمال ومسؤولي املشروع باختفاء 
مولدين وقاطع كهربائي يصعب حمله ونقله، واشار 
املصدر الى أن احملامي اخلاص بالشركة وجه اتهامه 
نحو وافد بنغالي واربعة باكستانيني حيث كانوا قد 
تواروا عن االنظار يوم الواقعة وان احد املوظفني استمع 

الى احد املتهمني يتحدث حول عملية السرقة.
هاني الظفيري  ٭

متكنت إدارة املعلومات التابعة لإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات من ضبط ش����خص آسيوي اجلنسية عاطل 
عن العمل يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد االجتار، 
وذل����ك بعد ورود معلومات تفي����د عن قيام املتهم مبا 
نسب إليه، وعلى ضوء تلك املعلومات وبعد احلصول 
على إذن من النيابة متت مداهمة مسكنه وعثر على 50 

غراما من مادة الهيروين واعترف بأنها تخصه بقصد 
االجتار وباس����تكمال التحقيق معه أف����اد بأنه يخفي 
باقي املضبوطات ف����ي مناطق أخرى وانه يقوم ببيع 
هذه املواد حلس����اب شخص آخر مقابل حصوله على 
مبلغ من املال. هذا وقد متت إحالته واملضبوطات الى 

جهات االختصاص.

نهش جمل هائج ساق وافد بنغالي مما تسبب 
في بتر ساقه بعد أن  ادخل على اثر ذلك الى غرفة 
عمليات مستشفى اجلهراء. وفي التفاصيل التي 
يرويها املصدر ان واف����دا حضر صباح امس الى 
مستشفى اجلهراء برفقة كفيله بعد ان بتر ساقه 
األيسر حيث كان باستقباله ضابط االرتباط ماجد 
الصليلي وادخل غرفة العمليات حيث اجريت له 
عمليه جراحية عاجل����ة وافاد الكفيل بأنه حضر 
الى جاخوره الكائن في بر الصبية وشاهد الراعي 
وقد بتر س����اقه بعد ان ه����اج احد اجلمال وعضه 
األمر الذي دفعني الى إسعافه. من جهة اخرى لقي 

وافد هندي اجلنسية مصرعه اثر سقوط شاحنة 
عليه كان يقوم بتصليح احد إطاراتها مساء امس 
االول في س����كراب امغرة. وف����ي التفاصيل التي 
يرويها املصدر ان بالغ����ا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية من مواطن يفيد بتعرض وافد آسيوي الى 
سقوط شاحنة فوقه ليتجه على الفور رجال األمن 
يتقدمهم العقيد فالح محس����ن ومت رفع الشاحنة 
عن طريق رجال اإلطفاء وإخراج الوافد الذي تبني 
انه من اجلنسية الهندية 37 عاما وأحيلت جثته 

الى الطب الشرعي.
هاني الظفيري  ٭

نقل وافد باكستاني إلى مستشفى مبارك بعد أن 
أبلغت عمليات الداخلية عن وجود الوافد بال حراك في 
منطقة سلوى، وقال مصدر أمني ان مواطنا ابلغ عن 
وجود جثة شخص ملقاة على جانب الطريق وبانتقال 
رجال األمن واالسعاف تبني ان امللقى على األرض وافد 
باكستاني وهو حي وبعد  تقدمي االسعافات له، قال ان 

شخصني بالزي الوطني كانا يستقالن مركبة اميركية 
أوقفاه وزعما انهما مباحث وطلبا منه اعطاءهما ما 
بحوزته من مال وحينما رفض ضرباه بعنف وطعناه 
بالسكني وسلباه باإلكراه 250 دينارا وسجلت قضية 

وجار البحث عن اجلانيني.
عبداهلل قنيص  ٭

طالبت جلنة حقوق الصحافيني ملنطقة الشرق 
األوسط التابعة للجنة حماية الصحافيني املستقلة 
ومقرها نيويورك »CPJ« السلطات الكويتية برفع 
قرار وقف إصدار جريدة »الدار« الكويتية وإسقاط 
التهم التي وجهتها وزارة اإلعالم الكويتية للجريدة 
عل���ى خلفية نش���رها موضوعات حت���ت عنوان 

»وللتاريخ فق���ط« وكانت تهدف بذلك الى حماية 
الوح���دة الوطنية من مواقف بعض السياس���يني 
واملتطرفني ضد الطائفة الشيعية. واعتبرت املنظمة 
اإلجراءات التي اتخذت من قبل وزارة اإلعالم ضد 
جريدة »الدار« سابقة تؤسس لكبت حريات التعبير 

عن الرأي.

نفى مدير بلدية العاصمة م.صالح مهدي الشمري 
صحة ما تناقلته بعض وسائل االعالم عن أخطار 
في مبنى اخلط����وط اجلوية الكويتية في منطقة 
قبلة بالعاصمة الكويت. وقال الشمري في تصريح 
لوكالة األنباء الكويتية )كونا( انه تلقى بالغا من 
االدارة العامة لالطفاء يفيد بوجود اخبار عن حالة 
طوارئ في مبنى الكويتية فتم على اثره تشكيل 
جلنة من مهندس����ي بلدية العاصمة حيث كشفوا 

على املبنى كش����فا ظاهريا ول����م يجدوا أي خطر 
يذكر. واضاف ان األوضاع طبيعية في املبنى ولم 
يحصل أي اخالء للموظف����ني أو املراجعني مبينا 
أنهم على استعداد للقيام بكشف متعمق للمبنى 
اذا استدعت احلاجة.  وشدد على ضرورة توخي 
وس����ائل االعالم الدقة عند نق����ل أي خبر لم يتم 
التأكد من صحته ملا لذلك من تأثير س����لبي على 

سير حياة املواطنني.  

انهيار سقف غرفة ينقل أمًا وطفلها
إلى مستشفى اجلهراء في حالة حرجة

مواطنة تتهم زوجها بخطفها من محل هواتف 
واحتجازها أليام في شقة بالساملية

تقدم���ت مواطنة تبلغ من العمر 27 عاما الى 
مخفر الساملية وأبلغت باختطافها من قبل زوجها 

واحتجازها أليام داخل شقته. 
وقالت الزوجة في قضية حملت رقم 2012/82 
بعنوان »خطف وحجز حرية« انها كانت تتسوق 
في أحد أسواق الس���املية، وحتديدا داخل محل 
للهواتف، وفوجئت بزوجه���ا يدخل الى احملل 
ويقوم بضربها وخطفها على مرأى من املتسوقني 
والذهاب بها الى ش���قته في الس����املية واحتجزها 

ألي���ام وخ���الل وج����وده���ا في الش������قة قام 
باالعتداء عليها بالضرب املبرح قبل ان يتمكن 

من الهرب. 
وأشار املصدر إلى انه مت اخطار وكيل النيابة 
سالم العسعوس���ي والذي أمر بتسجيل قضية 
والقبض على الزوج املدعى عليه فيما لم توضح 
املدعية ما اذا كانت داخل محل الهواتف مبفردها 

أم ان أحدا كان برفقتها.
هاني الظفيري  ٭

جمل بتر ساق راعي أغنام في الصبية
وشاحنة صرعت هنديًا في السكراب

باكستاني قاوم لصني انتحال صفة مباحث
فكسرا عظامه وتركاه بال حراك

»حقوق الصحافيني« تطالب الكويت بإسقاط تهم »الدار«

نقلت س����يدة كويتية وطفلها 
البالغ م����ن العمر 5 أع����وام الى 
مستش����فى اجلهراء وحلقت بهما 
إصابات خطيرة اثر سقوط سقف 
غرفة عليهما وهما نائمان. وقال 
انه وف����ور ورود  امن����ي  مصدر 
الداخلية  ال����ى عملي����ات  البالغ 
حترك����ت فرقة احلرفي وإس����ناد 
مركز اجلهراء ومركز إنقاذ الفني 
للتعامل مع احلادث واستطاع فريق 
العمل املك����ون من نقيب عبداهلل 
العويه����ان ومالزم اول مش����عل 
العبدل����ي وعبدالوهاب العريفان 
والرقباء بدر العتيبي وعلي البدري 
وعرفاء بندر أب����ا اخليل ومحمد 
عجاج انتش����ال املواطنة وطفلها 

من حتت األنقاض.
هاني الظفيري آثار االنهيار تبدو داخل الغرفة ٭

أجنز 30 معاملة مقابل 15 ألف دينار

مباحث اجلليب توقف وافدًا تخصص 
في استخراج التراخيص التجارية املضروبة

متكن رجال مباحث اجلليب من توقيف وافد عربي 
تخصص في استخراج الرخص التجارية املزورة 
وقد تبني من التحقيقات األولية انه اس���تخرج ما 
ال يقل عن 30 رخصة جتارية مقابل 15 ألف دينار 
وان عددا كبيرا من املستفيدين من خدمات املزور 
هم مواطنون يتاجرون في االقامات. وقال مصدر 
أمني ان معلومات وردت الى رجال مباحث اجلليب 
عن ان وافدا عربيا امتهن التزوير وانه ذاع صيته 

في استخراج الرخص التجارية املزورة، حيث متت 
مداهمة محل إقامته في منطقة اجلليب وعثر بحوزته 
على أختام تخص وزارة التجارة واعترف الوافد 
بأنه استخرج 30 رخصة جتارية مقابل 500 دينار 
لكل رخصة. وأشار املصدر الى ان رجال املباحث 
عثروا داخل محل إقامة الوافد على رخصتني كانتا 

بصدد تسليمهما الى مواطنني.
عبداهلل قنيص  ٭

سيجارة أنهت حياة شاب في سلوى 
وخليجي يتهم صائغاً بسرقة خامتني من والدته

لقي شاب كويتي مصرعه يوم امس اثر حريق 
اندلع في شقته مبنطقة سلوى، وكشفت املعاينة 
التي أشرف عليها رجال األدلة اجلنائية ان الشاب 
كان يدخن سيجارة واس����تغرق في النوم تاركا 
السيجارة مشتعلة لتسقط السيجارة على سجادة 
داخل الش����قة وتؤدي الى حري����ق أدى الى وفاة 

الشاب. 

من جهة أخرى تقدم خليجي الى مخفر الفحيحيل 
واتهم صائغا عربيا بسرقة خامتني من والدته املسنة، 
وقال اخلليجي ان والدته ترددت على محل الصياغة 
لتبيع اخلامتني وبعد أن سلمت اخلامتني للبائع 
لتحديد س����عر البيع، ادعى عدم تسلمه اخلامتني 

وسجلت قضية وجار استدعاء الصائغ.
عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة  ٭

سوري قدم من لبنان بـ »بوت« ملغم بـ 20 ألف 
حبة مخدرة فأحيل من »املطار« إلى »املكافحة«

والتشديد في عمليات التفتيش 
واملراقب���ة ف���ي جمي���ع مراكز 

اجلمارك.
أمير زكي ـ محمد الجالهمة   ٭
 ٭

يقظة رجال جمارك جوالة املطار 
حالت دون ادخالها الى البالد الفتا 
الى ان املتهم واملضبوطات احيال 

الى اجلهات املختصة. 
وجدد املصدر بان رجال االدارة 
العامة للجمارك هم العني الساهرة 
للتصدي لكل من تسول له نفسه 
إدخ���ال اي ممنوعات الى البالد 

 ضمن الضرب���ات املتالحقة 
لرجال جوالة املطار في احباط 
عملي���ات تهريبه���م املخدرات 
الى الب���الد، متكن رجال جوالة 
املط���ار بقيادة مراق���ب جمارك 
املطار سليمان الفهد من إحباط 
محاولة مسافر سوري قادم من 
لبنان ادخال 20 الف حبة مخدرة 
قام بوضعها مبكان سري بداخل 
»بوت« قدم به من موطنه وجرت 
إحالته واملضبوطات الى اجلهة 

املختصة.
ووفق مص���در جمركي فإن 
رجال جم���ارك جوال���ة املطار 
وضمن توجيهات مدير االدارة 
الغامن  ابراهيم  العامة للجمارك 
بضرورة التش���ديد على جميع 
املنافذ والتصدي للمهربني الذين 
يبتك���رون وس���ائل جديدة في 
عمليات تهريب املخدرات موضحا 
انه بناء عل���ى تلك التوجيهات 
والتعليمات اشتبهوا في مسافر 
سوري قادم من لبنان وبتفتيشه 
والتدقيق عليه اتضح أنه يخفي 
نحو 20 الف حبة مخدرة تقدر 
قيمتها بآالف الدنانير مبكان سري 
في داخل أمتعته مشيرا الى ان 
املتهم أعت���رف بأنه كان يعتزم 
احلبوب املخدرة وقد اخفيت داخل »بوت« بطريقة مبتكرةاالجتار بتلك املواد املخدرة اال ان 

ضبط عسكري في وزارة الدفاع سلب 4 وافدين 
بهويته العسكرية وسيارات فارهة

وأضاف املص���در: قام مدير 
امن الفروانية اللواء عبدالفتاح 
العلي بإحالة البالغات الى مباحث 
الفرواني���ة والذين اس���تطاعوا 
حتديد هوية اجلاني وتبني انه 
عسكري ومت القبض عليه وعرضه 
على املجني عليهم واعترف بانه 
الوافدين مستغال هويته  سلب 
العسكرية وخوف الوافدين من اي 
شخص يرتدي الزي العسكري، 
مشيرا الى انه كان يتعمد تأجير 
سيارات فارهة إلدخال الرهبة في 

نفس املجني عليهم.
عبداهلل قنيص  ٭

أحال رجال مباحث الفروانية 
إلى النيابة العامة مواطنًا يعمل 
في وزارة الدف���اع بعد اعترافه 
بارتكابه 4 قضايا سلب جميعها 
استهدفت وافدين من اجلنسية 

اآلسيوية.
وقال مصدر امن���ي ان عددا 
من الوافدين تقدموا إلى مخافر 
الفروانية وابلغوا عن تعرضهم 
للسلب من قبل شخص يرتدي 
مالبس عسكرية وأكدوا ان املتهم 
ابرز هويته العس���كرية قبل ان 
يسلبهم ما بحوزتهم من مبالغ 

اللواء عبدالفتاح العليمالية.

تأجيل رابع قضية للبدون 
املتظاهرين جللسة 1 مايو لالطالع

أجلت الدائرة اجلزائية التاسعة باحملكمة الكلية 
امس برئاسة املستشار عبدالرحمن الدارمي وامانة 

سر احمد علي رابع قضية متهم فيها 68 من 
البدون بالتجمهر من دون تصريح من السلطات 

جللسة االول من مايو املقبل لالطالع والتصوير، 
وامرت احملكمة 

باخالء سبيل 14 
متهما كانوا قيد 

احلبس بكفالة مالية 
قدرها 100 دينار 

لكل منهم.
ووجهت النيابة 
العامة للمتهمني 
انهم اشتركوا 

وآخرون مجهولون 
في جتمهر مؤلف 

من اكثر من خمسة 
اشخاص في مكان 

عام الغرض منه ارتكاب جرائم واالخالل باالمن 
العام، وبقوا متجمهرين بعد صدور اوامر رجال 

السلطة العامة لهم باالنصراف حال كون بعضهم 
يحمل ادوات صلبة )حجارة( تعدوا بها على بعض 

رجال االمن فأحدثوا اصابتهم وذلك على النحو 
املبني بالتحقيقات.

عبدالرحمن الدارمي

أجلت محكمة اجلنايات في البحرين نظر القضية 
املتهم فيها الشاب الكويتي علي العلي بالتجمهر 
بغرض اإلخالل باألمن العام جللسة 2012/3/12 

حلضور الشاهد مع استمرار حبس املتهم.
وقد حضر جلسة احملاكمة هيئة الدفاع عن 

العلي املكونة من احملامي الكويتي محمد دشتي 
واحملاميني البحرينيني محسن العلوي وحسني 

عقيل ثالث جلسات محاكمة الشاب املعتقل علي 
العلي والتي كانت مؤجلة حلضور شاهد االثبات 

الوحيد في القضية.
وطالب الدفاع مرة ثالثة هيئة احملكمة بضرورة 
االفراج عن املعتقل، وذلك لسوء حالته الصحية. 
وأحضر احملامي دشتي ملف الشاب من وزارة 
الصحة الكويتية الذي يؤكد إصابته بأكثر من 

مرض مزمن )السكري، الربو الشعبي، وااللتهاب 
في املسالك البولية والغدد(.

استمرار حجز املواطن املتهم 
بالتجمهر في البحرين

مواطنة أنهت فعاًل فاضحًا بني فتاتني
داخل حمام نسائي ببالغ إلى »112«

لم تتردد مواطنة في ابالغ عمليات وزارة الداخلية 
»112« عن حدوث فعل فاضح داخل حمام نسائي في 
أحد االسواق في منطقة حولي. اصرار املواطنة على 
بالغها دف����ع عمليات الداخلية الى ابالغ رجال جندة 
حولي الذين تعاملوا مع البالغ وبعد التأكد من خلو 
احلمام من »نساء أخريات« دخلوا اليه والقوا القبض 

على الفتاتني واحالوهما الى االختصاص.

وقال مصدر ان سيدة كويتية ابلغت عن ممارسات 
غريبة داخل احد احلمامات النسائية املغلقة ليقوم 
رجال النجدة بالتعامل مع البالغ حيث كان االعتقاد 
االولي ان احلادث عب����ارة عن فعل مخل يجمع فتاة 
وشابا لكن الصدمة ان الفعل الفاضح كان بني فتاتني 

ليتم ضبطهما واحالتهما الى االختصاص.
محمد الجالهمة - محمد الدشيش  ٭

القبض على مسحور حاول التسلل إلى العراق
أحيل مواطن الى إدارة أمن الدولة للتحقيق بعد 
ان حاول التس���لل الى العراق عبر منفذ العبدلي 
صباح أمس بعد ان ترك سيارته قرب بوابة العبور 
الرئيسية ما دعا الى رجال األمن لالشتباه بها في 
البداية خشية ان تكون ملغومة، غير ان تفتيشها 
أس���فر عن ثبوت خلوها من اي م���واد مريبة او 
مشبوهة. وقال مصدر امني ان صاحبها وهو مواطن 
في العقد الثالث من عمره مت رصده وهو يحاول ان 
يتسلل عبر الشبك احملاذي لبوابة منفذ العبدلي، 

وعليه توجه رجال األم���ن وقاموا بإلقاء القبض 
عليه، وكان حلظته���ا يهذي بكلمات غير مفهومة 
ومتت إحالته الى التحقيق، حيث اتضح انه يعاني 
من حالة نفسية ويعمل في وزارة الداخلية منذ 6 
سنوات، وبحسب شقيقه الذي حضر لتسلمه ان 
شقيقه الذي حاول التسلل »مسحور« ويعاني من 
حالة نفسية سيئة منذ عام تقريبا، وال أحد يعلم 

ملاذا يريد الذهاب إلى العراق.
عبدالهادي العجمي  ٭

محمد الجالهمة  ٭


