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عقب جدل بينه وبني احملكمة

البرغش يطلب رد القضاة في قضية سحب جنسيته الكويتية
جنسياتهم جميعا. 

الدائرة اإلدارية  كانت 
باحملكمة الكلية قد قضت 
بإلغ���اء ق���رار احلكومة 
بس���حب جنس���ية عائلة 
البرغ���ش، كم���ا قض���ت 
بتعويضه���ا مببلغ 5001 
دينار، فتقدمت احلكومة 
بالطع���ن على احلكم أمام 
محكمة االستئناف، لكنها 
قضت بعدم االختصاص 

بنظر القضية.

اجللسة.
البرغش برنتا  وق���دم 
من النيابة ذكر أنه يثبت 
»العبث بالقضية«، مؤكدا 
أن القضية كانت ستنظر 
الدائرة األولى ثم مت  أمام 
حتويله���ا فج���أة للدائرة 
الثانية ولكن القاضي رفض 

النظر في هذا البرنت.
يذكر أن عائلة البرغش 
مكونة من 5٨ شخصا من 
أس���رة واحدة ومت سحب 

احملكم���ة قب���ل أن حتول 
اجللس���ة إلى سرية: ملاذا 
سحبت اجلنسية أعطني 
دليال فأنت حكم وال تكن 
القاضي  خصم���ا. فأم���ر 
البرغش  الشرطة بتسلم 
والتحفظ علي���ه إلخالله 
بنظ���ام اجللس���ة. ثم أمر 
إلى  بتحوي���ل اجللس���ة 
سرية. وطالب البرغش برد 
القاضي لوجود خصومة 
ومت تثبيت���ه في محضر 

مؤمن المصري

الدائرة اإلدارية  أجلت 
الثاني���ة مبحكمة التمييز 
أمس نظر القضية املرفوعة 
من النائب السابق عبداهلل 
البرغش وعائلته ضد قرار 
الوزراء بس���حب  مجلس 
جنس���يتهم جللس���ة 17 
مايو املقبل للبت في طلب 
الرد. وخالل اجللسة ترافع 
عبد اهلل البرغشالبرغش عن نفسه وسأل 

مباحث السالح أجنزت املهمة وأوقفت آخر بكالش وذخيرة

أجبروه على التوقف مبركبة بال لوحات في الصليبية

قضيتان جديدتان أضيفتا إلى سجل جرائم النصاب اخلليجي

تاجر »الكيف والسالح« اصطدم بالدوريات قبل السقوط

إخماد حريق بدأ بالدور الرابع وامتد للسابع في بناية بالساملية

5 مبسدس سلبوا مركبة وافد احلديثة

39 ألف دينار في ذمة العائد عبر »اإلنتربول«

العب إسكواش ضرب مدربه و»بط تواير« سيارته 
وانحاش.. وهوشة »بدون« انتهت بحجزهما

محمد الجالهمة

إدارة بحث  فتح رجال 
وحتري محافظة اجلهراء 
حتقيقا موس���عا مع وافد 
مص���ري للوص���ول إلى 

معلومات تعجل في ضبط 
الوافد  5 أشقياء س���لبوا 
سيارته حتت تهديد سالح 
ناري كان بحوزة أحدهم 
وأكد  الوافد وهو من مواليد 
19٨5 ان اجلناة كانوا عنيفني 

معه حيث ضربوه بعد أن 
قاوم سلبهم لسيارته في 
منطق���ة الصليبية وقدم 
الواف���د تق���ري���را طب��يا 
تضمن سحجات باليدين 
ونزيف���ا في األنف نتيجة 

تلقي���ه لكمة ف���ي الوجه، 
وقال الوافد انه كان يسير 
في منطقة الصليبية وإذ 
مبركب���ة رباعية ال حتمل 
إليه من  لوح���ات أش���ار 
بداخلها أن يتوقف حيث 

حاول عدم االمتثال ليقوم 
بإجباره على التوقف ومن 
مت نزل 5 أشخاص كانوا في 
املركبة وضربوه وقام اثنان 
منهم بالدخول إلى سيارته 

والهرب بها وتركوه.

أحمد خميس

سجلت قضيتان جديدتان 
إلى سجالت قضايا اخلليجي 
العائ���د م���ن القاه���رة م.م 
واملتورط في سلسلة جرائم 

نصب واحتي���ال باملاليني، 
أي���ام م���ن وصول  فبع���د 
النصاب اله���ارب في مصر 
عبر اإلنتربول الدولي تقدم 
مواطن���ان ببالغني جديدين 
مؤكدين من خاللهما تعرضهما 

للنصب مببلغ إجمالي 39 ألف 
دينار.

التفاصي���ل، تقدم  وفي 
إلى مخفر ش���رطة  مواطن 
الفحيحيل وهو املخفر الذي 
س���جلت فيه العشرات من 

املتهم، وقال  القضايا حيال 
املبلغ إنه أعطى للمدعو م.ه�.م 
مبلغ 19 ألف دينار وتعرض 
للنصب، وفي الفحيحيل أيضا 
تقدم مواطن من نفس قبيلة 
املتهم وابلغ ع���ن تعرضه 

للنصب واالحتيال من قبل 
املدعى عليه ذاته مببلغ 20 
ألف دينار، وسجلت القضية 
األولى حت���ت رقم 2016/141 
والقضي���ة الثاني���ة برق���م 

.2016/142

احمد خميس

تقدم لدى مخفر اجلهراء 
مقيم بصورة غير قانونية 
واحضر معه تقريرا طبيا 
جاء فيه كدمات وضربات 
في انحاء جسده وبسؤاله 
عن هذه اإلصابات أفاد بأنه 
تعرض لالعتداء بالضرب 

من قبل شخص بدون في 
مجمع جتاري في اجلهراء، 
فقام رجال األمن باالتصال 
على اجلاني عدة مرات ولم 
يرد على الهاتف، وفي اليوم 
التالي حضر اجلاني ومعه 
تقرير طبي أفاد بأنه تعرض 
للضرب على يد املبلغ األول 
ب���ه إصابات  وانه احدث 

خطيرة عبارة عن جروح 
قطعية وسحجات، وتبني 
ان االثنني نش���بت بينهما 
معركة متصلة احللقات، 
وبعده���ا ح���ضر اجلاني 
األول واش�������تكى اي��ضا 
الثاني واخبر رجال  على 
األم���ن ان األخير ض���ربه 
ب���ه رضوضا  واح����دث 

وس���حجات وعلي���ه مت 
تسجيل قضية تبادل ضرب 

ومت حجز االثنني.
وفي منطقة الزهراء ورد 
بالغ م���ن العمليات يفيد 
بوجود مشاجرة في مجمع 
مبنطقة الوزارات يفيد بقيام 
العب اسكواش بسب مدربه 
سبا غير مؤدب واالعتداء 

عليه بالضرب وقام ايضا 
الالعب ع���ن عمد باتالف 
اطارات س���يارة مدربه ثم 
غادر املكان وفي املخفر قام 
رجال األمن باالتصال على 
الالعب املعتدي على مدربه 
فلم يرد وعليه مت تسجيل 
قضية والطلب من املباحث 

احضار الالعب الهارب.

الس����الم وبعد اتخاذ االجراء 
القانوني الالزم توجهت قوة 
من مباحث السالح إلى مسكن 
املواطن، حيث ضبط وعثر 
في مسكنه بعد تفتيشه على 

احملميد ورئيس مركز الساملية 
اجلنوبي املق���دم رفاعي بن 
علي ورئيس مركز الساملية 

الرشاش وكمية من  السالح 
الذخيرة غير املرخصة.

املته����م  وأحي����ل  ه����ذا 
إل����ى اجلهات  واملضبوطات 

املختصة.

املقدم علي العبدالرزاق، كما 
تواجد في املوقع رجال األمن 

وعناصر الطوارئ الطبية.

وفي ش����أن آخر، متكنت 
اإلدارة العامة ملباحث السالح 
الالزمة من  التحري����ات  بعد 
ضبط مواطن يحوز س����الح 
رش����اش في منطق����ة صباح 

لإلشراف على عملية اإلخالء 
ومكافحة احلريق مدير اطفاء 
محافظة حولي العميد محمد 

املواد املخدرة وسالحا ناريا 
غير مرخص. وقد متت إحالة 
املتهم واملضبوطات على جهات 
االختصاص التخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقه.

اإلدارة العامة لإلطفاء التحقيق 
ملعرفة مالبسات الواقعة.

تواجد في موقع احلادث 

جاسم التنيب ـ هاني الظفيري

متكن����ت اإلدارة العام����ة 
ملباحث السالح )إدارة البحث 
والتحري( من ضبط مواطن 
يتاجر باملواد املخدرة ويحوز 

سالحا ناريا.
إن  التفاصي����ل،  وف����ي 
الى مدير  معلوم����ات وردت 
العامة ملباحث  اإلدارة  ع����ام 
الس����الح العميد عبدالرحمن 
الصهيل عن حيازة س����وابق 
لس����الح ومخدرات، حيث مت 
اإليعاز الى مدير إدارة البحث 
والتحري املقدم حمد العجمي 
ومساعده املقدم ناصر الوهيب 
اع����دا كمينا لضبط املتهم إال 
أن األخير اصطدم بدوريات 
املباحث خالل محاولته الهروب 
ومتت مالحقته إلى أن ضبط 
في ضاحية عبداهلل الس����الم 
وتبني أن بحوزته 3 كيلو من 

محمد الجالهمة 

أخمد رجال اإلطفاء امس 
حريقا اندلع في عمارة مبنطقة 
الساملية، وكان مركز عمليات 
اإلدارة العامة لإلطفاء قد تلقى 
بالغا في الثانية من بعد الظهر 
امس باندالع حريق ببناية في 
الساملية وعلى اثره مت توجيه 
مراكز اطفاء الساملية والساملية 
اجلنوبي واإلنقاذ الفني بقيادة 
الرائد يوسف القالف والرائد 
نواف الشويع والنقيب احمد 
العمر، حيث باش���رت فرق 
اإلطفاء بعملية اخالء السكان 
ومكافحة احلريق الذي اندلع 
في شرفة شقة بالدور الرابع 
وامتد ال���ى االدوار اخلامس 
والس���ادس والسابع، وبذل 
رجال اإلطفاء جهودا كبيرة في 
عملية اإلخالء والتي تكللت 
بالنجاح دون ان يصاب أي 
من املتواجدين، واقتصرت 
األضرار على املاديات، وفتحت 

 املخدرات واألسلحة املضبوطة عقب مطاردة في عبداهلل السالم 

.. وبعد اخماده من قبل رجال االطفاء

السالح والذخيرة التي ضبطت في صباح السالم

احلريق قبل السيطرة

مذياع على أغنية عراقية كشف عن محظورات
عبداهلل قنيص 

كشف صوت املذياع على 
أغني���ة عراقية ع���ن حيازة 
مواطن وخليجي مواد مخدرة 
وتعاطيهما، وقال مصدر أمني 
إن دورية تتبع أمن الفروانية 
وخالل جولة لها في منطقة 
الفروانية سمعت صوتا مرتفعا 
ص���ادرا عن مركب���ة ألغنية 
عراقية، وعليه مت الطلب من 
قائد املركبة التوقف لتحرير 
مخالفة مرورية »ارتفاع صوت 
املذياع«، وتبني أن قائد السيارة 
مواطن وفي حالة غير طبيعية 
وكذلك مرافقه اخلليجي مثله 
متاما وبتفتيش الشخصني مت 
ضبط كيس كميكال كذلك )2( 
ورق لف كذلك قصدير ومتت 
إحالتهما إل���ى إدارة مكافحة 

املضبوطات احيلت إلى االختصاصاملخدرات.

السائق سرق اجلمل مبا حمل بعد العودة

»مهزوز« حاول االنتحار على »اخلليج«

.. ومعاقبة دورية توقفت أمام مطعم طلباً لوجبة

افتتاح جسر التفاف على طريق الشاليهات

»الداخلية«: خَطْف طفلة وقتلها خنقاً.. »كاذب«

أحمد خميس

عمم محقق مخفر شرطة الصليبية اسم 
واف���د مصري يدع���ى )م.أ( وكذلك اوصاف 
ش���احنة كبيرة على عموم اجهزة الداخلية 
لضب���ط املتهم والتحقيق مع���ه في قضية 
سجلت عليه في مخفر الصليبية وتعلقت 
بخيانة األمانة بحاوي���ة كبيرة بها بضائع 
تقدر بأكثر من 50 ألف دينار، وفي التفاصيل: 

تقدم مواط���ن الى مخفر الصليبية وقال ان 
لديه اتفاقا مع شركة جتارة عامة ومقاوالت 
ومقرها اإلمارات وأن الشركة تزوده بالبضائع. 
وأضاف: اتفقت على صفقة وتسلم الصفقة 
سائق، مشيرا الى انه انتظر وصول الصفقة 
وهذا ما لم يحدث حيث استعلم في جمرك 
الكويت »الشحن البري« وتأكد أن الشحنة 
وصلت وكذلك السائق ولكن اختفى السائق 

وطمع في حمولة احلاوية.

هاني الظفيري

أقدم مواطن بحالة غي���ر طبيعية على 
االنتحار مبحاولة إلقاء نفسه أمام املركبات 
امل���ارة، حيث قام اللواء ركن ش���هاب حمد 
بضبط الشخص وإحالته الى مخفر الساملية، 
وقال مصدر أمن���ي ان بالغا ورد الى غرفة 

عمليات الداخلية مساء امس االول عن قيام 
شخص بتعطيل حركة السير بعد عدد من 
احملاوالت بإلقاء نفسه أمام السيارات وعندما 
حضر اللواء شهاب اس���تطاع رجاله إلقاء 
القبض على الشخص الذي تبني انه مواطن 
في العقد الرابع من العمر، وأحيل للمخفر 

لتسجيل قضية.

فرضت »الداخلي����ة« عقوبات انضباطية 
بحق اثنني من أفراد اإلدارة العامة للمؤسسات 
االصالحية بعد توقفهما أمام أحد املطاعم في 

منطقة الرقعي أثناء نقلهما لبعض النزالء.
وقال����ت االدارة العام����ة لالع����الم األمني 
ان����ه مت تناقل صورة في وس����ائل التواصل 
االجتماعي تظهر دورية تابعة لإلدارة العامة 

للمؤسسات اإلصالحية أثناء وقوفها أمام أحد 
املطاعم وبداخلها ن����زالء كان يتم نقلهم الى 
املستشفى، مما يعد إخالال انضباطيا باملكلفني 

باحلراسة.
وأك����دت االدارة انه مت اتخ����اذ االجراءات 
االنضباطية املناسبة بحق افراد الدورية بعد 

عودة النزالء الى املؤسسة اإلصالحية.

أعلنت اإلدارة العامة للمرور أنه سيتم 
صباح اليوم افتتاح جس���ر التفاف عكسي 
عل���ى طريق امللك فهد )طريق الش���اليهات 
مقابل رحال( الكيلو ٨0، بالتعاون مع وزارة 
األشغال العامة. وأهابت اإلدارة العامة للمرور 

بقائدي املركبات مستخدمي طريق امللك فهد 
)طريق الشاليهات مقابل رحال( الكيلو ٨0 إلى 
توخي احليطة واحلذر وااللتزام بالعالمات 
املرورية وإرشادات الطريق وتعليمات رجال 

املرور.

جاسم التنيب ـ هاني الظفيري

نفت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني 
صحة م���ا تناقلته بعض وس���ائل التواصل 
االجتماعي عن جرمي���ة قتل راحت ضحيتها 
طفلة في منطقة كبد. وأكدت ان ما نشر حول 
قيام مواطن مختل عقليا بخطف فتاة من أمام 
جمعية كبد وأنه هتك عرضها ثم قتلها خنقا 

غير صحيح نهائيا.

وقالت اإلدارة انه لم تس���جل قضية بهذا 
املضمون خالل األيام القليلة املاضية ولم يبلغ 
أحد عن اختفاء طفلته أو اختطافها، مضيفة 
ان ب���ث مثل هذه األخب���ار امللفقة يقع ضمن 
القانونية، وحذرت اإلدارة العامة  املس���اءلة 
للعالقات واإلعالم األمني من مغبة نشر أخبار 
غير صحيحة، مؤكدة ان أبوابها مفتوحة لكل 
وسائل االعالم الستيضاح احلقائق في حلظتها 

أوال بأول.

الالزمة ملباشرة  املستندات 
الش�����ركة لنش�����اطها عدا 
اعتم���اد التوقي���ع الصادر 
منه���ا البنتها فقد احتفظت 

به معها.
انها  وقال���ت املواطن���ة 
فوجئت باتصال من إحدى 
ش���ركات االتصال تطالبها 
مبديونية بقيم���ة 64 ألف 

دينار على شركتها.
وخالل جلسات احملاكمة 
حض���ر احمل��ام���ي عبداهلل 
العلندا ع���ن املتهم وترافع 
ش������فاهة داف��عا ببطالن 
الق���ي���د والوصف جلرمية 
التزوير في محرر رس���مي 
وتعديله���ا إل���ى تزوير في 
مح���رر عرفي كم���ا دف���ع 
بانتفاء جرمية التزوير في 
محرر عرفي لعدم تواف���ر 
الدليل  أرك���انها وانع���دام 

القانوني املعتبر.
وطالب العل��ندا بالتصدي 
للقيد والوصف بالت���عديل 
والق��ضاء ببراءة املتهم مما 

أسند إليه من اتهام.

االمتناع عن النطق بالعقوبة
وغرامة بدالً من السجن ملزوّر

مؤمن المصري 

الرابعة  الدائ���رة  قضت 
مبحكمة االستئناف برئاسة 
العنزي  أن��ور  املستش���ار 
الدقن  وأمانة س���ر أحم���د 
بتعدي���ل حك���م أول درجة 
بحبس مواطن 3 س���نوات 
مع الشغل والنفاذ عن تهمة 
التزوير وقضت باالمتناع 
عن النط���ق بعقابه على أن 
يقدم تعه���دا بكفالة مالية 
قدرها ألفي دينار يلتزم فيه 
بحسن السير والسلوك ملدة 

سنتني.
وكان���ت صاحبة إحدى 
الشركات قد ذكرت أنها مالكة 
شركة جتارة عامة ومقاوالت 
وفي بداية 2013 نشرت إعالنا 
بالصحف برغبتها في بيع 
الشركة أو تأجيرها بسبب 

مرضها.
وأضافت أن املتهم اتصل 
بها وطلب استئجار الشركة 
فت������م االتف���اق معه على 
 احملامي عبداهلل العلنداتأجيرها وقامت بتس���ليمه 


