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»بدون« سوابق يضرب فنانة في إسطبالت الهجن

سلب إيراني 1000 دينار
بعد إمساكه من »الياقة« ودفعه في السكراب

ضرب وسلب »قاصر« في القصور
و»لبنانية« تتهم زوجها باالعتداء عليها

جثة رضيع من املستشفى إلى الطب الشرعي

محمد الجالهمة

كشــف بــالغ عــن ضرب 
فنانة من قبل »بدون« هارب 
مــن حكــم قضائي بالســجن 
ملــدة 6 أشــهر وأيضــا هارب 
مــن قضية حريــق عمد، كما 
يجري حتقيق للوقوف على 
ســبب تواجد الفنانــة داخل 

اسطبالت الهجن والعالقة التي 
تربطها باملدعى عليه. وبحسب 
مصــدر امني فــان بالغا ورد 
الى عمليــات وزارة الداخلية 
عن اعتــداء بالضرب في احد 
اسطبالت الهجن، وعلى الفور 
توجهت دورية الى موقع البالغ 
وتبني ان املبلغة فنانة ومذيعة 
مبتعدة عن الوسط الفني منذ 

فترة كانت لديها انشطة فنية 
الفتة قبل االبـتعاد.

وقالت الفنانة انها تعرضت 
للضرب من قبل بدون، وعليه 
مت توقيف البدون ومن ثم مت 
اخــذ بصمته من قبــل جهاز 
متنقل في الدورية ليتبني انه 
مطلوب للسجن 6 أشهر واجب 
النفاذ وعليه  القاء قبض في 

قضية حريق متعمد في مخفر 
العارضية، وارفقت الفنانة في 
ملف القضية التي سجلت في 
مخفر االحمــدي تقريرا طبيا 
جــاء فيــه كدمــة فــي االنف 
وكدمات في الذراعني والظهر 
حيث قالت املبلغة ان اجلاني 
لكمها في االنف وضربها على 

الظهر والذراعني.

أحمد خميس

كشــف االســتعالم عــن 
مركبــة رباعيــة الدفع كان 
يســتعملها لــص مجهول، 
انها ســرقت خــالل توقفها 
تشــغيل  وضعيــة  فــي 
مقابل صيدليــة في منطقة 
الـسالـمـــية، وان اجلانــي 
اســتغلها فــي تنفيذ واقعة 

ســلب بالقوة مستغال كون 
املركبة فارهة.

وحســب مصــدر أمنــي 
فإن وافدا إيرانيا من مواليد 
١965 يعمل تاجرا في سكراب 
امغرة تقدم إلى مخفر شرطة 
الصليبية، ســاردا ما حدث 
له بالقول: كنت أســير على 
مقربــة من مــكان عملي في 
بشــخص  وإذا  الســكراب 

يرتدي الزي الوطني يوقفني 
ويطرح علّي عدة أسئلة بعد 
أن عرفني بنفســه على أنه 
رجل مــن املباحث، ومن ثم 
نزل من ســيارته وابلغني 
بأننــي أتعاطــى املخدرات، 
وطلــب مني بعد أن أمســك 
»ياقة« قميصي ان اخرج ما 
بحوزتي من أموال ومخدرات 
على حســب زعمه. وأردف 

بالقول: أخرجت ما بحوزتي 
وكان منها ١٠٠٠ دينار، وإذا 
باللص يدفعني ويطرحني 
أرضا ويهرب إلى جهة غير 

معلومة.
وقدم الوافد املجني عليه 
رقــم لوحة املركبــة، وبعد 
االســتعالم عنهــا تبني انها 
مبلغ عن سرقتها في مخفر 

الساملية.

محمد الدشيش

تعرض قاصر كويتي من 
مواليد ٢٠١٠ للضرب املبرح 
والســلب من قبــل مجهود 
في منطقة القصور، وسلب 
اجلاني الطفل القاصر هاتفه 
احملمول من نوع سامسوجن 
»نوت فــور«، وتقــدم والد 
الطفل ببالغ الى مخفر العدان 

وســجل قضية، وأفــاد في 
التحقيقات بأنه اتصل على 
هاتف ابنه فأجابه شــخص 
يعمل في محل تلفونات في 
منطقــة العزيزيــة، وأبلغه 
بأنــه اشــترى املوبايل من 
شــخص، وزوده ببياناتــه 
ورقم التلفون. وجار استدعاء 
الشخص املذكور للمثول أمام 
جهــات االختصــاص ألخذ 

أقواله ومواجهته باملعتدى 
عليه.

من جهة أخرى، تعرضت 
وافدة لبنانية من مواليد 85 
لالعتداء بالضــرب على يد 
زوجها اللبناني اجلنســية 
على إثــر خالفــات زوجية 

نشبت بينهما.
وتقدمت الوافدة ببالغ الى 
مخفر ميدان حولي وأرفقت 

فيــه تقريرا طبيــا يوضح 
اإلصابــات التــي حلقت بها 
وســجلت قضيــة، ورفعت 
جلهات االختصاص الستدعاء 
الزوج املشكو في حقه، الذي 
دأب علــى إهانــة زوجتــه 
واالعتــداء عليهــا بالضرب  
للمثول امام جهات التحقيق 
لإلدالء بأقواله والكشف عن 

مالبسات الواقعة.

احمد خميس

أمــر وكيل نيابــة اجلهراء 
بإحالة جثة طفــل رضيع الى 
الطب الشرعي للتأكد من سبب 
وفاتــه، كان الطفــل قــد لفظ 

أنفاســه األخيرة بعــد ان ظل 
في غرفة اإلنعاش ملدة ١5 يوما.

وقال مصدر امني ان الطفل 
وصل الى مستشــفى اجلهراء 
يوم ١٧ الشــهر املاضي مصابا 

بتشنج حسب افادة والده.

ومضــى املصــدر بالقــول: 
استمر الطفل في غرفة االنعاش 
القلــب  فــي غيبوبــة، وكان 
والنبض متوقفني ويوم امس 

لفظ أنفاسه األخيرة.
من جهــة اخرى، أبلغ وافد 

مصري مخفر اجلابرية بوفاة 
والده، وانتقلت الى موقع البالغ 
دورية امنية ورجال االسعاف 
والطوارئ الطبية وبعد الفحص 
واملعاينة تبني ان الوفاة طبيعية 

وال توجد اي شبهة جنائية.

هاني الظفيري

تلقى الشاعر )ج.هـ( تهديدا بالقتل عبر الـ»سناب شات« 
اخلاص به عبر شخص مجهول الهوية، حيث ارسل الشخص 

صورة لسالح كالشينكوف الذي سيستخدمه في قتل 
الشاعر.

وبحسب مصدر امني فإن الشاعر توجه الى ادارة املباحث 
االلكترونية باالدارة العامة للمباحث اجلنائية وتقدم ببالغ 

وزودهم بالتغريدة التي حتمل صورة الكالشينكوف وتقوم 
السلطات االمنية املختصة باجلرائم االلكترونية بالتوصل الى 
صاحب الـ»سناب شاب« لضبطه واحضاره بعد تسجيل بالغ 

تهديد بالقتل.

شاعر يتهم مجهواًل بتهديده 
بالقتل عبر »سناب شات«

السالح الذي هدد به املجهول الشاعر املعروف

عثر بحوزتهم على أكياس جاهزة للبيع وكوكتيل عمالت

مداهمة جاخور تكشف عن تشكيل عصابي 
تخصص في توزيع املخدرات »ديليفري«

محمد الجالهمة

متكــن قطاع االمن اجلنائي من ضبط تشــكيل عصابي 
يقــوم بترويج املخــدرات واملؤثرات العقليــة داخل البالد. 
وفي التفاصيل، فقــد وردت معلومة من أحد املصادر تفيد 
بقيام مجموعة من االشخاص من اصحاب السلوك االجرامي 
بترويج املخدرات واملؤثرات العقلية داخل البالد مستخدمني 
مركــزا للتجمع واللقاء فيما بينهم، حيث مت تكيف عمليات 
البحــث والتحري ورصد املتهمني اثناء تواجدهم في الوكر 
اخلــاص بهم وهو عبارة عن جاخــور مبنطقة كبد، ومتت 
مداهمــة املكان وضبط  كل االشــخاص املتواجدين فيه الى 
جانــب ضبط كمية من املواد املخدرة ومبالغ نقدية جمعت 

من خالل بيع املواد املخدرة.
وبحسب مصدر امني فإن املتهمني اعترفوا بقيامهم بهذه 
االفعال غير املشــروعة وانهم في معظــم االحيان يقومون 
بتوزيع املخدرات دليفري وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة 
من املال منها عمالت خليجية وأخرى، وعليه متت احالتهم 
واملضبوطات الى جهة االختصاص التخاذ االجراءات القانونية 

بحقهم.
الــى ذلك، أكدت االدارة العامة للعالقات واالعالم االمني 
ان قطاع األمن اجلنائي مستمر في جهوده ملكافحة اجلرمية 
واحلــد منها بكل صورها وأشــكالها، والعمل على محاربة 
آفة املخدرات ومروجيها بشــتى أنواعها وطرقها حتى تظل 

املضبوطات احيلت إلى جهات االختصاصالكويت واحة أمن وأمان.

إلغاء فصل طالب من »الفنون 
املسرحية« ملخالفة اآلداب

براءة مواطن من سرقة زوجته

إلغاء إدانة طبيبة اتهمتها مريضة 
بنسيان »شاش« في بطنها

سرقة 5 رؤوس غنم
من منطقة مطربة و»نارية« في النقرة

وافدة تتهم سوريًا وأردنيًا
وابنته بسبها وقذفها

اخلادم البنغالديشي طار
بـ 300 دينار من محفظة مواطن

ضبط وإحضار مواطنة اعتدت 
على أخرى بالسب والقذف

حجز جزئي لـ »القوات اخلاصة«

عبدالكريم أحمد

أيدت الدائرة اإلدارية مبحكمة االستئناف حكم محكمة 
أول درجــة القاضي بإلغاء قرار فصل طالب من املعهد 
العالي للفنون املسرحية، وإعادته إلى الدراسة بعدما 
تذرع قرار الفصل بقيامه 

مبخالفة اآلداب العامة.
وأكــد وكيــل الطالــب 
املدعــي احملامــي حســني 
العصفور أن احلكم انتصر 
ملوكلــه الطالب الذي ظلم 
جــراء إجراءات تعســفية 
إدارة  وخاطئــة من قبــل 

املعهد.
وذكــر العصفــور أن 
املعهد يطبــق الئحة غير 
معترف بهــا لدى اخلدمة 
املدنيــة، مضيفــا: علــى 
احلكومة عمل وقفة جادة 

إزاء هذا املوضوع وإلغاء اللوائح اخلاطئة باملعهد.

أحمد خميس

برأت محكمة اجلنح مواطنا من تهمة االعتداء على 
زوجته بالضرب وســرقة مبلغ وقدرة ٢٠٠ دينار من 
حقيبتهــا، وحضر احملامي عبدالرحمــن الوطري عن 
املتهم مترافعا امام احملكمة، 
واكد ان هذه التهمة كيدية 
للضغط على املتهم لتطليق 
املجنــي عليهــا وإعطائها 
حقوقها جبرا على املتهم.

وأضاف الوطري ان هذا 
االتهام يفتقــر الى الدليل 
اليقيني الــذي تطمئن له 
احملكمة، حيث لم يشهد احد 
املارة بحدوث تلك الواقعة 
التي تدعيها املجني عليها 
وامنا هو من نسج خيالها 
وانها هربت من املتهم خوفا 
وتركــت حقيبتها وادعت 
عليــه بالباطــل مما يدخل في وجــدان احملكمة الريبة 
والشك، خصوصا انها لم تذكر هاتف اآليفون املوجود 

داخل حقيبتها في التحقيقات.

عبدالكريم أحمد

ألغت الدائرة اجلزائية مبحكمة التمييز حكم محكمة 
االستئناف القاضي باالمتناع عن النطق بعقاب استشارية 
جراحة كويتية وإلزامها بتقدمي كفالة مالية ١٠٠٠ دينار تلتزم 
فيها بحسن السير والسلوك 
ملدة 6 أشهر، وقضت مجددا 
ببراءتها من نسيان »شاش« 

داخل بطن مريضة.
وكانت املريضة قد أقامت 
الدعوى مبينة أن الطبيبة 
املتهمــة أجرت لهــا تدخال 
جراحيا إال أنها شعرت بآالم 
رغم مضي زمن على العملية، 
إلى أن اكتشــفت من خالل 
الطبية وجود  الفحوصات 
شــاش فــي مــكان العملية 
اجلراحيــة. وذكرت وكيلة 
املتهمــة احملاميــة حــوراء 
احلبيب أن الطبيب غير مســؤول عن األضرار الناشــئة 
عــن تدخل الطبيب إذ انــه ال يلتزم بنتيجة هذا التدخل، 
كمــا ال يلتزم بشــفائه أو بنجاح العمليــة التي يجريها 
لــه، ألن التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة إمنا 
التزاما ببذل عناية لكن العناية املطلوبة منه تقتضي أن 
يبذل ملريضه جهودا صادقة يقظة تتفق في غير الظروف 

االستثنائية مع األصول املستقرة في علم الطب.
وأضافــت احملامية احلبيب أن موكلتها أنكرت االتهام 
جملة وتفصيال ومن ثم يكون االتهام قد أحاط به الشكوك 
والريبــة وأن اإلثبات يتطلب أن تكون درجة اليقني التي 
تنظــم أحكام اإلدانة في أعلى مســتوياتها ألن األصل في 
اإلنســان هو البراءة. وتابعت أن موكلتها ادعت نســيان 
قطعــة قماش في منطقــة الرحم وهذا غيــر معقول ألن 
مكان العملية لم يكن في هذا املكان، بل في مكان آخر مما 

يستحيل معه ادعاء الشاكية.

هاني الظفيري

ســجلت في مخافر القشــعانية والنقرة وخيطان 
والوفرة ٤ قضايا ســرقة، ففي مخفر القشــعانية قدم 
مواطن يســكن في الواحة بالغا عن ســرقة 5 رؤوس 
غنم غالية الثمن وذلك من جاخور مبنطقة مطربة على 
طريــق العبدلي، واتهم شــخصا مجهوال هدده هاتفيا 

بالسرقة وقدم رقم هاتفه.
وفي مخفر النقرة قدم وافد مصري بالغا عن تعرض 
دراجته النارية للسرقة من قبل شخص مجهول وأحيل 

البالغ الى جهة االختصاص.
وأبلــغ وافد مصري مخفر خيطان بســرقة معدات 
تكييــف مركزي من مركبة صالــون ميتلكها، وقال ان 
السرقة وقعت عندما كانت املركبة متوقفة في ساحة 

ترابية مقابل أحد البنوك احمللية.
كذلك قــدم مواطن بالغا الى مخفر الوفرة أفاد فيه 
بسرقة مركبته األميركية، ولم يتهم أحدا، وأحيل البالغ 

الى جهة االختصاص.

محمد الجالهمة

تلقت وافدة أردنية سيال من السب والقذف والتجريح 
من قبل شخص سوري وآخر أردني.

بعد أن تطورت مشاجرة وقعت بينهم وزاد ذلك األمر 
عندما شاركت ابنة احدهما وهي أردنية في املشاجرة.
وقامــت الوافــدة األردنية بالتوجه إلى الســلطات 
االمنيــة في مخفر ميدان حولي شــاكية الثالثة الذين 

تطاولوا عليها بعد ان وصلت اخلالفات الى ذروتها.
وأفادت بأن الثالثة قاموا بسبها وقذفها بعبارات تنال 
من سمعتها وشــرفها. وأحيلت الشكوى إلى اجلهات 
االمنيــة املعنية وجار اســتدعاؤهم للتحقيق حول ما 

جاء في البالغ.

محمد الدشيش

اكتشــف مواطن أن خادمه البنغالديشــي قد سرق 
منه مبلغ 3٠٠ دينار أثناء تواجده في مسكنه مبنطقة 

الشعب. 
وكان املواطــن قد ترك محفظته التي حتتوي على 
املبلــغ في صالة املنزل وعند عودته ألخذها تبني بأن 
املبلغ طار منها وأن اخلادم غير موجود باملنزل وعلى 
الفــور توجه الــى مخفر ميدان حولــي، واتهم خادمه 

البنغالي بأنه سرق املبلغ.
وعلــني مت تســجيل قضية بالواقعــة وأحيلت الى 

اجلهات االمنية املختصة.

هاني الظفيري

نشب خالف بني مواطنتني في منطقة الرميثية وتطور 
اخلالف الى اعتداء من قبل إحداهما على األخرى بالسب 
والقذف واألفعال الفاضحة، وعلى ذلك توجهت املعتدى 
عليها الى السلطات األمنية في مخفر الرميثية وأبلغت 
عمــا تعرضت له مــن قبل املواطنة األخرى من ســب 
وقذف وفعل فاضح. وعند التحقيق في الواقعة طلب 
منهما مراجعتهما التحقيق في اليوم اآلخر الستكمال 
التحقيق، وحضرت الشــاكية ولكن املشــكو في حقها 
لــم حتضر، وعليه مت تســجيل قضيــة ضدها، وجار 
استدعاؤها الى التحقيق عن طريق الضبط واإلحضار.

أحمد خميس

أصدر مدير عــام االدارة العامة للقوات اخلاصة 
اللواء شــكري النـجـــار يوم امــس تعميما يقضي 
بحجز القوة جـزئـيـــا اعـتبارا من يوم امس حـتـى 

إشعار آخـر
ونــص التعميم على ان يتواجد نصف القوة في 
املعســكر يوميا. هذا، ولم يرد في التعميم االسباب 

التي ادت الى فرض حجز جزئي.

احملامي حسني العصفور

احملامي عبدالرحمن الوطري

احملامية حوراء احلبيب 

إيقاف كشفي التنقالت الداخلية 
واخلارجية ملنتسبي »الداخلية«

أحمد خميس

ذكر مصدر أمني مطلع أن وزير الداخلية الشيخ 
خالد اجلراح ووكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري 
اوقفا كشــفي التنقــل الداخلــي واخلارجي لبعض 

منتسبي الوزارة.
إن  املصــدر  وقــال 
القــرار جــاء بعــد ان مت 
فحص امللفــات اخلاصة 
باملنتســبني حيــث تبني 
أنه ســيكون هناك خلل 
في التوزيع األمني سيؤثر 
مســتقبال علـــى ســـير 

العمل.
أن  وكشــف املصــدر 
نتيجة الفحص واملراقبة 
لنحو 9٠٠ منتســب كان 
سيتم نقلهم الى قطاعات 
مختلفة بدون بديل حيث 

انه عندما تتم املوافقة على نقل عســكري فالبد من 
توافــر البديل عنه يخلفــه مبكانه الذي تركه حتى 
ال يتســبب خلو مكانه في أي تعطيل لســير العمل 

االمني وخاصة امليداني.
ورجح املصدر أنه سيتم تعميم النقل قريبا دون 

ان يكشف عن موعده.

الفريق محمود الدوسري

»اإلدارية« تستجوب »العدل« 
بشأن تعيينات وكالء النيابة

عبدالكريم أحمد

أصدرت الدائرة اإلدارية باحملكمة الكلية حكما انتهت 
فيه باســتجواب اجلهة اإلدارية ممثلة بوزارة العدل، 

بتعيينات وكالء النيابة.
وحددت احملكمة يوم ١١ من شــهر ســبتمبر املقبل 
موعدا لنظر هذه الدعوى وهي واحدة من عشرة دعاوى 
مماثلة أقامها احملامي محمد األنصاري، وأبقت الفصل 
فــي املصروفات واعتبرت النطق بهــذا احلكم مبنزلة 

إعالن للخصوم.
وطلبــت احملكمة مــن وزارة العــدل إيضاح بعض 
األمور واإلجابة عن عدد من االستفســارات واألسئلة، 
وهي: تقدمي الدرجات النهائية لالختبارات التحريرية 
والشفاهية واملقابلة الشــخصية، ودرجة النجاح في 
االختبارات التحريرية، وبيان ما إذا كان من املشترط 
اجتيــاز املتقدم لالختبار التحريري بداءة، ومن يحق 
لــه حق االختبارات الشــفاهية واملقابلة الشــخصية، 
وإيضاح مســألة حساب النســبة النهائية لدرجة كل 
متقدم، وســندها القانوني بتحديد قبول املتقدمني من 
احلاصلني على نســبة ٧٠%، واملعايير واألسئلة التي 
مت على أساسها تقييم كل متقدم باالختبارات الشفوية 
واملقابلة الشخصية، وطريقة توزيع الدرجات بالنسبة 
لهذين النوعني من االختبارات، ومدى مراعاة مســألة 
اجلامعة التي تخرج منها كل متقدم ومعدله احلاصل 
عليه ودور ذلك بالنســبة لتقييمه، وتفصيل درجات 
املقبولني باالختبارات التحريرية والشفوية واملقابلة 

الشخصية.


