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قبل اأخرة

{

لغم صدامي بتر ساق آسيوي وقضى
على عشرات اأغنام في طريق اأرتال

{

لم يتوقع وافد نيبالي يعمل في معهد للمساج
ف ��ي أب��وح �ل �ي �ف��ة ب��ان��ه س�ي�ت�ع��رض ل��اغ�ت�ص��اب
خ ��ال ع�م�ل��ه ف �ق��د ف��وج��ئ خ ��ال ق �ي��ام��ه بعمل
م �س��اج ل��زب��ون ب��وق��وف��ه واغ ��اق ��ه ب ��اب ال�غ��رف��ة
وااع �ت��داء عليه بالضرب واج �ب��اره على خلع
مابسه واغتصابه بطريقة وحشية تسببت
ل��ه بنزيف ح��اد .امجني عليه النيبالي تقدم

لقى سعوديان مصرعهما واصيب اثنان اثر
حادث مروري مروع وقع فجر ااول من امس
على طريق السامي كيلو «.»92
وك��ان ب��اغ ورد فجر ااول م��ن أم��س لغرفة
ع �م �ل �ي��ات ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ي �ف �ي��د ب� ��وق� ��وع ح� ��ادث
م��روري على طريق السامي وتحديدا كيلو
« »92وع �ل��ى ال �ف��ور ت��وج��ه رج ��ال ام� ��رور ال��ى

ال��ى امخفر وابلغ ان مواطنً في العقد الرابع
م��ن ع �م��ره ح �ض��ر ال ��ى م�ع�ه��د خ ��اص للمساج
وطلب اج��راء مساج ل��ه وخ��ال قيام النيبالي
بعمل امساج نهض امواطن واغلق باب الغرفة
عليه وانهال عليه بالضرب ومن ثم اغتصبه
بوحشية وبعدها اذ بالفرار.
ت � ��م ت �س �ج �ي��ل ق �ض �ي ��ة ه� �ت ��ك ع� � ��رض ب� ��ااك � ��راه
وتكليف رج��ال امباحث بضبط ام��واط��ن الذي
تم التعرف عليه.

م��وق��ع ال� �ح ��ادث ح �ي��ث ات �ض��ح ان س �ي��ارت��ن
اصطدمتا فيما بينهما ما نتج عنه مصرع
مواطنن سعودين « »32 ،18عاما واصابة
اث �ن��ن اخ��ري��ن ب �ج��روح وك �س��ور خ �ط �ي��رة تم
ن�ق�ل�ه�م��ا ب �س �ي��ارة ااس� �ع ��اف ال ��ى مستشفى
الجهراء حيث ادخ��ا غرفة العناية ام��رك��زة،
ف�ي�م��ا ت��م اس �ت��دع��اء رج� ��ال اادل � ��ة ال�ج�ن��ائ�ي��ة
والطبيب الشرعي ال��ذي ام��ر بنقل الجثتن
الى امشرحة.

قائد أمانية حاول خطف وهتك عرض
فتاة على شارع الخليج العربي
كتب منصور السلطان

تقدمت مواطنة مساء أول من أمس الى مخفر
السامية وابلغت عن تعرضها محاولة خطف
وهتك عرض من قبل قائد سيارة امانية خال
تواجدها في شارع الخليج العربي.
واف� � ��ادت ام��واط �ن��ة خ ��ال ت�س�ج�ي�ل�ه��ا ال�ق�ض�ي��ة
بانها كانت تسير بسيارتها في شارع الخليج

ال �ع��رب��ي وت�ح�ت�ف��ل ب�م�ن��اس�ب��ة ع �ي��دي ال��وط�ن��ي
والتحرير فاستوقفتها سيارة امانية الصنع
ب�ه��ا ش�خ��ص ي��رت��دي زي��ً وط�ن�ي��ً وط�ل��ب منها
ال �ص �ع��ود ال� ��ى ال� �س� �ي ��ارة وب �ع ��د رف �ض �ه��ا ن��زل
وح��اول خطفها بالقوة فقاومته واذ بالفرار
واستطاعت التقاط رقم لوحة سيارته.
ت ��م ت �س �ج�ي��ل ق �ض �ي��ة م �ح��اول��ة خ �ط��ف ب��ال �ق��وة
وهتك عرض.

هاف لوري صدم «بانشي» تقوده
شرطية في كبد

كتب فيحان العازمي

ادخ �ل��ت ف �ت��اة ك��وي�ت�ي��ة ت�ع�م��ل ف��ي ال�ش��رط��ة ب��رت�ب��ة وك �ي��ل ع��ري��ف غرفة
العناية امركزة في مستشفى الفروانية بعد تعرضها لحادث خال
قيادتها «بانشي» في منطقة كبد.
وف��ي ال�ت�ف��اص�ي��ل ب��ان ف �ت��اة ك��وي�ت�ي��ة ت�ب�ل��غ م��ن ال�ع�م��ر  27ع��ام��ا تعمل
عسكرية برتبة وكيل عريف كانت تلهو من خال قيادتها «بانشي»
ف��ي ج��واخ�ي��رك�ب��د وف �ج��أة ص��دم�ه��ا ه��اف ل ��وري ي �ق��وده واف ��د اس�ي��وي
ل��م يستطع ت�ج��اوزه��ا فاصيبت ب�ج��روح وك�س��ور خ�ط�ي��رة ،ت��م نقلها
بسيارة ااسعاف الى مستشفى الفروانية حيث ادخلت غرفة العناية
امركزة.

مواطن وسوري ومصري وصومالي كسروا
عظام باكستاني في أبوحليفة
كتب فيحان العازمي

اق��دم م��واط��ن برفقته  3واف��دي��ن م��ن الجنسية الصومالية والسورية
وام�ص��ري��ة على ض��رب واف��د باكستاني وتكسير عظامه ف��ي منطقة
ابوحليفة اسباب خاصة بن امواطن وامجني عليه الباكستاني.
ال��واف��د الباكستاني وب�ع��د تعرضه للضرب ام�ب��رح على ي��د ام��واط��ن
واص��دق��ائ��ه ال �ث��اث��ة ت��وج��ه ال ��ى م�س�ت�ش�ف��ى ال �ع ��دان ح�ي��ث ت��م ع��اج��ه
واح �ض��ر ت�ق��ري��را ط�ب��ي وت��وج��ه ال��ى مخفر ابوحليفة وس�ج��ل قضية
اف ��اد خ��ال�ه��ا ان��ه ع�ل��ى خ��اف س��اب��ق م��ع ام��واط��ن وف��وج��ئ ب��ه ومعه
« »3اشخاص بايقافه في الطريق وااع�ت��داء عليه بالعصي وااات
الحادة حتى اغمي عليه .تم تسجيل قضية جناية اعتداء واذى بليغ
واحالتها الى النيابة وتكليف امباحث بضبط الجناة.

«متهالكة» كشفت مصريً
يبيع الخمور في خيطان

كتب منصور السلطان

ألقى رج��ال دوري��ات الفروانية القبض على واف��د مصري بحوزته 5
زجاجات خمور مستوردة في منطقة خيطان.
ووف��ق م�ص��در ب��ان خ��ال ت�ج��ول اح��دى دوري ��ات ن�ج��دة ال�ف��روان�ي��ة في
منطقة خيطان اشتبه شرطياها بسيارة متهالكة ،وبعد الطلب من
قائدها التوقف ح��اول الهرب فتم ضبطه ،حيث اتضح بانه مصري
الجنسية وخال التحقيق معه عن سبب هروبه اعترف بان بحوزته
 5زج��اج��ات خمر مستوردة ك��ان ينوي بيعها على أح��د الزبائن في
خيطان ،وعليه تم احالته والخمور الى امخفر.

ألغت محكمة الجنايات امستأنفة برئاسة امستشار
هاني الحمدان حكم أول درجة القاضي بحبس وافد
ع��رب��ي أرب ��ع س �ن��وات م��ع ال�ش�غ��ل وال�ن�ف��اذ وتغريمه
أرب �ع��ة آاف دي �ن��ار واب� �ع ��اده ع��ن ال �ب��اد ف��ي قضية
حيازة واحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي وقضت
مجددً ببراءته مما اسند اليه.
ح�ي��ث أس �ن��دت ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ال��ى ام�ت�ه��م ان��ه ح��از

واح� ��رز م��ادت��ن م �خ��درت��ن «ال�ح�ش�ي��ش واأف �ي ��ون»،
وذل � ��ك ب �ق �ص��د ال �ت �ع��اط��ي .وت �ت �ل �خ��ص ال��واق �ع��ة بما
شهد به ضابط الواقع بالتحقيقات فبعد انتهائه
من ضبط وتفتيش شخص ومسكن اح��د امتهمن
واث�ن��اء خ��روج��ه م��ن ام�ن��زل ال��ذي ت��م تفتيشه شاهد
امتهم يقف ام��ام امنزل وكانت حالته غير طبيعية
فقام بضبطه وتفتيشه فعثر معه على كيس بداخله
س �ب��ع ق �ط��ع م � ��ادة ال �ح �ش �ي��ش ب ��ااض ��اف ��ة ال� ��ى علبة
باستيك بداخلها قطع صغيرة م��ادة داكنة اللون

حمد امطر

خ � � � ��ال ج � �ل � �س � ��ة ،و أن � � � ��ه ت��م
ت�س�ج�ي��ل ق�ض�ي��ة س��ب وق��ذف
ح � �م � �ل� ��ت رق � � � ��م 298/2012
«جنح».

سارة ادريس  3تهم وهي الطعن «علنً بالذات
اأميرية وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام
الهاتف» .والجدير بالذكر أن النيابة العامة قد
أخلت سبيل ادريس بكفالة مالية وقدرها ألف
دينار بعد أن كانت ادري��س واح��دة من ضمن
م �ج �م��وع��ة م �غ��ردي��ن آخ ��ري ��ن ت ��م اس �ت��دع��اؤه��م
وحجزهم لعدة أيام لذات السبب.

محام سنة وكفالة  2000دينار لوقف
حبس ٍ
النفاذ إساءته للقضاء عبر «تويتر»

البراءة ً
بدا من حبس وافد عربي  4سنوات
بتهمة تعاطي امخدرات
كتب مشعل عبداه

الجنايات أجلت قضية امغردة
سارة إدريس إلى  27مارس

أجلت محكمة الجنايات امس قضية أمن دولة
وام �ت �ه��م ب�ه��ا م �غ��ردة ت��وي�ت��ر «س� ��ارة ادري� ��س»
بالتعرض للذات اأميرية الى جلسة  27مارس
لاطاع وااستعداد.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى امتهمة

الراعي مصاب واأغنام نافقة حوله

مصرع سعودين في حادث مروري
مروع على طريق السامي
كتب منصور السلطان

ت� � �ع � ��رض ل� �ل� �ب� �ص ��ق وال � �س� ��ب
وال � � �ق � ��ذف م � ��ن ق� �ب ��ل ال� �ن ��ائ ��ب
الجويهل على مرأى ومسمع
م� ��ن أع � �ض � ��اء م �ج �ل��س اأم � ��ة

كتب مشعل عبداه

مواطن اغتصب نيباليً عمل له
«مساج» في أبوحليفة
كتب فيحان العازمي

محمد الجويهل

كتب مشعل عبداه

كتب منصور السلطان

انفجر لغم ص��دام��ي ب��راع��ي أغ�ن��ام اس�ي��وي تسبب ف��ي بتر ساقه
ونفوق عدد من اأغنام خال رعيه على طريق اارتال كيلو .10
وف��ي التفاصيل كما رواه ��ا م�ص��در أم�ن��ي ان م��واط�ن��ً اب�ل��غ غرفة
عمليات ال��داخ�ل�ي��ة ان راع��ي اأغ �ن��ام ال��ذي يعمل ل��دي��ه ق��د اتصل
عليه وابلغه بانه تعرض اصابة نتيجة انفجار لغم على طريق
اأرت� ��ال ،وع�ل��ى ال �ف��ور ت��وج��ه رج ��ال اأم ��ن وااس �ع��اف ال��ى موقع
ال�ب��اغ ،حيث عثروا على ال��راع��ي اآس�ي��وي وق��د تعرض اصابة
وبتر ساقه وبجانبه عدد من اأغنام نافقة بسبب انفجار لغم من
مخلفات الغزو الصدامي للكويت عام  ،1990فتم نقل اآسيوي
ال ��ى م�س�ت�ش�ف��ى ال �ج �ه ��راء ،ح�ي��ث ادخ� ��ل غ��رف��ة ال �ع �ن��اي��ة ف�ي�م��ا تم
استدعاء رجال مكافحة امتفجرات مسح امنطقة من األغام.

ق�ض��ت محكمة ال�ج�ن��ح ام��س
ب� ��رئ� ��اس� ��ة ال � �ق� ��اض� ��ي م �ح �م��د
جعفر بحبس النائب امبطلة
ع�ض��وي�ت��ه م�ح�م��د ال�ج��وي�ه��ل
ش� �ه ��رً م ��ع ال �ش �غ��ل وال �ن �ف��اذ
والزامه بأن يؤدي الى النائب
ام �ب �ط��ل ح �م��د ام� �ط ��ر  5ااف
دينار على سبيل التعويض
ومبلغ دينار أتعاب محاماة،
وذل� ��ك ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة «ب �ص��ق»
ال�ج��وي�ه��ل ب�ح��ق ام �ط��ر تحت
ق� �ب ��ة ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال � �س� ��ال� ��م ف��ي
امجلس  2012امبطل.
وك��ان امطر أبلغ رج��ال اأمن
ف ��ي م�خ�ف��ر ال �ص��ال �ح �ي��ة ب��أن��ه

تشبه مخدر اأفيون وبمواجهة امتهم بامضبوطات
اقر باحرازها للتعاطي ،وبسؤاله بالتحقيقات انكر
ااتهام امسند اليه واعتصم باانكار طوال مراحل
ام �ح��اك �م��ة ،وح �ض��ر ام ��ام ام�ح�ك�م��ة ام �ح��ام��ي س�ع��ود
ال�ش�م��ري ودف ��ع ب�ب�ط��ان اس�ت�ي�ق��اف رج ��ال ام�ب��اح��ث
امتهم ومن ثم كافة ااجراء التي تلتها ودفع ببطان
اجراءات القبض والتفتيش بحق موكله وأخيرً دفع
بانتفاء اركان حيازة امواد امخدرة بقصد التعاطي
وطالب بالبراءة موكله.

ق �ض��ت م�ح�ك�م��ة ال �ج �ن��ح ب�ح�ب��س م �ح��ام س �ن��ة مع
الشغل وك�ف��ال��ة  2000دي�ن��ار ل��وق��ف ال�ن�ف��اذ لحن
سريان الحكم في الشكوى امرفوعة من  7قضاة
ضده بتهمة ااساءة للقضاء.
وكان قسم الجرائم االكترونية في اادارة العامة
للمباحث ال�ج�ن��ائ�ي��ة اس�ت��دع��ى ام�ح��ام��ي لسماع

اقواله حول الشكوى امرفوعة ضده من قبل عدد
م��ن القضاة ال��ذي��ن اتهموه فيها بقيامه بسبهم
وق��ذف�ه��م م��ن خ��ال م��وق��ع ال �ت��واص��ل ااجتماعي
«التويتر».
وكان امحامي قد نفى ما نسب اليه مؤكدا أنه لم
يقصد امساس بالقضاء الكويتي اطاقا وانما
قصد في تغريداته بعض اجهزة القضاء العربية
التي اندلعت بها الثورات.

تأجيل قضية فريق عمل أخبار
قناة «اليوم» إلى  10أبريل
كتب مشعل عبداه

أرج��أت محكمة الجنايات قضية أم��ن ال��دول��ة امتهم فيها فريق
عمل «اأخبار» في قناة اليوم الى جلسة  10أبريل لعرض القرص
ام��دم��ج «س��ي .دي» .وك��ان مذيعا «أخ�ب��ار» ف��ي القناة واج�ه��ا في
القضية تهمً مختلفة على خلفية تاوة بيان «اأغلبية امخلوعة»
في نشرة اأخبار تسبب بااخال باأمن العام والتحريض على
ً
اثارة الفن لكنهما انكرا تلك التهم جملة وتفصيا .وحضر مع
امتهمن امحاميان محمد الحميدي وعبير الحداد في النيابة
العامة وأكدا ان امتهمن التزما بامادتن  36و 37من الدستور
اللتن تكفان حرية التعبير وحرية الصحافة ،موضحن ان
قانون امرئي وامسموع يجيز التعبير عن وجهات النظر طاما
هدفت للصالح العام ولم تعمد ااساءة أي طرف.

{

امحامي سلطان العجمي

ت �ق��دم ام �ح��ام��ي س�ل�ط��ان ح�م��د ال�ع�ج�م��ي ب��دع��وى ن ��دب خ�ب�ي��ر طبي
ض��د مستشفى خ��اص واخ�ص��ائ��ي اان��ف وااذن والحنجرة ب��ذات
ام�س�ت�ش�ف��ى وذل ��ك ارت �ك��اب ااخ �ي��ر اخ �ط��اء م�ه�ن�ي��ة ج�س�ي�م��ة اث�ن��اء
اجرائه عملية الترقيع اذن موكله وما نتج عنها من اخطار تهدد
صحته وتزيد من معاناته.
وتتلخص تفاصيل الشكوى ان موكله يعاني من ضعف بالسمع
ب ��ااذن ال�ي�س��رى ف��ذه��ب للعاج بمستشفى خ��اص متخصص في
العاج وقد تم توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة ااخصائي وتبن
له وجود ثقب بطبلة ااذن اليسرى مع التهاب بااذن الوسطى وتم
اع �ط��اؤه ال �ع��اج ال ��ازم م��ع ال�ن�ص��ح ب��اج��راء عملية ت��رق�ي��ع الطبلة
وبتاريخ اخ��ر ت��م اج��راء عملية الترقيع وراج��ع امستشفى وكانت
الرقعة سليمة واعطي امضاد الحيوي الازم وبعد مراجعة اخرى

كتب مشعل عبداه

{

كتب مشعل عبداه

تبن وجود افرازات في ااذن والتهاب حاد بااذن الوسطى وتبن
للطبيب امختص انه يعاني من ارتداد الثقب بطبلة ااذن اليسرى
مرة ثانية وكأن شيئً لم يكن من قبل .واضاف سلطان العجمي في
الشكوى انه بعرض موكله على اساتذة وكبار ااطباء امختصن
اف��ادوا بانه ا يمكن اج��راء عملية ترقيع لطبلة ااذن اليسرى مرة
ثانية نظرا ما ارتكبه ااخصائي من اخطاء مهنية جسيمة اثناء
اجرائه عملية الترقيع في امرة ااولى وارتداد الثقب مرة ثانية وما
نتج من اخطار تهدد صحته وتزيد معاناته .وانهى العجمي ما
كان ما اتاه ااخصائي يعد خطا بينا وانحرافا عن ااصول امهنية
امتبعة وامرعية حيث تسبب في اح��داث اض��رار جسيمة وفادحة
موكله تمثلت في اصابته بعاهة مستديمة بااذن اليسرى افقدته
اامل في عدم استفادته بحاسة السمع بها طيلة حياته بما يكون
اام��ر معه ت��واف��ر عناصر امسؤولية التقصيرية الثاثة م��ن خطا
وضرر وعاقه سببية تربط بينهما.

حبس الجويهل شهرً مع النفاذ وتغريمه
 5اآف دينار لـ «بصقه» على امطر

{

شكوى ضد مستشفى خاص أخطاء مهنية
أثناء إجرائه عملية ترقيع مواطن
دفتر أحوال
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حادث مروري على طريق أم الحمام
يودي بحياة مواطن وبدون
كتب فيحان العازمي

تسبب ح ��ادث م ��روري م ��روع ع�ل��ى ط��ري��ق أم
الحمام في كبد بمصرع شاب كويتي وبدون
واصابة ثالث بجروح وكسور.
ووف� � ��ق م� �ص ��در أم� �ن ��ي أف� � ��اد ب � ��ان ف � ��ور ورود
ب ��اغ ع��ن وق ��وع ح ��ادث م� ��روري ع�ل��ى ط��ري��ق
أم ال �ح �م��ام ف ��ي ج��واخ �ي��ر ك �ب��د ت��وج��ه رج ��ال

ال��دوري��ات ال��ى م��وق��ع ال �ح��ادث ،ح�ي��ث اتضح
ان س�ي��ارت��ن اصطدمتا ون�ت��ج ع��ن التصادم
وف ��اة ش��اب ك��وي�ت��ي وب� ��دون ب�ع��د تعرضهما
اصابات في ال��رأس ونزيف داخلي واصابة
مواطن بجروح وكسور ،فتم نقل امصاب الى
مستشفى الفروانية ،فيما باشر رجال اأدلة
ال�ج�ن��ائ�ي��ة ن�ق��ل ال�ج�ث�ت��ن ال��ى اادارة ال�ع��ام��ة
لأدلة الجنائية.

براءة  4أحداث كويتين من سلب
آسيوي بالقوة
كتب مشعل عبداه

ق�ض��ت محكمة ال�ج�ن��اي��ات ب �ب��راءة  4متهمن من
تهمة السلب بالقوة وااعتداء بالضرب .حيث ان
النيابة العامة أسندت للمتهمن أنهم سلبوا وآخر
مجهول امبلغ النقدي امبن قدرً باأوراق وامملوك
للمجني عليه عن طريق استعمال العنف ضده
للتغلب على مقاومته أثناء فعل ااختاس بقصد
اعاقته بأن أمسكوا به وتعدوا عليه بالضرب الذي
أف�ض��ى إل��ى إص��اب�ت��ه ب��ال�ج��روح امبينة بالتقرير
الطبي اأولي فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك
الوسيلة من ااستياء على امسروقات حال كون

ً
السرقة حدثت ليا بالطريق العام وعلى النحو
امبن بالتحقيقات .وطلبت النيابة عقاب امتهمن
ً
بامادتن  225و  226أوا  -ثانيً  -ثالثً من قانون
ال �ج��زاء .وتتلخص ال��واق�ع��ة فيما أب�ل��غ وش�ه��د به
امجني عليه بالتحقيقات بانه وحال سيره على
اأق� ��دام ف��ي ال�ط��ري��ق ال �ع��ام ف��وج��ئ ب�ت��رج��ل أرب�ع��ة
أش �خ��اص م��ن م��رك�ب��ة ك��ان��ت متوقفة ع�ل��ى ق��ارع��ة
الطريق وقاموا بااعتداء عليه بالضرب واحداث
إصاباته على النحو ال ��وارد بالتقرير الطبي ثم
فوجئ بامتهم اأخير قائد امركبة سالفة البيان
بالترجل من مركبته وقيامه بسلب مبلغه النقدي
ثم فروا جميعا هاربن.

العثور على متعاط بجانب مجمع تجاري
كتب منصور السلطان

نقل رجال امن حولي مساء ااول من أمس شابً
كويتيً مغمي عليه بجانب مجمع تجاري في
منطقة جنوب ال�س��رة اث��ر تعاطيه جرعة زائ��دة
م��ن ام �خ��درات ال��ى امستشفى .وف��ي التفاصيل
كما رواها مصدر امني ل� «النهار» ان باغا ورد
مساء ااول م��ن أم��س لغرفة عمليات الداخلية

يفيد بوجود شخص مغمى عليه بجانب مجمع
ت �ج��اري ف��ي ج�ن��وب ال �س��رة ،وع�ل��ى ال �ف��ور توجه
رج��ال امن حولي الى موقع الباغ حيث عثروا
على شاب اتضح انه كويتي يبلغ من العمر 23
عاما مغمى عليه نتيجة تعاطيه جرعة زائ��دة
من ام�خ��درات وبجانبه ادوات تعاط وكيس به
مادة «هيروين» ،فتم نقله بسيارة ااسعاف الى
امستشفى حيث ادخل غرفة العناية.

