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ضبط 96 زجاجة خمر

عربي التهم خادمة شقيقته خالل 
تواجدها في العمرة

9 مصابني في مشاجرة دامية 
بني بدون وسوريني

سرقة 500 دينار من مواطنة خالل »التراويح«

تقدم محامي السفارة الفلبينية ببالغ يوم 
امس الى مخفر الفروانية متهما وافدا عربيا 
باالعتداء على خادمة فلبينية مرتني خالل 

سفر مخدومة املجني عليها الى العمرة.
وقال احملامي والذي اصطحب معه املجني 
عليها والبالغة 35 عاما ان الوافدة الفلبينية 
متكنت من الهرب واللجوء الى سفارة بلدها، 
مش���يرة الى ان كفيلتها غادرت الى العمرة 
برفقة زوجها وتركت شقيقها البالغ من العمر 

42 عاما.

وأضافت املجن���ي عليها يوم الواقعة اي 
امس األول فوجئت بشقيق مخدومتي يدخل 
الى غرفتي وحينما قاومته ضربني واعتدى 
علي مرتني مشيرة الى انها انتظرت حلني نوم 

املتهم وغادرت الى مقر سفارتها.
هذا، وسجلت قضية مواقعة باإلكراه ومت 
توقيف املتهم والذي انكر، اال ان املجني عليها 
تقرر إحالتها وإحالة املتهم الى الطب الشرعي 

للوقوف على حقيقة االعتداء.
محمد الجالهمة  ٭

خلفت مش���اجرة بني عائلتني في منطقة 
القصر 9 مصابني من بينهم امرأة وس���جلت 
قضية ومت تشديد احلراسة على املتشاجرين 
الذين نقلوا للمستش���فى ونظ���ارة املخفر 
عن طريق أوامر مدير ام���ن اجلهراء اللواء 
دليهي الهاجري وقائد املنطقة العقيد صالح 
الدع���اس اللذين لعب���ا دورا في حفظ األمن 
داخل اروقة املستشفى وعدم تكملة املشاجرة 
التي جتمع نحو 20 شاب من أقارب الطرفني 

املتشاجرين.
وقال مصدر امني ان بالغا ورد الى غرفة 
العمليات يفيد بوقوع مشاجرة بني عائلتني 
واحدة من فئة البدون والعائلة الثانية من 

اجلنسية السورية ليهرع رجال األمن بتعليمات 
اللواء الهاجري وتنفيذ العقيد الدعاس الذي 
توج���ه الى املوقع فور ورود البالغ مبنطقة 
القص���ر قطعة 2 ومت فض املش���اجرة ونقل 
املصابني من الطرفني بعد تبادلهم الطعنات الى 
املستشفى وأضاف املصدر ان بداية املشاجرة 
كان���ت بني االطف���ال الصغ���ار فتطور األمر 
حتى وصل الى التشابك باأليدي واستخدام 
األسلحة البيضاء فيما حاولت امرأة مسنة 
فض االشتباك اال انها تعرضت للضرب ليتم 
ضبط االطراف وتسجيل قضية لكال الطرفني 

حملت مسمى التبادل بالضرب.
هاني الظفيري  ٭

فوجئت مواطنة بع���د خروجها من صالة 
التراويح بزجاج مركبتها قد كس���ر وسرقت 
من داخلها حقيبة يدها التي وضعت املواطنة 
بداخله���ا 500 دينار وهاتفها النقال الذي كان 
يحتوي على صور ألحد األعراس النس���ائية 

وسجلت قضية في مخفر الصليبية.
وقال مصدر امني ان املجني عليها وجدت 
زجاج مركبتها بعد انتهاء صالة التراويح هشم 
بالكامل لتتج���ه الى رجال االمن الذين حققوا 

معها ومت رفع البصمات.
ومن جانب آخر، تقدم مواطن ملخفر سعد 
العبداهلل ببالغ عن تعرض منزله الى السرقة 
وقال املواطن انه لم يجد مبلغا من املال وذهبا 
وجوازات س���فر أفراد أسرته الذين عادوا الى 
املنزل بعد رحل���ة عائلية ليص���دم باختفاء 
األموال ليتم تسجيل قضية سرقة عن طريق 

التسور.
هاني الظفيري  ٭

متكن رجال االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
� ادارة املكافحة احمللية � من القاء القبض على 
مواطن وبحوزته 96 زجاجة خمر، وجار البحث 

عن شريكه بعد ان توارى عن االنظار.
وكانت معلومات وردت من احد املصادر 
السرية عن قيام مواطنني باالجتار في اخلمور 
غير عابئني بحرمة الشهر الفضيل وال رادع 
لهم من دين او ضمير، وعلى الفور مت تشكيل 
فريق للبحث والتح����ري وجمع املعلومات، 
ومت التأك����د من انهما قاما بجلب اخلمور من 

احدى الدول املجاورة بعد ان مت اخفاؤها داخل 
كراتني خاصة بصابون س����ائل، ومت االتفاق 
على ش����راء كمية من اخلمور لاليقاع بهما، 
وعند التسليم والتسلم حاوال الهرب ومتت 
مطاردتهما والقبض على احدهما الذي وجد 
بحوزته مفاتيح املخزن اخلاص لتخزين هذه 
اخلمور وتوارى اآلخر ع����ن االنظار ومازال 

البحث جار عنه.
هذا وجار التحقيق مع من مت ضبطه الحالته 

واملضبوطات الى جهات االختصاص.

املتهم اخلمور املضبوطة 

مطلوب لـ 3 »جنائية« ومديونية بـ 100 ألف 
وآخر بـ 15 حبة في عهدة جندة األحمدي

أحال رجال جندة األحمدي الى إدارة التنفيذ 
اجلنائ���ي واإلدارة العام���ة ملكافحة املخدرات 
مواطنني جرى ضبطهما خالل نشاط لهما أمس 
األول. وقال مصدر امني ان رجال جندة األحمدي 
وخالل حملة لهم في منطقة الفحيحيل أوقفوا 
مواطنا بعد االشتباه، وباالستعالم عنه تبني 
انه مطلوب ل� 6 قضايا، بواقع 3 قضايا جنائية 

و3 قضايا مدني���ة وبلغت املديونية املطلوبة 
عليها 100 ألف دينار.

وفي منطق���ة أبوحليفة وخالل حملة على 
الطريق الس���احلي جرى توقيف مواطن عثر 
معه على 15 حبة مخدرة لتتم إحالته الى اإلدارة 

العامة ملكافحة املخدرات.
محمد الجالهمة  ٭

مباحث العاصمة أغلقت ملفات 18 قضية
سرقة وسلب باإلكراه بتوقيف تشكيل رباعي

متك���ن رج���ال ادارة بحث 
العاصمة  وحتري محافظ���ة 
م���ن توقيف ش���بكة رباعية 
تخصصت الشبكة في قضايا 
الس���رقة والس���رقة باالكراه، 
وبلغت القضايا التي اتهم فيها 
اعضاء الشبكة 18 قضية ما بني 

سرقة وسلب.
وقال مصدر امني ان تعدد 
قضايا السرقة خاصة في منطقة 
الشويخ وايضا السلب باالكراه 
والذي يستهدف وافدين ويتم 
انتحال صفة رجال  بأسلوب 
املباحث مت اس���تخدام العنف 
العاصمة  دفع مبدير مباحث 
الى تش���كيل فريق امني كلف 
باالنتش���ار املكثف في منطقة 

الشويخ.
واضاف املصدر: اس���تطاع 
رج���ال املباحث وبع���د مزيد 
من التحريات حتديد اوصاف 
مركبة تستخدم في اجلرائم، 
ليتم ضبط صاح���ب املركبة 

الذي اعترف بارتكابه جرائم 
سرقة وسلب مبشاركة زمالئه 
والذين القي القبض عليهم تباعا 

واعترفوا بسرقاتهم.
 كما مت اس���تدعاء وافدين 
تعرضوا للسلب والذين تعرفوا 
على املتهمني من خالل طابور 

عرض.
واك���د مصدر أمني على أن 
هذه القضية تستدعي االنتباه 
لك���ون املتورطني في اجلرائم 

من األحداث،
مش���يرا إلى ان التحقيقات 
مع املتهم���ني تبني من خاللها 
أنهم يقمون بسرقة مركبات عن 
طريق مفتاح مصطنع ومن ثم 
استخدام السيارات املسروقة 
ف���ي جرائم جديدة كالس���لب 

باالكراه.
ونوه املصدر إلى ان املتهمني 
ج���رى احالتهم إل���ى النيابة 

العامة.
عبداهلل قنيص الشبكة الرباعية بعد توقيفها من قبل مباحث العاصمة ٭

النائب قضى 6 ساعات في مقر املباحث اجلنائية بعد رفضه دفع املبلغ

محمد هايف يدفع كفالة الـ 2000 دينار 
منعاً لتجمهر املواطنني واالصطدام مع قوات األمن

أخلت النيابة العامة س���بيل 
النائب محمد هايف املطيري بعد 
أن دفع كفالة مقدارها 2000 دينار 
وذلك استجابة لضغوط الساعني 
للصلح، وق���ال أحد فريق دفاع 
النائب احملامي دومي املويزي ان 
النائب محمد هايف استجاب لدفع 
املواطنني  الكفالة منعا لتجمهر 
واالصطدام مع قوات األمن وحفظا 
القانون خاصة  لألمن وتطبيق 

واننا في أيام عبادة وجتهد.

االضرار بمصالح الكويت

وكانت النيابة العامة قررت 
فج���ر امس حبس النائب محمد 
العرض  هايف املطي���ري حلني 
عليها مرة أخرى بعد رفضه دفع 
كفالة بقيمة 2000 دينار إلخالء 
س���بيله بعد التحقيق معه على 
خلفية قضية أمن الدولة املرفوعة 
ضده من وزارة الداخلية واملتهم 
فيها باإلضرار مبصالح الكويت 
العالقات مع  وتعريضها لقطع 

دولة صديقة.
العامة  النيابة  حيث أسندت 
للنائب هايف تهمة إذاعة أخبار 
كاذبة عن األحوال الداخلية للبالد 
باإلضاف���ة إلى تهدي���د وترويع 

السفير السوري لدى الكويت.

هايف ينكر

وقد أنكر هايف االتهامات جملة 
وتفصيال مؤكدا أن ما أعلنه لم 
يكن له عالقة بتهديد السفير أو 
ترويعه وقال: لو كان السفير قد 
مت ترويعه لكان قد غادر البالد 
إال أنه مازال يصول ويجول في 
البالد ويحضر الوالئم والغبقات 

الرمضانية.
وقد طلب وكيل النيابة حمود 
الشامي من النائب هايف أن يقف 
ي���رى مالبس���ه، وعندما  حتى 
النيابة  وقف هايف بدأ وكي���ل 
في تسجيل ما يرتديه فذكر أنه 
يرتدي دشداشة بيضاء وغترة 
بيضاء وحذاء أس���ود. فقال له 

هايف: وعقال أسود.
وقد اعت���رض النائب محمد 
هايف على بع���ض األمور منها 
استدعاؤه في يوم إجازة وأننا في 
العشر األواخر من رمضان حيث 
صالة القيام، وعندما استأذن ألداء 
صالة القيام والعودة مرة أخرى 
النيابة طلبه  للتحقيق رفضت 
ومت تثبيت هذا الطلب في محضر 

التحقيق.
كما اعت���رض هايف على أن 
تتولى نيابة العاصمة التحقيق 
في ه���ذه القضية لكون مديرها 
ابن وكيل وزارة الداخلية السابق 
حيث إن هناك خالفا وقضية بني 

وقاله، ورد عليه ولم تكن على 
الواقع شيئا حتى تكون  أرض 

بهذا التهويل الذي صورت؟

الكيدية واضحة

وأكد ان الكيدية واضحة في 
هذه القضية جتاه األخ هايف ألنه 
من معارضي الرئيس واستجوبه 
3 مرات وي���راد التضييق عليه 
وتخويف النواب من ان يقوموا 

بواجبهم.
وتابع: »نحن نقول هيهات ان 
نخشى في اهلل أو ان نتوانى في 
أو نقوم بواجباتنا  أمانتنا  أداء 
ومسؤولياتنا ونحذر من التمادي 
الفاس���د  وبالذات م���ن اإلعالم 
وبالذات م���ن إعالم الرئيس في 
التمادي بقضية األخ هايف التي 
هي كرة ثلج تتدحرج خاصة بعد 
اخلطأ اجلسيم وغير املقبول في 
االعتداء على حرية محمد هايف 
بحجزه واالعتداء على السلطة 

التشريعية«.

احتجاز غير مبرر

وقال النائ����ب مبارك الوعالن 
متسائال: اين دور رئيس املجلس 
في الدفاع عن زميله وعن املؤسسة 
التشريعية، مطالبا باالفراج الفوري 

عنه.
من جهته، قال النائب د.جمعان 
احلربش ان ما يتعرض له النائب 
محم����د هايف غير مب����رر ويثير 
االستغراب، مطالبا بضرورة االفراج 

عنه فورا.
واستغرب النائب فالح الصواغ 
االستدعاء واحلجز الذي تعرض له 
النائب محمد هايف في يوم اجازة 
وفي العش����ر االواخر من رمضان 
بسبب قضية واضحة للعيان وهي 

رأي استشار فيه العلماء.
وطالب النائ����ب د.ضيف اهلل 
أبورمية النيابة بضرورة االكتفاء 
بكفالة النائب محمد هايف بضمان 
محل اقامته فهو عضو مجلس امة 

وشخصية عامة.
وقال النائب علي الدقباسي ان 
حجز النائ����ب محمد هايف لعدم 
دف����ع كفالة ال مبرر له، خصوصا 
ان عنوانه معروف ونتضامن معه 

باالفراج عنه فورا.
كما رفض النائب خالد الطاحوس 
احتجاز النائب محمد هايف على 
خلفية قضية رأي، خصوصا انه 

نائب ميثل االمة. 
النائ����ب د.وليد  اعل����ن  كم����ا 
الطبطبائي تضامن����ه مع النائب 
محمد هايف بع����دم دفع الكفالة، 
العامة باالفراج  النياب����ة  مطالبا 

عنه فورا.
مؤمن المصري - هاني الظفيري  ٭

وقال املس���لم: »فوجئنا يوم 
أمس وهو يوم إجازة وبسرعة 
البرق يستدعى األخ محمد هايف 
للتحقيق في آخر الليل من هذه 

الليالي العشر املباركة«.
وأضاف: »نحن نش���د على 
ي���د األخ محمد هايف ونقول له 
لقد ُظلمت فاصبر واحتس���ب، 
كما اننا نعلن تضامننا معه في 
عدم الكفالة ونطالب باإلفراج عنه 
فورا إلمياننا بأن القضية أساسا 
مفتعلة على رأي قاله ورد عليه 
وهناك من خالفه ولكن لم يكن 
لرأي���ه أي أثر على أرض الواقع 

حتى تكون جرمية اجلرائم«.
وتابع: »واعظم من هذا – ومع 
العامة نحن  االحترام للنياب���ة 
كنا نحذر ويحذر الكثيرون من 
التنفيذية في  الس���لطة  منحى 
اقحام القضاء وسلطات التحقيق 
في خصومتها م���ع معارضيها 

ومعارضي الرئيس حتديدا«.

االفراج الفوري

وطالب املسلم النيابة العامة 
والنائب العام باإلفراج عن األخ 
محمد هايف فورا واالعتذار له 
وكذلك طالب اخلرافي الذي سبق 
ان استنكر بعض االجراءات على 
البعض ان يب���ادر فورا للدفاع 
عن األخ محمد انطالقا من دفاعه 
عن السلطة التشريعية باعتباره 

رئيسا للمجلس.
وأش����ار الى انه مت مطالبة 
احلكومة سابقا بإسقاط القضية 
عن األخ هايف الفتا الى ان هذه 
احلكومة هي التي لم ترفع قضية 
على من شتم البحرين وحكامها 
وهذه احلكومة لم ترفع قضية 
على من شتم السعودية وامللك 
عبداهلل حتديدا وهي احلكومة 
التي لم ترف����ع قضية على من 
ش����تم النواب وأه����ل الكويت 
في التلفزيون الس����وري ألنهم 

يناصرون الشعب السوري.
وتابع: »هذه احلكومة لم ترفع 
قضية على من اشترك مع أحزاب 
سياسية عراقية لتأسيس منظمة 
عراقية وهو كويتي اجلنسية 
وعني أمين����ا عاما له����ا بهدف 
خلع نظام احلكم في البحرين 
وهذه احلكومة لم ترفع قضية 
على من هددنا على شاش����ات 
التلفزيون ولم ترفع قضية على 
»القبيضة« م����ن النواب الذين 

نشرت بالويهم«.
وأكد انه بعد هذا اخلطأ الذي 
ارتكبته احلكومة بحق األخ محمد 
هايف واذا كان هناك من شافع لها 
هو ان تسقط القضية فورا، ألن 
القضية في األخير هي قضية رأي 

هايف ووالده.
وق����د أمرت النياب����ة العامة 
بإخالء سبيله بكفالة 2000 دينار. 
إال أن هايف رفض دفع الكفالة 
مبررا موقفه بأنه ليس مجرما أو 
إرهابيا حتى يعامل بهذه الطريقة 
كما أنه ال يخشى هروبه. وبناء 
عليه مت إيداعه في مبنى املباحث 
اجلنائية حتى عرض على النيابة 
صباح امس حيث قضى 6 ساعات 

في مقر املباحث.
وقد حضر مع النائب محمد 
التحقيق احملامون عادل  هايف 
الهادي )محاميه األصيل(  عبد 
وعدد من احملام����ني املتطوعني 
منهم احلميدي السبيعي ود.ثقل 
الش����ريان  العجمي وش����ريان 

وعبداهلل الشاطري.
من جهته ناشد النائب مبارك 
اخلرين����ج النائب العام اإلفراج 
عن الزميل عضو مجلس األمة 
محمد هايف املطيري، موضحا ان 
طلبه فضال وليس أمرا وال يعني 
التدخل بشؤون السلطة القضائية 
ولكن نتمن����ى ان تكون كفالته 

شخصية بدال من مالية.
من جانبه، قال النائب الصيفي 
مب����ارك الصيفي ان����ه من غير 
الالئق ان يفرج عن نائب ميثل 
االمة بكفالة مالية، اذ انه ميثل 
رأي شريحة كبيرة من املجتمع 
وشخصية اعتبارية وهذا يحفر 

نفقا ال نريد الوقوع فيه.
طالب الناطق الرسمي باسم 
كتلة التنمية واإلصالح د.فيصل 
املسلم باإلفراج الفوري عن النائب 
محمد هايف باعتبار ان القضية 
مفتعلة، محذرا من منحى السلطة 
التنفيذي����ة في اقح����ام القضاء 
في خصومتها م����ع معارضيها 

ومعارضي الرئيس حتديدا.

)هاني الشمري( النائب محمد هايف بعد االفراج عنه   حبة خشم بني النائب محمد هايف ومحامية عادل عبدالهادي

احملامي احلميدي السبيعي

»مباحث حولي« توقف عسكريًا في األمن العام
تخصص في سرقة هواتف وأغراض املوقوفني

متكن رج���ال ادارة بحث وحتري محافظة 
حولي بقيادة العقيد عبدالرحمن الصهيل من 
توقيف عسكري في األمن العام يقوم بسرقة 
أغراض املوقوفني، وقد اعترف العسكري بسرقة 
3 هواتف حديثة ن���وع »آي فون« من النزالء 

في املخفر.
وقال مصدر أمني ان وافدا تعرض للسرقة 
حاول تسجيل قضية سرقة من داخل املخفر 
اال ان رجال األمن لم يتجاوبوا معه وهو دعاه 

الى ابالغ مدير مباح���ث حولي والذي بدوره 
شكل فريق عمل للتحري بشأن اخفاء اغراض 
تخص موقوفني وبعد عمل التحريات تبني ان 
املتهم هو عسكري وهو وراء سرقة األغراض 
تل���ك، حيث يقوم بس���رقة األغراض اخلاصة 
باملوقوفني دون علم زمالئه. وأضاف املصدر: 
مت توقيف العسكري الذي أمر بسرقة أغراض 

النزالء وأرشد عن مسروقاته.
أمير زكي ـ محمد الجالهمة  ٭

»الداخلية«: تنظيم التجمعات حول 
املسجد الكبير مخالفة قانونية

تود وزارة الداخلية ان تسترعي انتباه عناية االخوة املواطنني 
الكرام الى ما تنادت به احدى وسائل التواصل االجتماعي عن 

اعتزام احد التجمعات تنظيم ملتقى في احدى الساحات القريبة من 
مسجد الدولة الكبير.

ووزارة الداخلية اذ تؤكد لالخوة املواطنني ان مثل هذه التجمعات 
تعد مخالفة قانونية، كما انها ال تتناسب مع فضائل وروحانية 

الشهر الفضيل، تهيب باجلميع الى التعاون معها وااللتزام بالقوانني 
واإلجراءات املتبعة، مؤكدة انها ستتخذ جميع اإلجراءات الالزمة 

نحو ذلك.

النائب استنكر 
استدعاءه في 
العشر األواخر

والنيابة ترفض 
طلبه بوقف 

التحقيق للصالة


