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نيابة عن وكيل وزارة الداخلية املساعد مدير عام 
اإلدارة العامة للمرور اللواء محمود الدوسري ترأس 
منسق االستراتيجية الوطنية للمرور العقيد ناصر 
العن���زي االجتماع اخلامس للفريق الفني املكلف 
بتنفيذ االس���تراتيجية الوطنية الشاملة للمرور 
وقطاع النقل في الكويت وذلك بقاعة االجتماعات 

بإدارة هندسة املرور باإلدارة العامة للمرور.

وق���د واف���ق أعض���اء الفريق عل���ى أهداف 
واختصاصات الهيئة العامة للنقل وستتم احالتها 
للفريق القانوني لدراس���تها وصياغتها قانونيا 
بعد موافقة مندوب وزارة املواصالت الذي طلب 
مراجعة وزارته بشأنها كما اتفق احلضور على 
أن يعقد اجتماعهم املقب���ل يوم الثالثاء املوافق 

.2009/12/8

فريق اإلستراتيجية الوطنية للمرور يعقد اجتماعه الخامس

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

احملامي محمد منور

احملامي مبارك اخلشاب

القصد اجلنائي.
ودفع احملاميان بانتفاء 
احتمال حصول الضرر مما 
ينف����ي جرمية التزوير، بل 
إن اجلرمي����ة برمتها قامت 

املجني عليه���ا مبضمون ما 
قررته والدتها الشاكية.

وق���د قض���ت محكم���ة 
اجلناي���ات مبعاقب���ة املتهم 
باحلبس ملدة 5 سنوات مع 
الشغل والنفاذ وأمرت بإبعاده 
عن البالد عقب تنفيذ العقوبة 
املتهم  املقضي بها. استأنف 
احلكم عن طري���ق محاميه 

براءة وافد كوري من تزوير تصريح دخول

بعد القضاء بحبسه 5 سنوات

االمتناع عن النطق بعقاب مندوب شركة فالتر

ب����رأت الدائرة اجلزائية 
التاس����عة باحملكمة الكلية 
أمس برئاس����ة املستش����ار 
عبدالرحمن الدارمي وأمانة 
سر أحمد علي وافدا كوريا 
من تهم����ة تزوير تصريح 
دخول أفراد منسوب صدوره 

للهيئة العامة للصناعة.
كان احملامي����ان محم����د 
منور املطيري وأحمد نشمي 
الظفي����ري خالل اجللس����ة 
املاضية قد ترافعا ش����فاهة 
عن املته����م ودفعا ببطالن 
الت����ي أجرتها  التحقيقات 
العامة الس����تعانة  النيابة 
النيابة مبترجم ال يتقن لغة 
املتهم. كما دفعا بعدم علم 
املتهم بأن تصريح الدخول 
محرر رسمي وبالتالي انتفاء 

ألغت محكمة االستئناف 
حكما بس���جن واف���د يعمل 
مندوبا لش���ركة فالتر مياه 
اتهم بهتك عرض طفلة تبلغ 

من العمر 10 سنوات.
تخلص وقائ���ع الدعوى 
فيما أبلغت ب���ه مقيمة عن 
تعرض ابنتها القاصر لهتك 
العرض من قبل املتهم، الذي 
يعمل مندوبا لشركة فالتر 
مياه بأن ق���ام بالدخول الى 
مسكنها عارضا عليها فالتر 
لتجربتها وشرائها ثم غادر 
مسكنها، ثم عاد مرة اخرى 
بعد خ���روج املبلغة منفردا 
بابنتها املجني عليها بحجة 
انه قد نسي غرضا من أغراضه 
وتوجه الى املطبخ وهنا قام 

بهتك عرض املجني عليها.
التحريات السرية  ودلت 
لضابط املباحث صحة الواقعة 
املته���م بهتك عرض  وقيام 
املجن���ي عليه���ا، كما قررت 

على حسن القصد والرغبة 
في إجناز وأداء أعمال مهمة 
للدولة. وطال����ب املطيري 
والظفيري ببراءة املتهم من 

التهمة املسندة إليه.
كان����ت النياب����ة العامة 
قد أس����ندت للمتهم أنه في 
2009/7/3 ارتك����ب تزويرا 
ف����ي محرر رس����مي بقصد 
استعماله على نحو يوهم 
مبطابقت����ه للحقيقة وهو 
تصريح دخول أفراد منسوب 
العامة  ص����دوره للهيئ����ة 
للصناع����ة بأن ق����ام بعمل 
نسخة ضوئية ملونة ووضع 
اسمه وصورته عليه وكان 
احملرر بعد تغيير احلقيقة 
فيه صاحلا ألن يستعمل على 

هذا النحو.

مبارك اخلشاب. وامام محكمة 
االس���تئناف ترافع اخلشاب 
وق���دم مذكرة دفاع تضمنت 
املطالبة بإلغاء حكم محكمة 
اول درجة وذلك لعدم صحة 
الواقعة عل���ى النحو الوارد 
ب���األوراق وانع���دام الدليل 

عليها.
ودفع اخلش���اب بانتفاء 
القص���د اجلنائي لدى املتهم 
كما دفع بالتراخي في اإلبالغ 
عن الواقع���ة وانتفاء اركان 
القصد  اجلرمي���ة وانتف���اء 
اجلنائي في حق املتهم، ودفع 
كذلك بكيدية االتهام وتلفيقه 
من قبل املبلغة وعدم وجود 

شاهد واحد على الواقعة.
وقضت محكمة االستئناف 
بإلغاء احلكم السابق والتقرير 
باالمتناع عن النطق بعقاب 
املتهم مع كفالة مالية قدرها 
200 دينار وشهادة حسن سير 

وسلوك ملدة سنة.

سقطا في قبضة »خلية« المكافحة

موظفان فندقيان ينتظران حكم اإلعدام
بعد تهريبهما الحشيش في »البط« المجمد

املتهم واملضبوطات في مخفر اجلليب

احد رجال األدلة اجلنائية يعاين إحدى السيارات بعد احلادثسيارة منقلبة بعد اصطدامها 

املتهمان في قبضة املباحث

العميد الشيخ احمد اخلليفة

كاميرات مجّمع رصدت منتقبة
ألقت بطفل حديث الوالدة في حمام نسائي

اقتحام »مختلط« لصالون نسائي في الجهراء

الحوادث تحصد 3 وفيات جديدة و»األمني« يعلن عن مصرع 16 األسبوع الماضي

قمار سكارى انتهى بمشاجرة دامية
محمد الدشيش

سكروا في املهبولة فتشاجروا وأحلقوا إصابات متفرقة ببعضهم، 
هذا هو فحوى قضية س���جلت في مخف���ر املهبولة وكانت عمليات 
الداخلي���ة تلقت بالغا عن وقوع مش���اجرة داخل ش���قة في منطقة 
املهبولة وانتقل رجال األمن الى موقع البالغ وشوهد دماء 3 وافدين 
تسيل من رؤوس���هم وتبني انهم كانوا حتت تأثير اخلمور احمللية، 
واعترفوا بأنهم كانوا يلعبون القمار وحدثت مشادة كالمية سرعان 

ما تطورت الى تشابك باأليدي.

8+1 في كيس أزرق

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
أسفرت احلمالت التفتيشية التي يقيمها رجال أمن الفروانية 
بقيادة العميد غلوم حبيب عن ضبط وافد آس����يوي عثر معه 
عل����ى 9 زجاجات خمر من بينه���ا 8 زجاج���ات س����ع��ة ليتر 

ونصف.
وقال مص����در امني ان دورية ألم����ن اجلليب رصدت وافدا 
آسيويا يحمل كيسا أزرق ويسير في الشارع العام حيث طلب 
منه رجال أن الفروانية الوقوف اال انه القى بالكيس وفر جريا 
على االقدام لتتم مطاردته وتوقيفه واعترف بحيازة اخلمور 

بقصد االجتار.

هاني الظفيري
لم تكتف س���يدة كويتي���ة متتل���ك 
صالونا نسائيا في محافظ����ة اجلهراء 
بعم������ل قضي���ة ات���الف م������ال الغير 
واالعت�������داء بالض���رب عليه���ا، وإمنا 
أك����دت تعرضه����ا لهتك عرض من قب���ل 

اشخاص تعرفه����م هاجم���وا صالونها 
النسائي.

وق���ال مصدر امني ان س���يدة متتلك 
صالونا قالت في بالغ تلقته عمليات وزارة 
الداخلية ان هناك 4 اشخاص منهم سيدتان 
اقتحموا صالونها النسائي واتلفوا معدات 

الصالون.
وقام الرجالن بتلمس اجزاء من جسدها 

بشكل متعمد.
واضاف املصدر: مت تس���جيل قضية 
واحالة امللف الى املباحث لتوقيف مقتحمي 

الصالون.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
في الوقت الذي اعلنت فيه ادارة االعالم االمني في وزارة الداخلية 
عن ارتفاع عدد الوفيات خالل االس���بوع املاضي وتسجيل 16 حالة 
وفاة في الفت���رة من 22 حتى 28 اجلاري، دعت قائدي املركبات الى 
االلتزام بالقي���ادة اآلمنة لتجنب احلوادث وانعكاس���اتها اخلطيرة 
على الدولة جراء ازهاق حياة مواطنني ومقيمني وارتفاع كلفة عالج 
مصابي احلوادث تلك حيث ش���هدت البالد امس عددا من احلوادث 
املرورية والتي اسفرت عن وفاة امرأتني وطفل الى جانب عدد آخر من 

املصابني. وقال فني اول الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان حادثا 
مروريا وقع صباح امس في مزارع العبدلي متثل في انقالب مركبة، 
مشيرا الى ان احلادث اسفر عن وفاة طفل كويتي )14 عاما( وأصيب 
وافد آسيوي مت نقله الى مستشفى اجلهراء بواسطة رجال الطوارئ 

الطبية محمد فتح اهلل وعبداهلل عبداحلكيم ومحمد احمد.
واضاف بوحيمد ان بالغا آخر تلقته عمليات الطوارئ في السادسة 
من مس���اء امس االول يفيد بوقوع حادث تصادم على شارع جمال 
عبدالناصر باجتاه الصليبخات، مش���يرا ال���ى ان احلادث ادى الى 

مصرع فتاتني واصيب 4 آخرين منهم س���ائق آسيوي، الفتا الى ان 
ادارة الطوارئ ارسلت 4 سيارات اسعاف بقيادة شادي ايوب ومحمد 

شحاتة وعوض جمعان ومحمود عبدالعزيز وهاشم امني.
من جهة اخرى، اصيب مصري )27 عاما( بجروح خطيرة جراء 
تعرضه للدهس في منطقة اجلابرية، ونقل للعالج في مستش���فى 
مبارك بواسطة سعود الرندي ومحمد الصايغ. كما اصيب شاب من 
غير محددي اجلنسية في حادث مركبة على طريق الدائري السادس 

ونقله نهار الشمري للعالج الى مستشفى اجلهراء.

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
ش���رع رج���ال ادارة بحث وحت���ري محافظة 
الفروانية في اجراء حتقيق موسع بهدف حتديد 

هوية سيدة منتقبة كانت آخر من 
دخل حمام مجمع جتاري 

في الفروانية وسط 
ان  ترجيح���ات 

تكون املنتقبة 
قد ألقت بطفل 
ح��دي�����ث 
ال���والدة 
ف���ى  متو
خ�����ل  ا د

احلمام.
وق����ال 

مصدر امني 
ان احد عمال 

النظافة اكتشف 
صباح امس وجود 

جث���ة طف���ل حديث 
الوالدة ملقاة داخل حمام 

ملحق باملجمع التجاري حيث مت 
ابالغ ادارة املجمع والتي بدورها اخطرت عمليات 

وزارة الداخلية.
واضاف املصدر: فور تلقي البالغ مت االستعانة 
بكاميرات املراقبة املتواجدة في املجمع ومن خاللها 
مت رصد سيدة منتقبة دخلت الى احلمام 
وكان في يده���ا كيس يرجح ان 
يكون الطفل بداخله، مشيرا 
الى ان كاميرات املجمع 
رصدت السيدة وهي 
تخرج م���ن احلمام 
ولي���س بحوزتها 

الكيس.
ر  واش����������ا
الى ان  املص����در 
كل االحتم���االت 
بش���أن  مفتوحة 
الس���يدة  هوي���ة 
فرمبا تكون مواطنة 
او عربية او آس���يوية 
تنكرت في زي منقبة، الفتا 
الى ان رج���ال االدارة العامة 
لألدلة اجلنائي���ة رفعوا آثارا من 
داخل احلمام رمبا تقود الى حتديد هوية 

السيدة املنتقبة.

امير زكي ـ عبداهلل قنيص
اقر وافدان من اجلنس���ية 
ف���ي احد  املصري���ة يعمالن 
الفنادق انهما جلبا احلشيش 
املضب���وط بحوزتهم���ا عبر 
تهريبه في »بط مثلج« وجاءت 
اعترافات الوافدين بعد ضبطهما 
امس في مقر اقامتهما امللحق 

بالفندق.
وق���ال مص���در امن���ي ان 
معلومات وردت الى مدير عام 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميد الشيخ احمد اخلليفة 
عن اجتار وافد مصري، يعمل 
غواصا لدى احد الفنادق، في 

املواد املخدرة.
وعليه مت االيعاز الى ادارة 
املكافح���ة احمللي���ة بقي����ادة 
العقي���د احم���د الش���رقاوي 
ومساعده املقدم محمد الهزمي 

لضب��ط املتهم��ني.
واضاف املصدر: استطاع 
الشرقاوي والهزمي اقناع الوافد 

املصري ببيع اصبع من مادة 
احلش���يش مقابل 50 دينارا 
وحدد مكان التسليم والتسلم، 

مقابل الفندق.
وبع����د ان تسل���م الواف���د 
املبلغ املرق���م ت���م ضبط����ه 
وبالتحقي���ق مع���ه اعت���رف 
بأن����ه يتاج���ر في احلشيش 
نظ���را لضع����ف ما يتقاضاه 

من راتب وان��ه وشريكه اعتادا 
كلما س���افرا الى موطنهما ان 
يحضرا كميات من احلشيش 
بوضعها ف���ي ذك���ور الب���ط 

املجم��د.
ومضى املصدر بالقول مت 
الوافدين  الى مسكن  االنتقال 
وه���و مجمع س���كني ملحق 
بالفندق ليعثر في السكن على 
750 غراما من احلشيش الى 
جانب 18 اصبعا جاهزا للبيع 
املواد املخدرة  لتصل اجمالي 
املضبوطة نحو كيلو من مادة 

احلشيش.
واش���ار املص���در ال���ى ان 
التي مبوجبها احيل  القضية 
الواف���دان للنيابة متثلت في 
حيازة م���واد مخدرة وجلبها 

من خارج البالد.
التهمة  الى ان هذه  مشيرا 
متى ما تيقنت منها احملكم��ة 
فإن احلكم املتوقع هو االعدام 

شنق��ا.

متهم في »مصرع الشاب بميدان حولي«
يعترف بزواجه عرفيًا من طليقة القتيل

عبداهلل قنيص
أمر مدير عام االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية العميد الشيخ 
علي اليوسف بإحالة 4 مواطنني 
وامرأة خليجية إلى النيابة بعد 
التحقيق معهم واعترافهم بقتل 
مواطن في العقد الثالث من عمره 
بعد استدراجه الى منزل مطلقته 

في منطقة ميدان حولي.
وقال مصدر امني ان رجال 
املباح����ث اجلنائية متكنوا من 
توقيف املتهمني واعترف احدهم 
بأنه متزوج عرفيا من مطلقة 
القتيل، مشيرا الى ان »زوجته 
عرفيا« أبلغته بأن طليقها اعتاد 
على مضايقتها داخل ش����قتها، 
حيث طلب منه����ا االتصال به 

حال تردد الطليق عليها.
وأضاف املص����در ان املتهم 
الرئيسي تلقى اتصاال من زوجته 
عرفيا عن تردد طليقها عليها، 
وهو ما دعاه الى االس����تعانة 
بأصدقائه وسارعوا الى منزل 
زوجته »عرفيا« وانهالوا عليه 

ضربا باستخدام رجن املركبة.
وأشار املصدر الى ان املتهم 
مثل كيفي����ة اعتدائه بالضرب 
على مطلق زوجته، كما شرح 
أصدق����اؤه دور كل منه����م في 

مصرع املواطن.
وأشار املصدر الى ان النيابة 
العامة س����تعيد االستماع الى 
اقوال اجلن����اة واملطلقة حتى 

يتم تصنيف القضية.

العميد الشيخ علي اليوسف

الطفل المتوفي داخل الحمام

إغالق وكر »مزدوج« في المهبولة
محمد الدشيش

داهم رج���ال مديرية امن 
األحم���دي ي���وم ام���س وكرا 
مزدوجا لتقدمي املتعة احلرام 
وخدم���ات االتصاالت الدولية 

املسروقة.
وق���ال مص���در امن���ي ان 
معلوم���ات وردت ال���ى مدير 
امن محافظة االحمدي العميد 
عبدالفتاح العلي عن تردد اعداد 
كبيرة من الوافدين على شقة 
تقع في الطابق الرابع مبنطقة 
املهبولة حي���ث أوعز العميد 
العلي الى الرائد فالح الهزيلي 
الذي اع���د قوة ومتت مداهمة 
الوكر نحو العاشرة مساء ومت 
توقيف 4 آسيويات ورجلني 

وبالتحقي���ق معه���م اعترفوا 
بتق���دمي املتع���ة واالتصاالت 

الدولية املسروقة.

العميد عبدالفتاح العلي


