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إعداد: مؤمن المصري

قضت الدائرة اجلزائية 11 
باحملكمة الكلية أمس برئاسة 
العتيقي  املستش���ار وائ���ل 
وعضوية املستشارين ياسر 
جالل وأمين صبري وأمانة 
سر علي العبد الهادي بإعدام 
اجلزار املصري )سيد ر.( املتهم 
بقتل مواطنيه مبحل اجلزارة 
الذي ميتلكه بالشويخ. كان 
املتهم قد قرر أثناء التحقيق 
معه أنه ه���و صاحب احملل 
الذي وقع���ت فيه  الفعل���ي 
اجلرمية وأن املجني عليهما 

ضمناه ألنه يجهل القراءة والكتابة فطلب منهما 
تأجيره من الباطن على أن تتم محاسبتهما 
على دخل احملل أوال بأول. ومع مرور األيام 
اكتش���ف املتهم أن املجني عليهما يسرقانه 

وال يقدمان حس���ابات 
دقيقة لدخل احملل فطلب 
منهم���ا إعادة تس���وية 
احلس���اب ووافقا على 
ذلك. وفي يوم الواقعة 
توجه الثالثة إلى احملل 
وتناولوا اإلفطار واتفقوا 
على تس���وية األمر في 
التالي فصعد  األسبوع 
العلوي  املتهم للطابق 
باحملل لينام. وبعد فترة 
فوج���ئ باملجني عليه 
األول ممس���كا بسكني 
كبي���رة ويريد أن ينقض علي���ه بها، فتلقى 
الطعنة بيده وأمسك باملجني عليه وأخذ منه 
السكني وطعنه بها. ثم أمسك باملجني عليه 

الثاني وقام بطعنه هو اآلخر.

»الجنايات« تقضي بإعدام الجزار القاتل

مؤمن المصري
قضت محكمة اجلنايات أمس برئاس����ة املستشار 
عبد الناصر خريبط وعضوية املستش����ارين أشرف 
الس����قا ومحمد غازي املطيري بحبس خمسة متهمني 
عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت بإبعاد املتهم 
الثاني عن البالد عقب تنفيذ العقوبة بعد أن أدانتهم 

احملكمة بتهمة خطف امرأة واالعتداء عليها.

 وأثناء احملاكمة حضر محامي املجني عليها بشار 
النصار من مجموعة اخلشاب القانونية وترافع شفاهة 
ش����ارحا ظروف الدعوى مبينا مواطن إدانة املتهمني 
فانتهت احملكمة إلى حبس األول واخلامس حضوريا 
والثاني والثالث والرابع غيابيا عش����ر س����نوات مع 
الش����غل والنفاذ وأمرت بإبعاد الثاني عن البالد بعد 

تنفيذ العقوبة.

السجن 10 سنوات لـ 5 أشخاص اتهموا بخطف امرأة

تسّلل إلى البالد قبل
5 أعوام وسقط صدفة

مواطنة تقتل متقاعدًا 
دهسًا في القيروان

قصة حسينوه وخاله 
قحطة تتكرر بالعدان

محمد الدشيش
احيل وافد عربي الى ادارة 
االبعاد االداري متهيدا لتبصيمه 
وادراج اسمه على قوائم غير 
املصرح لهم بدخول البالد وذلك 
بعد ضبطه في منطقة القرين 
واعترافه بأنه دخل البالد تسلال 

قبل 5 اعوام.

محمد الجالهمة
لقي مواط����ن متقاعد )43 
عام����ا( مصرعه ف����ي منطقة 
القيروان اثر تعرضه للدهس 
بس����يارة تقوده����ا مواطنة 
ودخلت املواطن����ة في نوبة 
هس����تيرية بعد ان ش����اهدت 
دماء املجني عليه على مقدمة 
س����يارتها فيما سارع زوجها 
الذي كان يرافقها في املركبة 
الى ابالغ وزارة الداخلية عن 
الى  احلادث ونقلت املواطنة 
املستشفى للعالج من صدمة 
ما بعد احلادث وجار التحقيق 

معها في مخفر القيروان.

هاني الظفيري
لم يكن رجال مخفر العدان 
يتخيل����ون ان مش����هد »درب 
الزلق« الشهير سيتكرر على 
بعد امت����ار منهم وذلك عندما 
تقدم مواطن أربعيني مس����اء 
امس االول اليهم ببالغ يتهم 
العش����ريني  اب����ن اخته  فيه 

باالعتداء عليه بالضرب.
وبحسب املصدر األمني فإن 
القضية كانت اشبه باملشهد 
الذي يقوم فيه حسني بضرب 
خال���ه قحطة في املسلس���ل 
الشهير درب الزلق، موضحا 
املصدر ان اخلال »املطقوق« 
والذي ال يبعد منزله عن املخفر 
امتار قليلة قال في  س���وى 
بالغه انه عاتب ابن اخته وقام 
بضربه بالعقال لتأديبه بعد 
خالف بينهما اال ان ابن اخته 
قام بضربه ضربا مبرحا، هذا 
وسجلت قضية وجار استدعاء 

ابن االخت العاق.

العوضي: »الداخلية« تقترح إنشاء شركة مساهمة
الستقدام وتشغيل العمالة المنزلية الماهرة

جميع اجراءات تسليمها ومن ثم 
الى املواطن مع املدنية لتباش����ر 
عملها، وان لدى الش����ركة فروعا 
م����ن كل محافظة مجهزة جتهيزا 
كامال لهذه العمالة، كما س����يكون 
له����ذه العمالة زي موحد تختلف 

ألوانه باختالف احملافظات.
م����ن جه����ة أخ����رى، أعلنت 
»الداخلية« أنها ستبدأ اليوم في 
استقبال الوافدين املخالفني لقانون 
اإلقامة في البالد ممن يرغبون في 
تعديل أوضاعهم. وقال مدير إدارة 
اإلعالم األمني الناطق الرسمي باسم 
الوزارة العقيد محمد الصبر في 
تصريح ل� »كونا« ان اس����تقبال 
مخالفي اإلقامة سيكون في إدارة 
التابعة لإلدارة  متابعة املخالفني 
الهجرة والواقعة  العامة ملباحث 
بالقرب من دوار األمم املتحدة )دوار 

مستشفى العظام سابقا(.

اس����تقدام اخلدم اخلصوصيني. 
وهذا املشروع قد نال إعجاب جميع 
السفارات املصدرة للعمالة مبا فيها 

السفارات األوروبية.
ان  العوضي  العمي����د  وق����ال 
الشركة ستحدث نقلة نوعية في 
تاريخ الكويت في شأن استخدام 
العمال����ة ويحفظ لها حقوقها من 
جميع النواحي. واضاف انه يحق 
ملكاتب العمالة املنزلية استخدام 
وتشغيل هذه العمالة وهذه اآللية 
تختلف متاما عن اآللية التي كانت 

تعمل بها املكاتب من قبل.
مشيرا الى أن الشركة ستعمل 
على تأهيل هذه العمالة على دراسة 
عادات وتقاليد وقوانني املجتمع 

الكويتي قبل استقدامها للبالد.
كما س����تخدم الش����ركة أيضا 
املواطن من جميع اجلوانب حيث 
انها ستتكفل بفحص واستكمال 

املبررة  العمل بااللتزام����ات غير 
بعقود أخرى.

احمل����ور الرابع: إحكام الرقابة 
واملتابعة والتفتيش على أعمال 
مكاتب استقدام اخلدم اخلصوصيني، 
الرقابة واملتابعة  وذلك ملضاعفة 
والتفتيش املس����تمر على مكاتب 

احملور األول: مقترح بإنشاء شركة 
مساهمة الستقدام وتشغيل العمالة 
املنزلية، وذلك بغية التوصل إليجاد 
تنظيم موحد الستخدام وتشغيل 

عمالة ماهرة وذي كفاءة عالية.
الوزارة  الثاني: رؤية  احملور 
بتعديل القرار الوزاري رقم 617/29 
بشأن تنظيم قواعد العمالة املنزلية 
ومبا يواك����ب التطورات احلالية 
واملس����تقبلية والقوانني العاملية 
في حف����ظ حقوق أصحاب العمل 
والعمال����ة املنزلي����ة من أصحاب 

مكاتب االستقدام.
احملور الثالث: تفعيل التعاون 
مع وزارة اخلارجية للتنسيق مع 
الدول املصدرة للعمالة  سفارات 
والقضاء على ظاهرة هروب اخلدم 
وجلوئهم للس����فارات أو الكفالء 
والعمل على توحيد عقود العمل 
لهذه الفئة وعدم تكليف أصحاب 

أقيمت ورشة عمل حول تدريب 
مدربني وطنيني في مجال العمالة 
الواف���دة والت���ي نظمتها املنظمة 
الدولية للهج���رة بحضور وكيل 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
محم���د الكندري ووكي���ل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون اجلنسية 
الل���واء عبداحلميد  واجل���وازات 
العوض���ي والس���فيرة األميركية 
لدى الكويت ديبورا جونز ومدير 
ادارة العمال���ة املنزلي���ة التابعة 
ل���إلدارة العامة للهج���رة العقيد 
عبداهلل العلي وممثلني عن وزارة 
اخلارجية والس���فارات املصدرة 
للعمالة، واألمم املتحدة. وقام مدير 
عام االدارة العامة للهجرة العميد 
كامل العوضي بتقدمي وشرح رؤية 
وزارة الداخلية بشأن تنظيم أوضاع 
العمالة الوافدة من العمالة املنزلية 
والتي ترتكز على 4 محاور وهي: 

الوزارة أعلنت أنها ستبدأ من اليوم استقبال مخالفي اإلقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم

ق����ررت الدائرة اجلزائي����ة األولى مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار صالح املريشد 
وأمانة سر عبداهلل الزير حجز قضية تزوير 
أوراق االكتتاب في أسهم بنك بوبيان جللسة 
2010/1/21 للحكم. وخالل اجللسة ترافع احملامي 
فاضل اجلميلي عن املدعني باحلق املدني ودفع 
بالفساد في االستدالل والقصور في التسبيب 
واإلخالل بحق الدفاع ومخالفة الثابت باألوراق. 
كما دفع بتناقض احلكم املستأنف في أسبابه 
وتناقض تلك األسباب مع واقع القضية. وطالب 
أصليا بإلغاء احلكم املستأنف وإعادة القضية 

حملكم����ة أول درجة لبطالنه، واحتياطيا إلغاء 
احلكم املستأنف وقبول االدعاء املدني.

أما دفاع املتهمني، الذي تكون من عدد من كبار 
احملامني تقدمهم عبداهلل األيوب وجنيب الوقيان 
ورياض الصانع وثامر اجلدعي وعادل قربان، 
فقد طالبوا بتأييد حكم أول درجة مفندين طلبهم 
بأن القضية سياسية منذ بدايتها وأن ما حدث 
في هذه القضية ال ميت للجرمية بصلة، حيث 
ان م����ا مت بالبنك املذكور أثناء عملية االكتتاب 
في أسهم بنك بوبيان قد مت في جميع البنوك 

احمللية.

أمير زكي
ورد بالغ في الساعة الرابعة فجرا الى غرفة 
عمليات االطفاء يفيد بوجود حريق في بناية 
على ش����ارع اخلليج العربي في الدور الثامن 
وتوجه الى البالغ ثالثة مراكز اطفاء )الساملية 
والساملية الشمالي والهاللي( وعند وصول مراكز 
االطفاء شرع رجال االطفاء في مكافحة احلريق 
واكتش����فوا ان هناك امرأة وطفلها محجوزين 
داخل الشقة وهما من اجلنسية االميركية ومت 
اقتحام النيران من قبل فرقة انقاذ واستخراج 
احملجوزين دون وقوع اصابات وسيطروا على 

احلريق بعد ذلك.

محامو الدفاع في قضية بنك بوبيان
يطالبون بتأييد حكم أول درجة القاضي بالبراءة إنقاذ أميركية وطفلها احتجزتهما  النيران 

املستشار وائل العتيقي العميد كامل العوضي

آثار احلريق على مدخل الشقة في الدور الثامن

احملامي بشار النصار

باأحر التعازي القلبية و�سادق املوا�ساة من

الدكتور/ ب�سـار حافـظ الأ�ســد
رئي�س اجلمهورية العربية ال�سورية

 وعموم عائلـة  الأ�سد الكرام
لوفاة  فقيدهم الغايل املغفور له باإذن اهلل تعاىل

جمــد حافــظ الأ�ســـد
�سائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته، ويلهمنا واأهله ال�سرب وال�سلوان

بقلوب موؤمنة بق�ساء اهلل وقدره

نتقدم

ال�سحفي / ح�سني اأحمد الرم�سان واإخوانه

ضبط 28 مستهترًا 
في حملة للجهراء

هاني الظفيري
ش����ن رجال األمن مبديرية أم����ن اجلهراء 
بتعليمات من العمي����د عايض العتيبي حملة 
ضد املستهترين الذين استغلوا فرصة هطول 
األمطار أول من أمس، وجاءت الضربة بعد خطة 
الطوق األمني الت����ي متثلت في إغالق مداخل 
ومخارج اجلهراء وحتديدا بالقرب من مواقع 
االستعراض لتسفر احلملة التي أشرف عليها 
كل من العقيد سلطان نشمي والرائد مطر سبيل 
عن ضبط 28 مس����تهترا و57 مركبة باإلضافة 

الى حترير 345 مخالفة مرورية.


