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محمد الجالهمة
متكن رجال أمن حماية الطائرات من السيطرة 
على راكب بنغالي حاول فتح باب الطائرة اثناء 
اقالع الطائرة الكويتية في اجلو قادمة من دكا 
امس، وقال مصدر امني ان رجال احلماية فوجئوا 
بالراكب يتوجه الى باب الطوارئ وحاول فتحه 
عن طريق حتريك ذراع الطوارئ غير ان سرعة 

حترك رجال احلماية وطاقم املضيفني حال دون 
تنفيذه لهذا العمل الذي كاد يتسبب في كارثة 
حقيقية فيما اكد املصدر انه ليس من الس����هل 
فتح الباب غير ان محاولة الراكب الغريبة هي 
التي اثارت االنتباه ومتت السيطرة على الراكب 
وتسليمه الى رجال امن املطار بتهمة تعريض 

حياة ركاب الطائرة للخطر.

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
شهد طريق الساملي مساء أمس حادثا مروريا 
مروعا ذهب ضحيته ش���خصان، فيما أصيب 5 
آخرون، وجنم احلادث عن تصادم سيارتني، هذا 
ونقل املصابون اخلمس���ة إلى مستشفى اجلهراء 
فيما ترك���ت جثتا ضحيتي احلادث لرجال األدلة 

اجلنائية.

بنغالي أراد فتح باب »الكويتية« في الجو مصرع شخصين في حادث مروري على السالمي

احملاميان عمر العيسى ومبارك اخلشاب

العقيد الصبر والنقيب ناصر ابوصليب مع فريق »بيتك«

محمد اجلويهل بجانب محاميه الصانع في ديوانية األخير  احملامي رياض الصانع متحدثا للصحافيني بانتظار اطالق سراحه من مبنى أمن الدولة

اللواء جاسم املنصوري 

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

 براءة المتهم بتحريض الشباب على السفر للجهاد

المحكمة تعّوض ورثة وافدة عربية بمبلغ 16 ألف دينار
بعد أن تعرضت لحادث سير أودى بحياتها

تأييد حكم اإلعدام لقاتلة كفيلتها اللبنانية

أنكر التهمة املسندة إليه. 
وق���د مت القبض عليه في 
17 نوفمب���ر 2008، يذكر 

التي  وأصابها باإلصابات 
أنه  أودت بحياته���ا. كما 
ترك م���كان احلادث دون 
إبالغ اجله���ات املختصة، 
وق���اد مركبته برخصة ال 
جتيز ل���ه قيادة مثل هذه 
املركبة. كما أسندت للمتهم 
الثاني أنه سلم سيارته ملن 
ال يحم���ل رخصة صاحلة 

لقيادتها.
وقد صدر حكم محكمة 
أول درج���ة بحبس املتهم 
س���تة أش���هر مع الشغل 
والنفاذ واإلبعاد، وبغرامة 
مائ���ة دينار ع���ن التهمة 
األولى، وتغرميه 75 دينارا 
عن التهمة الثانية وعشرة 
دنانير عن التهمة الثالثة. 
وقضت احملكمة بعدم قبول 

قضت الدائرة اجلزائية 
السابعة مبحكمة االستئناف 
أمس برئاس����ة املستشار 
س���الم اخل���ضي���ر ف���ي 
أمناء سر  حضور رئيس 
الدوائر اجلزائية مش���عل 
الش���مري بتأيي��د براءة 
ش����اب من فئة »البدون« 
من تهمة حتريض الشباب 
على السفر إلى أفغانستان 

للجهاد.
كان املتهم )ح.ي( البالغ 
من العمر ثمانية وعشرين 
التحقيق معه  عاما خالل 
العامة وأمام  النيابة  أمام 
قاضي جتديد احلبس قد 

قضت الدائرة التجارية 
الكلية  التاسعة باحملكمة 
برئاسة املستشار عصام 
الس���داني وأمان���ة س���ر 
إبراهيم العربي بتعويض 
ورثة وافدة عربية مببلغ 
16 ألف دين���ار من إحدى 
التأمني بعد أن  ش���ركات 
تعرضت حلادث سير أودى 

بحياتها.
الورثة قد تقدموا  كان 
بدعواه���م ع���ن طري���ق 
محاميهم حس���ن العجمي 
الذي قدم صحيفة دعوى 
طال���ب فيه���ا بتعويض 
موكلي���ه مببل���غ 30 ألف 
دينار على سند من القول 
ان الورثة قد فقدوا والدتهم 
وه���ي عائلهم الوحيد في 
حادث س���ير بسبب خطأ 
شخص كان يقود سيارته 
بسرعة ولم ينتبه لوقوفها 
بجانب سيارتها فاصطدم 
بها وأصابها بإصابات أدت 

إلى وفاتها.
العام قد  كان االدع���اء 
أسند للمتهم أنه تسبب عن 
غير قصد في قتل املجني 
عليها وذلك بأن قاد سيارته 
بإهمال دون انتباه للمجني 
التي كانت متوقفة  عليها 
بجانب مركبتها فدهسها 

أن هن���اك متهمني آخرين 
القضية لم يتم  في نفس 
القب���ض عل��يهم���ا وهما 
)ث.م( و)م.د( وقد قضت 
احملكمة غيابيا ببراءتهما 

أيضا.
وبتاري���خ 2009/5/28 
قضت محكم���ة اجلنايات 
حضوري���ا للمتهم األول 
الثاني  وغيابيا للمتهمني 
والثالث بب���راءة املتهمني 
من التهم املس���ندة إليهم. 
اس���تأنفت النيابة العامة 
احلك���م للثب���وت فقضت 
بحكمه���ا  االس���تئناف 

املتقدم.

الدعوى اجلزائية بالنسبة 
الثاني. اس���تأنف  للمتهم 
املتهم األول ه���ذا احلكم، 
فقضت محكمة االستئناف 
بتعدي���ل احلكم واالكتفاء 
بحبسه شهرين مع الشغل 
والنفاذ والتأييد فيما عدا 

ذلك.
ومل���ا كان ه���ذا احلكم 
قد أصبح نهائيا، وكانت 
مورثة املدعني هي زوجة 
وأم لهم والعائل لهم وقد 
أصابته���م أض���رار مادية 
وأدبية من ج���راء وفاتها 
تتمثل في فقدانهم للعائل 
له���م باإلضافة ملا أصابهم 
من حزن، ومن ثم فقد أقام 
املدعون دعواهم بغية احلكم 

لهم بالطلبات.
وقد قضت احملكمة بإلزام 
املدع���ى عليهم بأن يؤدوا 
بالتضامن لورثة املجني 
عليها مبلغ عش���رة آالف 
دينار قيمة الدية الشرعية 
»وفقا لألنصبة الشرعية« 
ومبلغ س���تة آالف دينار 
يقس���م بينهم بالتساوي 
وألزم���ت املدع���ى عليهم 
»شركة التأمني واملتهمني« 
املصروفات ومبلغ مائتي 
دينار مقابل أتعاب احملاماة 

الفعلية.

قضت الدائرة اجلزائية السابعة مبحكمة 
االستئناف برئاسة املستشار سالم اخلضير 
بتأييد حكم أول درجة القاضي بإعدام اخلادمة 
األثيوبية )أماكيل م.( بعد إدانتها بذبح كفيلتها 
اللبناني���ة )ص.أ.(. كانت املتهمة قد قامت 

بقتل املجني عليها في يوليو 2008 بطعنها 
بالسكني في أنحاء متفرقة من جسدها وعندما 
حاولت الهرب مت القبض عليها. وتبني من 
التحقيقات أن املتهمة بدأت العمل لدى املجني 

عليها قبل الواقعة بخمسة أيام فقط.

املستشار سالم اخلضير

احملامي حسن العجمي

في حفل أقامه رجال مركز الجهراء الحرفي لتكريم الضباط المتقاعدين

المنصوري: 20 إطفائية سيدخلن دورة رقيب إطفاء يونيو المقبل
رجال اإلطفاء باستمرار وهناك 
اهتمام كبير من قبلهم لهذا العطاء 
احلافل. حضر احلفل التكرميي 
نائب املدير العام لشؤون املكافحة 
وتنمية املوارد البشرية العميد 
يوسف االنصاري ونائب املدير 
املالية واإلدارية  العام للشؤون 
العقي����د خال����د التركيت ومدير 
املقدم  العامة واإلعالم  العالقات 
خليل األمير ومدير إطفاء محافظة 
اجله����راء املقدم محمد الش����طي 
وعدد من ضب����اط وأفراد إطفاء 

احملافظة.

اللجنة المنظمة

مالزم����ون اوائ����ل عب����داهلل 
العويهان، فواز الوزق، مشاري 
الشايجي، محمد اشكناني، سلطان 
العويهان، محمد اخلالدي، مشعل 

امليموني.
املالزمون مشعل العبدلي، فهد 
العارضي، خالد ثالب، خالد سنني، 

عبدالوهاب عريفان.

وقال »مت االخذ بعني االعتبار 
الضباط املجتهدين الذين بذلوا 
جهدا كبيرا خالل الفترة املاضية 
التامة  مع مراع����اة املوضوعية 
والعدالة«، مؤكدا ان املناصب »هي 
تكليف ومسؤولية ال تشريف« 
لذا فان عملية االختيار ستكون 
بعيدا عن الواس����طة والطلبات 
الشخصية معلنا بالوقت نفسه 
عن رفضه التام ملن يتوسط لتولي 

هذه املناصب.
الل����واء املنصوري  واش����اد 
بجهود رجال اإلطف����اء االبطال 
على ما قدموه في كارثة حريق 
العيون ش����هر اغسطس املاضي 
وال����دور الكبي����ر ال����ذي بذلوه 
والروح العالية التي متتعوا بها 
في مواجهة احلريق »حيث بدوا 
كالشجعان وهذا هو قدرنا بان 
نكون أوفياء بعملنا«، الفتا الى 
ان صاحب السمو االمير وسمو 
ولي عهده االمني وسمو رئيس 
الوزراء يشيدون بدور  مجلس 

على عاتقهم«.
م����ن ناحي����ة اخرى كش����ف 
اللواء املنصوري عن انه سيتم 
اإلعالن عن اسماء رؤساء إدارات 
ومراكز اإلطفاء خالل األس����بوع 
املقبل لس����د ش����واغر مناصب 
الضب����اط الذين أحيلوا للتقاعد 
وفق ق����رار مجلس الوزراء رقم 
495 والبالغ عددهم 191 ضابطا 
حيث »س����يتم ترشيح الضباط 
األكفاء حس����ب الرتب والقدرات 
لتولي تلك املناصب وفق القواعد 
التي وضعها  الدقيقة  واللوائح 
ديوان اخلدمة املدنية بعيدا عن 

الواسطة واحملسوبية«.
وافاد بانه مت تشكيل فريق عمل 
من املدير العام ونواب املدير العام 
للشؤون املالية والقانونية لوضع 
هذه القواعد موضع التنفيذ وفق 
كشوف تسلسل الرتب واخلبرات 
القطاعات  وامله����ارات جلمي����ع 
ليتس����نى توزيع املناصب على 
مستحقيها من الضباط األكفاء.

النسائي لتغطية جوانب التفتيش 
والرقابة على احملالت ذات األنشطة 
النسائية والتي ال ميكن دخول 
الرجال اليها وذلك مراعاة لالمور 

الدينية واالجتماعية.
وحتدث اللواء املنصوري عن 
جهود ضباط االطفاء املتقاعدين 
الذين »كرس����وا حياتهم خدمة 
للوطن واملواطن واملقيم وحماية 
االرواح واملمتلكات« مثنيا على 
إخالصهم وتفانيهم اثناء اخلدمة 
وعملهم الدؤوب دون كلل او ملل 
مع متنيه لهم مبزيد من التقدم 

في حياتهم املستقبلية.
واشاد مببادرة ضباط وأفراد 
مرك����ز إطفاء اجله����راء احلرفي 
لتكرمي أش����قائهم وزمالئهم من 
الضب����اط املتقاعدين بعد عطاء 
طويل قدموه في عملهم مشيرا 
الى انهم »تركوا بصمات بطولية 
واضحة وحتملوا األعباء وعاشوا 
مآسي وسعادة اآلخرين وكانوا 
على قدر املسؤولية التي ألقيت 

هاني الظفيري وكونا:
 أعلن مدير عام اإلدارة العامة 
لإلطفاء اللواء جاسم املنصوري 
عن فتح باب التس����جيل لدورة 
رقيب اطفاء للعنصر النس����ائي 
في شهر يونيو املقبل وذلك للمرة 
األولى وبالتعاون مع الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب.
الل����واء املنصوري  واوضح 
في تصري����ح للصحافيني عقب 
حفل تكرميي لعدد من الضباط 
املتقاعدين أقيم مس����اء أول من 
أمس في مركز إطف����اء اجلهراء 
ان »الع����دد املطلوب  احلرف����ي 
للدورة التي ستكون مدتها عاما 
واحدا هو 20 متقدمة«، مش����يرا 
الى ان آلية التس����جيل وشروط 
القبول ستنشر في الشهر ذاته 

عبر وسائل اإلعالم.
واض����اف انه س����يتم قبول 
املتقدمات وفق اإلجراءات املتبعة 
في جميع دورات رجال اإلطفاء، 
مبينا ان اإلطفاء بحاجة للعنصر 

مؤمن المصري
أع����رب مدير عام مركز حتكي����م جمعية احملامني 
الكويتية احملامي مبارك حمدان اخلش����اب عن بالغ 
سعادته مبناسبة جناح الدورة التاسعة التي أقيمت 
خالل الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر املاضي في بيروت 
وهي ال����دورة الثالثة التي تقام باخلارج حيث كانت 
الدورة اخلارجية األولى في ش����هر مارس بالقاهرة 
والدورة الثانية في شهر يوليو بباريس. وأكد اخلشاب 
ان الدورة التاسعة جاءت حتت عنوان »دعوى البطالن 
ودعوى تقرير االنعدام نظامهما القانوني من حيث 
الطبيعة واالختصاص واألثر« مبشاركة 130 محاميا 
ومحامية في مشاركة قياسية في تاريخ مركز التحكيم 
في الدورات اخلارجية. وتناولت الدورة، التي تضمنت 
10 ساعات حملاضرة د.عبيد الوسمي، دعوى البطالن 
من حيث أساسها القانوني وطبيعتها واآلثار املترتبة 
عليها بدعوى تقرير االنعدام ونظامها القانوني من 
حيث الطبيعة واختصاص كل من الدعويني وأثرهما 
القانوني. وبعد ختام الدورة مت توزيع الش����هادات 

الرسمية للمشاركني واملشاركات بحضور رئيس جمعية 
احملامني عمر العيسى وأمني السر مشعل النمش وعضو 
مجلس اإلدارة خالد الكندري بحضور ممثل عن نقابة 
احملامني اللبنانية.  وقال اخلش����اب: الدورة التاسعة 
هي ختام الدورات التي طرحت ببرنامج متكامل للعام 
احلالي الهدف منه نشر الثقافة القانونية ورفع القدرة 
القانونية للمحام����ني وغيرهم من املختصني. وثمن 
اخلش����اب مشاركة د.عبيد الوس����مي أستاذ القانون 
واملرافعات في كلية احلقوق في جامعة الكويت على 
محاضراته القيمة وآرائه النيرة التي القت صدى واسعا 
لدى املشاركني عبر جتاوبهم مع ما طرحه ومناقشته 

في كثير من النقاط احليوية والهامة.
وشكر اخلشاب رئيس جمعية املهندسني م.طالل 
القحطاني والوفد املتواج����د معه حينها في بيروت 
بع����د أن بادر القحطاني باللق����اء مع وفد احملامني مت 
االلتق����اء معهم هناك إذ مت تب����ادل اآلراء حول كل ما 
يهم جمعيات النفع العام ودورهم في املجتمع ومنها 

بالطبع جمعيتا احملامني واملهندسني.

اشاد مدير ادارة االعالم االمني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية 
العقيد محمد هاشم الصبر باجلهود التي يبذلها بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( لدعم اعمال وانشطة اجهزة االمن اميانا باهمية دورها في حياة 
املجتمع، مش����يرا الى ان دعم بيتك للحملة االعالنية حول تغيير رقم 
خدمة هاتف الطوارئ االمنية الى 112 يجس����د هذا التوجه ويعبر عن 
حرص بيتك  على خدمة املجتمع ومس����اندة جهود احلكومة لالرتقاء 
مبستوى اخلدمات. وقال الصبر مبناسبة تبني »بيتك« للحملة االعالنية 
األمنية اخلاصة بوزارة الداخلية لتغيير رقم هاتف الطوارئ االمنية 
من »777« الى »112« بعد لقائه مجموعة من موظفي ادارة التس����ويق 
والعالقات العامة في بيتك – ان دور املؤسسات في خدمة املجتمع مهم، 
وقد اصبح ل� »بيتك« بصمة في هذا املجال تعبر عن عراقة ومتيز اداء 

هذه املؤسسة املالية االسالمية الرائدة.
واضاف ان استبدال رقم الهاتف »777« بالرقم »112« يأتي استكماال 
خلطة الترقيم الوطنية وان هناك توجها دوليا بان يكون رقم خدمة 
الطوارئ »112« هو املعتمد في جميع دول العالم ويجب ان يكون في 

متناول اجلميع اينما ذهبوا لطلب املساعدة دون تأخير.

النيابة أخلت سبيله بكفالة 5000 دينار مع منعه من السفر

الجويهل: قضيتي األولى هي مزدوجو الجنسية وأمن الدولة »يمونون«

مؤمن المصري -  محمد الدشيش
قررت النيابة العامة أمس إخالء سبيل الناشط محمد 
اجلويه���ل بكفالة مالية قدرها خمس���ة آالف دينار مع 

منعه من السفر.
وكانت النيابة قد قررت ودون حضور اجلويهل أو 
استدعائه الى مبنى النيابة إخالء سبيله بالضمان املالي 
مع منعه من الس���فر وأبلغت فريق الدفاع عن نفس���ه 
بقرارها، وقام احملامي رياض الصانع أحد أعضاء فريق 
الدفاع عن اجلويهل بالتوجه الى مقر مبنى أمن الدولة 
في جنوب الس���رة ودفع الكفالة بحضور عدد من أفراد 
أسرة اجلويهل، ومت اخالء سبيله نحو الساعة الرابعة 
عصرا م���ن أحد األبواب اجلانبي���ة الفرعية ملبنى أمن 

الدولة بعيدا عن أعني رجال الصحافة واملصورين الذين 
احتشدوا أمام الباب الرئيسي ملبنى أمن الدولة.

وقد أبدى احملامي رياض الصانع سعادته بهذا القرار 
مؤكدا وج���وب احترام القضاء واملثول أمامه، مش���يدا 
بنزاهة التحقيق مع مواطن كويتي مت حفظ كل حقوقه 
أثناء التحقيق معه. هذا وكانت النيابة العامة قد حققت 
طوال األيام املاضية مع مالك قناة »الس���ور« الفضائية 
محم���د اجلويهل في عدد من التهم ابرزها تهمة محاولة 
زعزعة النظام االجتماعي في البالد وهو ما اعتبر مساسا 
بالوحدة الوطنية، هذا وأقام احملامي رياض الصانع امس 
حفل استقبال في ديوانه الكائن مبنطقة كيفان واستقبل 
خاللها املهنئني بخروج موكله محمد اجلويهل الذي حضر 

الى احلفل بصحبة بعض من محاميه ولم يتجاوز عدد 
احلضور ال� 35 شخصا، واكد اجلويهل ان قضيته األولى 
هي مزدوجو اجلنسية وانه سيستمر فيها حتى النهاية، 
ووجه اجلويهل كلمة شكر فيها رجال النيابة قائال: ثقتي 
بالقض���اء الكويتي كبيرة وكذلك برجال النيابة العامة، 
كما احب ان أش���كر رجال امن الدولة الذين كنت ضيفا 
عليهم خالل االيام املاضية، واقول لهم »متونون«، ورفض 
اجلويهل بعد حديث���ه املقتضب احلديث حول القضية 
مكتفيا بالقول إنها بني يدي القضاء موضحا أن الدولة 
قامت بإجراءاتها الصحيحة وجهاز أمن الدولة فيه رجال 
قاموا بالواجب املطلوب منهم وإن كانت هناك أخطاء فإن 

أمن الدولة »متون« واحلكومة أيضا »متون«.

»بيتك« يدعم حملة »112«
بالتعاون مع وزارة الداخلية

بعد نجاح دورة التحكيم التاسعة في بيروت

الخشاب: 130 مشاركًا ومشاركة في دورة دعوى البطالن

)أسامة البطراوي ()أحمد باكير(


