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أدانتها المحكمة بتعذيب خادمتها

حبس مواطنة سنتين مع إيقاف النفاذ

براءة وافد يمني من خيانة األمانة

تأييد قرار حفظ دعوى التزوير ضد فالح العتيبي

إلغاء حبس مواطن وبدون اتهما باالعتداء على قاصر

مفاجآت جديدة في قضية الضابط العائد من اليمن

»تشابه األسماء« يبرئ الضابط الشمري من »التعاطي«

أيدت محكمة اجلنايات برئاسة املستشار 
هاني احلمدان وأمانة سر سيد مهدي قرار 
النيابة العامة بحفظ الش���كوى املقامة من 
محققي وزارة الداخلية ضد مدير عام اإلدارة 
العامة للتحقيقات فالح العتيبي الذي اتهم 
بالتزوير في محررات رسمية وسوء استعمال 

السلطة.
وتتلخص الدعوى في أن الش���اكني بعد 
تعذر إقناع املش���كو في حق���ه )العتيبي( 
باملوافقة على طلباتهم ب���أن هناك قانون 
2001/53 في شأن اإلدارة العامة للتحقيقات 

يتضمن معادلة درجات احملققني من ضباط 
الشرطة مع أقرانهم املدنيني مما حدا بهم إلى 
تقدمي ش���كوى لدى النيابة العامة متهمني 
إياه بإساءة استعمال السلطة والتزوير في 

مستندات رسمية.
كان أحد الشاكني قد ادعى أن العتيبي قام 
بنقل���ه من مقر عمله إلى مكان آخر واتهمه 
بوجود مخالفات إدارية جسيمة. وقد أيدت 
احملكمة قرار النيابة العامة باستبعاد شبهة 
اجلناية من االتهام وق���ررت قبول التظلم 

شكال ورفضه موضوعا.

قضت الدائرة اجلزائية اخلامسة مبحكمة 
االستئناف برئاسة املستشار ابراهيم العبيد 
وعضوية املستش����ارين لطفي ساملان وعلي 
حسني نصر في حضور رئيس الدوائر اجلزائية 
مشعل الشمري، بإلغاء حكم محكمة أول درجة 
وب����راءة مواطن وبدون من تهمة هتك عرض 
قاصر. كان دفاع املتهم األول احملامية سلوى 
الطراروة خالل جلسات احملاكمة قد ترافعت 
شفاهة ودفعت بالقصور في التسبيب والفساد 
في االس����تدالل النتفاء صلة موكلها بالواقعة 
وتناقض أقوال املجني عليها مع أقوال ضابط 
املباح����ث، ودفعت الط����راروة بالقصور في 

التحريات، وطالبت  التحقيقات وعدم جدية 
أصليا بالبراءة واحتياطيا باستعمال منتهى 

الرأفة.
وتخلص واقعة الدعوى فيما ش����هدت به 
املجني عليه����ا التي لم تبلغ ال� 21 من العمر، 
الى أن����ه على اثر عالقة صداق����ة بينها وبني 
املتهم االول )بدون( واملتهم الثاني )كويتي( 
توجهت مساء يوم الواقعة لإلقامة مع املتهم 
االول بغرفة بأحد فن����ادق املدينة، حيث قام 
املتهم األول بهتك عرضها برضاها دون إكراه 
او تهديد او حيلة مساء ثم عاد وهتك عرضها 

في صباح اليوم التالي.

تأكيدا ملا أش���ارت اليه »األنباء« امس 
كشفت مصادر مطلعة تطورات جديدة في 
قضية الضابط الكويتي احلميدي الشمري 

الهارب من اليمن.
حيث تبني ان االتهام املوجه له من وزارة 
الداخلية يفيد باتهامه بتعاطي مخدرات 
جاء تشابها باألسماء، ولهذا طلبت النيابة 
العامة من املباحث اجلنائية حترياتها عن 
الواقعة، ومازال الشمري منتظرا التقرير 
ملباشرة دعواه ضد الداخلية بسبب التشهير 

واإلساءة له.
وفي حني قررت النيابة العامة استمرار 
حجزه الى اليوم )اخلميس( اس���تمعت 
النياب���ة العامة ام���س الى اق���وال وفد 

االس���تخبارات الكويتية الذي توجه الى 
اليمن بعد تعرض الضابط الشمري إلطالق 
نار وقدموا تقريرهم رغم ان النيابة العامة 
اليمنية حفظت القضية التي كان متهما 

فيها بإطالق النار على نفسه.
ومن هذه الناحية عبر دفاع الشمري 
احملامي احلميدي السبيعي عن استغرابه 
ك���ون القضية تنح��صر في اخلروج من 
اليمن والدخول الى الكويت بطريقة غير 
مش���روعة، ومن املقرر ان تواجه النيابة 
العامة الش���مري بتقرير االس���تخبارات 
الع��سكرية الكويتية حلني وصول تقرير 
املباح���ث اجلنائية عن واقع���ة تعاطي 

املخدرات.

امللته���ب. وطالب خريبط 
بتوقيع أقصى عقوبة على 
املتهمة، وادعى مدنيا مببلغ 

5001 دينار.
وتخلص واقعة الدعوى 
فيما شهدت به املجني عليها 
بأن���ه خ���الل تواجدها في 
مس���كن املتهمة التي تعمل 

وطالب العنزي ببراءة موكله 
من التهمة املسندة إليه.

واقع���ات  وتتلخ���ص 
الدعوى فيما شهد به املجني 
عليه في التحقيقات بأنه قام 
بتأسيس ش���ركة للمالبس 
اجلاهزة وتعيني املتهم كبائع 

قضت محكمة اجلنايات 
برئاسة املستش���ار محمد 
اخللف وأمانة سر أحمد علي 
بحبس مواطنة سنتني مع 
الشغل وأمرت بكفالة مائة 
دينار لوق���ف النفاذ مؤقتا 
أدانته���ا احملكمة  أن  بع���د 
بضرب خادمتها وس���كب 
املاء الساخن على جسدها 
إلى إصابتها بآالم  مما أدى 

بدنية شديدة.
كان دفاع املجني عليها 
احملامي محمد خريبط خالل 
جلسات احملاكمة قد ترافع 
شفاهة وقرر أن موكلته كانت 
تعمل لدى املتهمة منذ خمسة 
الواقعة  عشر ش���هرا قبل 
وكلما طلبت املجني عليها 
راتبها الشهري تعدت عليها 
املتهمة بالضرب والتعذيب 
باملاء الس���اخن والس���كني 

االسبوع املاضي وخلفت 17 
قتيال منه����م 8 كويتيني تبني 
من خالل معاينتها والبحث 
في اسبابها ان وراءها السرعة 

الزائدة.
وأك����د املص����در ان ه����ذه 
احلمالت الهادفة الى االلتزام 
بحدود السرعة سوف تستمر 
وتتواصل في عموم شوارع 
الكويت خاصة الطرقات التي 
تش����هد حوادث جسيمة مثل 
طرق الس����املي والنويصيب 
والوفرة والغوص وامللك فهد 
وطري����ق الرياض الى جانب 

طريق اخلليج العربي.
وردا على س��ؤال ح��ول اذا 
ما ك��ان قطاع الم�رور ملزما 
بوضع اش����ارات وعالم��ات 
تش����ير وتنب����ه ال����ى وجود 
كام��ي����را بع����د مس����افة قال 
المصدر نحن نهدف من وراء 
الحوادث  الحد من  الى  ذل��ك 
الم��س����ته��ترين  وحماي����ة 
وه��واة الس��رعة وان مثل هذه 
العالمات توض��ع في الغالب 

مثل الكاميرات الثابتة.

اصبحوا يحفظون عن ظهر قلب 
اماكن الكاميرات الثابتة.

واشار املصدر االمني الى ان 
اولى احلمالت التي نفذها قطاع 
املرور كانت من نصيب محافظة 
حولي اذ اوع����ز مدير مرور 
حولي العقيد علي الديحاني 
الى رئيس قسم احلركة الرائد 
سعد الرجيب بإقامة حمالت 
على نفق عبدالكرمي اخلطابي 
ي����وم الثالثاء وعلى ش����ارع 
اخلليج العربي وهي احلملة 

التي اقيمت يوم امس.

بيروت ـ يوسف دياب
اتهم القضاء العسكري اللبناني ثالثة موقوفين 
من جنسيات كويتية وسورية وطاجكية بتأليف 
مجموعة ارهابية مرتبط���ة بتنظيم »القاعدة« 
به���دف القيام بأعمال ارهابية ف���ي لبنان منها 
ضرب قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب 

لبنان )اليونيفيل(.
واحال قاضي التحقيق العسكري فادي صوان 
عل���ى المحكمة العس���كرية كال من الموقوفين 
الكويتي )ع.ن( والسوري )س.ع( والطاجكستاني 
)م.ز( )أ.ت( وذلك لمحاكمتهم بجنايات تأليف 
عصابة سرية مرتبطة بتنظيم القاعدة، وعقد 
اجتماعات في سورية وفي مخيم عين الحلوة 
)جنوب لبنان( مع مجموعة متطرفة مثل »فتح 
االس���الم« و»جند الش���ام« بهدف جمع االموال 
واالس���لحة والتحضير للقيام بأعمال ارهابية 
ضد لبنان وضد النظام السوري والسعي الى 

خلق ارضية لتنظيم القاعدة في لبنان من ابرز 
اهدافها ضرب قوات الطوارئ الدولية في جنوب 
لبن���ان والتواصل مع تنظيمات ارهابية اخرى 

لتنفيذ هذه االهداف.
وكشف القرار االتهامي الذي اصدره صوان 
في هذه القضية ان التحقيقات التي أجريت مع 
)ع.ت( ورفيق���ه اظهرت ان مجموعته مرتبطة 
بتنظيم القاعدة في افغانس���تان وان السوري 
والطاجيكستاني عمال ضمن القاعدة في العراق 
وسورية وافغانستان وقاتال االحتالل االميركي 
في بغداد وكابول، وان )ع.ن( اعتقل في مطار 
بيروت الدولي في الراب���ع من يونيو الماضي 
ل���دى وصوله الى لبنان آتي���ا من اثينا بجواز 

سفر مغربي مزور.
ولدى توقي�فه واس���ت�جوابه اعترف بمكان 
وجود رفيقهه االخرين اللذين جرى توقيفهما 

فورا.

واعرب مصدر مروري عن 
اسفه من ان معظم املخالفات 
اجلسيمة تلك ارتكبت من قبل 
شباب ال تزيد اعمارهم على 
28 عاما، مش����يرا الى ان هذه 
اجلزئية حتت����اج الى توعية 
االعم����ار الصغيرة بضرورة 
االلتزام بالقان����ون املروري 
والذي متى ما مت االلتزام به 
تنخفض املعدالت من احلوادث 

املرورية.
واشار املصدر الى ان حتليل 
احلوادث املرورية والتي وقعت 

سحب رخصة السوق ملدة 3 
اشهر ما لم يوافق مدير عام 
املرور بحكم قانون املرور على 

امر الصلح.
وقال مصدر امني ان وكيل 
وزارة الداخلية املساعد اللواء 
الدوس����ري والعميد  محمود 
احس����ان العوي����ش اوع����زا 
الى جميع م����دراء املرور في 
الس����ت  الكويت  محافظ����ات 
الى تنفيذ حم����الت مرورية 
باستخدام الكاميرا خاصة ان 
معظم هواة السرعة اجلنونية 

أمير زكي
الداخلية  ش����رعت وزارة 
ممثلة في قطاع املرور برئاسة 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون املرور اللواء محمود 
الدوسري ومساعد مدير عام 
املرور لشؤون احلركة العميد 
إحسان العويش الى تطبيق 
استراتيجية جديدة للحد من 
احلوادث املرورية والتي تكون 
في الغالب جراء السرعة الزائدة 
اذ قامت بتنفيذ عدة حمالت 
مرورية على مواقع يكثر فيها 
احلوادث املرورية باستخدام 
الرادار واسفرت حملة اقيمت 
يوم الثالثاء وامس عن حترير 
180 مخالفة مرورية جميعها 
حملت عنوان السير بسرعات 
تفوق السرعات املعدلة فيما اكد 
مصدر امني ان ما ال يقل عن 70 
مخالفة سجلت في غضون ال� 
48 ساعة املاضية كانت سرعات 
املركبات املخالفة جتاوزت ال� 
50 كيلومترا مش����يرا الى ان 
مثل ه����ذه املخالفات تصنف 
كمخالفات جسيمة وتستوجب 

أي���دت محكم���ة اجلنح 
املستأنفة برئاسة املستشار 
فيصل احلريتي وأمانة سر 
نبيل عبداهلل حكم محكمة 
القاضي ببراءة  أول درجة 
وافد ميني من تهمة خيانة 
األمان���ة واالس���تيالء على 
البضاعة املسلمة إليه لبيعها 

فباعها حلاسبه اخلاص.
كان دفاع املتهم احملامي 
العنزي خالل  خالد عاي���د 
جلسات احملاكمة قد ترافع 
ش���فاهة ودف���ع بانتف���اء 
الواقع���ة في ح���ق موكله 
مقررا أن تقرير اخلبير لم 
يثبت استيالء موكله على 
البضائع املذكورة، فقد جاءت 
املقدمة للخبرة  الكشوفات 
وأمام جهة التحقيق خالية 
من أسماء القائمني باجلرد، 

البعيجان يستقبل الصبر
استقبل صالح البعيجان سفيرنا لدى دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الش����قيقة امس مدير إدارة اإلعالم األمني الناطق الرسمي باسم وزارة 
الداخلية العقيد محمد هاشم الصبر على هامش احللقة النقاشية البحثية 
حول »دور اإلعالم العربي في التصدي لظاهرة اإلرهاب« املنعقدة حاليا 
ف����ي أبوظبي وقد نقل العقيد الصبر لس����فيرنا البعيجان حتيات وزير 
الداخلية الفريق الركن م.الش����يخ جابر اخلالد.. كم����ا أهدى إليه درعا 

تذكارية بهذه املناسبة.

مصرع مصري في تصادم على »الفحيحيل«
محمد الجالهمة

لقي وافد مصري مصرعه مس���اء امس االول بعد ان اصطدم به 
وافد ايراني على طريق الفحيحيل السريع مقابل منطقة فهد األحمد 
وأسفر التصادم بني املركبتني عن انقالب سيارة الوافد املصري، وفي 
التفاصيل التي رواها مصدر أمني ل� »األنباء« أن الوافد االيراني اصطدم 
بسيارة يقودها مصري على طريق الفحيحيل وذلك بسبب السرعة 
فوق املعدل مما ادى الى انحراف سيارة الوافد املصري واصطدامها 

بحاجز اسمنتي ما أدى الى انقالبها عدة مرات.

عالقة محرمة بين الخادمة والسائق
محمد الجالهمة

فوجئ مواطن عندما شاهد خادمته مستضيفة آسيويا من جنسيتها 
داخل ديوان منزله في منطقة جابر العلي في وقت متأخر من الليل، 
حيث ذكر املواطن في بالغه انه سمع صوت باب منزله منتصف الليل 
وهو ينفتح، فنزل من غرفة نومه واستطلع االمر، فسمع صوتا داخل 
الديوانية، وعندما دخل شاهد خادمته ومعها سائق جاره في وضع 
مخل باآلداب العامة، فقام على الفور بابالغ عمليات وزارة الداخلية، 
وحضر رج���ال دوريات جندة االحمدي ورجال مخفر الظهر وقاموا 
بضبط اخلادمة وضيفها ومت حتويلهما الى مخفر الظهر وس���جلت 

قضية دخول مسكن.

خيانة أمانة بـ 2200 دينار
هاني الظفيري

سجل مس����ؤول في أحد مطاعم الوجبات الس����ريعة قضية خيانة 
أمانة ضد مساعد مسؤول يعمل في الشركة ذات سلسلة املطاعم حيث 
قام باالستيالء على مبلغ 2200 دينار. أشرف على التعامل مع القضية 

املقدم صالح الدعا.
وف����ي التفاصيل أن والد الوافد العربي يعمل بالش����ركة منذ عش����ر 
سنوات االمر الذي دعا اصحاب الش����ركة الى اعطائه املهلة السترجاع 
املبلغ الذي اكتش����فه املسؤولون، وقد فوجئ العاملون بعملية السرقة 
ليتجه أحد املسؤولني إلى مخفر اجلهراء الشمالي مسجال قضية خيانة 

أمانة ضد مساعد املسؤول.

في احملل اململوك له. وقد مت 
عمل جرد للمحل عن الفترة 
من 2006/3/1 حتى 2007/2/10 
إال أنه فوجئ بوجود عجز 
في البضاعة بإجمالي مبلغ 
10.773 د.ك. وأن املتهم هو 
العجز  املس���ؤول عن ذلك 
باستيالئه على تلك البضائع 
حلسابه اخلاص. وبسؤال 
أنكر  التحقيقات  املتهم في 

ما نسب إليه.
وبتاريخ 2008/12/18 قضت 
محكم���ة أول درجة ببراءة 
املتهم من التهمة املس���ندة 
إليه ورفض الدعوى املدنية 
وإلزام رافعها باملصاريف. 
استأنف املجني عليه احلكم 
كما اس���تأنفه االدعاء العام 
فقضت االستئناف برفض 
االستئنافني وتأييد احلكم.

لديها كخادمة قامت األخيرة 
بالتعدي عليه���ا بالضرب 
وس���كب املاء الساخن على 
جسدها مما أدى إلى حرقها. 
وقررت املجن���ي عليها أن 
املتهمة كانت تتعدى عليها 
بش���كل متكرر خالل عملها 

في مسكنها.

املستشار محمد اخللف

احملامي خالد العنزي

احملامي محمد خريبط

 »الداخلية« تعيد االنضباط بحمالت رادارية
185 مخالفاً تجاوزوا السرعة في »الخطابي والخليج«

بعد تسجيل رقم قياسي في الوفيات بلغ 18 حالة في أسبوع

توقيف املركبات املخالفة رجال املرور أثناء حترير إحدى املخالفات

العقيد علي الديحاني العميد إحسان العويش اللواء محمود الدوسري

 القضاء اللبناني يتهم كويتيًا بتزعم
مجموعة إرهابية مرتبطة بـ »القاعدة«

الكويت � كونا: يتوجه مدير عام االدارة العامة لالطفاء 
اللواء جاس���م املنصور غدا الى س���لطنة عمان حلضور 
احلفل السنوي ملعهد هندسة االطفاء »أي.اف.اي« وتسلم 
عضوية الزمالة التي منحها املعهد له تقديرا خلبراته في 

علوم االطفاء.
ومن املقرر ان تستمر زيارة اللواء املنصوري للسلطنة 

اربعة ايام.

اللواء المنصوري إلى عمان لحضور حفل معهد اإلطفاء

اآلسيويات، مشيرا الى ان قوة 
من مباحث خيطان اجتهت الى 
املن���زل وعث���رت بداخله على 
7 آس���يويات تبني ان 3 منهن 
اختطفن من قبل سائقي تاكسي 
جوال و4 آسيويات خرجن من 
من���زل كفالئه���ن ووصلن الى 
املعتقل عن طريق اخلطأ ويقمن 

بداخله حلني انتهاء إقامتهن.
والى شأن آخر، شن رجال 
ادارة جرائم النفس وهي ادارة 
تابعة لإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية حملة استهدفت مخالفي 
قانون اإلقامة في خيطان وجرى 
توقيف 16 وافدا من جنسيات 
عربية وآسيوية جميعهم انتهت 
إقاماتهم قبل فترات، وجار إبعاد 
جمي���ع املخالفني من البالد مع 
إدراج أسمائهم على قوائم غير 
املصرح لهم بدخول البالد مرة 

أخرى.

محمد الجالهمة
متك���ن رج���ال اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية وحتديدا إدارة 
بحث وحتري الفروانية )مباحث 
خيط���ان( ورج���ال إدارة جرائم 
النفس من توقيف سيدة آسيوية 
امتهنت إيواء اخلادمات الهاربات 
واملخطوفات من قبل سائقي تاكسي 
جوال إلعادة بيعهن وإجبارهن على 
ممارسة البغاء الى جانب ضبط 
16 وافدا عربيا وآسيويا مخالفني 

لقانون اإلقامة.
وقال مصدر امني ان معلومات 
وصلت الى مدير ادارة بحث وحتري 
محافظة الفروانية العقيد منصور 
إقدام آسيوية  الهاجري تضمنت 
على حتويل منزلها في خيطان الى 
معتقل، إذ مت وضع أبواب حديدية 
على عدة غرف واحتجاز آسيويات 
داخل هذه الغرف متهيدا لبيعهن 

على أوكار املتعة احلرام.

وأش���ار املصدر األمني الى ان 
الفروانية أخطر  مدير مباح���ث 
مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائي���ة العميد الش���يخ علي 
اليوسف الذي أعطى أوامره بسرعة 
مداهمة هذا املعتقل وضبط السيدة 
اآلس���يوية التي تديره وحترير 

 »الجنائية« تداهم »معتقل« خيطان
وتحرر 7 آسيويات اختطفن من »العام«

العميد الشيخ علي اليوسف


