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عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»الجزائية« برأت مقدم اختبار قيادة
 اُتهم بتقاضي رشوة إلنجاح وافدين

من التهم املسندة إليه. كانت 
النيابة العامة قد أس���ندت 
للمتهم األول بصفته موظفا 
عاما يعمل مقدما في وزارة 
الداخلية طلب وقبل لنفسه 
عطي���ة )مبالغ مالية( على 
سبيل الرشوة لإلخالل بعمل 
من أعمال وظيفته بأن أصدر 
ملرؤوسيه مبا له من سلطة 
اإلشراف والتوجيه توصية 
الستثناء حاملها من قواعد 
حتديد موعد اختبار القيادة 
واالهتمام ب���ه على النحو 

املبني بالتحقيقات.

ثبوت الشمس في رائعة النهار 
وأن محكمة اجلنايات صدعت 
باحل����ق وأعلن����ت احلقيقة 
الدامغة وه����ي براءة موكلي 

من االتهامات الباطلة.
كان احملام���ي الش���طي 
قد أوضح ف���ي مرافعته أن 
االتهام كيدي واألدلة ملفقة 
وأركان اجلرمي���ة املادي���ة 
واملعنوية غي���ر متوافرة. 
كما شكك في أقوال ضابط 
الواقعة وطعن في اإلجراءات 
الباطلة. وطالب الشطي في 
نهاية مرافعته ببراءة موكله 

قضت الدائ����رة اجلزائية 
الكلية  الثامن����ة باحملكم����ة 
أمس برئاس����ة املستش����ار 
هش����ام عبداهلل وأمانة سر 
محمد عب����د اللطيف ببراءة 
مقدم بوزارة الداخلية اتهمته 
النيابة العامة بالتزوير وتلقي 
الرشوة لتمكني آسيويني من 
اجتياز اختبارات القيادة مقابل 
مبالغ مالية، كما قضت ببراءة 

املتهمني اآلسيويني.
وعقب صدور احلكم صرح 
دف����اع املقدم احملام����ي خالد 
الشطي بأن براءة موكله ثابتة 

»االستئناف« تؤيد إعدام قاتل الباكستانية 
األزواج. وقد نشبت خالفات 
بينهما في اآلونة األخيرة قبل 
الواقعة بأيام بسبب رغبتها 
في أن يترك عمله الذي يذهب 
إليه في الفترة املس����ائية إال 
أنه رفض ذلك، فهددته بإبالغ 
زوجته بأنه يقيم معها عالقة 
غير شرعية. وبالفعل قامت 

بتنفيذ تهديدها.

بأنه بشأن العثور على كفني 
آدمي����ني مت عم����ل التحريات 
الكف����ني يعودان  أن  وتب����ني 
للمجني عليها )باكس����تانية 
اجلنس����ية(. وبإجراء مزيد 
من التحريات تبني أنها كانت 
صديقة للمتهم وكانت تقيم 
معه بشقة مبنطقة الفروانية 
وأنه كان يعاشرها معاشرة 

الدائ����رة اجلزائية  قضت 
مبحكمة االستئناف برئاسة 
املستش����ار محمد بو صليب 
القضاب  وأمانة س����ر فارس 
بتأييد حكم أول درجة القاضي 
بإعدام الباكستاني )محمد و.( 
املتهم بقتل مواطنته وتقطيع 
جثتها. وتخلص الواقعة فيما 
شهد به ضابط مباحث الفروانية 

املباحث اجلنائية الى الطلب من 
مدير ادارة بحث وحتري محافظة 
العقيد عادل احلمدان  االحمدي 
االسراع في توقيف املتهمني وعليه 
مت تشكيل فريق عمل واسفرت 
امتدت السبوع  التي  التحريات 
عن ان هناك مجموعة من الشباب 
يؤجرون البانشيات في مناطق 
املخيمات كما انهم يقومون ببيع 
البانش���يات ليتم ضبط احدهم 
وبالتحقي���ق معه للوقوف على 
االوراق الثبوتي���ة الت���ي تؤكد 
ملكية املعروض من البانشيات 
اعترف بأنه و4 آخرين جميعهم 
مت ضبطهم ش���كلوا فيما بينهم 
عصابة لسرقة البانشيات ومن 
ثم اعادة تأجيرها في موسم البر 
وانهم كانوا حريصني على احداث 
تعديالت جوهرية في البانشيات 
املس���روقة بحيث يصعب على 

اصحابها احلقيقيني معرفتها.

يستبعدوا ان تكون البانشيات 
التي س���رقوها اعادوا تأجيرها 
او رمب���ا بيعها عل���ى اصحابها 

احلقيقيني.
واستنادا الى مصدر امني فان 
تعدد سرقة البانشيات في مناطق 
البرية دفع مدير عام  املخيمات 

عبداهلل قنيص
العامة  االدارة  متكن رج���ال 
للمباح���ث اجلنائي���ة بقي���ادة 
العميد الشيخ علي اليوسف من 
اغالق ملفات 50 قضية س���رقة 
كانت مسجلة في نطاق محافظة 
االحمدي وذلك بعد توقيف شبكة 
خماسية مؤلفة من شابني كويتيني 
وآخرين فلسطينيني وخماسي 
م���ن غير محددي اجلنس���ية اذ 
تخصصت هذه الشبكة في سرقة 
البانشيات واستبدال قطع غيار 
املسروقات بني بعضها وبعض 
بحيث يتم اخفاء معالم املسروقات 
ومن ثم اعادة بيعها او تأجيرها 
على مرتادي البر فيما كش���فت 
التحقيقات مع املتهمني اخلمسة 
عن حقائق غريبة متثلت في انهم 
كانوا يعيدون تأجير البانشيات 
في مناطق سيف واستهدفت من 
قبلهم في عمليات الس���رقة ولم 

سرقة حمام بـ 3000 دينار 
وضبط 3 لصوص في الجهراء

هاني الظفيري ـ
محمد دشيش

رجال  متكن 
أمن اجلهراء من 
القاء القبض على 
مواطن وآخرين 
م���ن فئ���ة غير 
محددي اجلنسية 
العديد  بسرقة 
من »البانشيات« 
لتت���م احالتهم 
جه���ة  ال���ى 
االختص���اص، 

وفي التفاصيل: ان معلومات وردت الى مدير أمن اجلهراء العميد 
محمد طنا بعد كثرة الش���كاوى حول س���رقة الدراجات النارية 
»البانش���ي« ليتم االيعاز الى الرائد مطر سبيل والعريف جمال 
السعيدي بضرورة رصد االش���خاص الثالثة ليتم ضبطهم في 
صناعية اجلهراء، حيث يقومون بطالء الدراجة النارية وتغيير 
رقم الش���اصي لعدم متكن صاحبها من معرفتها، حيث تبني ان 
اللصوص هم مواطن وآخران من فئة غير محددي اجلنسية متت 
احالته���م الى النيابة، حيث تبني انه���م مطلوبون على ذمة أربع 
قضايا وسجلت قضية مبخفر تيماء. من جانب آخر، تقدم مواطن 
مبلغا عن تعرضه لس���رقة 20 حمامة تقدر قيمتها اإلجمالية ب� 

3000 دينار في منطقة الفنطاس ليتم تسجيل قضية.

البانشي املسروق

»الجنائية« أوقعت شبكة خماسية لسرقة البانشيات
وأغلقت ملفات 50 قضية سرقة

الجناة قاموا بتأجيرها ألصحابها

الشيخ العميد علي اليوسف

بدء خدمة الدفع اإللكتروني لمخالفات المرور والهجرة.. 
والخالد استقبل طلبة االتحاد الوطني

الكويت � كونا: أعلن وكيل وزارة 
الداخلية الفري����ق احمد الرجيب 
بدء عمل خدمة الدفع االلكتروني 
ملخالفات املرور والهجرة من خالل 
الرس����مية  البواب����ة االلكترونية 
للدول����ة. وقال الفري����ق الرجيب 
ف����ي تصريح صحاف����ي امس ان 
خدمة الدفع االلكتروني ملخالفات 
امل����رور والهجرة والتي يش����رف 
إدارتها وتش����غيلها اجلهاز  على 
املرك����زي لتكنولوجيا املعلومات 
تعد تغييرا جوهريا في إساليب 
تقدمي اخلدمات، تتم في إطار من 
الدقة وسرعة التحصيل واحلفاظ 

على املال العام.
الداخلية  وأكد حرص وزي����ر 
الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد 
عل����ى إعطاء األولوي����ة للخدمات 

املباشرة باملواطنني  العالقة  ذات 
واملقيمني وكل ما يؤدي الى راحتهم 

وتسهيل سبل حياتهم اليومية.
وأوضح ان التوسع في استخدام 
التكنولوجي����ا في حتس����ني أداء 
العمل بالوزارة وتطوير خدماتها 
االلكترونية وتبس����يط إجراءاتها 
واالرتقاء بها وتسهيل االستفادة 
منها للمواطنني في نطاق منظومة 
احلكومة االلكترونية يأتي انعكاسا 
ألطر التعاون والتنسيق بني الوزارة 
واجله����از املرك����زي لتكنولوجيا 
املعلومات في نطاق إشرافه على 
تنفيذ مشاريع احلكومة االلكترونية 
بالدولة. وعن كيفية تقدمي اخلدمة 
قال املدير الع����ام جلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلوم����ات م.علي 
الش����ريدة ان ه����ذه اخلدمة يتم 

تقدميها على مدار الس����اعة دون 
توقف وانه ميكن للمواطن واملقيم 
وجميع القطاعات بالدولة االستعالم 
عنها ودفعها الكترونيا من اي مكان 
وفي اي وقت من خ����الل البوابة 
االلكترونية الرس����مية للدولة او 
املوقع االلكتروني لوزارة الداخلية. 
م����ن جهة أخرى، اس����تقبل وزير 
الركن م.الشيخ  الفريق  الداخلية 
جابر اخلالد في مكتبه مبقر وزارة 
الداخلية  الداخلية وكي����ل وزارة 
املساعد لشؤون أمن احلدود اللواء 
الشيخ محمد يوسف الصباح ومدير 
ادارة العمليات باالدارة العامة خلفر 
السواحل املقدم طالل املؤنس الذي 
أهداه نسخة من دراسة له بعنوان 
»مكافحة التسلل عبر البحر.. دراسة 

الشيخ جابر اخلالد متوسطا وفد طلبة أميركاميدانية بالكويت«.

البورصة تعاود التداول اليوم بعد تأكد »الداخلية« من خلو
مبنى سوق األوراق المالية من أي مواد متفجرة

التمشيط الدقيق باستخدام الكالب البوليسية واالنسان اآللي أكد كذب البالغ والبورصة تعود للعمل اليومموظفون وعمال في البورصة مت اخالؤهم بعد تلقي البالغ الكاذب

تواجد لسيارات تتبع القوات اخلاصة امام مبنى البورصة وفي اإلطار اللواء طارق حمادة )هاني الشمري - محمد ماهر( عدد من رجال األمن يخلدون إلى الراحة بعد انتهائهم من متشيط البورصة وسردابني

أمير زكي ـ محمود فاروق
أكد مصدر رفي����ع في بورصة 
التداول سيتم اعتبارا  الكويت ان 
من صباح اليوم بصورة طبيعية، 
مشيرا الى ان عمليات التمشيط التي 
أعقبت بالغ كاذب بشأن وجود مواد 
متفجرة انتهت الى عدم العثور على 
اي مواد متفجرة، وان البالغ كاذب، 
الفتا الى ان اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية شرعت في فتح حتقيق 
موسع للوقوف على هوية مجهول 
اتصل ببدالة البورصة لإلبالغ عن 
قنبلة ستنفجر وذلك مع نهاية دوام 
البورصة ليوم امس والذي ش����هد 

انخفاضا طفيفا في مؤشره.
ووفق مصدر امني فإن عمليات 
وزارة الداخلية تلقت نحو الواحدة 
و40 دقيقة بالغا من احد مسؤولي 
البورصة تضمن تلقي موظف البدالة 
اتصاال من مجهول يشير فيه الى 

وجود قنبلة.
وقال املصدر األمني فور تلقي 
البالغ مت إخطار مدير امن العاصمة 
اللواء طارق حم����ادة الذي بدوره 
أمر باتخاذ ما يل����زم من اجراءات 
ضروري����ة، إذ قام بإخط����ار إدارة 
جندة العاصمة التي قامت بدورها 
بتطويق مبن����ى البورصة وإخالء 
جميع املكاتب من املوظفني، خاصة 
ان معظم املتداولني كانوا قد غادروا 

مقر البورصة.
وأش����ار املصدر ال����ى ان ادارة 
املتفج����رات أخطرت ببالغ وقامت 
بإرس����ال فريق م����ن املتخصصني 
بالتعام����ل مع ه����ذا البالغ وجرى 
متشيط مبنى البورصة الرئيسي 
الى جانب سردابني األول مخصص 
للسيارات والثاني للخدمات بشكل 
دقيق واس����تمرت عملية متشيط 
البورصة نحو ثالث ساعات دون 
ان تسفر عمليات التمشيط تلك عن 
وجود اي مواد متفجرة باالستعانة 

بالكالب البوليسية والروبوت.
الى ذلك،

اكد مدي����ر ادارة االعالم االمني 
الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية 
العقيد محمد هاشم الصبر انه مت 
متشيط مبنى سوق االوراق املالية 

)البورصة( بعد ورود بالغ بوجود 
متفجرات بداخله.

وق����ال العقيد الصب����ر لوكالة 
االنباء الكويتية )كونا( ان وزارة 
الداخلي����ة تأخذ اي ب����الغ في هذا 
الشأن مأخذ اجلد مؤكدا ان الفرق 
املتخصصة هرعت الى املكان فور 
تلقيها البالغ في متام الساعة 1.33 

بعد ظهر اليوم.
واشار الى ان قوات تابعة لالدارة 
العامة للدفاع املدني واالدارة العامة 
لقوات االمن اخلاص وقطاع االمن 
العام����ة لالطفاء  الع����ام واالدارة 
والطوارئ الطبية، واملدير املناوب 
للعمليات املركزية هرعوا الى مبنى 

البورصة فور تلقي البالغ.
وتوجه العقيد الصبر بالشكر 

اجلزيل للمواطنني على جتاوبهم مع 
عملية اخالء سوق االوراق املالية 
مؤكدا ان قوات االمن لديها القدرة 
على التوص����ل الى صاحب البالغ 

الكاذب.
واشار مصدر امني مطلع الى ان 
فحص جهاز كش����ف االرقام كشف 
ع����ن ان الرقم املتص����ل ال وجود 
ل����ه وان الرقم ال����ذي صدرت عنه 
املكاملة هو )......( مش����يرا الى ان 
ه����ذا البالغ من اجلائ����ز ان يكون 
صادرا م����ن دولة اخرى، الفتا الى 
ان مزيدا من التحقيقات ستجرى 
وان الداخلية ستس����تعني بخبراء 
من وزارة املواصالت ملعرفة اخللل 
الذي لم ميكن بدالة البورصة من 

رصد رقم املتصل.

بالغ كاذب يرجح أن يكون مصدره خارجياً وعمليات التمشيط استمرت 3 ساعات

إخالء سبيل الضابط الحميدي الشمري بكفالة 500 دينار
أمرت النيابة العامة أمس بإخالء سبيل 
الضابط احلميدي الشمري العائد من اليمن 
بكفال���ة مالية قدره���ا 500 دينار بعد أن 
 أنهت التحقيق معه على خلفية هروبه من
اليم���ن ودخوله الكوي���ت بطريقة غير 

شرعية.
وصرح دفاع الشمري احملامي احلميدي 
السبيعي بأنه تقدم بشكوى للنائب العام 
ضد املسؤولني اليمنيني الذين عذبوا موكله 
أثناء التحقيق معه على خلفية القضية 

التي برأته منها محكمة اجلنايات اليمنية. 
وتعهد السبيعي مبالحقتهم محليا ودوليا 
حت���ى يعيد احلق ملوكل���ه. كانت وزارة 
الداخلية اليمنية قد طلبت من الس���فارة 
الكويتية باليمن عدم تس���ليم احلميدي 
جواز س���فره بحجة وجود استئناف من 
قبل النيابة العامة ض���د احلكم الصادر 
ببراءته، حيث ال يسمح له باخلروج من 
القضية  انتهاء  اليمنية حل���ني  األراضي 

بحسب القوانني اليمنية. 


