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إعداد: مؤمن المصري

تقرير المباحث جاء في صالح المحامي المتهم 
بضرب شرطي مرور أمام البورصة

»الجنايات« تقضي بحبس قاتل مواطن سنة مع وقف التنفيذ

االمتناع عن عقاب مواطن على تهمة التزوير

المحكمة تمهل المتهمين في اختالسات دعم العمالة
لسداد كل األموال المختلسة إلى جلسة 14 المقبل

قررت الدائ����رة اجلزائية األولى باحملكمة 
الكلية برئاسة املستشار عبدالناصر خريبط 
وعضوية املستشارين أشرف السقا ومحمد 
غازي املطيري وأمانة سر هشام سماحة تأجيل 
نظر الدع����وى املرفوعة من أحد رجال املرور 
ضد محام ببلدي����ة الكويت، التي يتهمه فيها 
بإحداث عاهة مستدمية بساعده األمين، بينما 
كان يقوم بعمله جللسة 14 فبراير الستدعاء 

الطبيب الشرعي لالستماع إلى إفادته.
وتخلص الواقعة فيما قرره املجني عليه 

بأنه وأثناء تأدية عمله مبخالفة السيارات التي 
كانت متوقفة بشكل غير قانوني أمام سوق 
الكويت ل����أوراق املالية )البورصة( في يوم 
الواقع����ة فوجئ باملتهم يتوجه إليه ويعاقبه 
عل����ى حترير مخالفة لس����يارته املتوقفة في 

املمنوع.
وتطور النقاش بني الطرفني إلى اعتداء من 
احملامي على الشرطي الذي أصيب بإصابته 
املوصوفة بتقرير الطب الشرعي والذي ولد 

لديه عاهة مستدمية بساعده األمين.

برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدول���ة بتعي���ني بعض 
أقاربه كموظفني وهميني 
بالش���ركتني املذكورت���ني 
وإخطار جهاز دعم العمالة 
الوطنية بأسمائهم للحصول 
عل���ى ع���الوة اجتماعية 
وحتويله���ا بحس���اباتهم 
املذكور وقيام  البنك  لدى 
هؤالء املوظف���ني بإصدار 
أوام���ر دائم���ة ش���هرية 
باستقطاع مبلغ مالي من 
تلك العالوة وإصدار أوامر 
دائنة بتحويلها إلى حساب 
الش���ركتني وقيام املتهم 
األول بتحويل تلك املبالغ 
إلى  من حساب الشركتني 

حسابه اخلاص.

من حركة حساب الشركتني 
عدم تلقيهما أي مبالغ مالية 

خاصة بنشاطهما.
وب�ف�ح���ص ح�س���اب 
الش���ركتني، ثب���ت قيام 
املتهم األول بالتحايل على 

أمهلت محكمة اجلنايات 
أمس برئاس���ة املستشار 
وائل العتيقي وأمانة سر 
علي العبد الهادي املتهمني 
في دعوى اختالسات أموال 
عامة وتزوي���ر في أوراق 
رسمية وغسيل أموال متهم 
فيه���ا 72 متهما بينهم 66 
مواطنة وس���تة مواطنني 
جللسة 14 فبراير للسداد 

والدفاع.
وتتلخ���ص تفاصي���ل 
الدع���وى فيما ش���هد به 
الباحث القانوني في أحد 
البنوك احمللية بأن املتهم 
األول )الذي يعمل عسكريا 
الدفاع( قام بفتح  بوزارة 
حسابني لشركتني بصفته 
مالكا وشريكا بهما، وتالحظ 

املستشار وائل العتيقي 

ف����ي منزل����ه، فانتابته حالة 
هس����تيرية أفقدت����ه صوابه 
فتوجه على الفور إلى املطبخ 
وتناول سكينا وسدد بها عدة 
طعنات إلى جسد الغريب الذي 

قاوم بشدة قبل قتله.
وبعده����ا توجه به رجال 
األمن إلى منزله، حيث عثروا 
على جثة القتيل وهو يسبح 
في دمائه وملقى على األرض 
وقد فارق احلياة، فتوجهوا بعد 
ذلك إلى حيث تختبئ زوجته، 
وبعد عدة محاوالت من رجال 
الزوجة بفتح  اقتنعت  األمن 
الباب وتسليم نفسها ومنع 
الزوج من االعتداء عليها ومتت 
إحالتهما إلى املخفر للتحقيق 

في الواقعة.

التعوي���ل  أو  بش���هادته 
عليها.

وأضاف أن الشاكي قام 
باختالق هذه الواقعة من 
النهاية وكان  إلى  البداية 
إخراج هذه املسرحية مت 
بش���كل هزل���ي وال ميكن 
أن يتم تصديق مثل هذه 

الرواية.
وعقب ص���دور احلكم 
صرح العصفور بأنه يشكر 
احملكمة التي أصدرت احلكم 
الدعوى  وتفهمت ظروف 
وظ���روف املتهم مؤكدًا أن 
القضاء الكويتي هو املالذ 

احلقيقي ألي مظلوم.

من العم����ر، يعمل في وزارة 
الدفاع، بوجود شخص غريب 
في منزله، وفور دخوله املنزل 
سمع أصواتا غريبة فترصدها 
حتى وصل إلى حيث املصدر 
ليفاجأ بوجود شخص غريب 

موضحًا أن الواقعة كيدية 
برمته���ا وأنها من نس���ج 
خيال الشاكي الذي يفتقد 
املصداقية وال ميكن الوثوق 

الدائرة اجلزائية  قضت 
الكلية  األول���ى باحملكم���ة 
برئاس���ة املستش���ار عبد 
الناصر خريبط وعضوية 
املستشارين أشرف السقا 
ومحمد غازي املطيري وأمانة 
سر هشام سماحة بحبس 
مواطن سنة مع الشغل مع 
وق���ف العقوب���ة ملدة ثالث 
سنوات بغير كفالة مع تعهد 
بحسن السير والسلوك ملدة 
سنة في دعوى جرمية قتل 
راح ضحيتها مواطن بعد أن 
اكتش���ف املتهم وجوده في 

مسكنه بوجود زوجته.
وفي التفاصيل التي وقعت 
املبارك  في ضاحية عبداهلل 
فوجئ مواطن في العقد الثالث 

قضت الدائرة اجلزائية 
السابعة مبحكمة االستئناف 
أمس برئاس���ة املستشار 
سالم اخلضير بإلغاء حكم 
محكمة أول درجة وقضت 
باالمتناع عن النطق بعقاب 
مواطن كانت محكمة أول 
درجة قد قضت بحبس���ه 
أربع س���نوات بعد إدانته 
بتهمة التزوير في إذن عمل 
صادر من وزارة الشئون.

وقد حضر م���ع املتهم 
احملامي علي العصفور من 
مكتب الوقيان � العوضي 
� الس���يف وترافع شفاهة 
الدعوى  وش���رح ظروف 

املستشار عبد الناصر خريبط

احملامي علي العصفور

البراءة بدالً من المؤبد لمواطن اتهم  باالعتداء على قاصر

احملامي خالد املهان

»الطوارئ الطبية« اختتمت دورة »الحادث الكبير«

تكريم ضباط اإلطفاء المتقاعدين األربعاء المقبل

اختتمت ادارة الطوارئ الطبية دورة قيادة 
احلادث الكبير حتت رعاية واشراف مستشارين 
بريطاني���ني من هيئة اس���عاف نورث اس���ت 
البريطانية وفريق من املدربني الكويتيني واقيمت 
من تاريخ 1/10 الى 2010/1/24، وقال املنس���ق 
االعالمي في ادارة الطوارئ الطبية عبدالعزيز 
بو حيمد ان هذه الدورة تأتي ضمن سلس���لة 

من الدورات التي تقام كل عام وتتضمن الدورة 
دراسة نظرية وعملية ليكتسب فنيو الطوارئ 
الطبية مهارة جديدة لقي���ادة احلادث الكبير، 
مشيرا الى انه مت تخريج 24 فني طوارئ طبية 
وسيتم اختيار 4 من خريجي الدورة ليكونوا 
مدربني لهذه الدورة مستقبال وتعتبر هذه الدورة 

االولى بالعام اجلديد.

الكويت � كونا: تقيم االدارة العامة لالطفاء 
حفال لتكرمي ضباطها املتقاعدين حتت رعاية 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 

عبدالعزيز الروضان يوم االربعاء املقبل.
وقال مدير ادارة العالقات العامة واالعالم في 
االطفاء املقدم خليل االمير ان الضباط املتقاعدين 
س���يحظون مبا يليق بهم من تكرمي مستحق 
ليكونوا حلقة في سلسلة االجيال املتعاقبة من 
القيادات االطفائية التي أعطت الكثير للوطن.

واضاف املقدم االمير ان الضباط املتقاعدين 

اصح���اب جتربة ثرية ورائدة في عمل االطفاء 
يجب ان نحتفظ ونتعلم ونستفيد منها، مشيرا 
الى انهم ميثلون عن���وان التفاني واالخالص 
واالنضباط وااللتزام، مضيفا ان هذه هي سّنة 

احلياة التي ال ميكن الوقوف امامها.
واوضح ان مدير عام االدارة اللواء جاس���م 
املنصوري وبإيعاز من الوزير الروضان يتابع 
بصورة شخصية ومباش���رة موضوع احلفل 
ليظهر بأبهى صورة تتالءم مع املكانة الرفيعة 

التي يحظى بها منتسبو االطفاء لدى الدولة.

فنيو الطوارئ الطبية املشاركون في ختام الدورة

الخليفة استقبل سفيرنا في باكستان

هندي حاول االنتحار بـ »َحَشري«
وآسيوية مّزقت شرايين يدها

استقبل مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد الشيخ 
احمد اخلليفة سفيرنا لدى باكستان نواف العنزي، حيث أشاد باجلهود 
التي تقوم بها اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات، وشكر الشيخ احمد 
الصباح على دعمه الكبير ملكتب املكافحة في جمهورية باكس���تان 
االس���المية وتبادل الطرفني احلديث عن سبل تذليل كل الصعوبات 
ملكتب املكافحة في باكستان، هذا وقد حضر املقابلة مساعد مدير عام 

اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد صالح الغنام.

أمير زكي
وضع وافد هندي )24 عاما( حتت التحفظ في مستشفى الفروانية 
بعد ان شرع في االنتحار باس���تخدام مبيد حشري، وقال فني اول 
الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان بالغا بانتحار هندي تلقته 
عمليات الطوارئ صباح امس، وقام رجال الطوارئ اس���امة النجار 

وكمال عبدالقادر بنقل اآلسيوي الى العالج.
من جهة اخرى، أقدمت س���يالنية على محاولة االنتحار بتمزيق 
شرايني يدها وقام رجل الطوارئ بدر حسني بتقدمي اإلسعافات األولية 
لآلسيوية وبعد تأكدهم من سالمتها مت تركها للدورية إلحالتها الى 

مخفر ميدان حولي لتسجل قضية بحقها.
على صعيد آخر، أصيب وافد باكستاني 46 عاما بجروح خطيرة 
في الرأس والعينني اثر انفجار بطارية مركبة في وجهه اثناء قيامه 
مبحاولة إصالح البطارية، وجرى نقل الباكس���تاني الى مستشفى 

الفروانية بواسطة عمار األحمد وإسماعيل الشماع.

العميد اخلليفة متوسطا الغنام والعنزي

حملة شاملة ألمن »األحمدي« تستهدف المستهترين 
وضبط العشرات في أوكار مشبوهة في الجهراء والفروانية

في االحمدي وفيها مت ضبط 21 وفي 
الفروانية مت ضبط وكر وبداخله 
21، وفي اجلهراء متت مداهمة وكر 
ضبط بداخله 10 رجال ونس����اء، 
وقال مصدر امني ان حصيلة حملة 
الفروانية اسفرت عن ضبط 8 رجال 
و13 امرأة اما في االحمدي فجرى 
ضبط 21 امرأة ورجال بواقع 11 امرأ 

و10 رجال.
واكد مص����در امني ان حمالت 
مالحقة اوكار الرذيلة سيتم تكثيف 
اجلهود حول ضبطها خاصة بعد 
انتشار هذه االوكار بصورة الفتة 

خالل االشهر القليلة املاضية.

ان ح���ررت ألصحابها مخالفات 
استهتار ورعونة، مشيرا الى ان 
جميع املركبات سيتم احالتها الى 
كراج احلجز التخاذ ما يلزم من 

اجراءات بحق مالكيها.
في سياق متصل واصلت وزارة 
الداخلية ممثلة في مديريات امن 
الفروانية واالحم����دي واجلهراء 
حمالتها لتطهير البالد من اوكار 
الرذيلة واسفرت عمليات مداهمة 
جاءت باشراف العميد غلوم حسني 
والعميد عبدالفتاح العلي والعميد 
محمد طنا عن ضبط 22 امرأة ورجال 
داخل اكثر من 5 اوكار بواقع وكرين 

استهداف مناطق ام قدير والفوارس 
والوفرة واجلواخير واالسطبالت 
ومت ضبط 89 مركبة ما بني مركبة 
مطلوبة واخ����رى معطوبة بفعل 
االس����تهتار الذي ميارس من قبل 

شبان.
وقال مص���در امني ان مدير 
أم���ن االحمدي ق���ام على رأس 
حملة قوامها 25 رجل أمن ما بني 
ضابط وضابط صف بتمشيط 
املناطق املذكورة وضبط املركبات 
الى جوار  املعطوبة واملتواجدة 
مزارع، مش���يرا ال���ى ان بعض 
املركبات التي مت ضبطها سبق 

عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة ـ 
هاني الظفيري

ما ان انتهت مديرية أمن محافظة 
االحمدي بقيادة مدير عام مديرية 
أمن االحم����دي العميد عبدالفتاح 
العلي من اغالق القضايا املتعلقة 
بشباب هربوا مبركباتهم املخالفة 
ال����ى كراج����ات الش����ويخ إلجراء 
تعدي����الت عليها بهدف تالش����ي 
وجتاوز املالحقة القانونية بحقهم 
واحالتهم الى جهات االختصاص 
حتى عاودت مديرية أمن االحمدي 
حمالتها باش����راف العميد العلي 
العميد عبدالفتاح العليوالنقي����ب س����لمان املطيري ومت 

مجموعة من اآلسيويني ضبطوا في أحد األوكار في الفروانية مجموعة من السيارات التي ضبطت في الوفرة بعد حملة »أمن األحمدي«

الصبر: إدارة المرور ستصدر قراراً ينظم عملية قطر السيارات
ادارة االعالم  اش���ار مدير 
الرسمي باسم  الناطق  االمني 
وزارة الداخلية العقيد محمد 
هاشم الصبر الى انه من املتوقع 
ان يصدر قطاع شؤون املرور 
قريبا قرارا ايضاحيا لتنظيم 
القواعد  القطر ووضع  عملية 

احلاكمة لها.
أكد الصبر  من جانب اخر 
ارتف���اع حجم اخلس���ائر  ان 
البشرية واملادية الناجمة عن 
احلوادث املرورية اصبح كارثيا 
التوقف  وله دالالت ينبغ���ي 

عندها.
واوض���ح العقي���د الصبر 
ان هناك ظاهرة س���لبية لها 
انعكاسات خطيرة تتمثل في 
السيارات اخلاصة التي تسير 
بالطرق وتسحب املقطورات 
لنق���ل الط���رادات والباجيات 
دون أي احتياط���ات خاص���ة 
بقواعد االمن والس���المة مما 
يس���فر عن وقوع العديد من 
 الضحايا االبرياء، بس���بب ما

تتس���م به عمليات القطر من 
انفالت.

العقيد الصبر على  وشدد 
الس���يارات  التزام  ض���رورة 
اخلاص���ة بوض���ع عالم���ات 
او تثبيت  توضيحية ظاهرة 
شريط عاكس على املقطورة 
للحيلولة دون التس���بب في 

كوارث ال مبرر لها.
واهاب بقائ���دي املركبات 
التي جتر مثل هذه املقطورات 
ضرورة التزام احلرص واتباع 
االرش���ادات املرورية وقواعد 
االمن واملتانة حلماية انفسهم 

العقيد محمد الصبروحماية االخرين.

أمير زكي
س���جلت إدارة مرور حولي بقيادة العقيد علي الديحاني 
رقما قياس���يا في عدد املخالفات املرورية خالل االس���بوع 
الفائت، اذ جرى تس���جيل 3929 مخالف���ة مرورية منها 221 
مخالفة الوقوف في مواق���ف املعاقني و255 مخالفة جتاوز 
حدود السرعة و50 مخالفة اس���تخدام الهاتف النقال أثناء 
القيادة و48 مخالفة تظليل و283 مخالفة شروط امن ومتانة 

و1042 مخالفة ممنوع الوقوف وباقي املخالفات تنوعت بني 
عكس السير وجتاوز االش���ارة الضوئية احلمراء، وجميع 

هذه املخالفات مباشرة.
واكد مصدر امني ان وكيل وزارة الداخلية لشؤون املرور 
اللواء محمود الدوسري ومساعد مدير املرور لشؤون احلركة 
العميد إحسان العويش أوعزا الى جميع ادارات املرور بالتشدد 

في مخالفات الوقوف في مواقف املعاقني واألمن واملتانة.

»مرور حولي« تتشدد بمخالفة الوقوف في األماكن المخصصة للمعاقين

ألغ����ت الدائرة اجلزائية باحملكم����ة الكلية حكم أول درجة 
القاضي بحبس مواطن غيابيا حبس����ا مؤبدا وقضت ببراءته 
من تهمة خطف ومواقعة أنثى باإلكراه. وتخلص الواقعة فيما 
أبلغت ب����ه املجني عليها أنها وأثن����اء وقوفها بالطريق العام 
الس����تقالل سيارة أجرة تقلها إلى مدينة الكويت توقف املتهم 
وعرض عليها توصيلها إلى وجهتها وأثناء ذلك عرض عليها 
عمال أفضل وتوجه بها إلى مخيمه بإحدى املناطق الصحراوية 
جنوب الكوي����ت وتركها هناك حتى الي����وم التالي حيث قام 
باالعتداء عليها باإلكراه.  وقد صدر حكم غيابي بحبس املتهم 
حبسا مؤبدا. فعارض املتهم في احلكم عن طريق محاميه خالد 
املهان الذي تراف����ع أمام احملكمة دافعا ببطالن احلكم الغيابي 
لع����دم إعالن املتهم املعارض إعالنا قانونيا صحيحا، كما دفع 

بانتفاء جرميتي اخلطف واملواقعة باإلكراه.

مشاجرة تنتهي بإيداع 
شقيقين في »الصباح«

هاني الظفيري
ادخل ش���قيقان كويتيان 
اثر  الى مستش���فى الصباح 
مشاجرة دامية بينهما وبني 
آخرين ف���ي منطقة االندلس 
وقال مصدر امني ان الشقيقني 
اصيبا بطعنات وانتقل العقيد 
عبدالرحمن الشراح والرائد 
ياسر الس���عيد باالنتقال الى 
مستشفى الصباح حيث نقل 
إليه املصابون للوقوف على 

هوية اجلناة.


