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تقدم مواطن وابلغ عن متكن مجهول 
من سرقة 7600 دينار كان قد سحبها 
من احد البنوك الوطنية وتركها داخل 
سيارته مبنطقة القيروان، وقال املواطن 
انه فوجئ بكسر الزجاج اجلانبي وسرقة 

املبلغ رافضا اتهام احد بالسرقة.
كما تقدم مواطن وأبلغ عن سرقة 5 

حمامات تبلغ سعر احلمامة الواحدة 
5 آالف دينار، ورفض املبّلغ اتهام احد 
بعينه في س���رقة احلمامات اخلمس 
من داخ���ل جاخوره ف���ي منطقة كبد 
الى موقع  وس���جلت قضية، وتوجه 
الب���اغ االول رجال االدل���ة اجلنائية 

لرفع البصمات.

محمد الجالهمة  -  هاني الظفيري
لقي عس���كريان أحدهما يعمل في 
وزارة الدفاع واآلخر يعمل في وزارة 
الداخلي���ة مصرعهما يوم امس األول، 
فيما هناك ترجيحات بأن تكون وفاة 
عس���كري الدفاع نتيجة سكتة قلبية 
أما بالنسبة لعسكري الداخلية فهناك 

اشتباه بتعاطي مواد مخدرة، وان هذا 
التعاطي هو السبب في الوفاة. ووفق 
مص���در أمني فإن عس���كريا من غير 
إلى مستشفى  محددي اجلنسية نقل 
اجلهراء مساء امس ووصل متوفيا ومن 
خال الفح���ص األولي تبني ان الوفاة 

نتيجة سكتة قلبية.

سرقة 5 حمامات بـ 25 ألف دينار و7600 طارت من مركبة مواطن مصرع عسكريين في الدفاع والداخلية

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

تبرئة رجل أعمال من إصدار شيكين بدون رصيد

إلزام شركة بدفع عشرة آالف دينار لصاحب قسيمة

من اخللف وشل حركته ومكن 
املتهم األول )البدون(  بذلك 
من االستياء على حافظته 
وبها مبلغ 160 دينارا وبطاقته 
املدنية ورخصة القيادة والذا 

بالفرار.
وقد متكن املجني عليه من 

اخلش����اب طلب من محكمة 
اجلنح وقف نظ����ر الدعوى 
حلني البت ف����ي دعوى أداء 
اليمني احلاسمة حتى يقسم 
الش����اكي بأنه يطالب رجل 
األعمال باملبلغ املذكور أعاه. 

والذي مت االتفاق عليه مبوجب 
العقد على شرائه مببلغ 1400 
دينار كجه���از جديد. وقامت 
الشركة بشراء نوعية أخرى 
من التكييف غير املتفق عليها 

ألغت محكمة االستئناف 
برئاسة املستشار نصر سالم 
آل هيد وعضوية املستشارين 
محمد بيوم����ي وأحمد باظة 
وأمانة س����ر عادل العوضي 
حك����م محكم����ة أول درجة 
وقضت ببراءة مواطن وبدون 
من تهمة الس����رقة وانتحال 

صفة املباحث.
الدعوى  وتخلص واقعة 
فيما ش����هد به املجني عليه 
أنه في ي����وم الواقعة وعقب 
خروج����ه م����ن من����زل أحد 
أصدقائه مبنطقة الصليبية 
اس����توقفه املتهم����ان وقررا 
له أنهم����ا من رجال املباحث 
وطلبا من����ه هويته، وحيال 
الثاني  املتهم  رفضه ه����دده 
)املواط����ن( بقطعة حديدية 
كانت بيده وقام باإلمساك به 

قض����ت محكم����ة اجلنح 
ببراءة رجل أعمال من تهمة 
إص����دار ش����يكني م����ن دون 
رصيد مببلغ 38 ألف دينار 
رغم أنهما ممهوران بتوقيعه 
وقام بإصدارهما في ظروف 

طبيعية.
وف����ي التفاصيل أن أحد 
رجال األعمال اشتكاه شخص 
آخر على سند من القول أنه 
حتص����ل منه على ش����يكني 
البنوك  مسحوبني على أحد 
احمللي����ة تبل����غ قيمتهما 38 
ألف دين����ار األول بقيمة 20 
ألف دينار والثاني بقيمة 18 
ألفا وفوجئ الش����اكي بعدم 
وج����ود رصيد في حس����اب 
رجل األعم����ال. بيد أن دفاع 
رجل األعمال احملامي مبارك 

قضت الدائرة التجارية في 
بإلزام شركة  الكلية  احملكمة 
عقارات بأن ت���ؤدي ملواطن 
مبلغ عش���رة آالف دينار عن 
األضرار الت���ي حلقت به إثر 
تأخير الش���ركة في تسليمه 
الوقت احملدد  قس���يمته في 

املتفق عليه بالعقد.
كان املواطن قد أقام دعواه 
عبر محاميه زيد اخلباز الذي 
طالب فيها بإلزام الشركة بأن 
تؤدي ملوكله مبلغ 15 ألف دينار 
لتأخيرها في تسليم املنزل في 
التاريخ املتفق عليه بالعقد إال 
أن املدعى عليها قد تخلفت عن 
ذلك االتفاق بل قامت بصيانة 
املنزل بأغراض مس���تخدمة 
ومنها التكييف املركزي للمنزل 

التقاط أرقام اللوحة املعدنية 
لسيارة املتهمني وقام باإلباغ 
عن الواقعة. وبالقبض على 
أق����ر لضابط  املته����م األول 
الواقعة  املباحث بارت����كاب 
مع املتهم الثاني. وقد تعرف 
املجني عليه على املتهم في 

طابور عرض قانوني.
وبتاريخ 2009/6/3 قضت 
محكمة أول درجة غيابيا أوال: 
مبعاقبة كل من املتهمني بحبس 
كل منهما خمس سنوات مع 
الشغل والنفاذ وبإبعاد املتهم 
األول عن الباد عقب تنفيذ 
العقوبة. عارض املتهم األول 
في احلك����م فقضت احملكمة 

بتأييد حكم أول درجة.
اس����تأنف املته����م احلكم 
فقضت االستئناف ببراءته 

من التهمة املسندة إليه.

وحيث لم يحضر الشاكي أمام 
احملكمة ألكثر من مرة ألداء 
اليمني احلاس����مة فقد قضت 
احملكمة بب����راءة ذمة املدعى 
عليه »رج����ل األعمال« فيما 
يتعلق بالشيكني. وبعد صدور 
احلكم قام اخلش����اب بتقدمي 
احلكم الس����ابق أمام محكمة 
اجلنح التي قضت ببراءة رجل 
األعمال من تهمة إصدار شيكني 
من دون رصيد. وقال اخلشاب 
في تصريح بعد صدور احلكم 
»يبقى القضاء الكويتي ماذ 
الكبير  املظلومني والبي����ت 
العادل الذي يحتضننا كبارا 
وصغارا دون استثناء، والشك 
أن هذا احلكم القضائي النادر 
سيكرس مبادئ جديدة في 

القضايا املشابهة.

إضافة إلى عدم وفائها بالعقد 
لتسليم املنزل مما دعا املواطن 
إلى استئجار شقة بإيجار 220 
دينارا شهريا ملدة سنة وأضاف 
اخلب���از أن موكله تعاقد مع 
الشركة على إنهاء التشطيبات 
خال سنة واحدة إال أن املدعى 
عليها لم تلتزم باالتفاق املبرم 
في العقد مما تسبب في األضرار 
املادية واألدبية لصاحب املنزل 
األمر الذي دعاه لرفع الدعوى. 
وقدم احملامي اخلباز بصفته 
وكيا عن مالك القسيمة حافظة 
مستندات طويت على صورة 
صادرة ع���ن وزارة التجارة 
تفيد بأن الشركة مسجلة في 
الوزارة على نشاطها  ملفات 

العقاري.

املستشار نصر سالم آل هيد

الصهريج منقلبا على جانبه وفي اإلطار رجل إطفاء يحاول وقف التسرب

من األلغام التي مت العثور عليها

احملامي مبارك اخلشاب

احملامي زيد اخلباز

يعقوب اليعقوب

تسرب 17 ألف ليتر وقود يغلق السالمي والفحيحيل
أمير زكي ـ هاني الظفيري

في مصادفة شديدة الغرابة، 
شهد طريقا الفحيحيل والساملي 
حادثني مروريني اسفرا عن انقاب 
صهريجني محمل���ني ب� 68 الف 
ليتر وخلف االنقابان تس���ربا 
زهاء 17 الف ليتر وقود بواقع 9 
آالف ليتر من الصهريج املنقلب 
على الفحيحي���ل و8 آالف ليتر 
انقلب على  الذي  من الصهريج 
طريق الساملي، فيما قامت االدارة 
العامة لاطفاء باغاق الطريقني 
خشية حدوث اي امر يؤدي الى 
اندالع السنة اللهب، واستخدمت 
االطفاء كمية كبيرة من الرغوة 

للغرض ذاته.
العاقات  ادارة  وقال مدي���ر 
العامة ف���ي االطفاء املقدم خليل 
األمي���ر ان باغ���ا ورد لغرف���ة 
العمليات في التاسعة والنصف 
امس عن انقاب صهريج وقود 
يحتوي على 32 الف ليتر على 
طريق الس���املي كيل���و 13، فتم 
توجيه مرك���زي اطفاء اجلهراء 
احلرف���ي ومبارك الكبير للمواد 
اخلطرة، وعند الوصول للحادث 
كان هناك تس���ريب للوقود من 
الصهريج عبر فتحة، فتمت عملية 
اغاق الفتحة عن طريق معدات 
مس���تخدمة لدى رجال االطفاء، 
مش���يرا الى ان الكمية املتسربة 
تقارب ال���� 8 آالف ليتر، ومتت 
عملي���ة رش الوقود املتس���رب 
بالرغ���وة لكي يت���م عزلها عن 

االكس���جني خش���ية حدوث اي 
شرارة او حرارة تصل للوقود 
املتس���رب، واشار االمير الى ان 
حادث الساملي لم يخلف اصابات 
وان »االطفاء« اتصلت بالشركة 
التابع لها الصهريج فتم ارسال 
صهريج آخر لكي يفرغ به الوقود 
املوجود بالصهريج املنقلب، ومت 
التعامل مع احلادث بقيادة املازم 
العويهان واملازم  اول عبداهلل 

ومبارك الكبير للمواد اخلطرة، 
وعند الوص���ول ملوقع احلادث 
كان الصهريج قد بدأ بتس���ريب 
الوقود، حيث انه يحتوي على 
36 الف ليتر م���ن الوقود، فقام 
رجال االطفاء بعمل حواجز رملية 
للوقود لكي ال ينتش���ر الوقود 
املتسرب الى الطريق، ومت اغاق 
الش���ارع ومنع عبور السيارات 
حتى ال يس���فر احلادث عن اي 

اول علي املرزوقي واملازم احمد 
العوضي.

وح���ول ح���ادث الفحيحيل، 
ق���ال االمير ان باغا ورد لغرفة 
العملي���ات في الثانية عش���رة 
والنصف امس عن وقوع حادث 
تصادم بني سيارة وصهريج وقود 
الفحيحيل السريع  على طريق 
بالقرب من منطق���ة الفنطاس، 
فتم حتريك مركزي اطفاء املنقف 

اصابات، ومت االتصال بالشركة 
التابع لها الصهريج لكي يرسلوا 
صهريجا حتى تتم عملية التفريغ 
فيه، وكانت كمية الوقود املتسربة 

ما يقارب ربع احلمولة.
التعام���ل م���ع احلادث  ومت 
بقي���ادة امل���ازم اول عب���داهلل 
العجمي واملازم اول احمد املطلق 
والرقيبني جري املطيري وطال 

املطيري.

في حادثين فصلت بينهما 3 ساعات و»اإلطفاء« استخدمت الرغوة

إحالة موظف منفذ النويصيب إلى النيابة 
بتهمة تمكين مطلوب من مغادرة البالد

قنبلة في مجمع ليلى جاليري !
الصبر: بالغ كاذب تعاملت معه الجهات المعنية بكل جدية

محمد الجالهمة
أحيل يوم أمس إلى ني�����ابة االحمدي موظف في 
منفذ النويصيب بتهم����ة متكني مطلوب من مغادرة 
الباد الى جان����ب مواطن وجهت إليه تهمة اخلروج 

من الباد بصورة غير شرعية.
وقال مص����در امني ان معل����وم����ات وصلت الى 
مساعد مدير منفذ النويص����يب املقدم جدوع العدواني 
وامر النوبة امل����ازم مشع�����ل العميرة عن ان هناك 

موظفا اعت������اد عل����ى اخ���راج مطلوبني الى خارج 
الباد مبق�����ابل مادي وعل���يه مت االيعاز الى مشرف 
النوبة ثامر احلريتي مبراقبة املوظف والتنسيق مع 
االجهزة العاملة. واضاف املص����در يوم امس األول مت 
رصد شخ���ص اخرجه املوظف دون وضع اسمه على 
قوائم املغ�����ادرين ليت����م توقي����فه قب��ل خروجه من 
البواب�����ة وبالتحق���يق معه اعت����رف على املوظف 

والذي القي القبض عليه هو اآلخر.

الكويت � كونا: نفى مدير إدارة 
اإلعام األمني الناطق الرس���مي 
باسم وزارة الداخلية العقيد محمد 
الصبر أمس وجود قنبلة مبجمع 
)ليلى جاليري التجاري( الواقع في 
منطقة الساملية. وأوضح العقيد 
الصبر في تصريح ل� »كونا« أن 
قوات األمن قامت بإخاء املوقع بعد 
باغ كاذب تلقاه هاتف الطوارئ 
بوجود قنبلة على وشك االنفجار. 
وقال ان قوات األمن اخلاصة ومن 

بينها قوات اإلدارة العامة للدفاع 
املدني )إدارة املتفجرات( وإدارة 
األثر ووحدات تابعة لقوات األمن 
العامة لإلطفاء  الع���ام واإلدارة 
وإدارة الط���وارئ الطبية هرعت 
فور تلقي الباغ وقامت بتمشيط 
املوق���ع ولم يتم العثور على أي 
العقيد الصبر  متفجرات. وشدد 
على أن وزارة الداخلية تأخذ أي 
باغ في هذا الش���أن على محمل 
اجلد متوجها بالش���كر اجلزيل 

باسم وزارة الداخلية للمواطنني 
واملقيمني على تفهمهم وجتاوبهم 
السريع مع عملية إخاء املوقع.

وأش���ار إلى أن ق���وات األمن 
متكنت من التوصل لصاحب الباغ 
الكاذب واجلهة التي أجرى منها 
االتصال مؤكدا أن لديها الكفاءة 
التوصل ألصحاب  والقدرة على 
الباغات الكاذبة واإلمكانات كافية 
للتعامل مع هذه األمور بحرفية 

تامة.

تفجير 6 ألغام في بر الصبية

محمد الدشيش
تعاملت ادارة هندس���ة اجليش يوم امس مع الغام عثر عليها 
املواطن محمود جاسم في منطقة بر الصبية، وتبني من خال معاينة 
االلغام الستة انها من مخلفات االحتال العراقي، ورغم مرور نحو 

عقدين على وجودها اال ان االلغام تبني انها صاحلة.
وقال محمود جاس���م ل� »األنباء« ان املنطقة التي ش���اهد فيها 
االلغام الس���تة اعتاد على التواجد فيها كل عام، مرجحا ان تكون 
هذه االلغام كشفت عنها الرياح الشديدة التي تتأثر بها الباد بني 

وقت وآخر.
واش���ار الى ان وزارة الداخلية جتاوبت مع الباغ وأرس���لت 
دوريات لوضع س���ياج حول االلغام، وقام رجال هندسة اجليش 

في وقت الحق بالتعامل مع االلغام.
يذكر ان لغما ادى الى مصرع ش���اب كويتي قبل اسابيع وتبني 
ان ه���ذا اللغم من مخلفات االحتال ايض���ا، واعقبت حادثة اللغم 
ومصرع الشاب قيام اجهزة وزارة الداخلية بتمشيط املوقع وعثرت 

على كمية كبيرة لم تكن قد اكتشفت.

ضبط 15 بائع »نارية« 
في الجليعة

محمد الجالهمة - محمد الدشيش
ش���ن رجال االدارة الع����امة 
للمباح���ث اجلن�����ائي���ة حملة 
الن���ارية  االلع���اب  ب��اعة  على 
واس���ف��رت احلملة التي جاءت 
بتعليم���ات م���ن مدي���ر االدارة 
الع�ام��ة للمباح���ث اجلن�ائية 
عن ضب���ط 15 بائع��ا ومصادرة 
كمي���ات كب����يرة من االلع���اب 
امني ان  النارية.وقال مص���در 
معلومات وردت الى م���دير عام 
املباح���ث اجلن�����ائي���ة العميد 
الش���ي����خ عل��ي اليوس��ف عن 
انتشار باعة االلعاب النارية في 
ب���ر اجلليع���ة تزامن��ا مع قرب 
اعياد التحرير والعيد الوطني، 
وعلي���ه مت االيعاز الى فرقة من 
املباحث اجلنائية والتي مشطت 

منط��قة املخيمات.
ألقى رجال  من جهة أخرى، 
جن���دة األحم���دي القبض على 
مواطنني وثالث من غير محددي 
اجلنسية وعثر بحوزتهم على 5 
زجاجات خمر محلية إلى جانب 
كمية من املواد املخدرة كما تبني 
ان البدون مطلوب للس���جن 5 

اعوام.

»الطوارئ« تعاملت مع 7728 إصابة في حوادث السير
اجلديدة والتي ساهمت بتقليص 
وقت الوصول للمصاب. وأكد أن من 
أهم أهداف ادارة الطوارئ الطبية 
الوصول الى مكان الطلب أو احلدث 
خال 8 دقائق وهذا الهدف نستطيع 
ان نصل اليه وتقليصه ايضا من 
خال ثاث ركائز اساسية، الركيزة 
األولى، هي ادارة الطوارئ الطبية 
في التوزيع السليم ملراكز االسعاف 
وتوفير وسائل االتصال احلديثة 
واحضار سيارات اسعاف مناسبة 
الطوارئ  وتطوير مهارات فنيي 
الطبية وهي ما تطبقه االدارة في 
مجال العمل احلالي وتسعى دوما 
لتطوير خدمات الطوارئ الطبية 

حسب النظم العاملية.
الثاني����ة، تفاني  والركي����زة 
فنيي الط����وارئ الطبية بعملهم 
وعطائه����م الامحدود وحرصهم 
على تقدمي العناية الطبية الطارئة 
والنقل اآلم����ن للمصابني لتقليل 
نسبة الوفيات وتفادي مضاعفة 
االصابات، والركيزة الثالثة، هي 
اجلمه����ور بتعاونهم م����ع فنيي 

الطوارئ.

املخاطر هي وسائل اإلعام التي 
تعاونت مع ادارة الطوارئ الطبية 
ولوحظ تقلي����ص وقت وصول 
سيارة االسعاف الى مكان الطلب 
الشديدة  الزحمة  او احلدث رغم 
بالطرقات نتيج����ة جلهود فنيي 
الذين يأخذون  الطبية  الطوارئ 
على عاتقه����م الوصول إلى مكان 
الطلب أو احلدث بأسرع وقت ممكن 
والعناية باملصاب حلني اسعافه في 
املستشفى. مشيرا الى ان هذا العام 
مت افتتاح عدد من مراكز االسعاف 

الباطنية تأخ����ذ النصيب األكبر 
فيهما وارتفاع هذه النسبة سنويا 
يأتي نتيجة عدم وعي اجلمهور 
بالغذاء املناس����ب وعدم ممارسة 
الرياضة اليومية وايضا االحوال 

اجلوية املتغيرة.
أما أكثر احلاالت خطورة وتكون 
اصابتها مضاعفة ولها تأثير كبير 
على املصاب واالس����رة واملجتمع 

فهي حوادث الطرق.
حيث بلغ عدد حاالت حوادث 
الطرق في عام 2009 )7277 حالة( 
وفي ع����ام 2008 كان عدد حاالت 
ح����وادث الط����رق )7728 حالة(، 
واشار الى ان وقت وصول سيارة 
االسعاف الى مكان الطلب او احلدث 
في عام 2009 بلغ 8.6 دقائق وفي 

عام 2008 كانت )9.3 دقيقة(.
وتب����ني ه����ذه االحصائية ان 
نسبة اإلصابات بحوادث الطرق 
التي مت نقلها بس����يارة االسعاف 
قلت عن عام 2008م وذلك نتيجة 
لوعي اجلمهور بخطورة حوادث 
الطرق واش����ار ال����ى ان الركيزة 
األولى لنش����ر التوعية عن هذه 

أعلنت إدارة الطوارئ الطبية 
ممثلة في رئيس قس����م العاقات 
العامة والتنسيق يعقوب اليعقوب 
املقارنة لعامي  عن اإلحصائي����ة 
إل����ى أن  2008 و2009 مش����يرا 
إجمالي احلاالت التي مت التعامل 
معها ونقلها بسيارات االسعاف 
في عام 2009 بلغت 85902 حالة 
منها 39146 حالة عاجلة او طارئة 
و46756 حالة غير عاجلة او غير 
طارئ����ة أما في ع����ام 2008 فكان 
إجمالي احلاالت التي مت التعامل 
معها ونقلها بسيارات االسعاف 
82865 حالة منه����ا 39482 حالة 
عاجلة أو طارئ����ة و43383 حالة 

غير عاجلة او غير طارئة.
وقال اليعقوب في بيان صحافي 
ان االحصائية تشمل احلاالت التي 
مت التعامل معه����ا من قبل فنيي 
الطوارئ الطبية واسعاف احلاالت 
بسيارات االسعاف أما احلاالت التي 
مت التعامل معها ومت عاجها باملوقع 

فلم تدخل باإلحصائية.
ولفت إلى أن العامني املنصرمني 
كانت نس����بة ح����االت األمراض 

كشفت عن انخفاض معدل االستجابة لعام 2009 إلى 8.6 دقائق
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عائلة الحقان
تنعى ببالغ الحزن واألسى فقيدتها المغفور لها بإذن الله تعالى

وقد ووري جثمانها الثرى يوم أمس السبت

الموافق 2010/1/30 في مقبرة صبحان

شريفه سعد محمد علي الحقان
زوجة/ ناصر سليمان محمد الحقان

إلغاء حبس مواطن وبدون في تهمة السرقة


