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الصفحة
مؤمن المصري

ق����ررت الدائرة اجلزائية األولى باحملكمة 
الكلية أمس برئاس����ة املستشار عبد الناصر 
خريبط وعضوية املستشارين أشرف السقا 
ومحمد غازي املطيري وأمانة سر هشام سماحة 
تأجيل نظر الدعوى املرفوعة من أحد رجال 
املرور ضد محام ببلدية الكويت والتي يتهمه 

فيها بإحداث عاهة مستدمية بساعده األمين 
بينما كان يقوم بعمله جللس����ة 14 اجلاري 
للحكم.وتتلخص الواقعة فيما قرره املجني 
عليه بأنه وأثناء تأدية عمله مبخالفة السيارات 
التي كانت متوقفة بش����كل غير قانوني أمام 
س����وق الكويت لألوراق املالية )البورصة( 
في يوم الواقعة، فوجئ باملتهم يتوجه إليه 

ويعاتبه على حترير مخالفة لسيارته املتوقفة 
في املمنوع.

وتطور النقاش بني الطرفني إلى اعتداء من 
احملامي على الشرطي الذي أصيب بإصابته 
املوصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي ولدت 
لديه عاهة مستدمية بساعده األمين. وقد تقدم 

الشرطي بشكوى ضد احملامي.

حجز دعوى ضرب شرطي المرور أمام البورصة للحكم

»الداخلية«: 10 ضحايا للحوادث المرورية في أسبوع
وحادث تصادم يغلق طريق الفحيحيل لساعتين

»الداخلية«: استدعاء 100 نقيب ومالزم أول لدورات الترقية
أمير زكي

اصدر وكي��ل وزارة الداخلية 
باإلناب��ة الفري��ق غ��ازي العمر 
قرارين برقم 657 و658 لس��نة 
2010 على أساس��هما مت استدعاء 
100 عس��كري م��ن رتب��ة نقيب 
وم��الزم اول لاللتح��اق ب��دورة 
الترقية للرتب��ة التي تلي رتبتهم 
احلالية. ونص القرار األول الذي 

اصدره العمر على اآلتي:
مادة 1

يلحق الضباط اآلتي اسماؤهم 
من رتبة نقيب وعددهم 50 بالدورة 
التدريبية الثامنة والعشرين لدى 
اكادميية س���عد العبداهلل للعلوم 
االمنية في الفترة من 2010/3/7 حتى 
2010/4/1 متهيدا لترقية من يجتاز 

منهم هذه الدورة الى رتبة رائد:
سليمان الرشيد – االدارة العامة   ٭

للمباحث اجلنائية
عبداللطيف حمد الفالح – اكادميية   ٭

سعد العبداهلل للعلوم االمنية
جالل زايد العنزي – االدارة العامة   ٭

للمؤسسات االصالحية
فيصل غازي العازم���ي – االدارة   ٭

العامة للمرور
سعود مطلق الس���هلي – االدارة   ٭

العامة للمرور
مشعل محمد مندكار – االدارة العامة   ٭

للمرور
همالن حضيري الهمالن – االدارة   ٭

العامة للدوريات
خالد حمد العازمي – االدارة العامة   ٭

للمرور
فهاد شبيب العجمي – االدارة العامة   ٭

للمرور
حمد عدنان البصيلي – ش���ؤون   ٭

العمليات
عبدالعزيز ش���مالن الرشيدي –   ٭

شؤون العمليات
محمد ف���وزي احلميدي – االدارة   ٭
العامة ملتابعة ش���ؤون املجالس 

واللجان الوزارية
خالد محمد السعيد – اكادميية سعد   ٭

العبداهلل للعلوم االمنية
محمد عبدالكرمي عبداهلل – االدارة   ٭

العامة للدوريات
ابراهيم عب���داهلل املزين – االدارة   ٭

العامة للمعلومات
راشد مبارك الذروة – االدارة العامة   ٭

لالنشاءات والصيانة
احمد محمد املفرج – االدارة العامة   ٭

للمعلومات
عادل حسن الشمري – االدارة العامة   ٭

لألدلة اجلنائية
خالد منجل اخلالدي – االدارة العامة   ٭

لتأهيل ضباط الصف واالفراد
طالل حمد املطوع – االدارة العامة   ٭
ملتابعة شؤون املجالس واللجان 

الوزارية

محمد جواد القالف – االدارة العامة   ٭
لالدلة اجلنائية

محمد عدنان الريس – االدارة العامة   ٭
لالنشاءات والصيانة

طالل عبيد العنزي – االدارة العامة   ٭
لشؤون قوة الشرطة

فهد عبداهلل املالكي – اكادميية سعد   ٭
العبداهلل للعلوم األمنية

بدر ابراهيم القبندي – االدارة العامة   ٭
لنظم املعلومات

محمد أحمد الس���محان � شؤون   ٭
التعليم والتدريب

عبداهلل س���الم العجمي � اإلدارة   ٭
العامة لالنشاءات والصيانة

جابر حمد العازمي � اإلدارة العامة   ٭
لشؤون قوة الشرطة

رائد علي الفودري � االدارة العامة   ٭
للمرور

بدر ناص���ر املزيد � االدارة العامة   ٭
خلفر السواحل

عبداهلل محم���د القطيفي � اإلدارة   ٭
العامة للمعلومات

جراح عبداهلل العلي � اإلدارة العامة   ٭
خلفر السواحل

أحمد يوسف الدريع � االدارة العامة   ٭
لقوات األمن اخلاصة

عارف عبدالنبي عبداهلل � االدارة   ٭
العامة للمرور

محمد محمود الشميس � إدارة مكتب   ٭
وكيل الوزارة املس���اعد للشؤون 

القانونية والدراسات والبحوث
عبدالعزيز مبارك العميري � اإلدارة   ٭

العامة للمعلومات
مشعل إبراهيم اجلساس � أمانة سر   ٭
اللجنة التنفيذية لشؤون املقيمني 

بصورة غير قانونية
أحمد علي النويبت � اإلدارة العامة   ٭
ملتابعة شؤون املجالس واللجان 

الوزارية
نايف منيع البصمان � اإلدارة العامة   ٭

ألمن احلدود البرية
حسني سعدون الصيرفي  � اإلدارة   ٭

العامة للمرور
أحمد سعدي العفيصان � اإلدارة   ٭

العامة للمرور
تركي ناصر اخلميس � اإلدارة العامة   ٭

لتأهيل ضباط الصف واألفراد
محمد صقر البريكي � أكادميية سعد   ٭

العبداهلل للعلوم االمنية
بدر عدنان اخلبيزي � اإلدارة العامة   ٭

للمؤسسات االصالحية
ثامر عادي الرشيدي � االدارة العامة   ٭

خلفر السواحل
ابراهيم خليل صنق���ور � االدارة   ٭

العامة ملكافحة املخدرات
بشار أحمد القالف � االدارة العامة   ٭

للدعم التقني والنوعي
يوس���ف عبدالعزيز املصيبيح �   ٭

شؤون األمن اخلاص
� االدارة  علي عبدالهادي اخلياط   ٭
العامة ملتابعة ش���ؤون املجالس 

واللجان الوزارية

سليمان جاس���م املجيبل � االدارة   ٭
العامة للدعم التقني والنوعي

مادة 2

يبلغ املذكورون باملادة السابقة   ٭
مبوعد الدورة قبل انعقادها بوقت 

كاف.

مادة 3

على من يعنيهم األمر تنفيذ هذا   ٭
القرار. وأما القرار الثاني فهو 
ترقية االسماء التالية من رتبة 
مالزم إلى نقيب وقد جاء فيه:

مادة 1

يلحق الضباط اآلتية اسماؤهم 
من رتبة »م���الزم أول« وعددهم 
)50( بالدورة التدريبية اخلامسة 
والعش���رين لدى اكادميية سعد 
العبداهلل للعلوم االمنية في الفترة 
من 2010/3/7 حتى 2010/4/1 متهيدا 
لترقية من يجتاز منهم هذه الدورة 

الى رتبة »نقيب« :
مساعد فهد املضحي � اإلدارة العامة   ٭

للمباحث اجلنائية
منير مطلق السبيعي � اإلدارة العامة   ٭

للمعلومات
محمد عبداللطيف الوهيب � اإلدارة   ٭

العامة للمباحث اجلنائية
عمر الفاروق علي البلوشي � اإلدارة   ٭

العامة للمرور
داود سليمان املنصوري � اإلدارة   ٭

العامة للمرور
وليد خالد احلجيالن � مديرية أمن   ٭

حولي
ناصر احمد املنيفي � اإلدارة العامة   ٭

لقوات األمن اخلاصة
عبداهلل مهيل املطي���ري � اإلدارة   ٭

العامة ألمن احلدود البرية
خالد أنور الياسني � اإلدارة العامة   ٭

ألمن املطار
حمد عبداهلل اليتامى � اإلدارة العامة   ٭

للمعلومات
علي خالد أبا اخليل � اإلدارة العامة   ٭

ألمن احلدود البرية
طالل مزيد الهبيدة � اإلدارة العامة   ٭

للمرور
محمد فوزي املزيد � اإلدارة العامة   ٭

ألمن احلدود البرية
� اإلدارة  محمد يوسف السبيعي   ٭

العامة للمباحث اجلنائية
فهد ناصر السهلي � اإلدارة العامة   ٭

املركزية للعمليات
عبداهلل براك الضويحي � اإلدارة   ٭

العامة ألمن احلدود البرية
فهد بدر املن���اور � اإلدارة العامة   ٭

للمرور
عبدالرحمن عبداهلل العمر � اإلدارة   ٭

العامة للمعلومات
أحمد عبداللطيف العتال � اإلدارة   ٭

العامة للمعلومات
خالد سعد العتيبي � اإلدارة العامة   ٭

للمرور
راكان عبداللطيف األحمد � اإلدارة   ٭

العامة للدوريات
مشاري ناصر الدعي � اإلدارة العامة   ٭

ألمن احلدود البرية
محمد ج���واد عبدالرضا � اإلدارة   ٭

العامة للدوريات
محمد مصطفى بوعباس � اإلدارة   ٭

العامة للمباحث اجلنائية
شاهني خالد الغامن � اإلدارة العامة   ٭

للمباحث اجلنائية
عبدالرحمن عودة اجلالسي � اإلدارة   ٭

العامة ألمن املنشآت
علي عادل بهبهاني � اإلدارة العامة   ٭

للدعم التقني والنوعي
نافل عبدالهادي العجمي � اإلدارة   ٭

العامة للدفاع املدني
خالد دخيل املطيري � اإلدارة العامة   ٭

للدوريات
ترك���ي ناصر الهاج���ري � اإلدارة   ٭

العامة للمرور
مبارك محمد العازمي � اإلدارة العامة   ٭

لألدلة اجلنائية
سعد فهد الزعبي � اإلدارة العامة   ٭

ألمن املنشآت
زياد طارق الرشيد � اإلدارة العامة   ٭

للدوريات
عبداهلل مطل���ق العجمي � اإلدارة   ٭

العامة ألمن احلدود البرية
سامي محمد العازمي � اإلدارة العامة   ٭

للمعلومات
سعد سعود العجمي � اإلدارة العامة   ٭

ألمن املنشآت
مبارك عب���داهلل الثويني � اإلدارة   ٭

العامة لقوات األمن اخلاصة
خالد سعود العجمي � مديرية امن   ٭

اجلهراء
محمد يوسف عباس � اإلدارة العامة   ٭

للشؤون القانونية
حامد محمد العازمي � اإلدارة العامة   ٭

ملباحث الهجرة
خالد عب���داهلل العجمي � مديرية   ٭

أمن األحمدي
يوس���ف الوقيان � إدارة احلماية   ٭

اخلاصة / شؤون األمن اخلاص
طالل نايف النمران � اإلدارة العامة   ٭

ألمن احلدود البرية
فهد حمد العجمي � اإلدارة العامة   ٭

للمؤسسات اإلصالحية
عبدالعزيز محمد الرسام � اإلدارة   ٭

العامة للمعلومات
عبداهلل عادل العيس���ى � اإلدارة   ٭

العامة للمرور
عبدالرحمن محمد الشطي � اإلدارة   ٭

العامة للهجرة
دبوس يوس���ف الدبوس � اإلدارة   ٭

العامة للمباحث اجلنائية
حمد مسعود العجمي � اإلدارة العامة   ٭

للدوريات
عبداهلل حميد الس���ماك � اإلدارة   ٭
العام���ة لتأهيل ضب���اط الصف 

واألفراد.

إصابة 7 في مشاجرة دامية انتهت في »الصباح«

بنغالي يسقط بـ 17 »ُبطاًل« وسيالني يسقط بـ »جركن« خمر

 هاني الظفيري
انتهت مشاجرة دامية ش���هدتها منطقة 
الدوحة مساء اول من امس باصابة 7 مواطنني، 
وبدأت املشاجرة امام منزل احد املتشاجرين 
وشارك فيها نحو 10 اشخاص ليصاب 6 منهم 
بطعنات متفرقة بعد ان استخدم املتشاجرون 
العصي والسكاكني وانفضت املشاجرة بتدخل 
بعض االشخاص، وقام ذوو املصابني بنقلهم 

الى مستشفى الصباح حيث جتددت املشاجرة 
مرة اخرى داخل اروقة جناح احلوادث بتدخل 
5 اش���خاص ما ادى الى اصابة شاب بكسر 
مضاعف بالفك وكادت تس���تمر املش���اجرة 
وتنتهي الى ما ال حتمد عقباه لوال س���رعة 
تدخل رجال امن العاصمة حيث حضر فور 
االبالغ عنها مدير امن العاصمة اللواء طارق 
حمادة على رأس قوة امنية باشراف العقيد 

الشراح ومتكنوا من السيطرة  عبدالرحمن 
املتش���اجرين واعادة  على الوضع وضبط 

الهدوء الى املستشفى.
وقال مصدر امني ان املشاجرة اسفرت عن 
اصابة 7 شبان واحدهم اودع العناية الفائقة 
نظرا الصابته بطعنات ومت تسجيل محضر 
بالواقعة وس���جلت قضية تبادل بالضرب 

وجار التحقيق في اسباب املشاجرة.

 محمد الدشيش
متكن رجال امن الفروانية مساء امس من 
ضبط وافدين االول بنغالي واآلخر س����يالني 
اثناء محاولتهما توزيع كمية من اخلمور احمللية 

التي ضبطت معهما.
وقال مصدر امن����ي ان دورية امن رصدت 

سائق تاكسي جوال حاول الهرب حلظة رؤيته 
للدورية وقام رجالها باس����تيقافه وبتفتيش 
التاكسي عثر بداخله على 17 زجاجة خمر محلية 

ومتت إحالته الى جهات االختصاص.
وذكر املص����در ان الس����يالني ضبط اثناء 
محاولته عبور طريق الدائري السادس وبيده 

»جركن« وكان رج����ال الدورية الذين رصدوه 
يعتقدون انه لص وقود وقاموا باستيقافه حتى 
تكش����فت لهم املفاجأة بعد ان قاموا بالتدقيق 
على محتويات اجلركن ليتبني انه يحوي خمرا 
محلية قال ان����ه كان ينوي نقله الحد الزبائن 

فأحيل الى جهات االختصاص.

 هاني الظفيري
أعلنت وزارة الداخلية أمس ان ضحايا 
احل���وادث املرورية في الفترة بني االول 
وحتى السادس من الشهر اجلاري بلغت 

10 وفيات، 5 مواطنني و5 وافدين.
وف���ي س���ياق متصل، ش���هد طريق 
الفحيحيل الس���ريع صباح أمس حادثا 
مروريا بني سيارتني، ما أسفر عن إصابة 
مصري وس���ورية بإصاب���ات متفرقة، 
وأوضح مصدر أمني أن السيارتني االولى 
صالون والثانية رباعية الدفع اصطدمتا 
وسط الطريق، ما أدى الى انحراف اجليب 
واصطدامها باحلاجز االسمنتي وانحراف 
الصالون لتستقر في الرصيف املقابل، 
هذا وتس���بب احلادث في اغالق جزئي 
للطريق ملدة ساعتني ومت نقل املصابني 

السيارة الصالون بعد احلادث   )أحمد باكير(الى املستشفى وسجلت قضية.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

قضت بعزله من وظفيته وتغريمه 31.772 ألفاً

حبس المتهم األول في دعوى اختالسات دعم العمالة  7 سنوات  
والسجن لـ 19 متهمًا ثالث سنوات وكفالة ألف دينار لوقف النفاذ

»االستئناف« تحجز دعوى الجهاد لجلسة 12 أبريل للحكم
قررت الدائرة اجلزائية األولى مبحكمة االستئناف امس 
برئاسة املستشار صالح املريشد وأمانة سر عبداهلل الزير 
حجز قضية أمن الدولة رقم 2009/6 املتهم فيها 6 متهمني 
باجلهاد جللسة 12 ابريل املقبل للحكم. كانت الدائرة اجلزائية 
باحملكمة الكلية بتاريخ 2009/9/30 قد قضت بحبس املتهمني 
ال� 6 ملدة 3 س���نوات مع الشغل وأمرت بكفالة 300 دينار 

لكل متهم لوقف النفاذ.
وكانت النيابة العامة قد أس���ندت للمتهمني »مواطنني 
اثنني وخليجيني وبدون وعراقي« تهمة القيام بعمل عدائي 
ضد دولة أجنبية والذي من شأنه تعريض الكويت لقطع 
العالقات الديبلوماسية مع تلك الدولة، ما يضر بوضعها 

السياسي.

الدائ���رة اجلزائية احلادية  قضت 
عش���رة باحملكمة الكلية أمس برئاسة 
املستش���ار وائل العتيق���ي وعضوية 
املستشارين ياسر جالل وأمين صبري 
وأمانة سر علي العبد الهادي بحبس 
املتهم األول في دعوى اختالسات برنامج 
دعم العمالة سبع سنوات مع الشغل 
والنفاذ مع عزله من وظيفته وبتغرميه 

31.772 د.ك.
كما قضت احملكمة بحبس 19 متهما 
ملدة ثالث سنوات مع الشغل وكفالة ألف 
دينار لكل منهم لوقف النفاذ. وقضت 
احملكمة باالمتن���اع عن النطق بعقاب 
بقية املتهمني )52 متهما( على أن يقدم 
كل منهم تعهدا بكفالة مالية قدرها ألف 
دينار يلتزم فيها بحسن السير والسلوك 

ملدة سنتني. 
وتتلخص تفاصيل الدعوى فيما شهد 

لشركتني بصفته مالكا وشريكا بهما، 
وتالحظ من حركة حساب الشركتني 
عدم تلقيهما أي���ة مبالغ مالية خاصة 

بنشاطهما.
وبفحص حساب الشركتني ثبت قيام 
املتهم األول بالتحايل على برنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدولة بتعيني بعض أقاربه كموظفني 
وهميني بالشركتني املذكورتني وإخطار 
جهاز دعم العمالة الوطنية بأسمائهم 
للحصول على عالوة اجتماعية وحتويلها 
البنك املذكور وقيام  بحساباتهم لدى 
هؤالء املوظفني بإص���دار أوامر دائمة 
شهرية باستقطاع مبلغ مالي من تلك 
العالوة وإصدار أوامر دائنة بتحويلها 
إلى حساب الشركتني وقيام املتهم األول 
بتحويل تلك املبالغ من حساب الشركتني 

إلى حسابه اخلاص.

املستشار وائل العتيقي

به الباحث القانوني بأحد البنوك احمللية 
بأن املتهم األول )الذي يعمل عسكريا 
ب���وزارة الدفاع( قام بفتح حس���ابني 


