
الثالثاء
 16   مارس  2010

11
االمنية

الصفحة

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

الطبيب المتهم بقضية عريفجان يستجوب
أحد الطبيبين الشرعيين أمام المحكمة

تأجيل القضية لجلسة 5 أبريل للمرافعة

اس���تمعت محكمة اجلنايات أمس برئاسة 
املستشار هشام عبداهلل وعضوية املستشارين 
طارق أبوعيدة ومحمد عوض عثمان وأمانة سر 
محمد عبداللطيف الى ش���هادة خبيري الطب 
الشرعي د.أس���عد مهدي ود.توفيق حسن في 
الدعوى املتهم فيها 8 من اإلس���اميني بتفجير 
املعسكر األميركي بعريفجان، وقد أجلت احملكمة 
نظر الدعوى جللسة اخلامس من ابريل املقبل 
للمرافعة. وخال اجللسة سألت احملكمة الطبيبني 
عن معلوماتهما عن املتهمني وما قاما بإصداره 
من تقارير طبية بشأن اصاباتهما أثناء التحقيق 
معهما في مباحث أمن الدولة. واستدعي د.توفيق 
حسن للشهادة األولى الذي أكد انه قام بفحص 
املتهم الثاني )الطبيب اجلراح( وقرر انه تبني 
وجود إصابات عديدة بجسده منها كدمة باليد 
اليسرى وسحجة مبقدم الساق اليسرى وكانت 
يده اليس���رى موضوعة في جبيرة، وقرر ان 
اإلصابات قد حتدث باالصطدام بجسم صلب، 
وأكد الطبيب انه ال ميكن التأكيد على س���بب 
اإلصابات بالضبط. وأضاف الدكتور ان إصابات 
املتهم الثاني جاءت معاصرة للوقت الذي كان 
املتهم فيه محتجزا لدى أمن الدولة، وقد تبني 
انها من املمكن ان تكون قد حدثت قبل يومني أو 

ثاثة أيام من توقيع الكشف الطبي عليه.
وطلب املتهم توجيه بعض األس��ئلة للش��اهد 
د.توفيق حس��ن فأذن��ت له احملكمة بأن يس��أل 
احملكمة وهي تقرر توجيه األسئلة للشاهد، وجاء 
س��ؤاله األول انه اشتكى للطبيب من ألم في أذنه 
فهل قام الطبيب بفحص طبلة أذنه عندما اشتكى 

من هذا األلم؟
الش���اهد: لم تكن هناك أي إصابات بطبلة 

األذن.
املتهم: ما تفسيرك خلروج هواء من األذن؟

الشاهد: قد يحدث ذلك من وجود ثقب في 
طبلة األذن.

املته��م: في املرة األولى التي قام الطبيب فيها 
بفحص��ي لم يق��م بفحص اإلصاب��ات املوجودة 
بأصاب��ع ي��دي اليمن��ى )الوس��طى واخلنص��ر 
والبنصر( والتي أدت ال��ى وجود  عاهة واضحة 

حتى اآلن، فما سبب ذلك؟
الشاهد: في املرة األولى لم تكن هناك إصابات 
في األصابع بل ظهرت هذه اإلصابات في املرة 
الثانية عندما كان يش���كو من آالم في أصابع 
يده اليمنى، وقد أثبتنا هذه اإلصابات بالتقرير 

الصادر بتاريخ 2009/10/18.
احملكم��ة: هل مت��ت مخاطبة املستش��فيات 

املتخصصة للقيام بفحص املتهم؟
الشاهد: كا.

املته��م: هل ميك��ن ان يتم تعلي��ق املتهم من 
يديه للضغط على األعص��اب دون ترك إصابات 

ظاهرة؟
الشاهد: نعم ممكن.

محامي املتهم )جمال الكندري(: هل من املمكن 
إثبات إصابة املتهم باألذن إذا أعيد فحصه؟

الشاهد: نعم ممكن.
املته��م: أنا دخلت الى أمن الدولة وانا س��ليم 
معافى في جس��دي كله، فه��ل يرى الطبيب انني 

تعرضت للضرب أم ال؟
الشاهد: هذه اإلصابات وقعت من الغير ولم 

يقم املتهم بفعلها بنفسه.
ثم سألت احملكمة د.أسعد مهدي مساعد مدير 
إدارة الطب الشرعي، الذي أكد ان الكشف على 
املتهمني الثالث والرابع مت بناء على تعليمات 
النياب���ة العامة عندما قدم املتهم���ان ما يفيد 
بإصابتهما أثناء احتجازهما بأمن الدولة، وأضاف 
ان إصابات املتهمني تبني انها قد حتدث نتيجة 

لاصطدام بجسم صلب كالقيود احلديدية.
احملامي عبداهلل الكندري: هل ميكن ان تكون 

إصابات املتهم الثالث بسبب الضرب؟
الشاهد: نعم ممكن.

الوفود الخليجية المشاركة في األسبوع المروري الخليجي يّطلعون على الكاميرات والغرفة المركزية

أعضاء الوفود املرورية اخلليجية في جولة بغرفة العمليات املركزية باملرور

)محمد ماهر(

أعضاء الوفود في لقطة تذكارية 

آلية عمل قسم العمليات والواجبات 
املنوطة به من خال متابعة مختلف 
الطرق في الباد، وذلك باستخدام 
التقنيات احلديثة من اجهزة كاميرات 
املراقبة املستمرة جلميع الطرقات، 
وشرح مدى ارتباط الدوريات الذكية 
مع غرفة العمليات من حيث تبادل 

املعلومات املباشرة من الطريق.
وش���ملت الزي���ارة تفقد غرفة 

التحك���م املركزي بادارة هندس���ة 
املرور، استقبلهم خالها م.فيصل 
الظفيري رئيس القسم حيث رحب 
بهم ثم قام بشرح آللية عمل غرفة 
التقاطعات  التحكم املركزي وعدد 
املوجودة بالطرق وطريقة ارتباط 
التقاطعات بالطرق وعدد الكاميرات 
اخلاصة باملراقبة املوجودة وطريقة 
بالتقاطع  البرامج والتحكم  وضع 

ع���ن طريق احلاس���وب وش���رح 
للرس���ائل املتغي���رة وكيفية بثها 
على اللوحات االرشادية ملستخدمي 
الطرق والتطور املستقبلي للغرفة 
وحتويل نظام اوف الين الى نظام 

اون الين.
ث���م اصطحبهم ال���ى كاميرات 
الضبط املروري، حيث مت الشرح 
على عدد كاميرات االشارة الضوئية 

والس���رعة والكاميرات احملمولة 
بالسيارات وطريقة تسجيل هذه 
املخالفات وشرح عن بعض كاميرات 
الديجيتال اجلديدة التي مت تركيبها 
وحتوي���ل هذا النظام من كاميرات 

االفام الى كاميرات الديجيتال.
ث���م قام���وا بزيارة الى قس���م 
املركبات اس���تقبلهم خالها املقدم 
حامد املبارك رئيس القس���م وقد 

رحب بهم وأطلعهم على آلية جتديد 
السيارات اخلصوصي ونقل امللكية 
التصدير وكذلك بالنسبة  واعادة 
العام والتاكس���ي  النقل  لباصات 
واصدار اللوحات اجلديدة والتسقيط 
التحويل  واجلمرك املؤقت ونظام 
ونظام الدراجة باالضافة الى نظام 

التدقيق واالرشيف.
واختتموا جوالتهم بزيارة قسم 

رخص السوق اس���تقبلهم خالها 
املقدم عبدالعزيز  القس���م  رئيس 
القحص وقد رحب بهم وقام بشرح 
آلية اس���تخراج رخصة الس���وق 
ملواطن���ي دول مجل���س التعاون 
اخلليجي وكذلك املقيمون، واخلدمات 
التي يقدمها القسم من اجناز لهذه 
املعامات، باالضافة الى استخراج 

التصاريح بجميع انواعها.

ضمن احتفاالت الكويت بأسبوع 
املرور اخلليجي املوحد الذي يحمل 
ش���عار »احذر اخط���اء اآلخرين«، 
استقبل وكيل وزارة الداخلية املساعد 
مدير ع���ام االدارة العامة للمرور 
اللواء محمود الدوسري في مكتبه 
امس الوف���ود املرورية اخلليجية 
املشاركة في انشطة االسبوع، وذلك 
بحضور مساعد مدير عام االدارة 
العامة للمرور لشؤون تنظيم السير 
والتراخيص رئيس اللجنة املنظمة 
الس���بوع املرور اخلليجي املوحد 
العويش ومساعد  العميد احسان 
مدير ع���ام االدارة العامة للمرور 
للش���ؤون الفني���ة العميد محجم 

اجلال.
الل���واء محمود  وق���د رح���ب 
الدوس���ري بهم متمنيا لهم طيب 
الثاني الكويت  االقامة في وطنهم 
مؤكدا لهم أن ه���ذه اللقاءات تزيد 
من التواصل والتعاون مع اخواننا 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
موضحا لهم أنه على امت االستعداد 
للرد على االقتراحات واالستفسارات 
من خال اجلوالت التي يقومون بها. 
العويش باصطحاب  العميد  وقام 
الوف���ود الى غرفة عمليات املرور، 
القسم  اس���تقبلهم خالها رئيس 
النقيب محمد جاس���م املنصوري 
حيث رحب بهم ومن ثم قام بشرح 

»االستئناف« تبرئ ضابطي إطفاء اتهما بتغيير تقرير حريق
ألغت الدائرة اجلزائية األولى مبحكمة االستئناف برئاسة املستشار صالح املريشد 
وأمانة سر عبداهلل الزير حكم محكمة اجلنايات القاضي بحبس ضابطني باالدارة 
العامة لاطفاء 4 س���نوات مع الش���غل ومبلغ 1000 دينار لوقف النفاذ ومصادرة 
التقرير املزور والزامهما بدفع مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض املدني املؤقت 

وقضت ببراءتهما من تهمة التزوير.
يذك���ر ان الدعوى كانت عن اتهام الضابطني بالتزوير في محرر رس���مي حول 

تقرير حريق بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة.

المطر يكرم المشاركين 
في أسبوع المرور الخليجي

صرح رئيس اجلمعية 
الكويتية للسامة املرورية 
بدر املطر بأنه سيقيم غدا 
االربعاء حفل تكرمي على 
شرف وفود دول مجلس 
التعاون اخلليجي املشاركة 
في انشطة اسبوع املرور 
اخلليج���ي املوح���د لدول 
اخلليج العربي والذي يعقد 
بالكويت حاليا حتت عنوان 

»احذر خطأ اآلخرين«.
وسيحضر حفل التكرمي، 
الذي سيقام بديوان املطر 
وسيعقبه حفل غداء على 
شرف املش���اركني، سفراء 
التع���اون  دول مجل���س 
اخلليجي والوكيل املساعد 
اللواء  امل���رور  لش���ؤون 
الدوسري وكبار  محمود 
الداخلية  قي���ادات وزارة 
واعض���اء اللجنة املنظمة 
السبوع املرور من االدارة 

العامة للمرور.

املتهم البدون وبجانبه السائق الباكستاني وامامهما كمية احلشيش املضبوطة

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
كشفت قضية جديدة لرجال اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات برئاسة العميد الشيخ أحمد اخلليفة عن قيام 
جتار مخدرات عراقيني بضخ مواد مخدرة إلى الباد 
داخل ش����احنات دون علم سائقيها فيما احال رجال 
املخدرات الى النيابة العامة شخصا من غير محددي 
اجلنسية والسائق الباكستاني ووجهت للبدون تهمة 
االجتار في املواد املخدرة واما للسائق فوجهت اليه 
تهمة غير دارجة وهي تهريب املخدرات دون ان يعلم 
بذلك كما ارفق في ملف القضية 3 كيلو من احلشيش. 
ووفق مصدر امني فإن معلومات وردت الى مدير عام 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد الشيخ احمد 
اخلليفة عن ان شحنة من املواد املخدرة ادخلت الى 
الباد بواسطة شاحنة غير معلومة وعليه قام العميد 
اخلليفة بااليعاز الى ادارة العمليات برئاس����ة املقدم 
محمد الهزمي ومساعده الرائد محمد قبازرد والنقيب 
عبدالعزيز العقيلي واملازم أول ناصر الديحاني بالتأكد 
من املعلومة وتتبع الشاحنة وضبط املواد املخدرة 
ومعرف����ة حقيقة احتوائها على مخدرات وضبط من 

وراء تهريب هذه املخدرات.

ومضى املصدر بالقول اس����تطاع رجال العمليات 
وبعد 48 ساعة من املتابعة والتحريات حتديد الشاحنة 
وتبني ان سائقها باكستاني وان الشاحنة تتواجد في 
س����احة ترابية باجلهراء والتزاما بتعليمات العميد 
الشيخ احمد اخلليفة مت رصد الشاحنة على مدار 24 
ساعة لضبط من يقوم بتسلم املخدرات وخال رصد 
الشاحنة مت رصد شابني يتجوالن في محيط الشاحنة 
وانتظر رجال املباحث حتى قام أحد الشابني باالقتراب 
من الشاحنة وفك مخبأ سري ومن ثم تسلم كمية من 
املخدرات ليتم ضبطه وبالتحقيق معه اعترف بانه 
اتفق م����ع جتار عراقيني جللب املخدرات وان التجار 

تسلموا قيمة املخدرات من حواالت بنكية.
وكشف البدون عن اعترافات خطيرة وكانت هذه 
االعترافات مربط براءة الس����ائق حينما قال ان جتار 
املخدرات العراقيني ينتظرون نوم سائقي شاحنات 
ف����ي طريقها للكويت ويضعون املخدرات في مخابئ 
سرية بحيث إذ ما اجتازت الشاحنة مراحل التفتيش 
بعد رصدهم يتصلون عن جتار اتفقوا معهم لتسلم 
املخدرات بعد  اعطائهم املعلومات عن الشاحنة التي 

هربوا بداخلها املخدرات.

حريق هائل يلتهم 3 محالت بالشويخ

لص »مشاركة السكن« العبقري
يسقط بـ 10 قضايا نصب واحتيال

محمد الدشيش ـ هاني الظفيري
استطاع رجال االدارة العامة 
للمباحث اجلنائي����ة ادارة بحث 
وحتري الساملية إلقاء القبض على 
لص محترف اعتاد انتقاء ضحاياه 
بحيلة مبتكرة خصوصا من الطبقة 
الراقية، وقّدرت املسروقات التي 
حتّصل عليها الوافد بنحو 30 ألف 
دينار وكان آخ����ر ضحاياه وافد 
لبناني استطاع ان يسرق منه 6000 
دينار من رصيده البنكي الى جانب 
سرقة مركبته الفارهة األملانية، ومت 
ضبطه في احد املجمعات اجلديدة 
في محافظة حولي. ووفق مصدر 

أمني فإن معلومات وردت الى رجال 
املباح����ث اجلنائية عن ان الوافد 
املصري الذي سجل بحقه نحو 10 
قضايا تزوير في محررات رسمية 
متواجد في السوق ليتم ضبطه، 
وباخضاعه للتحقيق اعترف الوافد 
بأنه كان ينشر اعانات في وسائل 
اعانية يطلب فيها االشتراك في 
الس����كن في شقة فخمة بحيث ال 
يقل ايجار الشقة عن 500 دينار 

يدفعها شخصان.
وأضاف املصدر ان الوافد كان 
من خال هذه االعانات يتعرف 
على وافدي����ن دخلهم مرتفع وما 

ان يعلم بوضعهم حتى يتحصل 
على ارقام بطاقاتهم السرية ومن 
ثم يه����رب الى جهة غير معلومة 
بعد ان يس����رق مبالغ كبيرة من 

أرصدتهم البنكية.
من جهة اخ����رى، ألقى رجال 
املباحث اجلنائي����ة القبض على 
مواطن مطلوب ل� 10 قضايا وذلك 
بعد مطاردة مثي����رة في منطقة 
اجلهراء، وقال مص����در أمني ان 
املواطن نقل الى املباحث اجلنائية 
للتحقيق معه في قضايا متنوعة 
منها إحل����اق أذى بليغ والتعدي 

بالضرب والسلب بالقوة.

3 مساجين آسيويين 
يحرقون عنبرهم  في »المركزي«

أمير زكي ـ هاني الظفيري
احيل 3 وافدين من اجلنسية اآلسيوية الى مستشفى البابطني للحروق 
وسجلت بحقهم قضية اتاف مال الدولة واحلريق العمد وذلك بعد ان 
أضرموا الني����ران داخل احد عنابر »املركزي« واصابتهم بحروق، وقال 
مصدر امني ان ادارة الس����جن تعاملت م����ع حريق في احد العنابر ومت 
اس����عاف 3 وافدين ومن خال معاينة احلريق تبني ان احلريق متعمد 

وسجلت قضية.

مصرع مواطن وآسيوي في حادثين منفصلين
هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

لقي مواطن في العقد الثال���ث من عمره مصرعه بعد اصطدام مركبة 
بأخرى على طريق الدائري السادس واحتراق مركبته فور احلادث، وحضر 
الى موقع الباغ رجال الدوريات الشاملة وسجلت قضية بعنوان تصادم 
ووفاة. والى شارع السور حيث لقي وافد آسيوي مصرعه في حادث دهس 

وسجلت قضية دهس ووفاة.

»بدون« يسقط بـ 3 كيلوغرامات حشيش 
ويستخدم سائق »ما شافش حاجة« للتهريب

هاني الظفيري
أدى حريق اندلع في محل إطارات مبنطقة الشويخ 
أمس الى إتاف محل���ي قطع غيار آخرين مجاورين 
له، وتعامل رجال 3 مراكز إطفاء مع احلريق الذي لم 
يسفر عن أي إصابات سواء بني العاملني أو االطفائيني، 
بينما أدى الى تلبد سماء الشويخ بسحب دخان كثيفة 
ملدة ساعتني وأدى كذلك الى تعطل حركة السير في 
الطرق اجلانبية املؤدية لشارع الكندادراي. وحضر 
الى موقع احلريق من رجال األمن الوكيل املس���اعد 
لش���ؤون العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي الذي 
أشرف على حركة السير بنفسه وكان يصحبه مدير 

أمن العاصمة اللواء طارق حمادة.
وقال مدير ادارة العاقات العامة في االطفاء املقدم 
خليل االمير ان 3 مراكز اطفاء وهي الشويخ والعارضية 
واالسناد قامت بالتعامل مع احلريق، مشيرا الى ان 
وحدة التحقيق شرعت في حتديد سبب احلريق الذي 

دخان احلريق غطى سماء الشويخ وفي االطار اللواءد. الزعابي ينظم السيراندلع في شقة اجلهراء وكراج الشويخ.


