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ذكرت اإلحصائية األسبوعية حلاالت الوفيات غير اجلنائية »حوادث 
املركب���ات« الصادرة ع���ن اإلدارة العامة لألدلة اجلنائي���ة، أن الفترة من 

9-2010/5/15 شهدت 4 حاالت وفاة من بينهم 3 مواطنني ووافد.
وناشدت إدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية مستخدمي الطريق االلتزام 
بالقيادة اآلمنة، محذرة من خطورة ارتفاع عدد الضحايا عن الفترات السابقة، 
ومشيرة بذلك الى ما تتكبده الدولة من اخلسائر واآلثار السيئة والسلبية 

على املجتمع بأسره، متمنية للجميع السالمة على الطريق.

4 حاالت وفاة في أسبوع

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

تبرئة ثالثة أحداث من االعتداء على صديقهم

براءة ابن من حرق منزل أبيه
أصدرت احملكمة اجلزائية احلادية عشرة 
برئاسة املستشار وائل العتيقي وحضور أمني 
السر علي عبدالهادي حكما قضى ببراءة املتهم 
من واقعة حريق عمد. حيث تقدم الشاكي ببالغ 
ضد شقيقه يتهمه فيه بإحراق منزل والدهما، 
بعد أن أسندت النيابة العامة للمتهم أنه وضع 
النار عمدا في مسكن والده )باجلهراء( بأن قام 
بإيصال مصدر حراري مشتعل إليه مما ادى 
إلى اشتعال النيران فيه وحدث احلريق. ومثل 
املتهم وحضرت معه احملامية دالل املال التي 
ترافعت مبينة ظروف الواقعة وما احيط بها 

من عناصر الكيدية والتلفيق، وكذلك القصد 
من االتهام. ثم قدمت احملامية دالل املال دفاعا 
مسطورا تضمن الدفع بكيدية االتهام وتلفيقه 
واستحالة نس����بة الواقعة للمتهم كونه أحد 
املقيمني في ذات العقار، وخلو االوراق من دليل 
يقيني على صحتها، وخلو تقرير املعاينة من 
أي بصمات للمتهم، وقصور حتريات املباحث 
في بيان س����بب احلريق واألداة املس����تخدمة 
وان الغاي����ة من االتهام في أحكام الس����يطرة 
على اموال املتهم بعد رفع دعوى احلجر التي 

اقامها والده ضده.

بتهديده وابتزازه.
وحضر دفاع املتهم الثاني 
احملامي حسن العجمي ودفع 
بخلو أوراق الدعوى من دليل 
إدانة قاطع وحازم بحق موكله 
يثبت اتيانه لألفعال موضوع 
التهمة وان جميع أدلة االتهام 
قد جاءت قاصرة عن بلوغ حد 
الكفاية وكيدية االتهام وتلفيقه 

قض���ت محكمة جنايات 
األحداث برئاسة املستشار 
أبوامل���كارم وأمانة  مجدي 
سر محمد عبدالفتاح ببراءة 
ثالثة احداث من تهمة هتك 
الرابع  ع���رض صديقه���م 
باإلكراه وتعمد االساءة إليه 

والتشهير به.
كان���ت النياب���ة العامة 
قد اس���ندت للمتهمني أنهم 
بتاريخ 2009/9/23 هتكوا 
عرض صديقهم باإلكراه بأن 
قام األول والثاني بإمساكه 
وش���ل مقاومته بينما قام 
الثال���ث بتصوي���ره حال 
كونه معدوم اإلرادة لصغر 
سنه عنهم وتعمدوا اإلساءة 
إليه والتشهير به عن طريق 
استعمال هاتف نقال وذلك 
بأن التقطوا له مقطع ڤيديو 
دون رضاه وتداول هذا املقطع 
فيما بينهم وقد اقترن ذلك 

حجز دعوى شروع 
في قتل »عاشق«

النيابة تطلب أجاًل لتقديم الدفاع
في دعوى الطاحوس

حجزت محكمة االستئناف 
برئاس����ة املستش����ار محمد 
بوصليب وأمانة سر فارس 
القضاب دعوى س����قوط من 
علو املتهم فيها زوج وشقيقه 
وعمه جللسة 14 من يونيو 
املتهمون  املقبل للحكم. كان 
ق����د فوجئوا بوجود  ش����اب 
عش����ريني بصحب����ة زوجة 
اثناء  املتهم األول في منزله 
غيابه وعندما اكتشفوا امره 
انهالوا علي����ه ضربا وقاموا 
برميه م����ن الدور الثاني بيد 
أنه لم ميت وأصيب بجروح 

وإصابات بليغة.

قررت الدائرة اجلزائية األولى مبحكمة االستئناف أمس 
إمهال النيابة العامة جللسة 23 اجلاري لتقدمي دفاعها في 
قضية أمن الدولة رقم 2009/9 املرفوعة من النيابة العامة 
ضد النائب خالد الطاحوس على خلفية اتهامه بالطعن في 
حقوق األمير وسلطته. وقد حضر احملامي محمد اجلميع عن 
الطاحوس وكان مستعدا لتقدمي دفاعه إال أن احملكمة ارجأت 
الدفاع لكل من النيابة العامة ودفاع الطاحوس جللسة 16 
مايو. كانت النيابة العامة قد اسندت للطاحوس انه طعن 
علنا في مكان عام عن طريق القول في حقوق األمير وسلطته 

وعاب في الذات األميرية وتطاول على مسند اإلمارة.
كما اس���ندت اليه تهمة التحريض علنا وفي مكان عام 
على االنقضاض بالقوة على النظام االجتماعي واالقتصادي 
القائم في الكويت وتهديد وزير الداخلية بإنزال ضرر بقوات 
األم���ن قاصدا بذلك حمله على االمتناع عن عمله وهو منع 

إقامة االنتخابات الفرعية.

وعدم معقولية الواقعة.
واضاف العجمي أن العبرة 
ف����ي احملاكمات اجلزائية هي 
باقتناع محكمة املوضوع بناء 
على األدلة املطروحة عليها 
أو براءتهم  املتهم����ني  بإدانة 
وأن لها أن ترتكن في تكوين 
إليه  إلى ما تطمئن  عقيدتها 
من أدلة وعناصر في الدعوى 
وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة 
ترتاح إليها دليال حلكمها كما 
ان م����ن اختصاصها وحدها 
تقدير االدلة بالنسبة لكل متهم 
فهي حرة في تكوين عقيدتها 
حس����ب تقديرها لتلك االدلة 

ذاتها في حق متهم آخر.
العجمي اصليا  وطال����ب 
بالبراءة واحتياطيا استعمال 
منتهى الرأفة وإعمال التخفيف 
الوارد بامل����ادة 81 من قانون 
اجلزاء والتقرير باالمتناع عن 

النطق بعقاب املتهم.

احملامي حسن العجمي

مركبة وقد انقلبت في حادث »التعاون«

آثار النيران تبدو واضحة في حريق تيماء

تلفيات شديدة حلقت بإحدى املركبات

تاجر اخلمور بعد القبض عليه

املتهم في قضية االتصاالت الدولية

الرائد فالح الهزيلي العميد معتوق العسالوي العميد عبداللطيف الوهيب

العميد الوهيب مدير عام االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات اللواء 
الشيخ احمد اخلليفة البالغه 
بارس���ال امن حول���ي للمتهم 

وايضا املضبوطات.
من جهة اخرى، متكن رجال 
امن االحم���دي بقيادة العميد 
معتوق الع���س���الوي مساعد 
مدي���ر امن االحم���دي والرائد 
النشط فالح الهزيلي من ضبط 
آسيوي وبحوزته خمر محلي 
املواد  واعترف باالجت���ار في 
املسكرة املصنعة محليا، وعلى 
صعيد متصل القى رجال امن 
االحمدي ايض���ا ومنهم الرائد 
فال���ح الهزيل���ي القبض على 
آس���يوي بتهم���ة االجتار في 

املكاملات الدولية.

التوقف، اال ان البنغالي حاول 
الهرب جريا على االقدام، فما 
كان من الرائد الدوسري اال ان 
اندفع خلفه لي���تم ضبطه بعد 
مطاردة، وبتفتيش املوقع الذي 
كان يحف���ر فيه البنغالي عثر 
الهيروين،  على 5 لفافات من 
وبتفتيش���ه عثر مع���ه على 
ماريغوانا واعترف بانه يتاجر 
في الهيروين لصالح نزيل في 

السجن املركزي.
واضاف املص���در: ما ان مت 
االمساك بالوافد وعثر معه على 
الهيروين حتى مت ابالغ العميد 
الوهيب، واملرشح بقوة الى رتبة 
لواء وسيتولى منصبا رفيع 
املستوى قريبا، فامر باستدعائه 
والتحقيق معه ومن ثم خاطب 

محمد الجالهمة ـ عبداهلل قنيص
احال مدير امن محافظة حولي 
العمي���د عبداللطيف الوهيب 
امس الى االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات وافدا من اجلنس���ية 
البنغالية بتهمة حيازة مواد 
مخدرة بقصد االجتار ومتثلت 
املضبوط���ات التي عثر عليها 
رجال االمن بحوزة البنغالي في 
5 كبسوالت هيروين ولفافات 

من مادة املاريغوانا.
امني، فإن  ووفق مص���در 
الرائد  الس���الم  ضابط مخفر 
محمد الدوسري وفيما كان يقوم 
بجول���ة تفقدية داخل املنطقة 
للوقوف على االوضاع االمنية، 
رصد بنغاليا يقوم باحلفر داخل 
ساحة ترابية، حيث طلب منه 

إصابة 4 في حادثين متقابلين على »التعاون«

مصرع طفل وإصابة إطفائي بحريق منزل في تيماء
وراديتير »سلق« هنديًا في السالمية

محمد الدشيش ـ هاني الظفيري
أصي����ب 3 مواطنني ووافد في 
حادثني على طريق شارع التعاون 
امس وقالت ادارة العالقات العامة 
في االطفاء ف����ي بيان لها انه ورد 
بالغ ملركز العمليات مس����اء امس 
عن وقوع ح����ادث تصادم ثالثي 
في شارع التعاون باجتاه املسيلة 
مقابل فندق موڤنبيك، وعلى الفور 
مت توجيه مركزي اطفاء الساملية 
اجلنوبي ومشرف الى موقع احلادث 
واثناء عملية االنقاذ لألش����خاص 
احملش����ورين وقع حادث آخر في 
الشارع املقابل مما ادى الى انقالب 
الس����يارة وتأتي اسباب احلادث 
الثاني بس����بب التجمهر وتوقف 
بعض السيارات في الشارع املقابل 
لرؤية احل����ادث األول وكان هناك 
4 مصابني منهم 3 مواطنني ووافد 
من اجلنسية العربية هذا وتعامل 
مع احلادث من رجال االطفاء كل 
م����ن النقيب عبداحلمي����د الغلوم 
والنقيب محمد اخلضر، كما تعامل 
مع احلادث م����ن الطواري كل من 
شعيب الكندري وحسن البلوشي 
ومحمد الروضان وحسن القالف 

ومحمد القالف ويوسف فرج.
من جهة اخرى، وقع حادث سير 
على طريق الدائري السادس وأسفر 

عن اصابة 3 آسيويني.

زجاجتا خمر وديزل
تغلقان 7 قضايا سرقة

مستهتر سكران كاد أن يقتل
رجلي أمن وجهًا لوجه

أمير زكي
اوقف رجال مديرية امن الفروانية يوم امس شابني احدهما 
خليجي واآلخر من غير محددي اجلنسية اعترفا امام رجال امن 
الفروانية بأنهما نفذا 7 قضايا سرقة منها قضايا سلب بالقوة، 
فيما اكد مصدر امني ان الس���بب الرئيس���ي وراء التحقيق مع 
الش���ابني هو العثور بحوزتهما على زجاجة بها ديزل واخرى 

بها خمور محلية.
وكانت دوريات االمن اشتبهت في مركبة بها شخصان، حيث 
مت توقيف املركبة، ومت العث���ور معهما على خمر وديزل متت 
احالتهما للمباحث ليعترفا بأنهما نفذا 7 قضايا س���رقة وجار 

احالتهما الى االختصاص.

امير زكي
انقذت العناية االلهية حياة رجلي امن بعدما اصطدم شاب 
تبني انه سكران متعمدا بدورية في منطقة الفردوس، فيما اكد 
مصدر امني ان الشاب انطلق بسرعة جنونية واصطدم بسيارة 

الشرطة وجها لوجه.
ووفق مصدر امني فإن بالغا ورد الى عمليات وزارة الداخلية 
بأن شابا يستعرض بس���يارته بصورة غير عادية في منطقة 
الفردوس، ومبجرد تلقي عمل���يات الداخلية بالغا بالواقعة مت 
تنفيذ خطة التواجد الس��ريع خاصة بعد حادثة الواحة والتي 

راح ضحيتها 5 شباب.
وما ان ش���اهد الش���اب سيارات االم���ن والدوريات تطوق 
موق��ع است���هتاره حتى ح��اول اله���رب واص���طدم بالدورية 
واحل�����ق ب��ها تلف��يات ش��ديدة ولدى توقي���ف الشاب تبني 
وقوعه حتت تأثير املواد املسكرة، لتتم احالته بقضيتني، االولى 
قيادة مركبة في حالة س���كر واتالف م���ال الدولة واالصطدام 

العمد.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
لقي طفل خليجي يبلغ من العمر 8 سنوات 
مصرعه داخل مستشفى اجلهراء الذي نقل إليه 
جراء حريق منزل أسرته ظهر أمس رغم محاوالت 
كبيرة قام بها اطباء مستشفى اجلهراء وبإشراف 
من ضابط االرتباط ماجد الصليلي، وكانت عمليات 
الداخلية أبلغت عن وقوع حريق في منزل وتوجه 
للتعامل مع احلريق مرك���زان لإلطفاء واخرج 
الطفل بحالة حرجة جراء استنش���اقه للدخان 
املنبعث عن احلريق وتوفي الحقا، كما أصيب 

رجل إطفاء. هذا.
وقال مدير ادارة العالقات العامة واالعالم في 
االدارة املقدم خليل االمير ل� »كونا« انه مت اخماد 
احلريق والسيطرة عليه بعد امتداده الى جزء 
من احد املنازل املجاورة مبشاركة مركزي اطفاء 
اجلهراء واحلرفي، الفتا ال���ى ان رجال االطفاء 
قاموا بإنقاذ الطفل وتس���ليمه لرجال الطوارئ 
الطبية الذين قاموا بنقله الى املستشفى ولكنه 

توفي الحقا حسب تأكيد مصدر امني.
واوضح االمير ان مراكز االطفاء اس���تطاعت 
احلد من خطورة احلريق والتعامل معه من خالل 
سرعة االستجابة للحادث فور وقوعه، مشيرا 
الى ان التحقيق جار ملعرفة اس���باب احلريق، 
وش���دد على ضرورة اتخ���اذ التدابير الوقائية 
الالزمة للسالمة من اخطار احلوادث واحلرائق 
من خالل وجود مطفأة حريق يدوية توضع في 

مكان بارز يعرفه اجلميع وبشكل رأسي. 
هذا وتعامل م���ع احلريق من ادارة الطوارئ 
الطبية كل من فنيي الطوارئ الطبية نهار الشمري، 

حسام النجار، احمد الظفيري.
من جهة اخرى قال فني اول الطوارئ الطبية 
واملنسق االعالمي عبدالعزيز بوحيمد ان وافدا 
هنديا )42 عاما( اصيب بحرق »س���لقي« جراء 
انفجار راديتير سيارة، مشيرا الى ان رجل الطوارئ 
شعيب الكندري نقل الهندي الى مستشفي مبارك 

وذلك من مكان اصابته في الساملية.

ارتفاع حركة الطائرات التجارية بنسبة 10% والشحن الجوي %42

زيادة حركة الركاب بمطار الكويت
2% في أبريل مقارنة بأبريل 2009

شهد مطار الكويت الدولي زيادة في حركة الركاب 
والطائرات التجارية والشحن اجلوي خالل شهر 
ابريل 2010 حيث بلغت نس���بة الزيادة في حركة 
الركاب 2% وحركة الطائرات التجارية 10% وحركة 

الشحن اجلوي %42.
وذكر بيان من االدارة العامة للطيران املدني ان 
اجمالي عدد الركاب خالل شهر ابريل في هذا العام 
بلغ 629.342 راكبا مقابل 614.636 راكبا خالل شهر 
ابريل 2009، بزيادة قدرها 2% علما أن الزيادة في 
حركة الركاب القادمني بلغت نس���بتها 4% بواقع 
311.701 راكب خالل الشهر املذكور مقارنة بشهر أبريل 
2009، حيث كان عدد القادمني 300.668 راكبا، اما 
عن حركة املغادرين فقد بلغت 317.641 راكبا خالل 
شهر ابريل املاضي مقابل 313.968 راكبا خالل نفس 

الشهر من العام 2009 اي بزيادة قدرها %1.
اما عن اجمالي حركة الطائرات التي مت تشغيلها 
من وإلى مطار الكويت الدولي خالل ش���هر ابريل 
2010 فقد زاد بنسبة 1% بواقع 8.061 رحلة مقارنة 
مع 7.969 رحلة في شهر ابريل 2009، علما أن عدد 
الرحالت التجارية التي مت تشغيلها في شهر ابريل 
2010 قد زاد بنس���بة 10% حيث بلغ عدد الرحالت 

القادم���ة واملغادرة 6.575 رحلة مقارنة مع 5.970 
رحلة في شهر ابريل 2009، في حني انخفضت حركة 
الرحالت غير التجارية بنسبة -26% حيث بلغت 

1.486 رحلة مقارنة مع 1.999 خالل أبريل 2009.
أما على صعيد حركة الش���حن اجلوي في مطار 
الكويت الدولي فقد ش���هدت زيادة كبيرة حيث كان 
اجمالي احلركة في شهر ابريل هذا العام 22.03 مليون 
كغ بزيادة نسبتها 42% مقارنة بشهر ابريل 2009، 
حيث كان اجمالي حركة الش���حن 15.530 كغ، وقد 
بلغت حركة الشحن الوارد في ابريل لهذا العام 10.38 
ماليني كغ بانخفاض قدره -7% مقارنة بشهر ابريل 
2009، حيث كان حجم الش���حن الوارد 11.19 مليون 
كغ، بينما بلغت حركة الشحن الصادر 11.6 مليون 
كغ بزيادة نسبتها 169% مقارنة بشهر ابريل 2009، 

حيث كان حجم الشحن الصادر 4.33 ماليني كغ.
وقد شهد هذا الشهر احداث بركان ايسلندا الذي 
أثر على حركة املالحة اجلوية في ش���مال أوروبا 
مما انعكس عل���ى احلركة من وإلى مطار الكويت 
الدولي خالل الفترة من 4/16 وحتى 4/26 متثلت 
في إلغاء بعض ش���ركات الطيران لرحالتها نظرا 

إلغالق املجال اجلوي للمطارات األوروبية.

بنغالي يتاجر في الهيروين لصالح نزيل في »المركزي« سقط في السالم
و أمن األحمدي يوقف تاجر »محلي« ويغلق وكر اتصاالت

العميد محمد الصبر

الصبر: المعتدون على رجال األمن
قيد االحتجاز وهيبة رجل األمن راسخة

أك���دت وزارة الداخلية في 
بيان صادر ع���ن مدير إدارة 
العم��يد  اإلع���الم األم���ن���ي 
محمد الصبر ان رجال األمن 
القوا القبض على جم��يع من 
تعرضوا واص�ابوا رجال أمن في 
مخفري أم الهي���مان وابوحليفة 
وقال���ت وزارة الداخ���لية في 
بيانها الصحافي: باإلشارة إلى 
ما نش���ر بصحيفتكم الغراء 
بالعدد رق���م 12268 الصادر 
بتاري���خ 2010/5/16 حت���ت 
عنوان »مشاجرات دامية داخل 
مخفري أم الهيمان وأبو حليفة 
تسفر عن إصابة 3 رجال أمن 

ومحتجز »بدون«
ت���ود إدارة اإلعالم األمني 
بوزارة الداخلية إفادتكم بأن 
قطاع األم���ن العام قد أوضح 

احلقائق اآلتية:
أوال: املخفر هو املالذ األمن 
للجمي���ع وال يقل���ل من ذلك 
النفوس  قيام بعض ضعاف 
بارتكاب أعمال فردية خارجة 

عن القانون.
ثاني�����ا: املعتدون مت القاء 
إلى  القبض عليهم وإحالتهم 

جهات االختصاص.
ثالثا: نؤك���د لكم أن هيبة 
الش���رطة راسخة ولم  رجل 
ته����ت���ز وال يق���ل���ل منه���ا 
تصرف���ات فردي���ة ال مت���ثل 
سلوكا عاما أو ظاه��رة يعول 

عليها.
وس���تواصل وزارة الداخلية 
الت���عامل بح���زم وق���وة مع 
كل من تس������ول له نف���سه 
القيام بارت���كاب أي جرم أو 
اعتداء وفقا الحكام وس���يادة 

القانون.


