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آملنا كما آلم الكثيرين 
رحيل الش���يخ باس���ل 
س���الم الصباح، والذي 
يعتب���ر مصابه مصابا 
الكوي���ت جميعًا  ألهل 
بعد أن فجعنا برحيله 

املفاجئ.
فالفقي���د هو حفيد 
الراحل  الكوي���ت  أمير 
الش���يخ صباح السالم 
طيب اهلل ثراه وهو االبن 
األكبر للعزيز للمرحوم 
)بإذن اهلل( الشيخ سالم 
الصب���اح نائب رئيس 

مجلس ال���وزراء ووزير الداخلية والدفاع 
الس���ابق، وهو من احد الداعمني لرياضة 
السيارات والدراجات اآللية بجميع انواعها، 
وكان يش���غل منصب رئيس مجلس إدارة 
النادي الكويتي للربع ميل وله مساهماته 
العديدة فضال عن تقدميه يد العون جلميع 
متسابقي السيارات في مختلف مشاركاتهم 
احمللي���ة واإلقليمي���ة وح���رص على دعم 
الرياضيني الكويتي���ني وبلوغهم منصات 

التتويج لرفع اسم الكويت عاليا.
وكان الفقيد قدوة ملن عمل معه، ومثاال 

يحت���ذى ف���ي التعامل 
األي���ادي  وصاح���ب 
البيضاء، فضال على أنه 
السبب في إشهار نادي 
الشباب  يحفظ مواهب 
وينم���ي مهاراتهم فهو 
بحق احد فرسان التنمية 
احلضارية وخالل فترة 
العراق���ي كان  الغ���زو 
الش���يخ باسل موجودا 
داخل الكويت يس���اهم 
في مساعدة اهل الكويت 
بتوزي���ع امل���ال عليهم 
الى  ومترير املعلومات 
احلكومة الكويتية بالسعودية، كما ساهم 
في عملية املقاوم���ة الكويتية ضد الغزو 
العراقي سواء بالقتال الفردي أو اجلماعي 
واعداد الكمائن للعدو العراقي وكان من اشد 
املناصرين ملنح املرأة حقوقها السياس���ية 
ودخولها البرملان وله اق���وال مأثورة في 
هذا الش���أن، لذا فقد فقدت الكويت ابنا من 
ابنائها البررة الذين اثروا احلياة الكويتية 
باخللق الرفيع واملبادئ الراسخة فللفقيد 
الرحمة وألسرته األبية الصبر والسلوان.. 

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

في رثاء المرحوم الشيخ باسل الصباح

بقلم: المحامي رياض الصانع

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

براءة مواطنة اتهمها أشقاؤها بسرقة 12 نخلة
ألغت محكم����ة اجلنح 
املستأنفة برئاسة املستشار 
محمد اخللف حكم محكمة 
أول درجة القاضي بتغرمي 
مواطنة مائة دينار وإحالة 
الدعوى إلى احملكمة املدنية 
املختصة وقضت ببراءتها 
من تهمة سرقة عدد 12 نخلة 
من منزل عائلتها.وتخلص 
وقائع الدعوى فيما أسنده 
االدعاء العام للمتهمة بأنها 
سرقت مزرعة أشقائها بعد 
وفاة والدها إذ قامت بسرقة 
عدد 12 نخلة من أمام منزل 

الورثة اململوك لوالدهم املتوفى وقامت بنقلها 
على شاحنتني أحضرتهما لذلك.وخالل التحقيق 
مع املتهمة قررت أنها هي املختصة بدفع تكاليف 
صيانة املزروعات املوجودة أمام منزل العائلة 
منذ عام 1998.وق����د قضت محكمة أول درجة 
بتغرمي املتهمة مائة دينار وإحالة الدعوى إلى 
احملكمة املدنية.استأنفت املتهمة احلكم وحضر 
محاميها علي محمد العلي من مكتب املجموعة 

القانونية أمام محكمة اجلنح 
املستأنفة وترافع شفاهة 
دافع����ا بع����دم اختصاص 
القض����اء اجلزائ����ي بنظر 
الدعوى كون النزاع خاضعا 
للقانون املدني كما دفع بعدم 
ثبوت الواقعة بحق املتهمة 
حي����ث ان احلديقة الواقع 
بها النخيل لم تكن ضمن 
ملكية العقار اململوك للورثة 
ومنهم الشاكي ناهيك عن أن 
املتهمة متلك احلصة األكبر 
بني الورثة في ملكية العقار.
ودفع العل����ي بعدم توافر 
أركان جرمية السرقة وانعدام القصد اجلنائي 
وعدم كفاية األدل����ة وخلو األوراق من الدليل 
اليقيني على ثبوت الواقع����ة بحق موكلته.
وبعد صدور احلكم شكر احملامي العلي عدالة 
احملكمة إصدارها احلكم واستجابتها لدفاعه في 
هذه القضية الغريبة من نوعها مؤكدا أنه من 
املستغرب أن تتم مقاضاة موكلته على سرقة 

نخيل غير صالح.

كان يعاني من احتشاء عضلة القلب وطبيب السجن حاول إسعافه

الصبر: وفاة نزيل عنبر أمن الدولة كانت طبيعية
جعفر: عيادة السجن لم تمنع األدوية عن السجين

سكران يحتجز أفراد أسرته ويهدد بقتلهم بساطور في تيماء

في ختام أعمال االجتماع الـ 27 للمديرين العامين للمرور بمجلس التعاون

أسبوع المرور الخليجي ينطلق تحت شعار »معًا ضد الحوادث«

الكهرباء تقتل عاماًل في العارضية
وفلبينية تبتلع »األدول« في محاولة لالنتحار

شبكة »عاطلين«  سرقوا 7 آالف دينار من محل »معّسل«

 أمير زكي
لقي وافد مصري )47 عاما( مصرعه يوم امس  اثر تعرضه لصعق 
كهربائي اثناء عمله في احدى الش���ركات في منطقة العارضية، ومت 
اخطار ادارة الطوارئ الطبية ومت ارس���ال فني الطوارئ هيثم احمد 
وجرى اسعاف املصاب الى مستشفى الفروانية اال انه لفظ أنفاسه 

األخيرة متأثرا بإصابته.
من جهة أخرى، قال املنس���ق اإلعالمي في ادارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزي���ز بوحيمد ان جثة مصري )60 عام���ا( متت احالتها الى 
الطب الشرعي للوقوف على سبب وفاته، مشيرا الى ان بالغا تلقته 
عمليات الطوارئ بواس���طة علي دشتي عن حالة اغماء في الشارع 
العام في خيطان ومت ارسال سيارة اسعاف بقيادة مصطفى عمران 

وتوفيق نعمة وتبني وفاة املصري قبل ساعات.
على صعيد آخر، أقدمت وافدة فلبينية على االنتحار بتناول كمية 
كبيرة من »األدول« ونقلت الى املستشفى األميري بواسطة سيارة 
الطوارئ الطبية بقيادة وليد العنبري وس���جلت قضية شروع في 

االنتحار.
من جهة أخرى، أقدمت اثيوبية على الهرب قفزا من منزل كفيلها 
في حولي وأصيبت باشتباه في كسر ونقلت للعالج في مستشفى 

مبارك بواسطة سعيد يوسف وتيسير خليل.
كما أصيب وافد مصري بكس���ر في احلوض اثر س���قوطه اثناء 
العمل في منطقة جابر العلي ونقل الى مستش���فى العدان بواسطة 

علي أيوب.

 عبداهلل قنيص
إدارة بحث  متك���ن رج���ال 
وحت���ري محافظ���ة مب���ارك 
العقي���د وليد  الكبي���ر بقيادة 
الدريعي ومساعده املقدم سالم 
اجلويس���ري من ضبط شبكة 
رباعية من اجلنسية املصرية 
جميعهم »عاطلون عن العمل« 
اعترفوا بارتكاب 10 قضايا سرقة 
استهدفت منشآت حكومية قيد 
اإلنش���اء ومحل للمعسل وآخر 
للهواتف الى جانب شقق سكنية 
وقدرت املسروقات بأكثر من 30 

ألف دينار.
أمن���ي فإن  ووفق مص���در 

معلوم���ات وردت إلى الدريعي 
واجلويسري عن تورط الوافدين 
املصريني في قضايا سرقات كانت 
مسجلة ضد مجهول وعليه مت 
تكلي���ف ضابط امله���ام التابع 
حملافظة مبارك الكبير بالتحري 
ومعرفة حقيقة الشبكة وعليه 
قام ضابط املهام مبا طلب منه 
وتبني له تورط الشبكة في قضايا 
السرقات التي ارتكبت معظمها 

في نطاق محافظة االحمدي.
ومضى املص���در بالقول مت 
توقيف العصابة واعترفوا بأنهم 
سرقوا نحاسا وحديدا يقدر ب� 10 
آالف دينار من مشاريع حكومية 

كما اعترفوا بسرقة 7 آالف دينار 
م���ن محل متخص���ص في بيع 
املعسل بأنواعه كما سرقوا 16 
هاتفا نقاال من محل للهواتف الى 
جانب سرقتهم عدة منازل كما 
ارش���دوا عن هاف لوري كانوا 
يستخدمونه في تنفيذ سرقتهم 

وحتميل املسروقات عليه
هذا واعترف اللصوص بأنهم 
كانوا يبيعون مسروقاتهم بشكل 
سريع لالنفاق على اسرهم في 
موطنهم خاصة انهم ال يعملون 
وكل عملهم هو استهداف احملالت 
واملس���اكن وس���رقة احلدي���د 

والنحاس.

اختتم االجتماع الس����ابع والعش����رون 
للمديرين العامني للمرور مبجلس التعاون 
لدول اخللي����ج العربية أعماله بالعديد من 
التوصيات التي من شأنها االرتقاء مبجمل 
اخلدمات املرورية املقدمة ملستخدمي الطريق 
للحد من احلوادث املرورية. وكان من أهم 
بنود جدول األعمال مشروع منوذج االستمارة 
اخلليجية املوح����دة النتق����ال أو تصدير 
املركبات املقدم م����ن اإلدارة العامة للمرور 
في سلطنة عمان الشقيقة، وتوحيد نظام 
التأمني بدول املجلس باإلضافة الى برامج 
التوعية املرورية املشتركة.كما مت تدارس 
أوراق العمل املقدمة من الوفود املش����اركة 
ومنها تقييم أس����ابيع املرور بغية حتقيق 
األهداف املرجوة منها بنشر الوعي املروري 
من خالل إسناد دراسة هذا التقييم الى مركز 
علمي متخصص للوقوف على إيجابيات هذه 
األسابيع وتطوير نشاطاتها وتالفي سلبياتها. 

ومتت دراسة احلواجز اجلانبية واخللفية 
املقترح تركيبها على الشاحنات وذلك لوضع 
مواصفات خليجية موحدة لها تضمن سالمة 
مستخدمي الطريق باإلضافة الى ذلك القيام 
بحملة مرورية خليجية للتوعية املرورية 
عن طريق برامج اإلذاعة والتلفزيون وجميع 
وسائل اإلعالم بعد تكليف املديرين العامني 
للمرور الحدى املؤسسات املختصة في هذا 
املجال. كما مت االتفاق على ش����عار أسبوع 
املرور اخلليجي املوحد للعام املقبل »لنعمل 

معا للحد من احلوادث املرورية«.
هذا واستعرض االجتماع دراسة مقدمة 
من اإلدارة العامة للمرور في دولة اإلمارات 
العربي����ة املتحدة الش����قيقة حول توحيد 
إجراءات احلصول على رخص السوق في دول 
مجلس التعاون اخلليجي على أن تستكمل 
هذه الدراسة في االجتماع املقبل للمديرين 

العامني للمرور.

خليجي حاول تهريب شقيقه من السالمي
بعد أن أخفاه تحت حقائب السفر

 أمير زكي
المنافذ  أمن  أفش���ل رجال 
البرية محاولة خليجي تهريب 
شقيقه إلى خارج الكويت من 
منفذ السالمي والمطلوب في 
عدة قضايا نصب واحتيال، فيما 
أكد مصدر أمني ان الخليجي 
الذي أحيل يوم أمس األول الى 
المباحث الجنائية بتهمة تهريب 
مطلوب أعد كل ما يلزم لتمكين 
ش���قيقه من الهرب الى خارج 
البالد ح���رص على ان يكون 
برفقته افراد اسرته )الزوجة 
و4 من األبناء(، كما مأل سيارته 
بحقائ���ب كثي���رة وبطانيات 
ووضع أسفلها شقيقه اعتقادا 
منه انه سيتمكن من تهريبه 
بهذه الطريقة، وقد ألقي القبض 
عليه ه���و اآلخر واحتجز في 
الجنائية ايضا  المباحث  مقر 
للتحقي���ق معه ف���ي قضايا 

النصب المسجلة بحقه.
أمني  الى مصدر  واستنادا 
فإن رجال أمن المنافذ البرية 
)منفذ الس���المي( تقدم اليهم 
شخص خليجي برفقة أسرته 
المكونة م���ن زوجة و4 ابناء 
وقد حمل الس���يارة بأغراض 
كثيرة حيث طلب منه رجال 
المنافذ وبعد االش���تباه  أمن 
الوق���وف جانبا الخضاع  به 
س���يارته للتفتيش حيث بدا 
عليه االرتباك وحاول االدعاء 
بأنه برفقته )حريم( وأطفال 
وال يج���وز مث���ل ه���ذا األمر 
اال ان رج���ال المناف���ذ طلبوا 
االلت���زام بالهدوء وانهم  منه 
متمسكون بتفتيش السيارة، 
وكانت المفاجأة انه كان أسفل 
أغ���راض كثيرة عب���ارة عن 
مأكوالت وأمتعة يختفي شقيقه 

المطلوب لقضايا نصب.

وقال المصدر ان الخليجي 
اعترف بأن���ه خطط لتهريب 
شقيقه الى موطنه وان زوجته 
كانت تعلم بأن شقيقه داخل 
السيارة، مشيرا الى انه اعتقد 
انه بوجود زوجت���ه وأبنائه 
برفقته س���يتمكن من اخراج 
ش���قيقه المطلوب الى خارج 

البالد.
وأشار المصدر األمني الى 
ان رجال األمن ورغم اعتراف 
الخليجي ب���أن زوجته كانت 
على علم بتهريب ش���قيقه اال 
انهم اكتفوا باحتجاز الشقيقين 
والس���ماح للزوجة وأبنائها 
بالع���ودة ال���ى الكويت حتى 
تقوم بتوكي���ل محام لزوجها 
ولشقيق زوجها، حيث وجهت 
لألول تهمة الشروع في تمكين 
متهم من الهرب والثاني الشروع 

في الهرب.

 هاني الظفيري
متكن رجال أمن اجلهراء أمس من انقاذ 
5 أفراد من اسرة واحدة بعد أن احتجزهم 
شقيقهم األكبر في منزلهم باجلهراء مهددا 
بقتلهم جميعا في حال تدخل أحد وحاول 
أن ينقذهم. وفي التفاصي���ل كما يوردها 
مصدر أمني أن شابا عشرينيا هاتف عمليات 

الداخلية وأبلغ عن ان شقيقه األكبر )32 عاما( 
دخل املنزل بحالة غير طبيعية واحتجز أفراد 
اسرته في احدى غرف املنزل مهددا بقتلهم 
بساطور يحمله بيده.وقال املصدر ان مدير 
ام���ن اجلهراء العميد محمد طنا توجه الى 
موقع البالغ خلطورته وبصحبته كل من 
الرائد مطر سبيل والنقيب غنيم الظفيري 

واملالزم ث���الب الهاجري واحاطوا مع عدد 
من رج���ال األمن باملنزل الذي يحتجز فيه 
الثالثيني السكران أفراد عائلته، وقام العميد 
طنا باستدراج الثالثيني السكران إلى منزل 
الباب اخلارجي ودخل معه في مفاوضات 
وحاول تهدئته حتى اقترب منه بعد أن أنزل 
الساطور الذي كان يحمله بيده وما أن هدأ 

الس���كران حتى أعطى العميد طنا االشارة 
لرجال االمن للقبض على اجلاني وش���ل 
حركته، ومتكن رجال األمن من ضبطه، وتبني 
انه حتت تأثير الكحول وبتفتيش سيارته 
عث���ر بداخلها على 7 زجاجات خمر ومواد 
مخدرة ومتت احالته واملواد املضبوطة الى 

مخفر تيماء وسجلت ضده قضية.

عبدالكرمي جعفر

احملامي علي محمد العلي

اللواء محمود الدوسري متوسطا رؤساء الوفود اخلليجية في ختام االجتماع الـ 27 

العقيد محمد الصبر

 حنان عبدالمعبود ـ محمد الدشيش
قال مدير إدارة اإلعالم الناطق الرس����مي باسم وزارة 
الداخلية العقيد محمد الصبر ان نزيل عنبر أمن الدولة  
الذي وافته املنية في الس����جن املركزي امس يعاني من 
س����وابق مرضية تتمثل في احتشاء عضلة القلب ولديه 
ملف مرضي بهذا اخلصوص. وذكر الصبر في بيان لوزارة 
الداخلية امس ان طبيب السجن املركزي حاول اسعاف 
النزيل بعد سقوطه على األرض بقسم التشغيل والتأهيل، 
وعلى الرغم من اجراء كامل االسعافات االولية ملدة نصف 
س����اعة متواصلة اال ان املنية وافته. من جهته أكد وكيل 
وزارة الصحة املساعد للشؤون القانونية عبدالكرمي جعفر 
ان عيادة الس����جن لم متنع االدوية عن السجني وقال ان 
وفاته كانت طبيعية، موضحا ان السجني ذهب للعيادة 
لتلقي العالج ولكنه وقع ووافته املنية على مدخلها. ونفى 

جعفر ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم امس من انه مت منع 
االدوية عن السجني، مشيرا الى ان هناك تعاونا كبيرا مع 
ادارة السجون بوزارة الداخلية ووزارة الصحة على أكمل 
وجه، متمنيا ان تشهد كل وزارات الدولة مثل هذا التعاون، 
واضاف ان مستشفى السجن هو جهة عالجية، وال ميكن ان 
يحدث ما جاء في بعض وسائل االعالم، مبينا ان املريض 
الذي يحتاج الى عالج في كل مكان يجب ان يناله سواء 
كان س����جينا أو غيره، وال ميكن ان يكون هناك مريض 
يتم اهماله او ال يعطى الدواء الالزم.وبحسب مصدر أمني 
فان السجني يبلغ من العمر 56 عاما هو من غير محددي 
اجلنسية ويقضي حكما بالسجن املؤبد على  ذمة قضية 
امن دولة، وكان يتم عالجه بشكل منتظم كما انه كان له 
مطلق احلرية في احلركة خاصة انه يتمتع بعالقات طيبة 

مع كثير من السجناء وأفراد إدارة السجن.

جمعية السالمة المرورية أطلقت برنامج »قيادة بأمان«
 هاني الظفيري

أطلقت اجلمعية الكويتية للسالمة املرورية اولى 
أنشطة برنامج »قيادة بأمان« تزامنا مع عقد مديري 
عموم امل���رور بدول مجلس التع���اون لدول اخلليج 

العربية اجتماعهم ال�27 بالكويت.
وقال رئيس مجلس ادارة اجلمعية بدر املطر في 
تصريح صحافي خالل أنشطة البرنامج الذي اقيم اول 
من أمس في اكادميية سعد العبداهلل للعلوم االمنية 
بالتعاون م���ع االدارة العامة للمرور واالكادميية: ان 
البرنامج الذي متتد أنش���طته مدة سنة كاملة يهدف 

الى التعريف بأصول القيادة اآلمنة.
وبني املطر ان البرنامج الذي حضره وكيل وزارة 
الداخلية املس���اعد مدير ع���ام االدارة العامة للمرور 

اللواء محمود الدوسري ومديرو مرور مجلس التعاون 
اخلليج���ي يهدف الى التعرف على كيفية التحكم في 
املركبة والتعرف على وس���ائل االمان وتكنولوجيا 
السالمة بها، مضيفا ان اجلمعية تسعى الى مد جسور 
التعاون بني وكالء الس���يارات املعتمدين في الكويت 
واجلهات ذات العالقة إلظهار أنشطة البرنامج بالصورة 
املشوقة التي جتذب كل الش���رائح والفئات العمرية 

من السائقني.
وذك���ر ان كثرة احلوادث املرورية التي تش���هدها 
البالد تع���د كارثة بكل املقايي���س مقارنة مع حداثة 
املركبات املستخدمة، مبينا انه وعلى هذا االساس فان 
التعريف بوسائل األمان املوجودة في املركبات وكيفية 
التحكم فيها واس���تخدامها قد يساهم في التقليل من 

احلوادث.وأوضح ان التعاون املشترك بني اجلمعية 
الكويتية للس���المة املرورية ووزارة الداخلية ممثلة 
بقطاع املرور »من شأنه ان يحد مما نفقده من اعداد 
قتلى الطرق واملصابني«، داعيا الى ضرورة ان يتعرف 
كل س���ائق مركبة على وس���ائل االمان مبركبته وان 
يحس���ن التصرف بها حتى يحمي نفسه وغيره مما 

قد يقع من اضرار.
ومتنى املطر ان تكل���ل توصيات االجتماع ال� 27 
ملديري عام املرور بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية بالنجاح والتوفيق، شاكرا كل اجلهات احلكومية 
وخصوصا االدارة العامة للمرور واكادميية س���عد 
العبداهلل وادارة الط���وارىء الطبية واالدارة العامة 

لالطفاء على مشاركتهم في تأمني سالمة املشاركني.

مركز رياضمركز رياض

المحكمة الدستورية ترفض الطعن بعدم 
دستورية شغل وظيفة باحث قانوني لإلناث

رفضت جلنة فحص الطعون في احملكمة 
الدستورية برئاسة املستشار يوسف الرشيد 
وعضوية املستشارين فيصل املرشد وراشد 
الش���راح وأمانة س���ر س���عود عبدالعزيز 
رفض الطعن املقدم م���ن إحدى املواطنات 
ضد وزير الع���دل ورئيس مجلس القضاء 
األعلى بصفتيهما بشأن عدم دستورية القرار 
اإلداري التنظيمي الصادر من وزير العدل 
بش���أن طلب خريجي كلية احلقوق دفعة 

2008 لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ 
املؤهلة لدخول سلكي النيابة العامة والقضاء 
ملخالفته نصوص املواد 7 و8 و29 و41 من 
الدس���تور للتمييز بني الذكور واإلناث في 
شغل تلك الوظيفة العامة علما بأن احملكمة 
اإلدارية قضت في 14 إبريل املنصرم برفض 
الدعوى املقدمة من إحدى اخلريجات وبعدم 
قبول الدفع بعدم دستورية القرار املطعون 

عليه لعدم جديته.

 محمد الجالهمة
اتهمت وافدة فلبينية وافدا مصريا يعمل سائق 
تاكسي جوال بتحريضها على الفسق والفجور وهتك 

عرضها بأن احتضنها وحاول تقبيلها.
وقال مصدر أمني إن الوافدة الفلبينية تقدمت 
يوم أمس الى مخفر النقرة وقالت في بالغها لرئيس 
مخفر النقرة املقدم بدر الناصر ان الوافد املصري 

اعتاد على توصيلها من والى مقر عملها، مشيرة 
الى ان الوافد السائق يعلم أنها منفصلة عن زوجها 
املواط���ن وفوجئت به باألم���س وبعد أن أوصلها 
الى منزلها يقوم باحتضانها طالبا منها أن يدخل 
معها الى مسكنها.وأضافت املجني عليها أنها قامت 
بالصراخ ليهرب الس���ائق الى جهة غير معلومة، 

وسجلت قضية وأحيلت لالختصاص.

سائق تاكسي حاول االعتداء على زبونته


