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ذكرت اإلحصائية الصادرة عن اإلدارة 
العامة لألدلة اجلنائية حلاالت الوفيات 
غي���ر اجلنائية »حوادث املركبات« ان 
الفت���رة من 12 � 2010/7/17 ش���هدت 9 
حاالت وفاة من بينهم 3 مواطنني و6 

وافدين.
ودعت إدارة اإلعالم الديني مستخدمي 

الطريق الى االلت���زام بالقيادة اآلمنة 
محذرة من خطورة ارتفاع عدد الضحايا 
السابقة، مشيرة بذلك  الفترات  خالل 
ال���ى ما تتكبده الدولة من اخلس���ائر 
واآلثار السيئة والسلبية على املجتمع 
بأسره، متمنية للجميع السالمة على 

الطريق.

9 وفيات األسبوع الماضي جراء حوادث سير

سيارة إيراني متعطلة أمام السفارة اإليرانية
تستنفر أمن العاصمة وحرس السفارات

مواطن لرجال األمن: زوجتي أتلفت سيارتي وديوانيتي فضربتها

»جرائم المال« توقف عصابة رباعية تنجز
معامالت الجمارك »سريعًا« بمقابل مالي

مصرع طفل دهسًا وسط العاصمة
وشاحنة تخترق الحاجز األسمنتي في »الغزالي«

أمير زكي
اسُتنفر عدد من األجهزة األمنية صباح 
أمس اثر بالغ تلقته عمليات وزارة الداخلية 
من مسؤول في السفارة اإليرانية يفيد فيه 
بوجود س���يارة متوقفة وبشكل مريب على 

مقربة من السفارة.

وقال مصدر أمني ان رجال األمن استجابوا 
للبالغ ومت إرس���ال دوريتني باإلضافة الى 
دوريات حرس السفارات التابعة للداخلية ومت 
تطويق محيط السيارة املشبوهة، وباالستعالم 
عن صاحب الس���يارة تبني انه وافد إيراني 
قال انه جاء ملراجعة س���فارة بالده غير ان 

س���يارته تعطلت أمام املبنى فتركها حلني 
إحضار ميكانيكي إلصالحها.

وأوضح املصدر ان رجال األمن قاموا بإزالة 
الس���يارة من موقعها قبل حضور صاحبها 
كإجراء احترازي ومت تس���جيل إثبات حالة 

بالبالغ.

هاني الظفيري
تبادل مواطن وزوجته االتهامات في احد 
مخافر اجلهراء، ففي الوقت الذي أكدت فيه 
املواطنة ان زوجه���ا اعتدى عليها بالضرب 
كما اعتدى على أبنائها أيضا بالضرب، أكد 

ال���زوج ان زوجته أتلفت مركبته عمدا، كما 
أتلفت أثاث الديوانية.

وقال مصدر امني ان احملقق سجل قضية 
اعتداء بالضرب بحق الزوج وسجل قضية 

إتالف مال الغير ضد الزوجة.

على صعيد آخر، تقدم مواطن وأبلغ عن 
اختفاء ابنته من منزل األسرة، مشيرا الى ان 
ابنته )17 عاما( غادرت منزل أسرتها ولم تعد 
منذ 48 ساعة وسجلت قضية تغيب قاصر، 

وكُلف رجال املباحث بضبط الفتاة.

أمير زكي
متكن رجال »جرائم املال« التابعة 
لإلدارة العام���ة للمباحث اجلنائية 
من توقي���ف 4 بنغاليني تخصصوا 
ف���ي إجن���از املعامالت ف���ي جمارك 
الصليبية مبقاب���ل مالي الى جانب 
قيامهم بنزع الطوابع من املعامالت 
القدمي���ة ووضعها عل���ى معامالت 
جديدة واكد مص���در امني ان مزيدا 
من التحقيقات ستجري مع املتهمني 
ملعرف���ة ما اذا كانت املعامالت تنجز 
بعد تقدميه���م مقابال ماديا ملوظفني 

يعملون في اجلمارك أم ال.
واس���تنادا الى مصدر امني فإن 
معلوم���ات وردت الى مدي���ر إدارة 
جرائم املال عن ان هناك وافدين في 
جم���ارك الصليبية يقومون باجناز 
املعام���الت للس���ائقني مبقابل مالي 

يتراوح ب���ني 20 و80 دين���ارا وان 
االش���خاص الذين يسلكون الطرق 
القانونية تتأخر معامالتهم بصورة 
الفتة وعليه مت استدراج احد العاملني 
الى اجن���از معاملة مقابل 50 دينارا 
 ليتم ضبطه وكانت املفاجأة ان الطابع
ال���ذي وض���ع على املعاملة س���بق 

استخدامه.
واشار الى ان اآلسيويني نفوا في 
التحقيقات االولية تورط موظفني معهم 
وانهم كل ما يفعلونه هو التوسط نحو 
الى  االسراع بإجناز املعامالت الفتا 
ان ما يدعو الى اعادة التحقيق كون 
املعامالت التي متر بالطرق القانونية 
اما املعامالت  تستغرق وقتا طويال 
التي تسلم الى اآلسيويني وعددهم 4 
بعد ان ارشد املتهم األول عن 3 آخرين 

تنجز في دقائق معدودة.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
لقي طفل كويتي )عامان( مصرعه دهسا في العاصمة أمس، وقال 
مصدر أمني ان الطفل نقل الى مس���توصف في العاصمة بواس���طة 
رجلي الطوارئ فاضل دشتي وابراهيم محمد إال ان الطفل لفظ أنفاسه 

األخيرة متأثرا بجروح خطيرة حلقت به.
على صعيد آخر أصيب كويتي )63 عاما( وأملاني )43 عاما( بجراح 
وإصابات متفرقة جراء حادث س���يارة على طريق الدائري اخلامس 
وتقاطعه مع طريق الفحيحيل وتكفل بنقل املصابني الى مستشفى 

مبارك كل من سليمان احمد وكابد جاسم واحمد احلرزي.
كما أصيب مواطن )38 عاما( بكسر في الفخذ جراء تعرضه حلادث 
دهس في منطقة الضجيج ونقل املواطن الى مستش���فى الفروانية 

بواسطة خضر ابراهيم.
على صعيد آخر أحيلت جثة آسيوي الى الطب الشرعي بعد العثور 
عليه خلف محل شهير للمالبس في حولي فيما قال املنسق اإلعالمي 
في إدارة الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان وفاة اآلسيوي رمبا 

وراءها شبهة جنائية.
وعلى طري���ق الغزالي تعطلت حركة الس���ير وتعرض احلاجز 
األوسط لتلفيات جراء حادث تصادم وانحراف شاحنة الى الطريق 

)محمد ماهر(املقابل متجاوزة احلاجز االسمنتي. الشاحنة كما اخترقت احلاجز االسمنتي على »الغزالي« أمس 

أعضاء التشكيل العصابي لتزوير الصحائف اجلنائية وامامهم كمية من املعامالت املزيفة

ضبط تشكيل عصابي يتزعمه هندي
لتزوير الصحائف الجنائية النيبالية

أعنت وزارة الداخلية أمس توقيف تش���كيل 
عصابي يتزعمه وافد هندي تخصص في تزوير 

الصحائف اجلنائية ألبناء اجلالية النيبالية.
وج���اء في البي���ان ان اإلدارة العامة ملباحث 
الهجرة متكنت من ضبط شخص من اجلنسية 
الهندية ومعه ع���دد من النيباليني بتهمة القيام 
بتزوير الصحف اجلنائي���ة الصادرة من دولة 
النيب���ال، باإلضافة الى قيامه���م باحتجاز عدد 
م���ن اخلادمات النيباليات داخل إحدى الش���قق 

ومواقعتهن باإلكراه.

وكانت املعلومات قد وردت بهذا الش���أن الى 
اإلدارة العامة ملباحث الهجرة في وقت س���ابق 
فتم تشكيل فريق من اإلدارة للتحري عن صحة 
املوضوع وبعد التأكد من ذلك مت استصدار إذن من 
النيابة ملداهمة الشقة الكائنة مبنطقة الفحيحيل، 
ومت القبض على املتهمني وبحوزتهم األختام املزورة 
التي يقومون باس���تغاللها في عمل الصحائف 
اجلنائية جللب العمالة املنزلية النيبالية، ومت 
العثور على عدد من اخلدم النيباليني من الذكور 

واإلناث وعدد من الصحائف اجلنائية املزورة.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

إصابة 5 أشخاص 
في مشاجرة »بدون«

في الفروانية
محمد الدشيش

شهدت احدى صاالت البلياردو 
في منطقة الفروانية مشاجرة بني 
نحو عشرة ش���باب معظمهم من 
غير محددي اجلنس���ية وتسببت 
املش���اجرة في اضرار مادية داخل 
صالة البلي���اردو، فيما أبدى ذوو 
اطراف املشاجرة استعدادا الصالح 
التلفيات التي حلقت بالصالة مقابل 
عدم تس���جيل قضية بحق ابنائهم 
واقتصرت اصابات الشباب وعددهم 
5 على كدمات جراء استخدام عجرات. 
وقال مص���در امني ان بالغا تلقته 
عمليات الداخلية مساء امس االول 
عن مش���اجرة في صال���ة بلياردو 
وبانتقال رجال االمن مت توقيف 10 
ش���باب وبالتحقيق تبني ان خالفا 
نشأ بني الشباب جراء حترش احدهم 
بعاملة من جنسية آسيوية. على 
صعيد آخر اصيب ش���اب سوري 
)18 عاما( باصابة في الرأس وجرح 
قطعي في اليد اليمنى اثر مشاجرة 
شبابية مبنطقة احلساوي وقام رجل 
الطوارئ بدر علي بنقل الشاب الى 
مستشفى الفروانية وأوقفت دوريات 
امن الفروانية 4 شباب تورطو في 

طعن املجني عليه.

حملت الرقم 2010/375 جنح

الوزير الساير حضر شخصيًا إلى مخفر الصالحية
وأدلى بأقواله أمام المحقق في قضيته ضد دليهي

براءة محمد هايف من اإلساءة للشريف

»الجنايات« تؤجل إعادة محاكمة مواطن في قضية أمن دولة

بعد أن اتهمته النيابة العامة باختطافها وبيعها كرقيق

»االستئناف« تؤيد براءة وافد مصري من خطف نيبالية
أيدت الدائرة اجلزائية اخلامسة مبحكمة 
االستئناف برئاسة املستشار إبراهيم العبيد 
حكم محكمة أول درج����ة القاضي ببراءة 
وافد مصري من تهمة مواقعه فتاة نيبالية 
اجلنسية باإلكراه وبيعها كرقيق لشخص 
آخر مقاب����ل 80 دينارا. وتتلخص الواقعة 
فيما أسندت به النيابة العامة للمتهم انه 

في غضون شهر أغس����طس 2009 خطف 
املجني عليها وكان ذل����ك بطريق احليلة 
قاصدا من ذلك مواقعته����ا باإلكراه وذلك 
بأن قام باستدراجها إلى مسكنه عن طريق 
احليلة وقام بعرضها للبيع كرقيق مقابل 
مبلغ 80 دينارا. وحضر دفاع املتهم احملامي 
فيصل العتيبي ودفع ببطالن اس����تئناف 

النيابة العامة وصم����م على انتفاء أركان 
جرمية اخلطف بطري����ق احليلة أو القوة 
أو التهدي����د وبطالن القب����ض لكون اإلذن 
الصادر من النيابة العامة الحقا على عملية 
القبض وليس سابقا عليها واعتصام املتهم 
باإلنكار منذ فجر التحقيقات وانتفاء قيام 
املتهم مبواقعة املجني عليها وانتفاء القصد 

براءة اللواء العوضي وإدانة النائب السابق الدوسري 
والقضاء بحبسه 3 أشهر مع وقف النفاذ

أصدرت محكمة اجلنح برئاسة القاضي 
فهد العصفور حكما بحبس النائب السابق 
بادي الدوسري ملدة ثالثة أشهر وكفالة 
أل���ف دينار لوقف النفاذ وقضت ببراءة 
اللواء كامل العوض���ي وإحالة الدعوى 
املدنية في القضية املرفوعة من العوضي 
ضد الدوسري على خلفية قيام األخير 
بالتعدي بالسب والقذف والتعدي بالعنف 

وإتالف مال مملوك للغير.
وحضر دفاع اللواء العوضي احملامي 
جنيب الوقيان وترافع شفاهة وقال إن 
القضية ليست كما تبدو للوهلة األولى 
بأنها مجرد تعد على موظف عام اسمه 
كام���ل العوضي بل ه���ي بحقيقة األمر 
قضية هيب���ة دولة. فاحت���رام موظف 
الدولة وخاصة رجال األمن هو احترام 
وامتثال لس���لطة الدولة حيث ان رجال 
األمن هم صمام األمان لهذا املجتمع وان 
مثل هذه الظاهرة بالتجاوز على رجال 
القانون جعلت العامة يس���تمرئون هذا 
الس���لوك لدرجة أننا اكتشفنا أن هناك 
عامل نظافة قام باالعتداء على أحد رجال 
األمن ليصل األمر إلى كسر يد الشرطي، 
هذه اليد التي من املفترض أن تكون يد 

تطبيق العدالة.
لذا البد أن تكون هناك رسالة واضحة 
وصريحة للكبير قبل الصغير من موظفي 
الدولة وأف���راد املجتمع وهي أن احترام 
موظفي الدولة أمر يج���ب أن يلتزم به 
اجلميع وأي إخ���الل بهذا املبدأ نتيجته 

عبداهلل قنيص
استمع محقق مخفر الصاحلية أمس 
ألقوال وزير الصحة د.هالل الس����اير في 
الش����كوى املقدمة منه ضد النائب دليهي 
الهاجري يتهمه فيها بالسب والقذف العلني، 
الساير صباحا بصحبة محامني  وحضر 
وقدم أمام احملقق كامل تفاصيل الواقعة 

التي سجلت قضية حتت رقم 2010/375 
جنح الصاحلية، مؤكدا ان النائب دليهي 
الهاجري وجه اليه عبارات س����ب وقذف 
علني في ممرات مجلس األمة على مسمع 

ومرأى من نواب ووزراء وإعالميني.
وكان الساير قد تقدم الى إدارة التحقيقات 
االسبوع املاضي بشكواه ومتت احالتها الى 

مخفر الصاحلية كنطاق اختصاص قضائي، 
وأفاد الساير خالل التحقيق بأنه تأخر في 
رفع ش����كواه ألكثر من اسبوع بعد وعود 
النائب وشخصيات سياسية وعدته  من 
بأن دليهي س����يعتذر له في آخر جلس����ة 
ملجلس األمة وهو ما ل����م يِف به دليهي، 

وعليه تقدم بشكواه.

أي����دت الدائرة اجلزائي����ة األولى مبحكمة 
االستئناف برئاسة املستشار صالح املريشد 
وأمانة سر عبداهلل الزير حكم محكمة أول درجة 
القاضي ببراءة النائب محمد هايف املطيري 
من تهمة سب وقذف األمني العام لألمانة العامة 

لألوقاف د. محمد عبد الغفار الشريف.
كان النائب هاي����ف قد صرح للصحافيني 
عقب التحقيق معه في النيابة العامة بأنه أكد 
للنيابة صحة التصريح الذي نشر على لسانه 
مبطالبة وزير األوقاف )آنذاك( بإقالة د.محمد 
عبد الغفار الشريف الذي قال إن الطواف بالقبور 
كالطواف بالكعبة. مضيفا أن هذا فكر شاذ على 
املجتمع الكويتي. وهذه داللة على أننا نحارب 

كل صاحب فكر شاذ مهما كان مذهبه.

كان الشريف قد تقدم بشكوى ضد هايف 
على خلفية مقال صحافي نشر لألخير طالب 
فيه وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية بإقالة 
كل من ينادي بأفكار شاذة أو مذاهب عقائدية 
فاسدة وعلى رأسهم الش����ريف الذي قال إن 

الطواف بالقبور مثل الطواف حول الكعبة.
وعقب صدور احلكم صرح دفاع هايف 
احملامي عادل العبد الهادي ل� »األنباء« بأن 
موكل���ه لم يرتكب أي جت���اوز قانوني في 
مقاله ألن���ه يهدف لإلص���الح عبر توجيه 
النصيحة والطلب من وزير األوقاف إقالة 
شخصية عامة معرضة للنقد مثل الشريف 
بناء على تصريحاته الغريبة على املجتمع 

الكويتي.

قررت محكم����ة اجلنايات أمس برئاس����ة 
املستش����ار عادل الهويدي تأجيل نظر دعوى 
إعادة محاكمة مواطن أدين في قضية أمن دولة 
جديدة بعد أن كانت محكمة االس����تئناف قد 
امتنعت عن النطق بعقابه في قضية أمن الدولة 
رقم 2004/3 املته����م فيها باجلهاد في العراق 

وأفغانستان جللسة 6 سبتمبر لإلعالن.
كان املتهم )ف.ف.( أحد 4 متهمني أسندت 
لهم النيابة العامة عدة تهم تتعلق بالتدريب 
على حمل الس����الح للقيام بعمل عدائي ضد 
دولة أجنبية وحيازة س����الح وذخيرة بدون 
ترخي����ص. ومت تقدمي املتهم����ني األربعة إلى 

احملاكمة اجلزائية.
وبتاريخ 2005/5/8 قضت محكمة اجلنايات 

بحبس )ف.ف.( ملدة 3 س����نوات مع الشغل 
والنفاذ. استأنف املتهم احلكم فقضت االستئناف 
بتاري����خ 2007/11/29 بإلغاء حكم أول درجة 
وقضت باالمتناع عن النطق بعقابه على أن 
يقدم تعهدا بغير كفالة يلتزم فيه بحسن السير 
والسلوك ملدة سنتني عن التهمة املسندة إليه 

بالبند رابعا.
وحيث ان املتهم )ف.ف.( قد مت ضبطه من 
قبل مباحث أمن الدول����ة بتاريخ 2009/3/19 
لقيامه وآخرين باالشتراك مع مجهولني بطريق 
االتفاق واملساعدة على ارتكاب عمل عدائي ضد 
دولتني أجنبيتني )العراق � أفغانستان( هو 
محاربة قوات التحالف بهما وقيدت الواقعة 

برقم 2008/5 جنايات أمن الدولة.

وجود الشخص خلف القضبان.
وأنه���ى الوقيان دفاعه بطلب توقيع 
أقصى عقوبة بحق النائب السابق وإلزامه 
بالتعويض عن األضرار التي أصابت اللواء 
العوضي وذل���ك بتعويضه مببلغ 5001 

دينار على سبيل التعويض املؤقت.

اللواء كامل العوضياحملامي جنيب الوقيان

احملامي عادل العبدالهادي

املستشار عادل الهويدي

مواطنة تتهم سوريًا
بسرقة 5000 دينار

محمد الدشيش
اتهمت مواطنة وافدا من اجلنس���ية السورية 
بالنصب عليها واالستيالء على 5000 دينار، وقالت 
املواطن���ة في بالغ تقدمت ب���ه إلى مخفر اجلليب 
ان الس���وري أقنعها بإقامة مشروع لبيع املالبس 
واس���تأجرت سوقا ش���عبيا وغادر السوري الى 
 الصني لشراء مالبس إال أنه على ما يبدو غادر الى
موطنه، مؤكدة أن الواقعة مر عليها شهرين وان 
هاتف الس���وري اجلوال حتول ال���ى مغلق على 

الدوام.
على صعيد آخ���ر تعرضت مطبعة في منطقة 
الفحيحيل للس���رقة عن طريق الكس���ر، ومتكن 
لصوص مجهولون من سرقة 250 دينارا، وسجلت 

قضية.
وفي الفحيحيل ايضا تقدم وافد سوري وابلغ 
عن تعرضه للس���لب من قبل 4 ش���باب اوقفوه 
في ساحة ترابية وس���لبوه 120 دينارا وسجلت 
قضية سلب بالقوة وأحيلت الى املباحث الستكمال 

التحقيقات.


