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ذكرت اإلحصائية األس���بوعية حل���االت الوفيات غير 
اجلنائية )حوادث السيارات( الصادرة عن اإلدارة العامة 
لألدل���ة اجلنائية ان الفترة م���ن 2010/9/7 الى 2010/9/13 

شهدت 7حاالت وفاة تضم 5 ذكور و2 إناث.
علما ان الشهر املاضي )أغسطس( شهد 29 حالة وفاة 

نتجت عن حوادث الدهس واالنقالب والتصادم.

مؤمن المصري
قررت محكمة اجلنايات امس برئاسة املستشار 
عادل الصقر وأمانة س����ر هشام سماحة تأجيل 
النظر في دعوى فرعي����ة العجمان في الدائرة 
اخلامسة النتخابات مجلس االمة 2009 جللسة 
12 أكتوبر املقبل للمرافعة. كانت النيابة العامة 
قد وجهت للمتهمني وعددهم 22 من أفراد القبيلة 

من ضمنهم نواب حاليني وسابقني تهمة تنظيم 
انتخابات فرعية ودعوا اليها بصورة غير رسمية 
قبل امليعاد احملدد النتخابات مجلس االمة الختيار 
من ميثل قبيلة العجمان خلوض انتخابات مجلس 
االمة عن الدائرة االنتخابية اخلامسة وشاركوا 
فيها بالتنظيم والترشيح واعداد اللجان الالزمة 

الجرائها.

وفاة 7 أشخاص بحوادث مرورية في أسبوع واحد إحالة فرعيات »عجمان الخامسة« إلى النيابة العامة

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

بعد رفض الدعوى من قبل محكمتي أول درجة واالستئناف

»التمييز« تعوض مواطنًا 180 ألف دينار
بعد ثالث سنوات من التقاضي

مؤمن المصري
قضت الدائرة املدنية 
الثالثة مبحكمة التمييز 
برئاس���ة املستش���ار 
أبو  إبراهي���م  محم���د 
وعضوي���ة  هن���دي 
املستش���ارين ع���ادل 
العيسى وعبد الرحيم 
وعبداحلميد  صال���ح 
مصطفى وكمال نبيه 
وأمانة س���ر جاس���م 
بإلزام مواطن  اجلاسم 
ي���ؤدي للمدعي  ب���أن 
مبلغ 148.212.400 د.ك. 

وبإلزام ورثة آخر بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 
34.587.600 د.ك. وألزمتهم املصروفات 
ع���ن درجات التقاض���ي ومقابل أتعاب 

احملاماة.
وتخلص وقائع الدعوى في أن املدعي 
أقام دعواه عن طريق محاميه فهاد ناصر 
العجم���ي اختصم فيه���ا كال من »ل.ز« 
و»أ.ج« و»س.ص« ووكيل وزارة العدل 
بصفته واملمثل القانوني لبلدية الكويت 
بصفته طالبا في ختامها احلكم بتثبيت 
ملكيته للبيت العربي الواقع مبنطقة أبو 
فطيرة بوضع اليد املدة الطويلة املكسبة 
للمكية وبصحة ونفاذ عقد البيع العرفي 
املؤرخ 1977/4/20 واملتضمن بيع البيت 
له من قب���ل املواطن )ع.م( نظير مبلغ 

30000 د.ك.
وقد مكثت الدع���وى في احملاكم من 
درجة إلى أخرى ومن خبير آلخر حتى 
كان حكم محكمة أول درجة الذي قضى في 
2005/12/5 برفض الدعوى وبإلزام املدعي 

باملصروفات ومقابل أتعاب احملاماة.
اس���تأنف املدعي احلكم وأضاف في 

صحيف���ة اس���تئنافه 
ورثة )م.ع( الذي باعه 
البيت املذكور. وطلب 
ف���ي اس���تئنافه أيضا 
احلكم بوقف إجراءات 
تس���ليم املدعى عليهم 
الثالث  من األول حتى 
أي مساحات بديلة أو 
وثائق متلك قس���ائم 
عن العقار محل النزاع 
حلني الفصل في الدعوى 

بحكم نهائي.
وق���ال املدع���ي إنه 
اش���ترى البيت الكائن 
مبنطقة أبو فطيرة والبالغ مساحته 495 
مترا مربعا من )ع.م( بالعقد االبتدائي 
املؤرخ 1977/4/20 لقاء مبلغ 30.000د.ك. 
وقد استصدر به حكما قضائيا بصحته 
ونفاذه ف���ي 1989/11/9. وأن ذلك البيت 
مشاع في العقار املبني باألوراق واململوك 

للمدعى عليهم الثالثة األول.
وإذ نظمت البلدية املنطقة واستولت 
على كام���ل العقار للمنفعة العامة، فقد 
عوضت عنه املدعى عليهم الثالثة األول 
بأن خصصت لهم أراضي بديلة صدر بها 
وثائق متلك، لذا فقد أقام املدعي دعواه 
طلبا حلقه ف���ي األرض وتعويضا عما 

حلق به من ضرر. 
2006/11/1 قضت محكمة  وبتاري���خ 
االس���تئناف برفض اس���تئناف املدعي 
وتأييد حكم محكمة أول درجة. لم ييأس 
املدعي من املطالبة بحقه فلجأ إلى محكمة 
التمييز التي قضت في حكمها النهائي 
بإل���زام )ل.ز.( بأن يؤدي للمدعي مبلغ 
148.212.400 د.ك. وبإلزام ورثة )أ.ج( بأن 

يؤدوا له مبلغ 34.587.600 د.ك.

3 أحداث يدعون أن حرس مجمع هاجموهم بالسكاكين

محمد الدشيش
ش���هد احد املجمع���ات الترفيهية في 
محافظة حولي مش���اجرة دامية بني عدد 
من األحداث ورجال من امن املجمع، فيما 
ادع���ى املجني عليهم ف���ي تصريحات ل� 
»األنباء« ان بعضا من رجال امن املجمع 
الترفيهي كانوا يحوزون اس���لحة حادة 
استخدمت في تسديد الطعنات إليهم ما 

ادى الى دخ���ول احدهم في حالة خطرة 
الى املستشفى.

وقال مصدر امن���ي ان بالغا ورد الى 
عمليات الداخلية ثالث ايام العيد عن وقوع 
مشاجرة دامية في املجمع الترفيهي وعليه 
توجه رجال امن حولي الى موقع البالغ 
وشوهد 3 شبان منهم حدث والدماء تسيل 
منهم حيث مت تقدمي االسعافات لهم ونقلهم 

الى مستشفى مبارك ومتكن رجال األمن من 
توقيف 3 من رجال امن املجمع لكنهم نفوا 
ان تكون بحوزتهم ادوات حادة، مشيرين 
الى ان هذه االسلحة كانت بحوزة الشباب 
املصابني وبدورهم ادعى املصابون الثالثة 
ان حراس املجمع كانوا يحملون االسلحة 
البيضاء مؤكدين ان احد رجال امن املجمع 
طلب منهم عنوة االنصراف وحينما رفض 

احلدث االمتث���ال الى تعليمات رجل امن 
املجمع فوجئ برجل امن آخر يتهجم عليه 
بسكني واحدث به طعنة نافذة على مقربة 

من الرئة.
ه���ذا ومت التحفظ على عدد من رجال 
امن املجمع متهيدا إلعادة االس���تماع الى 
اقوالهم من قب���ل النيابة خاصة في ظل 

تضارب املعلومات بشأن املشاجرة.

احلدث املصاب وتبدو آثار الطعنة على مقربة من القلب أحد املصابني في املشاجرة أثناء تواجده في مستشفى مبارك

مواطن يطلق النار على والد صديقه
في الجهراء بعد طرده من الديوانية

هاني الظفيري
أقدم شاب كويتي اجلنسية اول من امس 
على اطالق النار عل���ى والد صديقه بعد 
ان طرده االب م���ن ديوانية منزله الكائن 
مبنطقة العيون مبحافظة اجلهراء، ومتكن 
اجلاني من الف���رار جريا على االقدام بعد 

واقعة اطالق النار.
وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان 
بالغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية من 
مواطن يفيد بتعرضه الى اطالق النار من 
قبل شاب كان جالسا مع ابنه في ديوانية 
منزله، ليهرع على الفور قائد املنطقة املقدم 
فالح محسن والنقيب غنيم الظفيري الى 
مكان الواقعة، حيث افاد املواطن بأنه قام 
بطرد صديق ابنه من منزله لسلوكه السيء، 

االمر الذي لم يعجب الشاب املطرود، حيث 
اخرج سالحا ناريا نوع شوزن مطلقا منه 
اعيرة نارية جتاه والد صديقه، اال انها لم 

تصبه، ليفر هاربا.
واش���ار املص���در ال���ى ان املواطن قام 
بتسجيل قضية وجار ضبط الشاب الذي 

مازال متواريا عن االنظار.
على صعيد آخر، اصيب شاب كويتي 
)22 عام���ا( بطلق ناري ف���ي الفخذ اثناء 
عبثه بس���الح ناري نوع ش���وزن يخص 
والده، ونقل الشاب للعالج في مستشفى 
اجلهراء ومن موقع جاخور والده في مزارع 
العبدلي، فيما اشرف على اجراءات دخول 
املصاب الى املستش���فى ضابط االرتباط 

ماجد الصليلي.

خليجي يهين رقيباً أول في المرور

نزيل بنظارة الفروانية توفي في المستشفى

احتجز خليجي في مخفر الشويخ بتهمة اهانة موظف عام اثناء الواجب، 
وجاء ضبط الوافد وتسجيل قضية بشأنه بعد ان اوقفته دورية وطلبت 
منه اثبات شخصيته، وحينما طلب رجال االمن من الوافد الصعود الى الدورية 
رف���ض االمتثال لتعليمات رجال االمن وتلفظ عليهم بعبارات مهينة، وامر 
قائد منطقة الش���ويخ عبدالرحمن الشراح باحالة الشاب الى محقق املخفر 

لالستماع الى اقواله واقوال املجني عليه وهو برتبة رقيب اول.

هاني الظفيري
لقي وافد آسيوي مصرعه داخل مستشفى الفروانية التي نقل إليها من 
نظ���ارة أحد مخافر محافظة الفروانية، وأحيلت جثة اآلس���يوي الى الطب 
الش���رعي للوقوف على أسباب الوفاة. وقال مصدر امني ان الوافد احملتجز 
في النظارة بدت عليه عالمات التعب ليتم نقله للعالج، ومنه لفظ أنفاسه 
األخيرة، مش���يرا الى ان الوافد كان موقوفا باعتباره من العمالة السائبة، 

وأكد املصدر ان الوافد املتوفى مجهول الهوية واالسم.

»أصيل« يسقط بـ 65 بيضة هيروينية
وبالغ المضيفين بامتناعه عن الطعام كشفه

زيارة جتارية وبعد ارس����اله 
الفروانية مت  الى مستش����فى 
اعطاؤه مسهالت بغرض تنزيل 

كبسوالته الهيروينية.

الهيروين الى داخل الكويت.
وأش����ار املصدر األمني الى 
ان الواف����د ق����ال ان����ه يحضر 
للكويت للمرة األولى بس����مة 

هاني الظفيري
أحال رجال أمن املطار يوم 
أمس الى مستشفى الفروانية 
وافدا أفغانيا يدعى أصيل حيث 
تبني احتواء أمعائه على نحو 
65 كبس����ولة هيروي����ن وهو 
ما يعادل نح����و 600 غرام من 
الهيروين، فيما كشف مصدر 
أمني ان املضيفني اجلويني مرروا 
معلومة مهمة تضمنت عزوف 
األفغاني عن تناول الطعام أو 
الشراب خالل فترة تواجده في 
الهواء وهو ما فس����ر باعتبار 
أن األفغاني ابتلع أجس����اما ال 
يريد ان تنزل من أمعائه دون 

ارادته.
وقال مصدر أمني ان رجال 
أمن املطار وبعد ورود معلومة 
بشأن امتناع األفغاني عن تناول 
الطعام قاموا بإلقاء القبض عليه 
فور وصوله الى مطار الكويت 
قادما من موطنه حيث مت ابالغه 
بأنهم يشتبهون به وانه يحمل 
في أمعائه كبسوالت هيروينية، 
حيث اعترف فور مواجهته بهذه 
املعلومات بواسطة مترجم بأنه 
ابتلع كبسوالت هيروينية بقصد 
تسليمها الى احد األشخاص ال 
يعرفه، مش����يرا الى انه تلقى 
مقاب����ال ماديا ج����راء ايصاله 

األفغاني بعد ضبطه في مطار الكويت الدولي

جانب من الكبسوالت الهيروينية في مستشفى الفروانية

الدوسري: خطة لمواجهة االزدحام مع بدء العام الدراسي
وصف »النقل الجماعي« للطلبة بالحل األمثل للمشكلة

الب���اص بل قد يعني قيام كل 
سيارة خاصة بتوصيل اربعة 
طالب او اكثر الى مدرستهم.

ال���وزارة  واختت���م وكيل 
املساعد لشؤون املرور ومدير 
عام االدارة العامة للمرور اللواء 
محمود الدوس���ري مؤكدا انه 
عل���ى يقني ان رج���ال املرور 
سيواجهون املسألة املرورية 
بكفاءة واقتدار وبسالة، موجها 
الشكر لوزارة االشغال العامة 
عل���ى تعاونها ولكل قطاعات 
وزارة الداخلية التي تسهم في 
تسهيل احلركة املرورية لدورها 
البارز في هذا الشأن، ومؤكدا 
انه سيتم تطبيق قانون املرور 

بكل حزم.

والتحكم املروري واالشارات 
الضوئية والتزال جتري صيانة 
ش���املة على انظم���ة تنظيم 
االش���ارات الضوئية ملواجهة 

اي ازدحامات.
واوضح اللواء الدوسري ان 
ما يتطلبه من دوريات املرور 
هو مواصلة جهودهم بنفس 
احلماس طوال شهر رمضان 

املبارك وبعده.
ودعا املواطنني الى االستفادة 
م���ن جتربة النق���ل اجلماعي 
لطالب وطالبات املدارس وهو 
هدف يرمي الى تقليل االزدحام 

بشكل كبير.
واضاف ان النقل اجلماعي 
ال يتضمن بالضرورة ركوب 

امل���رور  هندس���ة  ادارة  ان 
العامة للمرور قامت  باالدارة 
بعمل برمجة النظمة املراقبة 

مستويات ممكنة من الضبط 
املروري وانس���يابية احلركة 
الطرق ومصبات  على جميع 
املناطق املؤدية للطرق السريعة 
والدائري���ة، وكذل���ك توزيع 
الثابتة  الدوريات املروري���ة 
واملتحركة بش���كل يتفق معه 

اوقات الذروة واالزدحام.
ال���ى ان قط���اع  واش���ار 
امل���رور وفر االع���داد املتاحة 
من الضباط وضباط الصف 
واالفراد ملواجهة هذه االعباء، 
باالضافة الى االستعانة بكوادر 
م���ن االدارات االدارية بقطاع 
املرور لسد اي نقص  شؤون 

في القوة البشرية.
الدوسري  اللواء  واوضح 

الوزارة املساعد  اكد وكيل 
لش���ؤون امل���رور ومدير عام 
االدارة العام���ة للمرور اللواء 
الدوس���ري ان قطاع  محمود 
اول���ى اهتماما خاصا  املرور 
ومتمي���زا باخلط���ة املرورية 
لع���ام 2011/2010 وخاصة في 
الفترة القادمة تزامنا مع العام 
الدراسي اجلديد، داعيا املواطنني 
واملقيمني الى االس���تفادة من 
جترب���ة النقل اجلماعي للحد 
من االزدحام املروري املتوقع 

خالل تلك الفترة.
انه متت مشاركة  واضاف 
اجلهات االدارية االخرى مع ادارة 
العمليات بتشكيالت مختلفة 
لضم���ان احلصول على اعلى 

اللواء محمود الدوسري

لص يسرق سيارة نقيب في »الداخلية«

مصري تعرض إلطالق نار في خيطان

هاني الظفيري
تقدم نقيب يعمل في وزارة الداخلية 
الى مخفر الصليبخات ببالغ عن تعرض 
مركبته للكسر وسرقة أغراض من داخلها 
ومت تس���جيل قضية وج���ار البحث عن 

اجلناة.
وفي التفاصي���ل التي يرويها املصدر 
ان املواطن وه���و نقيب يعمل في وزارة 
الداخلية كان متوقفا مبركبته أول من امس 
أمام احدى اجلمعيات مبنطقة الصليبخات 

وفوجئ فور خروجه من اجلمعية بزجاج 
مركبته وهي نوع جيب قد تهشم، ليتجه 
الى مخفر املنطقة حيث سجلت له قضية 
حملت مسمى الشروع في السرقة خصوصا 
وان اللصوص لم يجدوا ما يسرقونه لتتم 
احالة امللف الى رج���ال املباحث لضبط 

اللصوص.
ومن جانب آخر، تقدم وافد س���وري 
الى مخفر الصليبخات ببالغ عن تعرض 
شاحنته أثناء توقفها للسرقة عن طريق 

الكسر واالستيالء على 3 مترجمات خاصة 
بالشاحنة ومت تسجيل قضية.

وإلى منطقة الشويخ، فقد تقدم وافد 
لبناني اجلنسية الى مخفر الشويخ ببالغ 
عن تعرض الشركة التي يعمل بها للسرقة 
عن طريق الكس���ر واالستيالء على مبلغ 
5000 دينار، حيث استطاع اللصوص كسر 
الباب اخللفي وحتطيم التجوري وسرقة 

املبلغ املذكور.
ومن جانب آخر، فقد تقدم ش���اب من 

فئة غير محددي اجلنسية ببالغ الى مخفر 
الصليبخات عن سرقة حقيبة يد وبداخلها 
مبل���غ 2300 دينار بعد ان قام اللصوص 
بكسر الزجاج اجلانبي ملركبته واالستيالء 

على احلقيبة وسجلت قضية.
وإلى اس���طبالت اخليل في محافظة 
اجلهراء فقد تقدم مواطن ببالغ عن تعرض 
اسطبله للسرقة واالستيالء على أجهزة 
كهربائية ونقود مالية بقيمة 5 آالف دينار 

وسجلت قضية في مخفر اجلهراء.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
نقل وافد مصري اجلنسية الى غرفة 
العمليات في مستشفى الفروانية أول من 
امس بع���د تعرضه إلصابة بطلق ناري 
من مجهول مبنطقة خيطان وس���جلت 
قضية، فيما ش���رع رج���ال إدارة بحث 
وحتري محافظة الفروانية بالبحث عن 
املجهول الذي قام بإطالق العيار الناري 

على املصري ويدع���ى لبيب من مواليد 
.1964

وف���ي التفاصيل التي يوردها مصدر 
امني ان شخصا قام بإسعاف وافد مصري 
وجده والدماء تسيل منه وفي حالة غيبوبة 
خلف أحد األندية الرياضية في منطقة 
خيطان، حيث أخطر مدير أمن الفروانية 
العميد غلوم حبيب، والذي توجه على 

الفور الى املستشفى مع مساعده العميد 
عبدالعزيز الكندري والرائد وليد الشهاب 

والنقيب عبدالعزيز املطيري.
هذا واستمع العميد غلوم الى إفادات 
الوافد املصري الذي قال انه كان ميارس 
رياضة الركض وس���مع صوت شخص 
يتحدث اللهجة الكويتية يقول )مسكوه 
مسكوه( ولم يشعر بنفسه اال وهو داخل 

املستشفى، بعد ان نقل على يد فاعل خير 
وأبلغه األطباء باختراق رصاصة لبطنه 
قبل ان يستخرجها األطباء بعملية جراحية 
عاجلة، ونفى املجن���ي عليه وجود اي 
عداوات تستدعي ان يقوم أحد بإطالق النار 
عليه، كما نفى وجود ثأر بينه وبني آخرين، 
ه���ذا ومت رفع تقرير بالواقعة الى رجال 

مباحث الفروانية لضبط اجلاني.

احملامي فهاد العجمي


