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االمنية
أكدت مصادر أمنية مطلعة وجود محاوالت وضغوط لتغيير مس���ار التحقيق الصفحة

وغلق ملف قضية كويتية من أصل أردني مت توقيفها بالقرب من مخفر اجلابرية 
وهي في حالة سكر بينّ وتسير عكس السير، حيث قامت بسب وشتم وقذف الضابط 
الذي قام بتوقيفها وهددته ب� »حساب وخيم« إن أصر على حتويلها إلى املخفر في 

قضية مشابهة لقضية املواطنة التي ضبطت مع حبيبها الوافد في سلوى.

محاوالت لغلق ملف كويتية من أصل أردني 
ضبطت سكرانة وشتمت ضابطًا

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

صفعها على وجهها فتسبب لها في عاهة مستديمة

»الجنايات« تنظر قضية اعتداء ديبلوماسي على زوجته

»االستئناف« تبرئ 4 متهمين في قضية ضرب وإتالف

 هاني الظفيري
متكن رجال مباحث الفروانية أول من أمس من 
ضبط وافدة من اجلنسية العربية استخدمت طريقة 
مبتكرة في عملية السرقة حيث أشار املصدر الى 

ان الوافدة تقوم بطلب صاحب البقالة عن طريق 
طفليها وبالتحدث مع���ه يدخل أطفالها الى داخل 
البقالة لسرقتها، ومت احتجازها في نظارة مخفر 

الفروانية متهيدا إلحالتها الى النيابة العامة.

ضبط »حرامية« تستخدم أبناءها في السرقة

ألغت محكمة االس����تئناف 
حكم أول درجة بحبس اربعة 
متهمي بعدما أسندت النيابة 
العامة لهم انهم أحدثوا عمدا 
باملجني عليه إصابته املوصوفة 
بالتقرير الطبي الشرعي والتي 
أفضت الى اصابته بآالم بدنية 

شديدة.
أتلف����وا عمدا وبقصد  كما 
االساءة السيارتي اململوكتي 
للمجني عليه، مما ترتب على 

ذلك أضرارا مالية.
اس����تأنف املتهم����ون ذلك 

احلكم، وبجلس����ة االستئناف حضر املتهمون 
وحضر معهم احملامي خالد ملفي احلربي الذي 
دفع أصليا ببراءة املتهمي. تأسيسا على اخلطأ 

في تطبي����ق القانون وتأويله 
والفساد في االستدالل والقصور 
في التسبيب، واحتياطيا قبول 
عفو املجني عليه عن املتهمي 
ليترت����ب عليه ما يرتبه حكم 
الب����راءة من آث����ار، وجاء في 
ان للمجني  حيثيات احلك����م 
عليه حق العفو عن املتهم أو 
التصالح معه في هذا النوع من 
اجلرائم في أي حالة كانت عليها 
الدع����وى أو بعد صدور حكم 
بات فيها، مما يتعي معه الغاء 
احلكم املستأنف فيما قضي به 
من عقوبات احلبس على املستأنفي واإلبعاد 
وقبول عف����و املجني عليه ليترتب على قبول 

العفو ما يترتب على حكم البراءة من آثار.

ألغت حكم أول درجة بالحبس سنتين

تنظر محكم����ة اجلنايات هذه األيام قضية 
غريبة تعتبر األولى م����ن نوعها في الكويت، 
حيث تتم محاكمة ديبلوماس����ي كويتي متهم 
بضرب زوجته وإحداث عاهة مستدمية بأذنها 
بعد ان صفعه����ا على وجهها أثناء وجوده في 

الدولة التي ميثل الكويت فيها.
وتخلص واقع����ات الدعوى في انه بتاريخ 
19 أغس����طس 2009 حدثت مشادة كالمية بي 
الديبلوماسي وزوجته أثناء عودتهما من عشاء 
بأحد املطاعم بالدولة التي ميثل فيها الكويت، 
وأثناء املش����ادة ثار عليها وقام بصفعها على 
وجهها صفعة قوية أدت الى إصابتها بثقب في 
طبلة األذن، مما استدعى سفرها الى الواليات 
املتحدة للعالج، وهناك مت عمل جراحة عاجلة 
لها ولكن خلفت عاهة مستدمية بنسبة %0.03 

من قدرة اجلسم الكلية.

وبعد ان استردت عافيتها وعادت الى الكويت 
قامت بتسجيل قضية جزائية ضد زوجها، كما 
س����جلت قضية أحوال ش����خصية تطلب فيها 

الطالق منه.
وخالل التحقيق م����ع الزوج املتهم اعترف 
بأنه قام بض����رب زوجته على وجهها وأصاب 
اذنها بتلك العاهة اال انه قرر انه لم يكن يقصد 
إيذاءها بهذا الشكل، ولم يتصور ان ضربه لها 
س����يؤدي الى تلك العاهة املستدمية. وأكد انه 
ل����م يقم بضربها اال عندما تلفظت على والديه 
بعبارات غير الئقة.وقالت الزوجة املجني عليها 
في التحقيقات ان زوجها كان يسيء معاملتها 
خالل فترة زواجهما التي دامت حلوالي 23 عاما، 
وانه كان يكيل لها الس����باب والضرب بشكل 
مس����تمر، كما انه كان يأتي بأعمال ال تتماشى 

مع وضعه كديبلوماسي.

رغم أنه كان خارج الدوام الرسمي.. الصبر يمارس دوره األمني

4 شباب اعتدوا على الناطق الرسمي باسم »الداخلية«
ومباحث حولي تستعين بكاميرات المراقبة لضبطهم

قطاع المرور حرر 4443 مخالفة وحجز 186 مركبة في 72 ساعة
عبداهلل قنيص

ضم����ن جهود أجه����زة وزارة الداخلية 
للحفاظ على مس����تخدمي الطريق وتأمي 
الس����المة املرورية لهم على مدار الساعة 
واحلد من املخالفات وردع املس����تهترين 
بتطبيق قانون املرور، ذكرت اإلحصائية 
الصادرة من قطاع املرور الذي يرأسه وكيل 
املرور  الداخلية املس����اعد لشؤون  وزارة 
اللواء محمود الدوس����ري انه قام بتحرير 
4443 مخالفة مرورية وحجز 186 سيارة، 

وذلك خالل حملة مرورية انطلقت من يوم 
اخلميس 30 سبتمبر وحتى صباح السبت 
2 أكتوبر.وأوضح����ت االحصائية ان ادارة 
العمليات قامت بتحري����ر 1306 مخالفات 
وحجز 172 مركبة، كم����ا ان ادارات املرور 
قامت بتحري����ر 990 مخالفة في العاصمة 
وحجز 13 مركب����ة، وحترير 1656 مخالفة 
في حولي وحجز 10 مركبات، باإلضافة الى 
حترير 268 مخالفة في اجلهراء وحجز مركبة 
واحدة، وحترير 199 مخالفة في الفروانية، 

وحترير 124 مخالفة في املطار.
إدارة اإلع����الم األمني بقائدي  وأهابت 
املركب����ات لاللتزام بقواع����د وآداب املرور 
للمحافظة على سالمة مستخدمي الطريق 
)ركابا ومشاة( حتى يكون الطريق دائما 
طريق الس����المة، كما انها تؤكد مواصلة 
جهودها التوعوية ضمن اخلطة املوضوعة 
التي يتم تنفيذها على مدار العام عبر وسائل 
اإلعالم املختلف����ة وبالتعاون مع األجهزة 

املعنية في مؤسسات ووزارات الدولة.

 أمير زكي
شرع رجال إدارة بحث وحتري محافظة حولي 
بقيادة العقيد عبدالرحمن الصهيل في البحث 
عن أربعة أشخاص اعتدى أحدهم بالضرب على 
الناطق الرس���مي باسم وزارة الداخلية العميد 
محم���د الصبر وهو ما دعاه ال���ى الدخول الى 
املستشفى لتلقي العالج فيما اكد مصدر امني 
ان تصرف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية 
وتدخله ملعرفة سر الدماء التي تسيل من جسد 
أحد الشباب يؤكد أن رجل االمن ميارس دوره 
انطالقا من اميانه بعمله حتى ولو كان خارج 

الدوام وبغير زيه الرسمي.
وقال مصدر امني ان الناطق الرسمي باسم 
وزارة الداخلية العميد محم���د الصبر واثناء 

وجوده بالزي الوطني في احد مجمعات الساملية شاهد 4 شبان يدخلون إلى احد 
محالت الهواتف وهو محل مخصص لدفع فواتير الهواتف واحدهم الدماء تسيل 
من جس���ده، واضاف املصدر: لم يتردد العميد الصبر في ابراز هويته الرسمية 
واالستفسار من الشباب عن سر الدماء التي تتساقط من احدهم، ومضى املصدر 

االمني بالقول: ما ان قدم العميد نفس���ه حتى 
حاول الش���باب االربعة اله���روب، فما كان من 
العميد الصبر ازاء رفضهم اخباره إال أن مارس 
دوره األمني جتاههم واستطاع االمساك بأحدهم 
اال ان الشاب الذي امسك به العميد الصبر متكن 
من الهرب رغم امساك العميد الصبر بقميص 

كان يرتديه.
واضاف املصدر: استطاع الشاب الهرب بعد 
اعتدائه بالضرب على العميد محمد الصبر والذي 
بدوره اجرى اتصاال بعمليات وزارة الداخلية 
ومبدير ادارة مباحث حولي الذين قاموا بعمل 
التحريات واالستعانة بكاميرات املراقبة داخل 
املجمع لسرعة ضبط وتوقيف اجلناة ومعرفة 

حقيقة الدماء التي كانت تسيل من احدهم.
ورجح املصدر االمني ان يكون املعتدون على العميد الصبر من أرباب السوابق 
من متعاطي املواد املخدرة، مش���يرا الى احتمال ان تكون الدماء التي كانت تسيل 
من احدهم جراء مش���اجرة او ارتكابهم جرمية س���لب بالق���وة تعرضوا خاللها 

ملقاومة.

رصد أحدهم والدماء تس�يل من جس�ده داخل محل لدفع فواتي�ر الهاتف النقال

اللواء محمود الدوسري

احملامي خالد احلربي

في ختام الدورة المتوسطة لضباط المكافحة

ضبط بعد ساعتين من الواقعة عقب حصر العزاب

الخليفة: تنسيق الجهود والتعاون الخليجي يقي 
المجتمعات الخليجية من آفة المخدرات

مباحث العاصمة توقف وحشًا بشريًا حاول خطف 
طفلة لالعتداء عليها في منطقة الدوحة

 امير زكي � عبداهلل قنيص
اس����تطاع رج����ال ادارة بحث 
وحتري محافظة العاصمة بقيادة 
العقيد منصور العتيبي من توقيف 
وحش بشري سيالني اجلنسية 
حاول االعتداء على طفلة كويتية 
بعد خطفها من امام منزلها وجاء 

ضبط السيالني بعد ساعتي من 
محاولة االعتداء على الطفلة وتبي 
انه نفذ جرميته فيما كان سكران.

وقال مصدر امني ان عمليات وزارة 
الداخلية تلق����ت يوم امس االول 
بالغا عن محاولة خطف طفلة )10 
سنوات( من امام منزل ذويها في 

منطقة الدوحة.
واضاف املص����در، فور تلقي 
عمليات الداخلية البالغ قام مدير 
مباحث العاصمة العقيد منصور 
العتيبي بتشكيل فريق عمل حيث 
مت حص����ر الوافدين اآلس����يويي 
الطفلة  العزاب وعرضهم عل����ى 

املجني عليها فتعرفت على اجلاني 
وتبي انه سكران.وبالتحقيق معه 
اعترف بأنه شرع في خطف الطفلة 
لالعتداء عليها وقام املتهم بتمثيل 
جرمية الشروع في اخلطف، مؤكدا 
ان مقاومة الطفلة وصراخها انقذاها 

من االعتداء.

أمير زكي 
اكد مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ احمد 
اخلليفة على ان الدورة املتوسطة الثانوية املشتركة للضباط العاملي 
في مجال مكافحة املخدرات في دول مجلس التعاون اخلليجي والتي 
امتدت من 19 الى 30 من الشهر املاضي حققت اهدافها املوجزة واملتمثلة 
في زيادة التنسيق والتعاون بي ضباط املكافحة واالجهزة العاملة 

في دول مجلس التعاون اخلليجي.
واشار اللواء اخلليفة في حفل اختتام الدورة بحضور وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي ومدير 
عام االدارة العامة للدوريات الش���املة العميد زهير النصراهلل الى 
ان الدورة اس���تطاعت ان حتدد آلية للتعاون والتنسيق بي ضباط 
املكافحة مبا يسهم في السيطرة على انتشار املواد املخدرة في بلدان 
التعاون.هذا وقد كرم اللواء الشيخ احمد اخلليفة وبحضور اللواء 
مصطفى الزعابي والعميد زهير النصراهلل  الوفود املشاركة من بلدان 
مجلس التعاون اخلليجي كما كرم ادارة املعلومات على مش���اركتها 

في اعمال الدورة وتنسيق تلك الدورة.

اللواء الشيخ أحمد اخلليفة ود.مصطفى الزعابي يتوسطان املشاركني في الدورة

العقيد منصور العتيبي

مباحث الهجرة تحقق 
مع موظف

أنجز معامالت مزورة

 هاني الظفيري
العام���ة  االدارة  جت���ري 
ملباحث الهجرة والتي يرأسها 
اللواء عبداهلل خليفة الراشد، 
حتقيقاته���ا مع موظف احدى 
ادارات الهجرة بتهمة التزوير 
في محررات رس���مية واجراء 
معامالت التحويل دون وجود 

ارشيف ودون وجود كفيل.
وقال مصدر امني ان مدير 
ادارة هجرة تبي له ان هناك 
موظفا يق���وم بالتزوير حيث 
يقوم بتحويل خدم على كفالء 
آخرين دون علم هؤالء الكفالء 
مبقابل مالي كما تبي انه يقوم 
بعمل اقامات دون وضع طوابع 
على املعامالت وعليه مت توقيفه 
وتبي من خالل رصد املعامالت 
التي اجنزها انه اجنز 15 معاملة 

مزورة.
واض���اف املصدر ان رجال 
مباحث الهجرة سوف يستدعون 
املستفيدين من خدمات املوظف 
املزور الس���تكمال التحقيقات 

في القضية.

اللواء عبداهلل خليفة الراشد

انتقد عدم تسجيل النيابة لبعض شكاوى المواطنين

الهيفي: عدم قيام النيابة بالتحقيق في الشكاوى تعطيل 
لنصوص القانون ومصادرة لحق الشاكي الدستوري

أك���د رئيس احت���اد احملامي 
الكويتيي احملامي ناصر حجي 
الهيف���ي أن احملامي بحكم عمله 
في مجال القان���ون ميثل طرفا 
أساسيا وش���ريكا مهما لرجال 
القضاء والنيابة العامة باعتبارها 
جهة حتقيق متثل املجتمع، وشدد 
على ضرورة التعاون الكامل بي 
األطراف الثالثة، حتى يسير العمل 
في مساره الصحيح، وذلك بهدف 
حتقيق العدال���ة وإحقاق احلق 

وعودته ألصحابه.
الفترة  أن  الهيف���ي  وأوضح 
املاضية أظهرت فجوة بي شركاء 

املنظومة خاص���ة من النيابة العامة، حيث دأبت 
النيابة العامة على عدم تسجيل شكاوى املواطني 
وحفظ الشكاوى، ليس ذلك فحسب بل يتم إبالغ 
الشاكي شفاهة بانتفاء وجود جرمية في الشكوى، 
منتقدا حفظ شكاوى املواطني دون التحقيق مع 
أي طرف، ومن املفروض قانونا اس���تدعاء مقدم 
الشكوى لسماع أقواله، وإخطاره بأسباب احلفظ، 

والسند القانوني لرفض طلبه.
وأكد أن من حق الشاكي العلم بأسباب احلفظ، 
وأن يعطى قرارا مسببا يتيح له دراسة الوضع 
وجدوى التظلم من القرار، الفتا إلى أن ما يحدث 
هو مصادرة حلق دس���توري وقانوني مقرر لكل 
إنس���ان، فاملادة 66 من الدستور مفادها أن »حق 
التقاضي مكفول للناس ويبي القانون اإلجراءات 

واألوضاع ملمارسة هذا احلق«.
وأضاف الهيفي أن الدستور منح للنيابة العامة 
صفة هامة في املادة 167 التي نصت على أن »تتولى 
النيابة العامة الدعوى العمومية باسم املجتمع، 
وتشرف على ش���ؤون الضبط القضائي وتسهر 
على تطبيق القواني اجلزائية«. مش���يرا إلى أن 
عدم قيام النيابة العامة بواجبها في كل الشكاوى 
املقدمة إليها، يش���كل تعطيال لنصوص قانونية 

متعلقة بواجبات النيابة العامة.
وأوض���ح أن املادة 36 من قان���ون اإلجراءات 

اجلزائية قد ورد بها أنه »يجب 
على احملقق أن يقوم بالتحقيق 
في جميع اجلنايات وله أن يقوم 
بالتحقيق في اجلنح« كما أن املادة 
99 من نفس القانون أوجبت على 
من يتولى التحقيق سماع شهود 
اإلثبات س���واء كان استدعاؤهم 

مبعرفته أو مبعرفة الشاكي.
ونوه الهيف���ي بأنه في حال 
اتخذت النيابة العامة قرارا بحفظ 
الشكوى فعليها أن تعلن قرارها 
للخصوم وهو ما جاء في املادة 
102 من القان���ون »على احملقق 
بع���د إمتام التحقيق إذا وجد أن 
هناك جرمية، تقدمي الشكوى للمحكمة، وأن يحفظ 
التحقيق نهائيا إذا كانت الوقائع املنسوبة للمتهم 
ال صحة لها أو ال جرمية فيها ويعلن قرار التصرف 

في احلالتي للخصوم«.
واستغرب الهيفي صدور هذه التصرفات ممن 
أعطاهم الدستور صفة متثيل املجتمع، مؤكدا أن 
املطلوب من هذه اجلهة املهمة التعامل مع اجلميع 
بشفافية وبحث الشكاوى مبوضوعية تامة لتحقيق 
العدالة تنفيذا للمبادئ األساسية في دستور دولتنا 

الذي يؤكد ويرسخ مبدأ املساواة بي اجلميع.
وأكد الهيفي أن اجلميع وفي مقدمتهم احملامون 
يحملون داخلهم تقديرا كبيرا لدور النيابة العامة في 
مجتمعنا، متمنيا أن يسير العمل في منظومة العدالة 
وفق األس���س والقواعد الدستورية والقانونية، 
وأن يراعى تنظيم العمل داخل النيابة العامة من 
بداية الش���كوى والتحقيق فيها وانتهاء باتخاذ 

القرار القانوني.
وفي ختام تصريحه قدم الهيفي التهنئة لكل 
أطراف منظومة العدالة من رجال القضاء والنيابة 
وجميع احملامي مبناسبة العام القضائي اجلديد، 
متمني���ا التوفيق للمحامي الذي���ن دخلوا املهنة 
حديثا، مش���ددا على ضرورة أن يعملوا في إطار 
املهنة وتقاليدها العريقة، فاحملاماة مهنة من أنبل 

اللواء الشيخ أحمد اخلليفة مكرما أحد املشاركنياملهن وأشرفها.

العقيد عبدالرحمن الصهيل العميد محمد الصبر

احملامي ناصر الهيفي


