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إعداد: مؤمن المصري

»االستئناف« تؤيد براءة مواطنة
من تهمة قتل طفلين بالخطأ

بانتفاء مسؤولية موكلته 
عن احل���ادث ال���ذي أودى 
بحياة الطفلني، حيث انهما 
كان���ا يعب���ران طريقا غير 
مخصص لعبور املشاة وهو 
شارع املطار الذي تسير فيه 
السيارات بس���رعة 80 كم 
بالساعة مما يجعل العبور 

منه في غاية اخلطورة.

أي���دت دائ���رة اجلن���ح 
املستأنفة حكم محكمة أول 
درجة القاضي ببراءة مواطنة 
من التسبب في قتل طفلني 
كانت قد دهستهما بسيارتها 
أثناء عبورهما طريق املطار 
عائدين من مدرستهما ورفض 

الدعوى املدنية.
وعقب صدور احلكم صرح 
احملامي بسام العسعوسي 
الذي مثل املتهمة ل� »األنباء« 
بأن���ه رغم حزن���ه وحزن 
موكلته لوفاة الطفلني إال أن 
موكلته لم يكن لها أي ذنب 
في دهسهما حيث ان الطفلني 
كانا يعبران الطريق من مكان 
غير مخصص لعبور املشاة 
كما أن هناك جسرا لعبور 
املشاة في نفس املنطقة التي 

كانا يعبران منها.
كان العسعوسي خالل 
جلس���ات احملاكمة قد دفع 

وأضاف العسعوس���ي 
أن موكلته لم تكن تس���ير 
بسرعة عند وقوع احلادث 
إال أن مفاجأة عبور الطفلني 
الطريق املخصص للسيارات 
فقط جعلتها حتاول تفاديهما 
غي���ر أنه���ا ل���م تنجح في 
تفادي الطفلني فصدمتهما 
بسيارتها وتوفيا متأثرين 

بجراحهما.
ومت التحقيق مع املتهمة 
في اجلنحة التي أسند فيها 
أنها  العام للمتهمة  االدعاء 
تس���ببت عن غير قصد في 
أثناء  قتل املجن���ي عليهما 
سيرها بسيارتها في طريق 
املط���ار. وقد قضت محكمة 
أول درجة بب���راءة املتهمة 
من التهمة املس���ندة إليها، 
اس���تأنفت النياب���ة العامة 
احلك���م فقض���ت احملكمة 

بحكمها املتقدم.

.. وتمتنع عن النطق بعقاب مواطن
اتهم باالعتداء على خادمة جاره

الدائرة اجلزائية  ألغت 
الثانية مبحكمة االستئناف 
أمس برئاس���ة املستش���ار 
نصر سالم آل هيد وعضوية 
املستشارين محمد بيومي 
درويش ومحمد جبر وأمانة 
العوضي حكم  س���ر عادل 
محكمة أول درجة القاضي 
بحبس »مواط���ن« خمس 
سنوات مع الشغل والنفاذ 
وقضت باالمتناع عن النطق 
بعقاب���ه بع���د إدانته بهتك 

عرض خادمة جاره.
وتتحصل واقعات الدعوى فيما شهدت 
به املجني عليها بأنها بتاريخ 2008/10/26 
وأثناء توجهها إلى غرفتها املخصصة لها في 
مسكن مخدومها بعد أن انتهت من االستحمام، 

فوجئت باملتهم يتربص بها 
خل���ف الباب. وما إن متكن 
منها حتى أمسك بها وكتم 
أنفاسها وقام بهتك عرضها 

وهي شبه عارية.
فقاومت���ه املجني عليها 
واس���تغاثت بأهل املنزل، 
فحضر كفيلها وأمسك باملتهم 
ودفعه فسقط على األرض 
وقام باالتصال بالشرطة التي 

حضرت وضبطت املتهم.
 2010/5/24 وبتاري���خ 
قضت محكم���ة اجلنايات 
بحبس املتهم خمس س���نوات مع الش���غل 
والنفاذ عما أسند إليه من اتهام، لم يرتض 
املتهم هذا احلكم فطعن عليه باالستئناف 

فقضت احملكمة بحكمها املتقدم.

احملامي بسام العسعوسي

املستشار نصر سالم آل هيد

الكويت � كونا: اص���در وزير الداخلية الفريق 
الركن م.الش���يخ جابر اخلالد قرارا وزاريا ينص 
على السماح ملواطني كل من دولة الكويت واململكة 
العربية السعودية بدخول الكويت واخلروج منها 
بالبطاقة الشخصية الذكية )الهوية الوطنية( وقال 
بيان لوزارة الداخلية امس ان ذلك يأتي وفقا لألحكام 
الواردة في البيان املش���ترك الصادر عن وزارتي 
الداخلية في السعودية والكويت وذلك من خالل 
جميع املنافذ الرسمية البرية والبحرية واجلوية 
اعتب���ارا من بداية يوم اجلمعة املوافق 22 اكتوبر 

اجلاري.
واضاف انه تفعيال لذلك القرار فقد اوضح قطاع 
ش���ؤون امن املنافذ انه ال يقبل استخدام البطاقة 
املدني���ة القدمية بأي صورة كانت ويجب احضار 

البطاقة املدنية اجلديدة )الذكية( االصلية سارية 
املفعول وان تكون الصورة واضحة املعالم لصاحب 
البطاقة. وذكر ان استخدام البطاقة الذكية مقتصر 
على الس���فر الى دول مجل���س التعاون كما يجب 
التقيد باستخدام البطاقة الذكية حني املغادرة على 

ان تكون العودة بها.
من جهتها اهابت ادارة االعالم االمني باملواطنني 
الى ض���رورة التعاون مع رجال امن املنافذ النهاء 

اجراءات املغادرة والقدوم في اسرع وقت ممكن.
وكانت »األنباء« قد انفردت بخبر بدء تطبيق 
جتربة التنقل بالبطاقة الذكية بني مواطني الكويت 
والسعودية بتاريخ 30 املاضي، كما انفردت برصد 
أول جتربة بتاريخ أكتوبر اجلاري قبل اإلعالن عن 

تطبيق النظام رسميا.

هاني الظفيري
بتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املرور 
اللواء محمود الدوسري ومساعد مدير املرور للشؤون الفنية 
العميد مجحم الس���هلي وبتعليمات من مدي���ر إدارة الفحص 
الفني العميد عبداهلل السنافي، وبإشراف مباشر من مدير إدارة 
مرور اجلهراء العميد محمد اخلالدي، شن رجال قسم الفحص 
الفني باجلهراء بالتعاون مع مرور اجلهراء صباح امس حملة 
مرورية على سكراب أمغرة أسفرت عن حجز 12 مركبة وحترير 
300 مخالفة مرورية متثلت في مخالفة األمن واملتانة وانتهاء 

تأمني مركبة ورخص قي���ادة ووضع ملصقات وانبعاث دخان 
من املركبات.

وبحسب مصدر امني فان رجال قسم الفحص الفني بقيادة 
املقدم ناص���ر الزعبي واحمد الصليلي وخالد املطيري وناصر 
العجمي بالتعاون مع رجال مرور اجلهراء بقيادة النقيب صهيب 
العساكر انطلقوا الساعة الثامنة والنصف من صباح امس نحو 
جسر سكراب أمغرة، وقاموا بوضع نقطة مرورية وجرى التحقق 
من بيانات وأصحاب املركبات، ما أس���فر عن حترير نحو 300 

مخالفة مرورية الى جانب حجز 12 مركبة مخالفة.

عبداهلل قنيص
بالصوت والصورة اس���تطاع رجال 
إدارة بحث وحت���ري محافظة األحمدي 
بقيادة مدير مباحث األحمدي بالوكالة 
املقدم مش���عل العدواني توثيق جرمية 
رشوة ومت توقيف آسيوي أثناء قيامه 
بتقدمي 200 دينار على سبيل الرشوة الى 
ضابط مرور األحمدي مقابل حترير جناح 

معامالت اختبار قيادة ل� 4 وافدين.
ووفق مص���در امني، فإن ضابطا في 
أبلغ مدي���ر مباحث  اختبار األحم���دي 
األحمدي بالوكالة املقدم مشعل العدواني 
بأن آس���يويا دخل ال���ى مكتبه وقال له 
باحلرف الواحد »بابا انت وايد زين انا 
يبي يخدم ان���ت.. انا يعطي 200 دينار 

عشان أصدقاء مال انا ياخذ ليسن«.
العدواني  املقدم  وأضاف املصدر: ان 
أولى اهتماما بهذه القضية، حيث كلف 
ضباط مباحث األحمدي وطلب منهم زرع 
كامي���رات داخل مكتب الضابط لتوثيق 
الرش���وة، وما ان حضر اآلس���يوي الى 
ضابط االختبار حتى التقطت له صور 
اثناء تقدميه الرشوة ولدى تواجده داخل 
مكتب الرائد فوجئ برجال املباحث يلقون 
القبض عليه ومت التحفظ على املعامالت 

التي كان يحملها معه.
على صعيد آخر، متكن رجال مباحث 
األحمدي ايضا من ضبط مواطن مطلوب 

ب� 193 ألف دينار.
وقال مصدر امني ان معلومات وصلت 
الى املقدم العدواني بان املواطن الذي كان 
متواريا عن األنظار ملدة عامني، متواجد في 
مقر عمله ليتم ضبطه لدى خروجه من 
شركة يعمل بها في ميناء عبداهلل ومتت 

إحالته الى إدارة التنفيذ املدني.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
أمر مدير امن محافظة االحمدي اللواء 
العلي باحتج���از مركبة كان  عبدالفتاح 
يس���تقلها ش���قيقان خليجيان ملدة شهر 
الرت���كاب مخالفة االس���تهتار والرعونة 
داخل حدود منفذ النويصيب احلدودي، 
كما امر باحتجاز الش���قيقني اخلليجيني 
حل���ني عرضهما عليه االحد املقبل. اوامر 
او تدخ���الت مدير امن محافظة االحمدي 
من هذه القضية جاءت بعد مش���اورات 
ماراثونية حدثت بني عريف الزام من مخفر 
النويصيب الذي كان رفض تسجيل قضية 
ضد اخلليجيني وايضا بني رئيس نوبة )ج( 
في منفذ النويصيب ثامر احلريتي الذي 
اصر على تسجيل قضية ضدهما، وعلل 
العريف رفضه قضية تسلم الشابني باعتبار 
ان ما صدر منهما ال يشكل جناية وان االمر 

ال يعدو كونه مخالفة مرورية، اال ان مدير 
امن املنافذ اللواء محمد ادريس الدوسري 
وبعد خالف بني العريف ومسؤول النوبة 
قام باالتصال مبدير امن االحمدي اللواء 
عبدالفتاح العلي مبلغا اياه بتعنت عريف 
الزام ورفضه تسلم او تسجيل القضية التي 
متثل استهتارا ورعونة ضد اخلليجيني.

وبحسب رئيس نوبة ج ثامر احلريتي 
فإن رجال منفذ النويصيب وفيما كانت 
الساعة تشير الى التاسعة صباحا فوجئوا 
بصوت مركبة تنطلق بسرعة داخل املنفذ 
مسببة اصواتا مزعجة متجهة نحو احدى 
كابين���ات اخلروج، وتبني ان املركبة كان 

بداخلها شابان.
واضاف احلريتي: كان الصوت الصادر 
عن املركبة الفتا للغاي���ة، باالضافة الى 
قيام قائد املركبة باالنطالق بسرعة كبيرة 

والتوقف بطريقة استعراضية امام الكابينة، 
وهذا ما دعا موظف الكابينة التي كانت قد 
فتحت للتو ملعاتبة الشابني عن تصرفهما 
اال ان رد الشابني كان فيه المباالة، اذ قال 
للموظف: خلص، ش���نو سوينا، دعسة 
بنزين، ونظ���را لهذا الرد ابلغهم املوظف 
بانه لن ينجز معاملة دخولهما وان عليهما 

التوجه الى مسؤول النوبة.
ومض���ى احلريتي بالق���ول: فوجئت 
وفوجئ بقية الزمالء في املنفذ بان الشابني 
واثناء انتقالهما من م���كان الكابينة الى 
مكتبي بعودتهما الى سيارتهما حيث قام 
قائدها باالستعراض من جديد داخل املنفذ، 
مشيرا الى انه رأى ان ذلك مخالفة صريحة 
واصر على احالة الشابني بتهمة االستهتار 

والرعونة ومخالفة قوانني املرور.
وقال احلريتي: مت نقل الشابني الى امن 

املنفذ ومن���ه الى مخفر النويصيب، لكن 
فوجئت بعريف الزام يتصل بي ويبلغني 
ان الشابني هما شقيقان لزميل لهما داخل 
املخفر ويطلب مني عدم تسجيل قضية، 
وحينما ابلغته ان القانون يجب ان يأخذ 
مجراه قال لي لن اس���جل قضية وعليك 
باس���تدعاء دورية مرور ملخالفة الشابني 
ألن مثل هذا االمر يعد حجرا للحرية، وما 
صدر عن الشابني ليس جناية وال جنحة، 

بحسب رواية عريف الزام.
واضاف احلريتي: قمت بتمرير البالغ 
الى عمليات الداخلية ليحظى البالغ باهتمام 
مدي���ر عام املنافذ ال���ذي اوعز الى املدير 
املناوب املقدم احمد الوعالن حيث اجرى 
اتصاالت حتى وصل االمر الى مدير امن 
االحمدي والذي بدوره امر باحتجاز املركبة 

والشابني ملعرفة احلقيقة كاملة.

محمد الجالهمة
أحال رجال جندة األحمدي إلى مباحث اآلداب 
وافدا آسيويا بعد ضبطه مرتديا عباءة ونقابا 
على ساحل البحر واعترف اآلسيوي بأنه اعتاد 
على ارتداء العب����اءة والنقاب من أجل الدخول 
واالحتكاك بهن في املرافق العامة ودورات املياه. 
وق����ال مصدر امني ان بالغ اس����تغاثة ورد الى 
عمليات وزارة الداخلية يوم امس من مجموعة 
من النساء كن ميارس����ن هواية السباحة على 
أحد شواطئ اخلليج العربي اخلاصة وحتديدا 

على مقربة من منطقة الفنطاس حيث أكدن أنهن 
امسكن بوافد آسيوي كان يرتدي العباءة والنقاب 

ويتلصص عليهن.
واضاف املصدر: سارع رجال األمن الى موقع 
البالغ وكان اآلسيوي قد تلقى ما يستحقه من 
أيدي الس����يدات الالتي ألقني القبض عليه ليتم 
القبض عليه وإحالته للتحقيق ومن ثم إحالته 
إلى املباحث ملعرف����ة ما إذا كان يكتفي بالتفرج 
على النساء أم أنه كان يقوم بتصويرهن بواسطة 

هاتف نقال.

شقيقان خليجيان يستعرضان بمركبتهما داخل منفذ النويصيب

آسيوي قدم 200 دينار 
لمسؤول اختبار »األحمدي« 

تحرير 300 مخالفة وحجز 12 مركبة خالل 3 ساعات في أمغرة

منوذج لورقة دخول من منفذ الساملي وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد

اآلسيوي كما قبض عليه متلبسا بالعباءة والنقاب

رجال مرور اجلهراء يحررون مخالفة

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
تعاملت اجهزة وزارة الداخلية يوم امس 
مع بالغ مواطن ابلغ فيه عن وجود فعل فاضح 

داخل مركبة بشارع اخلليج العربي.
ولدى انتقال رجال النجدة تبني ان املبلغ 
عنه برفقته زوجته وال يوجد فعل فاضح، 

وسجلت قضية بالغ كاذب.

من جهة اخرى، تقدمت مواطنة الى مخفر 
الفحيحيل وابلغت عن تعرضها للتحريض 
على الفس���ق والفجور من قبل وافد عربي، 
حيث قالت ان العربي ابلغها باستعداده ألن 
تشتري اي شيء من دون مقابل ألنها خطفت 
قلبه، وسجلت قضية حتريض على الفسق 

والفجور.

بالغ كاذب عن فعل فاضح.. وعربي يحرض مواطنة

مرتادات الشاطئ ألقين القبض عليه وسلمنه لرجال األمن

آسيوي يتنكر بـ »العباءة والنقاب« للتلصص على النساء الخالد يصدر رسميًا قرارًا بشأن التنقل بالبطاقة
لمواطني الكويت والسعودية اعتباراً من 22 الجاري

»األنباء« انفردت بخبر بدء تطبيق التجربة 30 سبتمبر الماضي

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
أم���ر وكيل نياب���ة الفروانية 
بالتحقيق مع 4 آسيويني للتأكد 
من عدم إقدامهم على إلقاء زميل 
لهم من الطابق السابع، كما أمر 
الفروانية بتسجيل  وكيل نيابة 
قضية السقوط تلك باعتبارها قتال 
عمدا حلني االنتهاء من التحريات 
واالستماع إلى إفادة زمالء القتيل 
الذين مت احتجازهم ويخضعون 

حاليا لتحقيق مكثف.
وقال مصدر امن���ي ان بالغا 
تلقته عملي���ات الداخلية صباح 
امس عن سقوط وافد آسيوي من 
احدى البنايات في الفروانية ق4، 
وفور تلقي البالغ س���ارع مدير 
امن محافظ���ة الفروانية العميد 
الى املوقع وأصدر  غلوم حبيب 
تعليماته بعمل التحريات الالزمة 
عن واقعة السقوط والتي دلت على 

ان املجني عليه سقط من الطابق 
السابع حيث كان يقيم برفقة 4 

آسيويني آخرين.
واضاف املصدر ان العميد غلوم 
حتفظ على اآلس���يويني األربعة 
الذين نفوا وجود اي عالقة لهم 
بسقوط زميلهم ومت ابالغ وكيل 
ام���ر باحتجاز  النياب���ة والذي 

الوافدين االربعة.
يذكر ان قضية مشابهة حدثت 
قبل اشهر بسيطة وقتها القي وافد 
آسيوي من الطابق السابع ايضا 
التحقيقات ان زمالء  وتبني بعد 
الوافد كانوا وراء إلقائه من علو 
بعد خالف بينهم على لعب قمار 
بع���د ان ربح املجني عليه مبالغ 
منهم، وهو ما لم يعجبهم وطالبوه 
برد اموالهم وعندما رفض اقدموا 
على حمله وإلقائ���ه من الطابق 

السابع ليلقى مصرعه فورا. جثة اآلسيوي قبل نقلها من موقع سقوطه

التحقيق مع 4 آسيويين بتهمة إلقاء زميلهم من الطابق السابع


