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 أمير زكي
  بعد مطاردة امتدت من منطقة الســـاملية وانتهت في منطقة القادســـية مت توقيف 
شـــابني كويتيني وأحيال الى االختصاص بتهمة حيازة ٥٠ حبة مخدرة ومقاومة رجال 

األمن واتالف دورية.
  وقال مصدر أمني ان احدى الدوريات اشـــتبهت في مركبة بداخلها شخصان، حيث 
طلب رجال األمن من قائد الســـيارة التوقف ولكنه رفض ليتم طلب اسناد وشارك في 

عملية ضبط الشابني رجال املباحث.

 محمد الجالهمة
  أحيـــل وافد مصري الى اإلدارة العامـــة للمباحث اجلنائية 
متهيدا إلبعاده عن البالد بعـــد إعداد تقرير عن كيفية دخوله 
الى البالد بقصد التسول. وقال مصدر امني ان الوافد املصري 
ألقي القبـــض عليه حيث كان يدعي املرض وتبني انه قدم الى 
البالد بســـمة زيارة وعثر معه على ٤٠٠ دينار اعترف بأن هذا 

املبلغ حصيلة تسوله ليوم واحد. 

 ٤٠٠ دينار حصيلة متسول مصري مطاردة بين السالمية والقادسية انتهت بضبط ٥٠ حبة وإتالف دورية

 إعداد: مؤمن المصري 

 «التمييز» تؤيد براءة المتهمين في دعوى اختالسات 
مكتب مؤسسة البترول الكويتية بطوكيو

 المحكمة تحجز دعوى وافد متهم بالتعاطي 
للحكم في جلسة ٢٢ الجاري

 العنزي: القضاء الكويتي غير مختص بنظر الدعوى رغم اعتراف موكلي بالجريمة

 بعد أن غادر والدهن الكويت إلى تايلند منذ نحو ٤ سنوات

 المحكمة تأمر بتعيين مواطنة وصية على بناتها الثالث

األول مع إلزامه باملصروفات 
ومقابل أتعاب احملاماة.

  وذلك على سند من القول 
أنها كانت تزوجت املدعى عليه 
األول ورزقت منه على فراش 
بالبنات املذكورات  الزوجية 
وهن بيدها وحضانتها مبوجب 

 أيـــدت الدائرة اجلزائية 
األولـــى مبحكمـــة التمييز 
برئاســـة املستشـــار أحمد 
العجيـــل حكـــم محكمـــة 
القاضي ببراءة  االستئناف 
جميـــع املتهمني في قضية 
اختالسات مكتب مؤسسة 
البتـــرول الكويتيـــة فـــي 

طوكيو.
  وقد صرح احملامي جنيب 
الوقيـــان محامي املطعون 
بأنـــه البد من  ضده األول 
اإلشارة الى أن اتهام هؤالء 

املوظفني كان ســـند االستجواب املقدم ضد 
وزير النفط الســـابق الشيخ علي اجلراح 
ألنه خاص مبوظفي مكتب شركة البترول 

في طوكيو.
  وتعقيبا على صدور حكم محكمة التمييز 
ببـــراءة جميع املوظفني الذين أســـيء إلى 
ســـمعتهم طالب احملامي جنيـــب الوقيان 
أعضاء مجلس األمـــة بالتريث في توجيه 
التهم على املواطنني وإحالة أي موضوع كان 
فيه شبهة االتهام إلى القضاء قبل اإلعالن 
عنه ألن القضاء الكويتي املالذ الوحيد لنا 
والذي سيقوم بتمحيص االتهام وينتهي إلى 

الوصول للحقيقة أما باإلدانة أو البراءة.
  واكد الوقيان أنه بصدد اتخاذ اإلجراءات 

القانونية قبل كل شخص 
سواء كان عضو مجلس أمة 
أو أي فرد تعرض لسمعة 
هؤالء املوظفني وتســـبب 
فـــي معاناتهم طوال األربع 
سنوات وهم يحاولون إزالة 

شبح االتهام.
العامة قد  النيابة    كانت 
أســـندت للمتهمني (ثالثة 
مواطنني وشخص ياباني) 
تهمة اختالس مبلغ ١٨٢٫٨٧١ 
دينـــارا كويتيـــا حتت بند 
ضيافـــة الوفـــود وحفالت 

االستقبال.
  كان املتهمـــان األول والثاني (بصفتهما 
موظفني عموميني) قـــد قدما جلهة عملهما 
فواتير ومســـتندات صرف ثابت بها على 
خالف احلقيقة إقامة برامج ضيافة وترفيه 
لعمالء مكتب مؤسســـة البترول الكويتية 
بطوكيو وفقا للبرامج املعدة سلفا مبعرفة 
املكتب مما حمل جهة عملهما املبالغ املتحصل 

عليها من دون وجه حق.
  وقد قضت محكمة اجلنايات باالمتناع 
عن النطق بعقاب املتهمني األربعة وأمرتهم 
بتوقيع تعهد بكفالة مالية قدرها مائة دينار 
يلتزمون فيها بحسن السير والسلوك ملدة 

سنة. 

 ارجأت محكمة االستئناف 
احلكـــم على وافـــد اتهم 
بتعاطـــي املخـــدرات الى 
جلسة ٢٢ اجلاري في سياق 
دفاع احملامي خالد العنزي 
عن وافـــد من جنســـية 
عربية طلـــب من محكمة 
االستئناف القضاء ببراءة 
موكله مـــن تهمة تعاطي 
املخدرات التي اعترف بها 
املتهم أمام جهات التحقيق 
حيث أنـــه ثبت أن املتهم 
الكويت وقت  كان خارج 

وقوع التعاطي وبالتالي ال يكون القضاء 
الكويتي مختصا بنظر الدعوى.

  وقال العنزي إن موكله قد اعترف أمام 
النيابة العامة بتعاطي املواد املخدرة قبل 
شهر تقريبا من تاريخ القبض عليه. وكان 
الثابت من حتركات دخول وخروج املتهم 
من وإلى الكويت أنه في غضون الشهر 
الذي أفاد بأنه تعاطى خالله املواد املخدرة 

كان خارج الكويت.
  ودفع العنزي ببطالن اعتراف املتهم كما 
دفع ببطالن احلكم املستأنف للقصور في 
التسبيب والفساد في االستدالل ومخالفة 
القانـــون. وطلب أصليا عدم اختصاص 
احملكمة بنظـــر موضوع النـــزاع لعدم 
االختصاص والئيـــا. واحتياطيا بإلغاء 
احلكم املستأنف فيما قضى به من إدانة 
املتهم عن جرمية التعاطي واحلكم ببراءة 

املتهم مما أسند إليه من اتهام.
  وتخلص وقائع القضية فيما شهد به 
ضابط اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات أنه 
وصلت إليه معلومات من مصادره السرية 

املتهم يحوز ويحرز  بأن 
مواد مخدرة بقصد االجتار 
والتعاطي. فقام باستصدار 
إذن مـــن النيابـــة العامة 

بضبطه وتفتيشه.
  وبناء علـــى هذا اإلذن 
كلف أحد مصادره السرية 
مبحاولة شراء شيء من 
الذي  املتهم  املخدرات من 
أبـــدى اســـتعداده لذلك 
واتفق مع املصدر السري 
على بيعه إصبعا من مادة 
احلشيش املخدرة مببلغ 
٢٥ دينارا. وأثناء عملية التسليم والتسلم 
قام الضابط بضبط املتهم. وبتفتيشه عثر 
في جيب بنطاله األمين على نقود املباحث 
املرقمة وسلمه املصدر السري إصبعا من 

احلشيش ملفوفة بنايلون شفاف.
  وبســـؤال املتهم عما ضبط بحوزته 
أقر بأن النقود هي حصيلة بيعه إصبعا 
من مادة احلشـــيش للمصدر الســـري 
وأفاد بـــأن لديه كمية أخرى يخفيها في 
مسكنه. وبإرشـــاده عثر الضابط على 
عدد ٦ قطع من مادة احلشيش املخدرة 
وسكني وورق لف سجائر. وبسؤال املتهم 
عن املضبوطات أقر بأنها تخصه بقصد 
االجتـــار والتعاطي وأنه قام بجلبها من 

دولة خليجية مجاورة.
  وبتاريـــخ ٢٠١٠/٦/٢٤ قضت محكمة 
اجلنايات حضوريا ببراءة املتهم من تهمتي 
جلب وتهريب احلشيش إلى داخل البالد 
وبحبسه ثالث سنوات ونصف السنة عن 
تهمة التعاطي املسندة إليه. وأمرت بإبعاده 

عن البالد عقب تنفيذ العقوبة. 

 قضــــت دائــــرة األحوال 
الكلية  الشخصية باحملكمة 
برئاســــة املستشــــار فهــــد 
العصفور وأمانة سر جاسم 
اللحدان بتعيني مواطنة وصية 
مؤقتة على بناتها الثالث بدال 
العامة لشــــؤون  الهيئة  من 
القصر لرعاية وإدارة أموالهن 
ومصاحلهن مبا يعود عليهن 
باخلير والنفع، وألزمت املدعى 
البنات)  عليه األول (والــــد 
باملصروفات ومقابل اتعاب 
احملامــــاة. وتخلــــص واقعة 
الدعوى في أن املواطنة عقدت 
اخلصومة من خالل محاميها 
حســــن العجمي ضد طليقها 
املواطن والهيئة العامة لشؤون 
القصر بغية القضاء بتعيينها 
وصية بال أجــــر على بناتها 
احملضونات من املدعى عليه 

حكم قضائي نهائي.
  وأن والدهن مريض نفسيا 
وصدرت ضده عــــدة أحكام 
جزائية وأنه غادر البالد منذ 
حوالي أربع سنوات إلى جهة 
الفرار  غير معلومــــة بقصد 
من سداد النفقة املقضي بها 
وانقطعت أخبــــاره منذ ذلك 
احلني مما حدا بها إلى إقامة 
دعواها. وقضت احملكمة في 
منطوق احلكم بإثبات غيبة 
الفتيات)  املدعى عليه (والد 
منذ تاريخ ٢٠٠٧/١/٢٧ وتعيني 
مدير عام الهيئة العامة لشؤون 
القصر قيما عليــــه للغيبة، 
وبوقف واليــــة املدعى عليه 
األول علــــى بناته القاصرات 
وتعيني والدتهن وصية مؤقتة 
عليهن بدال من الهيئة العامة 

لشؤون القصر. 

 احملامي جنيب الوقيان 

 احملامي خالد عايد العنزي 

 احملامي حسن العجمي

 ضبط شقيق فنانة مشهورة بسرقة مركبة

 «بدون» حاول التخلص من مخالفة مرورية 
فانتحل صفة ضابط شرطة

 محمد الجالهمة
  أحال رجال جندة حولي يوم امس مواطنا (شــــقيق لفنانة كويتية 
شــــهيرة) بتهمة السرقة عن طريق الكســــر، فيما رجح مصدر امني ان 

يكون شقيق الفنانة متورطا في عدة قضايا أخرى.
  وقال مصدر امني ان إحدى دوريات جندة حولي وأثناء جتول أفرادها 
رصدت شخصا متوقفا بسيارته في ساحة ترابية ولدى اقتراب املركبة 
حاول الشــــاب الهرب ليتم ضبطه، وكانــــت املفاجأة التي متثلت في ان 

اللص هو شقيق فنانة معروفة وعثر بحوزته على أدوات سرقة.
  من جهة أخرى، أســــفر بالغ وافــــد صومالي عن ضبط لص بنغالي 

متهم بسرقة ٦٠٠ دينار. 

 عبداهللا قنيص
  أحال رجال أمن املطار الى مخفر اجلليب يوم امس شـــخصا من 

غير محددي اجلنسية انتحل صفة ضابط في وزارة الداخلية.
  وقال مصـــدر امني ان احد ضباط امن املطـــار كان ينظم حركة 
السير مقابل مطار الكويت وتوقفت مركبة مقابل البوابة اخلارجية 
وحينما طلب الضابط منها التحرك رفض قائد السيارة االستجابة 
للتنبيهات وعليه قام الضابط بطلب رخصة املركبة من الشـــخص 
لتحرير مخالفة اال ان «البدون» ادعى بأنه ضابط في وزارة الداخلية 
ولدى طلب هويته واالصرار على ذلك تبني انه منتحل صفة ضابط. 
من جهة أخرى، ألقي القبض على مواطن بعد جتاوزه الشبك اخلارجي 
للمطـــار وقال املواطن بعد توقيفه انه كان يصطاد وســـقط الطائر 
الى ســـور املطار فتسلق السور وانه لم يدرك انه دخل بذلك منطقة 

محظورة وسجلت قضية دخول منطقة محظورة. 

 اليوسف: لجنة أمانة المجلس كشفت عن مفارقات 
في تقرير اللجنة السابقة في قضية اإليرانيين

 شـــدد املدير العـــام لإلدارة 
العامـــة للمباحـــث اجلنائيـــة 
اللواء الشـــيخ علي اليوســـف 
على احترامه وتقديره للمؤسسة 
التشريعية وأعضائها باعتبارها 
حصنا للدميوقراطية وسياجا 
لصون حقوق الوطن واملواطنني، 
مؤكدا ان اجلميع يعمل ملصلحة 
آراؤهم  الكويـــت وان اختلفت 

وتوجهاتهم.
اليوســـف بحكمة    وأشـــاد 
وحنكـــة رئيـــس مجلس األمة 
جاســـم اخلرافي وقدرته على 
التعامل مع امللفات الشائكة بكل 
شفافية وسعة صدر تقود البالد 
دوما الى بر األمان، مشيرا الى ان 
ما ملسه من جتاوب من الرئيس 
اخلرافي في قبـــول الطعن في 
الى مكتب  التي قدمها  الرسالة 
افادته  املجلس بإعادة اجتماع 
في قضية اإليرانيني املفرج عنهما 
دليل واضح يؤكد حرصه على 
إحقاق احلق دون التحيز لطرف 

دون آخر.
  وأوضح اليوسف ان اللجنة 
التي شكلها مكتب املجلس ضمت 
النائبني د.علي العمير واملستشار 
حسني احلريتي كشفت عن وجود 
مفارقة في تقرير اللجنة السابقة، 
وما أدليت به من أقوال، ما أدى 
الى إعادة التقرير مجددا الى جلنة 
الداخلية والدفاع وإعادة صياغته 

متضمنا األقوال التي أدليت بها 
أمام اللجنة السابقة.

ان  الى  اليوســـف    وأشـــار 
الكويتيني من مختلف طوائفهم 
أبناء لوطن واحد  واجتاهاتهم 
ويعيشـــون في سفينة واحدة 
الســـمو األمير  ربانها صاحب 
الشـــيخ صباح األحمـــد، الذي 
يحـــرص دائما علـــى ان تكون 
الكويت هي امليـــزان في كل ما 
نقول ونعمل ومصلحتها فوق 

كل اعتبار.
  وجدد اليوسف شكره لرئيس 
مجلس األمة جاســـم اخلرافي 
والنائبني د.علي العمير وحسني 
احلريتـــي وكل أعضاء مجلس 
األمة حلرصهـــم على مصلحة 
الكويت، مؤكدا ان وزير الداخلية 
الفريق الركن م.الشـــيخ جابر 
اخلالد يســـعى الى حفظ األمن 
واألمان في الكويت، وهو املخول 
بإصدار جميع القـــرارات التي 

تتعلق بوزارة الداخلية. 

 اعتبر السلطة التشريعية حصناً للديموقراطية 

 الشيخ علي اليوسف

 محمد الجالهمة
  تقدم مواطن صباح امس مبلغا عن تهجم ذئب على مزرعته الكائنة في منطقة 
الوفرة، مشيرا الى ان عامل املزرعة ابلغه في ساعة مبكرة امس بأنه سمع حركة 
غير طبيعية وحالة من الهـــرج داخل جاخور خاص باالغنام، ولدى اقترابه من 
اجلاخـــور فوجئ بذئب ينطلق من داخلـــه وحينما تفقد االغنام وجد ان هناك ٤ 
أغنـــام صرعهم الذئب وأحلق اصابات بـ ٥ آخرين. واكد املواطن انه قام مبعاينة 
االصابـــات التي حلقت باألغنام، وتأكد ان من فعـــل ذلك هو ذئب مفترس. يذكر 
ان موســـم التخييم بدأ وهو ما اســـتلزم ان تتعامل وزارة الداخلية مع البالغات 
بجدية ومت متشـــيط املناطق بحثا عن الذئب، وقـــد طلب من رجال االمن اطالق 

النار متى رأوا الذئب. 

 ذئب يقتحم مزرعة في الوفرة 
  ويصرع ٤ أغنام ويصيب ٥ بجروح قاتلة

 الطيران العمودي وآليات خفر السواحل واإلطفاء شاركت في البحث  

 مصرع مواطن ونجاة آخر 
  بعد غرق طرادهما  على مقربة من الدوحة

 أمير زكي
  متكنت دوريات من خفر السواحل وطائرات 
عمودية من انتشال جثة مواطن (٣٠ عاما) 
غرق اثر غرق طراد كان يستقله مع صديق 

له على مقربة من منطقة الدوحة.
  وقال مصدر امني ان مسنة تابعة للحرس 
الوطني وصل إليها صباح امس مواطن يدعى 
«ع.ش» وكان في حالة اعياء شديد وحالة 
نفسية صعبة وقال انه كان وزميل له يدعى 
(ح.ح) اليزال فـــي البحر على طراد وغرق 
بهما في الدوحة وفور وصول املواطن سابحا 
الى املسنة مت ابالغ عمليات وزارة الداخلية 
فأمر وكيل وزارة الداخلية لشؤون العمليات 
اللواء د.مصطفى الزعابي بتعزيز االنتشار 
االمني ومجال البحث باســـتخدام الطيران 

العمودي ودوريات خفر السواحل وبعد نحو ساعتني متكنت 
فرق االنقاذ من العثور على جثة املواطن الشـــاب على مقربة 
من محطة الدوحة وســـجلت قضية غرق ووفاة وجار معرفة 

أسباب غرق الطراد. 
  وقد اعلنت اإلدارة العامة لإلطفاء عن انتشال جثة املواطن 

الغريق وجناة اآلخر في منطقة الدوحة بعد 
عملية بحث استمرت عدة ساعات مبشاركة 
مركـــزي اإلنقاذ البحري ومركز الشـــويخ 

البحري.
  وقال مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم 
باإلنابـــة في اإلدارة العامـــة لإلطفاء املقدم 
ناصر األنصاري في تصريح لـ «كونا» إن 
املواطنـــني وهما في العقد الثالث من العمر 

كانا في رحلة صيد االسماك فجر امس.
  ودعا املقدم االنصاري رواد البحر الى 
االبالغ مبوعد دخولهـــم البحر وعودتهم 
حفاظا على سالمتهم وااللتزام بالنصائح 
واالرشـــادات البحرية وحمل ستر النجاة 
وعدم دخول املناطق احملظورة واالستعالم 
عن االحوال اجلوية قبل ركوب البحر سائال 
اهللا عز وجل ان يتغمد املتوفى بواســـع رحمته ويشـــفي 
املصاب ويلهم ذويهما الصبر والسلوان. واعرب عن خالص 
شكره لإلدارة العامة خلفر السواحل وإدارة الدوريات ورجال 
االدلة اجلنائية والطوارئ الطبية على تعاونهم وجهودهم 

في التعامل مع احلادث. 

 املقدم ناصر األنصاري 

 هيروين في لبن 
  بـ «المركزي» ومصرع 

مواطن في شبهة

  محمد الدشيش
  حتفظ رجال السجن املركزي 
على كبسولتي هيروين عثر 
عليهما رجال امن السجن داخل 
علبة لنب ملقاة في ممرات نزهة 

السجناء.
  من جهة اخري توفي وافد 
اثر  ــل كهربائيا  مصري يعم
صعقة كهربائية داخل محول 
في منطقة النويصيب وسجلت 
ــاة نتيجة صاعق  ــة وف قضي

كهربائي.
ــرى احيلت  ــة أخ   من جه
ــا الى  ــن ٢٤ عام ــة مواط جث
ــرعي ملعرفة سبب  الطب الش
وفاته حيث ابلغت اسرته عن 
وفاته داخل مسكن اسرته في 
العارضية وتبني ان الوفاة مر 
عليها اكثر من ٢٤ ساعة ومن 
املقرر ان يحسم الطب الشرعي 
ما اذا كانت وفاة املواطن طبيعية 
او نتيجة شبهة جنائية وهو 

االحتمال األرجح. 

 المرور حرر ٥٦٦٧ مخالفة وحجز ٣٨٧ مركبة

 إصابة مواطنة و٤ شبان
   في تصادم دراجتين ومركبة

 أمير زكي
  اصيبت مواطنة و٤ شبان جميعهم كويتيون في تصادم بني مركبة 
ودراجتني ناريتني، ونقل املصابون اخلمسة الى املستشفى االميري لتلقي 
العالج. وقـــال مصدر امني ان املركبة التي تقودها املواطنة اصطدمت 
باحـــدى الدراجتني، ما ادى الى انحـــراف الدراجة االولى نحو الثانية، 
فيما تسبب حادث التصادم في عرقلة سير شديدة على شارع اخلليج 
العربي على مقربة من النادي العلمي، وتواجد في موقع احلادث رئيس 
دوريات مرور حولي الرائد سعد الرجيب والنقيب جابر السبيعي، فيما 

قامت ٤ سيارات اسعاف بنقل املصابني للعالج.
  مـــن جهة اخرى ذكرت االحصائية الصادرة من قطاع املرور االدارة 
العامة للمرور (ادارة العمليات) انه قام بتحرير ٥٦٦٧ مخالفة مرورية 
وحجز ٣٨٧ مركبة، وذلك خالل حملة مرورية انطلقت من يوم اخلميس 

٤ نوفمبر، وحتى صباح السبت ٦ نوفمبر ٢٠١٠.
 


