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 كونا: أكدت االدارة العامة لالطفاء على مرتادي 
البر والتخييم أهميـــة اتخاذ التدابير الوقائية 
وتأمني متطلبات السالمة درءا ألخطار احلوادث 

والقضاء على مسبباتها أثناء فترة التخييم.
  وقال مدير ادارة العالقات العامة واالعالم في 
االدارة املقدم خليل االمير لـ «كونا» ان هناك العديد 
من العادات اخلاطئـــة لدى بعض مرتادي البر 

كنشر التمديدات الكهربائية العارية واستخدام 
وسائل االنارة ووضع «البنزين» ملولدات الكهرباء 
بطريقة سيئة فضال عن استخدام االلعاب النارية 
الســـيما من قبل االطفال بطرق غير مسؤولة 
تسببت كلها في موسم البر كل عام بالكثير من 
احلوادث املؤسفة من حرائق واصابات ووفيات 

جراء عدم االلتزام بالتدابير الوقائية.

  ودعا املقدم االمير مرتادي البر الى اشـــعال 
املواقد واحلطب أو الفحم خارج اخليم حصرا 
للحيلولة دون وقوع حرائق او اختناقات جراء 
استنشاق غاز أول اكسيد الكربون السام الذي 
يؤدي الى الوفـــاة لدى اغالق النوافذ واألبواب 
مشـــددا ايضا على ضرورة اطفاء اجلمر اثناء 

النوم. 

 «اإلطفاء» تدعو مرتادي البر التخاذ تدابير وقائية في موسم التخييم

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 تبرئة أذربيجاني وأردني وسوري من تهمة 
ترويج ٢٠٠ ألف دوالر مزورة

 «التمييز» تلزم «الحرس» بتعويض مواطن
  بمبلغ ٥٠٠١ دينار

 «االستئناف» تمتنع عن عقاب مندوبين
  باعا شقة وهمية لمواطنة

 إلزام رئيس نقابة العاملين بـ«الكويتية» 
بتعويض بورسلي ١٠٠٠ دينار

 قضت الدائرة املدنية العاشــــرة باحملكمة 
الكلية برئاســــة املستشــــار احمد أبوالعمامي 
نــــواف املطيري وأمين  القاضيني  وعضوية 
صبري وأمانة سر جهاد العياش بإلزام حمد 
املري رئيــــس مجلس ادارة نقابــــة العاملني 
مبؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية بأن يؤدي 
لعادل محمد سلطان بورسلي رئيس مجلس 
ادارة املؤسسة مبلغ ١٠٠٠ دينار تعويضا نهائيا 
وألزمت املري باملصروفات ومبلغ مائتي دينار 

مقابل أتعاب احملاماة الفعلية.
  جاء هذا احلكم بناء على الدعوى التي قام 
برفعها بورسلي ضد املري على خلفية البيان 

الذي أصدره االخير ومت نشره بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٧ 
بعدد من الصحف اليومية تضمن سبقا وقذفا 
في حقه وتشهيرا به وحطا من كرامته مما أحلق 

به الضرر املطالب بالتعويض عنه.
  وقالت احملكمة فــــي حيثيات حكمها: كان 
الثابت من مطالعة احملكمة لعبارات البيان انه 
تضمن ألفاظا وعبارات من شأنها املساس بكرامة 
املدعي واحلط من قدره، اذ افتتح البيان بوصفه 
املدعي بالفجور في اخلصومة لعجزه عن نيل 
شرفها، وانه سكت دهرا ونطق كفرا. وسخر 
منه بأن يكتفي بفهم واجباته التي ال تتعدى 

سوى االسراف على حفالت امل ؤسسة. 

العتيبي ودفع بانتفاء واقعة 
االســــتعمال والترويج بحق 
موكله وذلــــك الفتقارها إلى 
القانوني الصحيح  الســــند 
وخلــــو األوراق من اي دليل 
يشير إلى ذلك وانتفاء القصد 
اجلنائي بشأن االتهام املسند 
إليه. وقال: طبقا ملا اســــتقر 
التمييز  عليه قضاء محكمة 
الكويتيــــة بالقول أن احلكم 
يجب أن يكــــون مبنيا بذاته 
على أن احملكمة قد محصت 
األدلة التي قدمت إليها وبحثت 
أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأن يكون 
ما استخلصته مؤديا إلى النتيجة التي انتهى 
إليها، على ذلك أســــباب احلكم غير مشــــوبة 
بالفســــاد في االستدالل إذا انطوت على عيب 

ميس سالمة االستنباط. 

ســـبب احلادث. وقد قضت 
محكمـــة أول درجة برفض 
الدعوى تأسيسا على انتفاء 
املســـؤولية التقصيريـــة. 
وبجلسة ٢٠٠٨/٥/١٣ قضت 
محكمة االستئناف بسقوط 
حـــق الطاعن ملـــرور ثالث 
إقامة دعواه.  سنوات دون 
املواطن على احلكم  فطعن 
بالتمييز، فقضت احملكمة 
املتقـــدم. وتعليقا  بحكمها 
على احلكم أكد دفاع املواطن 
احملامي نواف ساري املطيري 
أن احلق ال يضيع طاملا كان وراءه مطالب 
يبحث عنه ويسعى إليه ويعمل من أجله. 
وأضـــاف أنه كان على يقـــني بأن احلق لن 
يضيع السيما أننا حصلنا عليه من محكمة 
التمييز وهي أعلى درجات احملاكم. وشكر 
املطيـــري القضاء العادل النزيه الذي حكم 
فعدل ووجه رســـالة بـــأن احلق ال يضيع 
طاملـــا كان وراءه مطالـــب يطالب به حتى 

فـــي ختامها أصليـــا براءة 
املتهم مما أسند إليه من اتهام 
واحتياطيا استعمال منتهى 
الرأفة بالتقرير باالمتناع عن 

النطق بعقاب املتهم.
واقعـــات    وتتحصـــل 
الدعوى فيما قررته املواطنة 
املجني عليها من أنه وبتاريخ 
سابق على ٢٠٠٩/٨/٢٧ وأثناء 
تواجدها في معرض الكويت 
العقاري بـــأرض املعارض 
التقت باملتهـــم األول الذي 
كان يسوق لبيع قطع أرض 
ومنازل سكنية (فيالت) في جمهورية مصر 
العربية. وقد أبدت املجني عليها رغبتها في 
شراء شقق ســـكنية هناك وقامت بتزويد 

املتهم األول برقم هاتفها النقال.
  وبعد ذلك قام املتهم باالتصال عليها وطلب 
حضورها إلى مقر الشركة في منطقة شرق 

فتوجهت إلى الشركة برفقة زوجها.
  وهناك قام املتهم األول ومبشاركة املتهم 
الثاني بإيهام املجني عليها بأنه توجد لديه 
شقق سكنية في جمهورية مصر العربية، 
ثم أبرم مع املجني عليها عقد بيع وشـــراء 
إلحدى الشـــقق السكنية مقابل مبلغ ٧١٢٠ 
د.ك. فاستولى املتهمان على ذلك املبلغ دون 

إمتام املشروع الكاذب.

 برأت محكمــــة اجلنايات 
برئاســــة املستشــــار عدنان 
اجلاسر ٣ مقيمني «أذربيجاني» 
و«أردني» و«سوري» من تهمة 
تداول وترويج مبالغ نقدية 
مقلدة بلغت قيمتها ٢٠٠ ألف 

دوالر.
العامة قد  النيابة    وكانت 
أسندت للمتهمني أنهم في يوم 
٢٠١٠/٣/١٤ استعملوا وتداولوا 
وروجوا األوراق النقدية املقلدة 
املضبوطة مع علمهم بذلك، كما 
أسندت للمتهم األول أنه حاز 

سالحا ناريا ومسدسا وذخائر مائتني وثمانية 
وأربعــــني طلقة دون أن يكــــون حاصال على 
الترخيص الالزم لذلك وأنه جلب بغير قصد 

االجتار أو الترويج اخلمور املضبوطة. 
  وحضر دفاع املتهم الثالث احملامي فيصل 

املدنية  الدائـــرة   قضت 
التمييز  السادسة مبحكمة 
بإلغاء حكم محكمة االستئناف 
وقضت بإلزام الرئاسة العامة 
للحرس الوطني بتعويض 
أحد العسكريني املنتسبني 
لها مببلغ ٥٠٠١ دينار كويتي 

تعويضا مؤقتا.
  وتخلص واقعات الدعوى 
أنه بتاريخ ٢٠٠٣/٣/١٤  في 
أصيب الطاعن أثناء التدريب 
علـــى العمليـــات احلربية 
بسبب وجود خلل باحلبل 

املربوط أثناء التدريب فسقط الطاعن من 
علو فأصيب بكسر وخلع مبفصل احلوض 
األمين وقطع بالغضروف الداخلي مبفصل 
الركبـــة اليمنى وإصابـــات أخرى أدت إلى 
عجز دائم في قدرته الكاملة وتسريحه من 

اخلدمة.
  وقد أقام الطاعن دعواه طالبا التعويض 
عن اخلطأ في ربط احلبل وعدم تثبيته مما 

 ألغـــت دائـــرة اجلنـــح 
املستأنفة برئاسة املستشار 
الــدارمـــي  عبدالرحمــــــن 
وعضوية املستشارين خلف 
عبيد ومحمد بهمن وأمانة 
ســـر كمال عبدالعال حكم 
القاضي بحبس  أول درجة 
مندوبي شركة عقارية كبرى 
ملدة سنة مع الشغل والنفاذ 
واإلبعاد وقضت باالمتناع 
عن النطق بعقابهما على أن 
يقدم كل منهما تعهدا بحسن 
السير والسلوك ملدة ٦ أشهر 

عن تهمة التدليس على مواطنة حلملها على 
تسليم مبلغ من املال مقابل شراء عقار في 

مصر.
  كان دفاع املجني عليها املتمثل في احملامية 
منال العبدان خالل جلســـات احملاكمة قد 
طالـــب بتوقيع أقصى عقوبة على املتهمني 
وإغالق الشـــركتني املدعى عليهما وبإلزام 
املتهمني جميعا بأن يؤدوا للمدعية باحلق 
املدني مبلغ ٥٠٠١ د.ك. على سبيل التعويض 
املدني املؤقت مع حفظ حق املدعية باحلق 
املدني بالرجوع عليهم بالتعويض النهائي 

املناسب.
  من جانبها، قدمت محامية املتهم الثاني 
عصمت اخلربوطلي مذكرة بدفاعها طلبت 

 املستشار عدنان اجلاسر

 احملامي نواف ساري 

 احملامية منال العبدان

 أمير زكي ـ محمد الجالهمة
  احال مدير عام االدارة العامة 
للجمارك ابراهيم الغامن الى نيابة 
املخدرات وافدا آســــيويا حاول 
تهريب نحو ٧٥٠ غراما من مادة 
الهيروين بعد ان بلع ٧٦ كبسولة، 
ووجهــــت الى املتهم تهمة جلب 
مواد مخدرة بقصد االجتار وهي 
عقوبة تؤدي مبن يرتكبها الى 

اإلعدام شنقا.
  وقال مبارك القطان من مكتب 
مدير عام اجلمارك ان احد مفتشي 
الدولي  الكويت  جمارك مطــــار 
اشتبه في وافد أفغاني قدم الى 
البالد قادما مــــن موطنه حيث 
بدا عليه االرتباك الشديد ليتم 
اخضاع امتعته للتفتيش وحينما 
لم يعثر معه على محتويات متت 
احالته الى مستشفى الفروانية 

حضر الى الكويت بسمة زيارة 
جتارية، مؤكدا ان رجال اجلمارك 
اصبحت لديهم خبــــرة كبيرة 
فــــي هذا النــــوع مــــن عمليات 
التهريب عن طريق البلع وحول 
التحقيقات التي اجريت مع املهرب 
قال القطان، قال اآلســــيوي في 
التحقيقــــات معه انه جلب هذه 
املخدرات حلســــاب شــــخص ال 
يعرفه حيــــث ابلغ أن هناك من 
سيكون في اســــتقباله، مشيرا 
الى ان املتهم سيحال مؤقتا الى 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العادة التحقيــــق معه باعتبار 
االدارة العامــــة للمكافحة لديها 
من اخلبرات ما يؤهلها للحصول 
علــــى مزيد من املعلومات حول 
هوية التاجر الذي جلبت لصاحله 

هذه املخدرات. 

ليتبني وجود اجسام غريبة في 
امعائه ومن ثم مت اعطاؤه مسهالت 
اسهمت في خروج ٧٦ كبسولة 

حتوي نحو ٧٥٠ غراما.
  واشار القطان الى ان االفغاني 

 العميد محمد الصبر 

 إبراهيم الغامن 

 حادث الساملي الذي اودى بحياة مواطن

 املتهم األفغاني وأمامه الهيروين «املعوي» املهرب 

 اإلعدام بانتظار مسن أفغاني ضبط
  في مطار الكويت بـ ٧٦ كبسولة معوية 

 الصبر: حملة تبرع منتسبي وزارة الداخلية بالدم 
تنطلق من أكاديمية سعد العبداهللا

الداخلية واستمرارا ملشاركة 
رجال األمن إلخوانهم وأبنائهم 
املواطنني في كل املناســـبات، 
التي  املبـــادرة  خاصة هـــذه 
تعكس قمة اإليثار واملشاركة 
والتعاضد والتكافل بني أبناء 

الكويت جميعا.
العميـــد الصبر    وتوجـــه 
بالشـــكر الى وزيـــر الصحة 
د.هالل الســــاير وأركان وزارة 
الصحة على ما يبــــذلونه من 
جهود كما خص باإلشــــــادة 
د.عبدالعزيز البشير، ود.ريــم 
الرضوان مديرة بنك الدم على 
ما قامـــوا به من جهد إلجناح 
احلملة الوطنية للتبرع بالدم 
لتوفير احتياجـــات املرضى 

واملصابني من الدم. 

وترتبط به. وتعمل من أجل 
تأكيد أمنه واستقراره، الفتا الى 
ان هذا التوجه يأتي بتعليمات 
من جانب القيادة العليا لوزارة 

 قال مدير إدارة اإلعالم األمني 
الرسمي باسم وزارة  الناطق 
الداخلية العميد محمد الصبر 
ان الوحدة املتنقلة للتبرع بالدم 
التابعة لبنك الدم ســـتتواجد 
غدا بأكادميية سعد العبداهللا 
للعلـــوم األمنيـــة بدعوة من 
وزارة الداخلية في إطار املرحلة 
األولى ملشاركة وزارة الداخلية 
بقطاعاتها املختلفة في احلملة 

الوطنية للتبرع بالدم.
  وأشار الى ان هذه املرحلة 
ستتلوها مراحل أخرى تتواجد 
املتنقلة للتبرع  الوحدة  فيها 
بالدم في العديد من القطاعات 
للـــدور  األمنيـــة ترســـيخا 
االجتماعي للمؤسسة األمنية 
إليه  الـــذي تنتمي  واملجتمع 

 محمد الدشيش
  في بالغ شـــديد الغرابة اقدم ٤ متشبهني على االعتداء بالضرب 
على صاحبة صالون في منطقة الرقعي، اما سبب اعتداء املتشبهني 
باجلنـــس اآلخر على صاحبة الصالـــون، فهو ان صاحبة الصالون 
رفضت دخولهم الى الصالون لعمل مكياج كامل باعتبار ان الصالون 
مخصص للنساء فقط، وانها من غير املمكن ان تسمح لرجال بالدخول 

الى صالونها.
  وقال مصــدر امنــي ان ســـــيدة كويـــتية اســـتنجدت بعمليات 
الداخلية حلــمايتها من ٤ شبان متشـــبهني، مشيرة الى انها رفضت 
مبررات الشـــــباب االربعة بأنه ال ضرر من دخولهم الى الصـــالون 
النسائي النهم ال يحــبون النساء فــي االســاس، مؤكــدة انها رفضت 
ايضا دفع الشـــباب االربعة لكامل املبلـــغ املتفــق عليه مقدما دون 

مساومة.
  واضاف املصدر االمني ان رجال النجدة اوقفوا الشـــبان االربعة 
ومتت احالتهم الى االختصاص بتهمة االعتداء بالضرب واتالف مال 
الغير خاصة انهم أحلقوا تلفيات بالصالون اضافة الى التهمة األهم 

وهي التشبه باجلنس اآلخر. 

 ٤ متشبهين يعتدون ضربًا على صاحبة
  صالون رفضت إجراء مكياج كامل لهم بداخله

 إحيلوا «للجنائية» بـ ٣ تهم 

«VIP» مشاجرة كشفت عن نصاب سوري انتحل صفة 
  وخدع ١٥ وافدًا بإطالق سراح مبعدين واستخراج رخص قيادة

 محمد الدشيش
  أسفرت مشاجرة بني وافدين من اجلنسية السورية عن توقيف احدهما والذي 
كان محـــل مالحقة من قبل عدة مخافر وعـــدة إدارات بحث وحتر لكونه متورطا 
فـــي نحو ١٥ قضية نصب واحتيال وانتحاله شـــخصية VIP، وبهذه الصفة خدع 
العشـــرات من الوافدين بقدرته على اجناز معامالت رخص قيادة غير مستوفية 
والغاء عقوبة االبعاد اإلداري والتوســـط في إطالق مبعدين من داخل املخافر إلى 
جانـــب قضايا نصب أخرى. وقال مصدر أمني ان بالغـــا ورد إلى عمليات وزارة 
الداخلية عن وجود مشاجرة في أحد احملالت التجارية في منطقة حولي وقام رجال 
جندة حولي باالنتقال إلى موقع البالغ ومت توقيف املتشـــاجرين وادعى أحدهما 

بعدم وجود هوية معه، إال أن رجال النجدة طلبوا منه مرافقتهم بتهمة املشاجرة 
وداخل املخفر اضطر الوافد الى إخراج هويته وباالستعالم عنه تبني انه مطلوب 
لـ ١٥ قضية نصب واحتيال، حيث كشـــف السجل اجلنائي للسوري انه سبق ان 
أوهم عددا من الوافدين باطالق سراح مبعدين، كما حتصل من وافدين آخرين على  
مبالغ مالية مقابل اطالق مبعدين الى جانب تورطه في احلصول على مبالغ مالية 
من وافدين مقابل اســـتخراج رخص قيادة لهم رغم انهم غير مســـتوفني لشروط 
احلصـــول على رخص قيادة وقال املصدر األمني إن اكثر القضايا املســـجلة على 
الســـوري كانت في مخفر األندلس وعليه أحيل إليه أوال على أن ينتقل إلى  عدة 

مخافر أخرى مطلوب فيها بقضايا مماثلة. 

 مسن شك في عالقة غرامية
  بين سوداني وزوجته فأطلق عليه النار

 طعن حارس أمن بدون
  رفض دخول ٣ متسكعين

 عبداهللا قنيص
  «السوداني يستحق ما حدث له وأنا غير نادم وكنت أمتنى 
أن يقتــل» بهــذه العبارات، أقــر شـــخص مسن بإطالق النار 
على وافد ســـوداني في اســـطبالت األحــمدي، وقـــال مصدر 
امني ان بالغا عن إطـــالق نار في اســـطبالت األحمــدي تلقــته 
عمــليـــات الداخــلية، ولــدى تــتبع مصدر البالغ شـــــوهــد 
سوداني مصابا بطلقة في الكتف حـيث زود السوداني املصاب 
رجال األمن بأوصاف مركبة نوع وانيت قام من بداخلها بإطالق 

النار عليه.
  وأضاف املصدر: انتشـــر رجال االمن في محيط البالغ ومت 
توقيف وانيت مشتبه به وبتفتيشه عثر رجال األمن على سالح 
ناري شـــوزن وتبني ان قائد الوانيت مواطن مسن وبالتحقيق 
معه اعترف بأنه خطط لقتل السوداني ألنه لديه شواهد على 
ان املجني عليه يرتبط بعالقة غير شـــرعية مع زوجته وهي 

من غير محددي اجلنسية.
  وقال املصدر األمني ان املواطن املسن أكد انه غير نادم على 
إطالقـــه النار على املجني عليه ولو عاد به الزمن ألتقن إطالق 

النار على املجني عليه. 

 محمد الجالهمة
  متكـــن املـــارة من ضبط ٣ أحـــــداث طعــنوا حــارس أمن 
من غير محددي اجلنســـية في أحد املجمعـات الشـــــهيرة في 
منطقة جابر العلــي، وقــال مصدر أمــني ان عددا من املتسوقني 
احتجزوا ٣ شبان ولدى وصول رجال األمن شوهد حارس بدون 
غارقا فـــي دمائه بعد تلقيه ٣ طعنات، وبالتحقيق أفاد اجلناة 
بأن احلارس منعهم من الدخول الى املجمع بطريقة مهينة على 
حد زعمهم، حيث طردهم أثناء دخولهم خلف فتاتني، وعليه مت 
احتجاز الشباب داخل املخفر حلني الوقوف على حالة املصاب 

البدون. 

 عبداهللا قنيص
  اوقف رجال االدارة العامة ملكافحة املخدرات وافدا 
باكستانيا بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد االجتار 
وبلغت الكمية املضبوطة بحـوزة الباكســــــتاني 
١٥٠ غرامـــا من الهيروين. وقـــال مصدر امني ان 
معلومات وصلت الى مدير عام االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات عن اجتار باكستاني يعمل سائق شاحنة 
في املواد املخدرة فتـــم االيعاز الى ادارة املكافحة 
احملليـــة بقيادة العقيد احمد الشـــرقاوي ملتابعة 

القضية ومت تشكيل فريق عمل مؤلف من النقيب 
عبدالعزيز العقيلي واملالزمني أولني ناصر العجيمان 
وعلي عبداهللا، وقام باستدراج الباكستاني لبيع 
١٠ غرامات من الهيروين وبعد تسلمه املبلغ املالي 
وتسليمه الهيروين مت ضبطه وعثر معه على بقية 
الهيروين وجار احالته الى االختصاص، من جهة 
اخرى اوقف رجال جندة حولي ٤ وافدين مصريني 
كانـــوا داخل مركبة رباعية الدفع وعثر بحوزتهم 

على ٣ سجائر بها مادة احلشيش. 

 ضبط ١٥٠ غرام هيروين مع سائق شاحنة

 مصرع مواطن.. ومصابون بالجملة في حوادث سير
 هاني الظفيري

  شهدت البالد سلسلة من احلوادث 
املرورية أمس والتي خلفت قتيال 
وأحلقت اصابـــات بآخرين، فعلى 
طريق الســـاملي توفي مواطن في 
انقالب مركبة وعلى وصلة الدوحة 
اصيب شخصان من غير محددي 
اجلنسية في حادث انقالب ايضا، كما 
اصيب شاب كويتي ٢٨ عاما بإصابات 
حرجة للغاية في حادث معامل برج 
التحكم على الدائري اخلامس كما 
اصيبت هندية في حادث دهس في 
الساملية، كما اصيب طفل باكستاني 
ووالده بجروح في حادث على طريق 
الفحيحيل وحلقت اصابة خطيرة 
بايراني تعرض للدهس في شارع 
عمان والى منطقة صباح الســـالم 
اصيبت طفلة بحروق كما اصيب 
والدهـــا باختناق في حريق منزل 
في منطقة صباح السالم وفتحت 
اجهزة االطفاء حتقيقا في اسباب 

احلريق. 


