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 هاني الظفيري
  تقدمت مواطنة الى مخفر اجلهراء الشمالي 
ببالغ تتهم فيه طليقها املواطن باختطاف ابنائها 
الـ ٣، وفي التفاصيل كما يوردها مصدر امني 
ان املواطنـــة افادت بأنها انفصلت عن طليقها 
منذ ٧ اشهر وان طليقها حضر الى منزل والدها 
حيث تقيـــم هي وابناؤهـــا الثالثة وطلب ان 

يصطحبهم معه على ان يعود بهم خالل ساعات، 
واوضحت املواطنة في بالغها ان وقت العودة 
الذي حـــدده طليقها انقضى ولم يعد وبعدها 
حاولـــت االتصال به مرارا اال ان هاتفه النقال 
كان مغلقا على الـــدوام وعليه تقدمت لرجال 
األمن، وسجلت قضية وجار استدع اء الزوج 

ملواجهته مبا نسب اليه. 

 مواطن اختطف أبناءه واختفى

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 إخالء سبيل المتهمين باالعتداء على الجويهل 
بكفالة ٥٠٠ دينار لكل منهم

 «الجنايات» تقضي بإعدام
  وافدين إيرانيين لجلب المخدرات

 «االستئناف» تمتنع عن عقاب
  مواطن ضرب شقيقة زوجته

 تأجيل نظر دعوى مدير مدرسة محبوس مؤبدًا 
التهامه بهتك عرض طالب

 قضت الدائرة اجلزائية السادسة باحملكمة 
الكلية أمس برئاسة املستشار صالح احلوطي 
بإعدام وافدين إيرانيني شنقا بعد أن وجهت 
لهما النيابــــة العامة تهمة جلب مواد مخدرة 

إلى البالد بقصد االجتار.
  وتخلص واقعــــات الدعوى في أن اإلدارة 
العامة للمخدرات تلقت معلومات سرية بوصول 
كمية من املخدرات تتكون من ٤ كيلو أفيون 
وكيلو ونصف حشــــيش و٢ كيلو هيروين 
على منت طــــراد قادم من إيران فجرا، وأفادت 
املعلومات بأنه سيتم وضع البضاعة في مكان 

سري في جزيرة فيلكا.
  وعلى الفور خاطبت اإلدارة العامة ملكافحة 
اخلمور واملخدرات إدارة خفر السواحل والتي 
شكلت بدورها فرقة نصبت كمينا لإليرانيني 
ومت ضبطهما باجلرم املشهود وإحالتهما إلى 
النيابة العامة التي أســــندت لهما تهمة جلب 

املواد املخدرة إلى البالد بقصد االجتار.
  وقد قضت محكمة اجلنايات بإعدام املتهمني 
استنادا على األخذ بالعقوبة األشد في تهمة 
جلب املواد املخدرة بقصد االجتار كما قررت 

مصادرة املضبوطات. 

 عدلت الدائــــرة اجلزائية 
الثانية مبحكمة االستئناف 
أمس برئاســــة املستشــــار 
نصر سالم آل هيد وعضوية 
املستشــــارين محمد بيومي
ود.الســــيد جبر وأمانة سر 
عادل العوضي حكم محكمة 
أول درجــــة القاضي بحبس 
مواطن ملدة ســــنة وثمانية 
أشــــهر مع الشــــغل والنفاذ 
وقضت باالمتناع عن النطق 
بعقابه علــــى أن يقدم تعهدا 
بكفالة مالية قدرها ٥٠٠ دينار، 

يتعهد فيه بحسن السير والسلوك ملدة سنتني 
عن تهمة ضرب شقيقة زوجته وإصابتها بآالم 
بدنية شديدة. وتتحصل واقعات الدعوى في 
أنه في يوم احلادث نشــــبت مشــــادة كالمية 
بني زوجة املتهم وشــــقيقتها عبر الهاتف قام 
على اثرها املتهم بالتوجه إلى مسكن املجني 
عليهــــا والتي تقيم فيه مــــع والدتها، وما إن 
رأت املجني عليها زوج شقيقتها حتى بادرته 
بالسب واللعن بأن وجهت له ألفاظا جارحة 

وقامت بالبصق على وجهه مما 
أدى باملتهم إلى سبها والتعدي 

عليها بالضرب.
  وقد ثبت من تقرير الطب 
الشرعي أن املجني عليها قد 
أصيبت بثقــــب بطبلة األذن 
وهي إصابــــة تؤدي إلى آالم 

بدنية شديدة. 
  وبتاريخ ٢٠٠٩/١٢/١٥ قضت 
محكمة أول درجة حضوريا 
بحبس املتهم حبســــا مؤبدا 
وأمــــرت بإبعــــاده عن البالد 
عقــــب تنفيــــذ العقوبة، كما 
قضت احملكمة بحبس املتهم ٤ ســــنوات مع 
الشغل والنفاذ عن تهمة حيازة املؤثرات العقلية 
بقصد االجتار والتعاطي. وبتاريخ ٢٠١٠/١٠/٣١ 
قضــــت محكمة اجلنايات بحبس املتهم األول 
ملدة سنة و٣ أشهر مع الشغل والنفاذ عن تهمة 
ضرب املتهمة الثانية (شــــقيقة زوجته) كما 
قضت بتغرمي املتهمة الثانية مبلغ ٥٠ دينارا 
عن تهمة سب املتهم األول، مع إحالة الدعوى 

املدنية إلى احملكمة املدنية املختصة. 

 قـــررت الدائرة اجلزائية 
الثانية مبحكمة االستئناف 
أمس برئاســـة املستشـــار 
نصر سالم آل هيد وعضوية 
املستشـــارين محمد بيومي 
ود.السيد محمد جبر وأمانة 
ســـر عادل العوضي تأجيل 
نظر االســـتئناف املقدم من 
مدير مدرسة محكوم بحبسه 
حبسا مؤبدا بعد إدانته من 
قبل محكمة أول درجة بهتك 
عرض أحد طالب املدرســـة 
املقبل  جللســـة ٢٦ ينايـــر 

الستدعاء الشهود.
الدعوى    وتخلص وقائع 
فيما شهد به والد املجني عليه 
أن جنله البالغ من العمر اثنا 
عشر عاما أبلغه بقيام املتهم 
باستدراجه إلى غرفة اإلشراف 
باملدرسة وهدده بالفصل من 

املدرسة والرسوب في الدراسة 
ثم قام باالعتداء عليه بعد أن 

أخلى الغرفة وأغلق الباب.
  وأضاف والد املجني عليه 
أن املتهم قام بفعلته هذه عدة 
مرات وأن جنله خشي إبالغه 

خوفا من تهديدات املتهم.
  وقالت احملكمة في حيثيات 
حكمهـــا: إن احملكمة تطمئن 
لثبوت التهمة في حق املتهم 
أخذا من أقوال املجني عليه 
صغير السن الذي ال ميكن له 
خلق مثل هذه الرواية، فضال 
عن شهادة املشرفني الذين كان 
املتهم يستخدم غرفتهما في 
االختالء باملجني عليه وغيره 
الطلبة وكذلك حتريات  من 
املباحث التـــي أكدت صحة 

ارتكاب املتهم للواقعة.
إلى    واحملكمـــة تشـــير 

أنها تطمئـــن لصدق رواية 
املجني عليـــه رغم تراخيه 
في اإلبـــالغ عنها طوال هذه 
املدة القتناعها مببرراته التي 
ذكرها بالتحقيقات من خوفه 
من تهديدات املتهم الذي يعمل 

مديرا للمدرسة.
  وأمام كل ما تقدم من أدلة 
ثبوت اطمـــأن إليها وجدان 
التهمة ثابتة  احملكمة تكون 
في حق املتهم حســـبما جاء 
بالقيد والوصف عمال باملادة 
١٧٢ من قانـــون اإلجراءات 
واحملاكمـــات اجلزائية مبا 
أحـــاط الواقعـــة من ظرف 
مشدد أال وهو كون املتهم من 
املتولني تربية املجني عليه 
لكونه مدير مدرسته ومن ثم 
يكون املتهم مستحقا للعقاب 

الوارد باملنطوق. 

احلريات والقانون.
لقـــد كلل اهللا    وأضاف: 
جهودنـــا بالنجاح فكان كل 
مطلبنـــا أن يخلى ســـبيل 
املتهم وأن نضع القضية في 
نصابها العادي دون التهويل 
والتكبير من حجمها أو النفخ 
في موضوعها. فهي قضية 
مثلها مثل أي قضية تتحكم 
فيها الوقائع احلقيقية وليس 

 قرر قاضي جتديد احلبس 
أمس إخالء سبيل املتهمني 
الناشـــط  باالعتـــداء على 
السياســـي محمد اجلويهل 
بكفالـــة ٥٠٠ دينـــار لـــكل 

منهم.
  وقد حضر مع املتهم األول 
نامي حراب احملامي نواف 
الذي طلب  ساري املطيري 
من قاضـــي التجديد إخالء 
ســـبيل موكله بأي ضمان، 
حيث انه كويتي ومعروف 
مكان إقامته وال يخشى من 
هروبه أو تأثيره على سير 
التحقيـــق بعـــد أن انتهت 
النيابة العامة من التحقيق 

في الدعوى.
  وعقب قرار اإلفراج عن 
املتهمني الثالثة صرح احملامي 
نواف ساري للصحافيني بأن 
احلق ســـيظهر والعدل لن 
يغيب وال خوف على نامي 
حراب وال هو يحزن في بلد 

األقوال والقصص املصطنعة 
التي تؤجج من نارها وتزيد 
من حجمهـــا وتهـــول من 

تصورها.
  وزاد: علـــى نامي حراب 
أن ينام قرير العني في أمن 
وأمان، وأن ينعم بقضاء عادل 
ال خـــوف في ظله وال مكان 
جلور في وجوده وال مظلوم 

في عهده. 

 احملامي نواف ساري 

 دورية امن بالقرب من دورية املرور املقلوبة 

 الصهريج الذي كان يقوده الوافد السوري كما بدا بعد احلادث 

 سيارة احلدث وقد تهشمت مقدمتها متاما اثر احلادث 

 املستشار نصر سالم آل هيد 

 محمد اجلويهل 

 مواطن شتم أوباما و«األمن» فأحيل إلى أمن الدولة

 إصابة رقيب مرور في انقالب دوريته بعد مالحقته لسيارة «رينج»
  وصاحب «الرينج» ينفي: لم أشاهد الدورية وال دخل لي بانقالبها

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
النجـــاة لرقيب يعمل    كتبت 
اثر  العاصمة  في دوريات مرور 
انقالب دوريته على طريق اخلليج 
العربي ظهر أمس بعد مطاردته 
لســـيارة جيب رفض ســـائقها 
التوقـــف لينقل بعدهـــا الرقيب 
(ف.هـ.) الى املستشفى األميري 
بعد اإلصابات البليغة التي حلقت 
به جراء احلادث ووصفت حالته 
باملســـتقرة، فيما متكـــن رجال 
املـــرور الحقا من ضبط صاحب 
ســـيارة اجليب الذي أنكر متاما 
أن يكون لـــه أي دور في انقالب 

دورية الرقيب.
  وفي التفاصيـــل كما يرويها 
مصدر أمني ان الرقيب (ف.هـ.) 
شـــرع في مطاردة سيارة جيب 
رينج يقودها مواطن بعد أن رصده 
يسير بسرعة فوق املعدل، وبحسب 
فـــإن صاحب  الرقيب،  افـــادات 
اجليب رفـــض التوقف رغم أنه 
قام بإشعال الفالشر وسار خلفه 
لنحو ٥ دقائق، وأشـــار الرقيب 

  وأضاف املصـــدر ان الرقيب 
وخالل املطاردة وقبل احلادث كان 
قد اتصل بعمليات املرور وأبلغ عن 
نوع ورقم سيارة اجليب، موضحا 
املصدر انه وبعد االطمئنان على 
صحة الرقيب مت تسجيل قضية 

في افاداته الى ان صاحب اجليب 
رفض االنصياع ألوامره بالتوقف 
وانحرف عليه بسيارة اجليب، ما 
أدى به لالنحراف بدوره بدوريته، 
متحاشيا االصطدام معه ليصطدم 

بالرصيف وتنقلب دوريته.

في مخفر الدعية وقام رجال األمن 
باســـتدعاء صاحب اجليب الذي 
حضر فور اتصال رجال األمن به، 
ونفى خالل التحقيق معه ان يكون 
قد تعمد االصطدام بدورية الرقيب 
أو انه انحرف باجتاهه، مؤكدا انه 

لم ير الدورية أو باالصح لم يعتقد 
انها تطارده، مجددا نفيه أن يكون 
قد انحرف بقصد أو عن غير قصد 
أمام الدوريـــة التي كان يقودها 
الرقيب. هذا وسجلت قضية وجار 

استكمال التحقيقات بها. 

 هاني الظفيري
  انتهت وصلة شتائم أطلقها مواطن ضد 
آخر وسط الشارع إلى احالته الى أمن الدولة 
للتحقيق معه، وتضمنت شــــتائم وجهها 
املواطن الغاضب الى أمن الدولة وأخيرا الى 

الرئيس األميركي أوباما.
  وقال مصدر أمني ان الســــبب الرئيسي 
إلحالته الى أمن الدولة كان تعرضه بالشتم 
املقذع الى جهاز أمن الدولة وليس ألنه شتم 

الرئيس األميركي.

  وحول احلادثة قال املصــــدر ان حادثا 
مروريا بسيطا شهده أحد شوارع اجلهراء 
الرئيسية صباح أمس بني سيارتني يقودهما 
مواطنان بعــــد انحراف احدهما على اآلخر 
دون قصد، وأوضح املصدر ان قائد احدى 
السيارتني ترجل غاضبا وبدأ يكيل الشتائم 
ودخل في نوبة غضب غير مبررة وحلظتها 
تصادف مرور دوريــــة مرور وترجل منها 
قائدها لينظم السير ويستطلع أمر احلادث 
املروري غير انه فوجئ بالسائق الغاضب 

يدخل في وصلة شتم ضد كل شخص أمامه 
وبدأ يكيل الشــــتائم ألفراد الشرطة وأمن 
الدولة وأخيــــرا قال «اهللا يلعــــن أوباما.. 

شتبون بعد».
  وأوضح املصدر ان رجل األمن قام بطلب 
إســــناد ليتم إحالة املواطن الغاضب بتهمة 
السب والقذف للتحقيق في املخفر، وبحسب 
التقرير الوارد في القضية ان املواطن وجه 
شــــتائم الى جهاز أمن الدولة وعليه أحيل 
الى جهاز أمن الدولة للتحقيق معه، ويؤكد 

املصدر األمني ان هذا هو الســــبب الوحيد 
إلحالته الى أمن الدولة وليس ألنه تطاول 
أوباما، مســــتغربا  الرئيس األميركي  على 
املصدر في الوقت ذاته سبب توجيه املواطن 

الغاضب لسيل من الشتائم ألوباما.
  املثيــــر في األمر كما يــــروي املصدر ان 
املواطــــن صاحــــب الســــيارة الثانية التي 
اصطدمت بسيارة املواطن الغاضب رفض 
تسجيل قضية سب وقذف ضد األخير واكتفى 

بتسجيل قضية حادث. 

 إصابة سوري وحدث في حادث
  تصادم صهريج ويابانية على السادس

 ترقية ٦١ وكيل ضابط في «اإلطفاء»

 بالغ قنبلة في مدرسة بمنطقة بيان
 هاني الظفيري

  استنفرت اجهزة االمن اثر ورود بالغ عن وجود قنبلة في مدرسة 
مبنطقة بيان، وقال مصدر امني ان بالغا ورد الى عمليات الداخلية 
من متصـــل مجهول ابلغ فيه عن وجود قنبلة في مدرســـة فرحان 
اخلالد مبنطقة بيان وانها ستنفجر بعد دقائق، واوضح املصدر ان 
رجال االمن توجهوا الى املدرسة وبدأوا في اخالئها واستدعاء فريق 
املتفجرات، وانتهى متشـــيط املدرسة الى عدم العثور على اي مواد 
مشبوهة، واحيلت القضية الى رجال املباحث لتحديد هوية املتصل 

الذي يعتقد انه احد طلبة املدرسة. 

 أصدر مدير عام اإلدارة العامة 
لإلطفاء اللواء جاسم املنصوري 
قرارا يرقى به باألقدمية عدد ٦١ 
من رجال اإلطفاء إلى رتبة وكيل 

ضابط إطفاء، وهم: 
 ٭  نصـــار محمد مـــرزوق ماطر 

الدلح
 ٭  عايش مطر دخيل الهليلي

 ٭  فهد وادي صلبوخ احلسيني
 ٭  مكي خليل احمد العيد

 ٭  لطفي علي محمد العديلة
ضبيعـــي  مريـــف   ٭  احمـــد 

احلريجي
 ٭  محمد حســـن محمد حســـن 

محمد
 ٭  مطر حويان راشد املطيري

 ٭  سهيل ابراهيم عبدالسالم مال
 ٭  عبدالســـالم محمـــد جاســـر 

العماوي
 ٭  الفي زيد جمعان العازمي

ســـعد  منصـــور   ٭  عبـــداهللا 
الرشيدي

 ٭  مثال محمد مثال املطيري
 ٭  صقر فارس الهاب املطيري
 ٭  سعد فيحان الهاب املطيري

 ٭  بالل فرحان سعد فرحان
 ٭  مرزوق خالد حجاج العجمي
 ٭  الفي ضحوي جازي العازمي
 ٭  حمود صقر عواد احلريجي

 ٭  عائد شريد عايد املطيري
 ٭  عماش رجعان نصار العازمي

 ٭  ارشيد فالح درعان العازمي
 ٭  محمد خليف سالم الغريب

 ٭  ضحـــوي عويض خشـــمان 
املطيري

 ٭  سند فهد سند العجمي
 ٭  حسن احمد غلوم حسني
 ٭  حمد راجح عيد العجمي

حســـني  ناصـــر   ٭  حســـني 
الدوسري

 ٭  فهد ناصر عبداهللا الهاجري
 ٭  الفي صنت مقلي املطيري

 ٭  علي حسن علي حسن
 ٭  ماجد محمد ماجد السبيعي

 ٭  علـــي حيـــدر علـــي محمـــد 
احمليميد

 ٭  وليد خالد سعدون العازمي

 ٭  وليـــد عبدالرحمـــن عبداهللا 
بنقب

 ٭  فالح صقر جريش العتيبي
 ٭  سعد صليبان سعد احلربي

 ٭  فهد محمد عبيد العتيبي
 ٭  عبدالسالم محمد عبدالهادي

 ٭  بداح عايد مبارك العازمي
مبـــروك  ســـلطان   ٭  عصـــام 

عبداهللا
 ٭  بدر مبارك محمد العازمي

 ٭  منصور حمد مطلق املطيري
 ٭  احمد براك حبيب العازمي

ضويحـــي  ســـعود   ٭  فـــراج 
السبيعي

 ٭  فهد هزاع جعيالن مصيبيح
 ٭  محمد بداح بدحان السليماني

 ٭  ابراهيـــم ســـليمان ناصـــر 
املشيطي

 ٭  مشعل عبداهللا عيد احلبيالن
 ٭  محمد بركات سعيد عبداهللا
 ٭  طالل مطلق بوقان الرميح

 ٭  عيد فهاد عيد العنزي
مجبـــل  مجبـــل   ٭  يوســـف 

الغريافي
دخيـــل  صبـــاح   ٭  ابراهيـــم 

العدواني
 ٭  مبارك ذياب هادي العازمي

 ٭  محمد رفاعي رجعان العازمي
 ٭  بدر عوض مبارك العازمي
 ٭  سالم مبارك جوهر الشطي
 ٭  يوسف خالد حمد العازمي

 ٭  سامي راشد عبدالرحمن
 ٭  خالد ثويني عرادة العرادة 

 هاني الظفيري
  كتبت النجاة لوافد سوري وحدث كويتي بعد 
اصطدام مروع شهده طريق الدائري السادس 
بني صهريج يقوده الوافد الســـوري ومركبة 
يابانية يقودهـــا احلدث، وقال مصدر امني ان 
بالغا ورد عن احلادث مساء اول من امس ليتوجه 
الـــى موقع احلادث مدير امن اجلهراء بالوكالة 

العميد محمد الديني ورجال اطفاء مركز اجلهراء، 
حيث اضطر رجال االطفاء لقص اجزاء السيارة 
اليابانية الخراج احلدث الذي حلقت به اصابات 
بالغة جراء احلادث كما مت نقل قائد الصهريج 
والذي حلقت به هو االخر اصابات بالغة جراء 
انقالب الصهريج اثر احلادث الذي وصفه املصدر 

االمني باملروع. 

 اللواء جاسم املنصوري 


