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عدل
و حماكم

 مؤمن المصري
  جدد قاضي التجديد حبس ستة من املتهمني 
بتعذيب وقتل املواطن محمد امليموني منهم ضابطان 
برتبة مالزم أول وهما «س.ر» و«ع.ع» والبقية من 
أفراد مباحث األحمدي والظهر ١٤ يوما في السجن 
املركزي في حني سيمثل البقية أمام قاضي التجديد 

في العاشر من فبراير اجلاري.

  ووجهـــت للمتهمني أمس أمام قاضي التجديد 
تهم القتل والتعذيب واحلجز واخلطف وأنكرها 

جميع املتهمني.
  ومن املقرر ان تســـتدعي النيابة العامة خالل 
الفترة املقبلة مدير مباحث األحمدي السابق العقيد 
عادل احلمدان، وكذلك نائبه بعد ان ذكر اسمه في 

التحقيق أكثر من مرة. 

 استمرار حجز قاتلي المطيري والنيابة تستدعي الحمدان 

 الخالد: االحترام والتقدير وسيادة القانون
  أسس التعامل مع المواطنين والمقيمين

 شدد وزير الداخلية الفريق 
ركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد 
على ضرورة ان يسود القانون 
وان يلتزم الضبـــاط وضباط 
الصـــف بالتعامل وفق القانون 
مع املواطنني واملقيمني. واضاف 
الوزير ـ خالل استقباله تسعة 
الطلبة الضباط  من اخلريجني 
أكادميية شـــرطة  من خريجي 
دبـــي الدفعـــة ١٨ امـــس قائال: 
أقســـمتم قســـما كبيرا ينبغي 
أن حتترموه وتلتزموا به وان 

تعاملوا املواطنني واملقيمني في 
إطار القانون بكل احترام وتقدير 

وأيضا بكل حزم.
العقل  أن    وأكد للخريجـــني 
يسمو على الرتبة وان اخلريج 
إذا أيقن ذلك فسيصل إلى أعلى 

الرتب.
  وكان الطالب قد ادوا القسم 
الداخليـــة صباح  امام وزيـــر 
الوزارة  امس بحضور وكيـــل 
الفريـــق غازي العمـــر ووكيل 
الداخلية املساعد لشون  وزارة 

التعليـــم والتدريب الشـــرطي 
الفريق احمـــد النواف ومن ثم 
مت صدور قرار بتعيني اخلريجني 
بأول مربوط رتبة مالزم. ونقل 
وزير الداخلية للخريجني اجلدد، 
حتيات القيادة السياسية العليا 
ممثلة في صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد وسمو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 

ناصر احملمد.
الوزيـــر اخلريجني    وطالب 

قـــدوة لآلخرين  بأن يكونـــوا 
وان يخدموا إخوانهم املواطنني 
املهنة  ويحافظوا على شـــرف 
والكلمة وشرف العمل واحلفاظ 

على أسرار الناس.
  حضر مراسم أداء القسم مدير 
عام اإلدارة العامة ملكتب وزير 
اللواء سعود الشطي  الداخلية 
العامة  العالقات  إدارة  ومديـــر 
والتوجيه املعنوي ومدير إدارة 
اإلعالم األمنـــي بالنيابة العقيد 

عادل احلشاش. 

 خالل أداء خريجي أكاديمية سعد العبداهللا ودبي القسم 

 وزير الداخلية متوسطا اخلريجني 

 تفحمت المركبة والنيران لم تطل كتاب اهللا

 مصرع مواطنين في حادثين للسير على السالمي والمطالع
  وألم الوالدة تسبب في إصابة زوجين على «الفحيحيل»

 شـــهد طريق العبدلي الكيلو ٦ حادث تصادم 
وقع في ساعة متقدمة من يوم اول من امس وأدى 
الى وفـــاة مواطن واصابة مواطن آخر وثالثة من 
ابنائه الصغار وزوجته وخادمتهم، ونقل املصابون 
للعالج في مستشفى اجلهراء، وقال مصدر امني ان 
من بني املصابني ٣ اطفال اكبرهم ٣ اعوام واصغرهم 

يبلغ من العمر شهرا.
  وعلى طريق الســـاملي، توفي مواطن آخر في 

انقالب سيارته عند الكيلو ٧٠ وتركت جثة املتوفى 
(٢٠ عاما) للطب الشرعي، وعلى طريق الفحيحيل 
في تقاطعه مع الدائـــري اخلامس اصيب مواطن 
وزوجته والتي كانت في حالة وضع ونقل الزوج الى 
مستشفى مبارك، اما الزوجة فنقلت الى مستشفى 
الوالدة بواســـطة كل من فنيـــي الطوارئ الطبية 
احمد احلرزي وعمران احمد ومحمد عبداهللا وعادل 

املنصوري. 

 هاني الظفيري
  تفحمـــت مركبة املانية الصنع صباح امس في 
منطقة القصـــر ومت اخمادها من قبل رجال مركز 
اطفاء اجلهـــراء الذين ذهلوا حينما وجدوا القرآن 
ســـليما دون ان تبتلعه السنة اللهب التي احرقت 

املركبة دون ان تترك بها شيئا صاحلا.
  وقال مصدر امني ان بالغا ورد صباح امس من 

مواطن فوجئ بسيارته تشتعل عند منزله الكائن 
في القصر قطعة ١ ليهرع على الفور قائد املنطقة 
العقيد صالح الدعاس ورجال االطفاء الذين وجدوا 
والعـــة بالقرب من احد اطـــارات املركبة األملانية 
التي تدل علـــى ان االحتراق كان بفعل فاعل ليتم 
تســـجيل قضية ومت رفع البصمات للوقوف على 

هوية اجلاني. 

 السيارة متفحمة وكتاب اهللا لم متسه النيران رغم وجوده بداخلها 

 سرقة ١٣ هاتفًا و٢٩٠٠ 
دينار من محل هواتف

 محاولة انتحار
  بمبيد حشري 

 أبلغ مواطن مخفر شرطة 
االندلـــس عن تعـــرض محله 
املخصص لبيع الهواتف النقالة 
في الرقعي لسرقة عن طريق 
الكسر مساء اول من امس وعلى 
الفور توجـــه رجال األمن الى 
موقع البالغ وعند الوصول الى 
املوقع قام رجال األمن بتحقيق 
مع صاحب احملـــل عن كيفية 
اكتشافه لسرقة وافاد بأنه وعند 
توجهه الى احملل صباحا فوجئ 
بزجاج احملل مكســـورا وعند 
دخوله الى داخل احملل لتفقده 
تبني انه متت سرقة ١٣ هاتف 
نقال وتقـــدر قيمتهم املالية بـ 
٢٩٠٠ دينار وحضر رجال األدلة 
الســـرقة  الى موقع  اجلنائية 
ملعاينة املوقع ورفع البصمات 
وجار البحث من قبل رجال األمن 
عن السارق وعلى ذلك سجلت 

قضية في املخفر. 

 حاولت وافدة فلبينية تبلغ 
من العمر ٢٨ عاما على االنتحار 
مبنزل كفيلها مبنطقة ســـعد 
العبداهللا حيث تناولت مبيدا 
حشريا مساء اول من امس غرفة 
عمليات وزارة الداخلية تلقت 
بالغا يفيد بوجـــود فلبينية 
تناولت مبيدا حشـــريا وعلى 
الى مستشفى اجلهراء  الفور 
بحالة خطرة وعلى ذلك سجلت 

قضية بحقها. 

 إعداد: مؤمن المصري 

 «اإلدارية» تلغي قرار الشؤون بإشهار «اتحاد مكاتب المحامين»

 المحكمة تعيد دعوى رئيس الوزراء ضد الفضالة 
  للمرافعة بجلسة ١٤ الجاري

 قررت دائرة اجلنــــح باحملكمة الكلية أمس  
إعادة الدعوى املرفوعة من سمو رئيس مجلس 
الوزراء ضد أمني عام التحالف الوطني السابق 
خالد الفضالة للدفاع وحددت جلسة ١٤ اجلاري 

لنظرها.
  كان االدعاء العام قد أسند للفضالة أنه في يوم 
٢٠٠٩/١١/١٦ بدائرة مخفر شرطة املباحث محافظة 
العاصمة: أسند في مكان عام وعلى مسمع ومرأى 
من آخرين لســــمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء وقائع تستوجب عقاب من تنسب 
إليه وتؤذي سمعته بأن نسب إليه في اخلطاب 
الذي ألقاه في ندوة عقدت بســــاحة اإلرادة أمام 
مبنى مجلس األمة بعنوان «ارحل فنحن نستحق 
األفضل» أنه اتهم سموه بارتكاب جرمية غسيل 

األموال وبالفساد السياسي وغيرها من األلفاظ 
الواردة باخلطاب. كما أسند إليه أنه أهان بالقول
 موظفــــا عموميــــا (ســــمو الشــــيخ ناصــــر

 احملمــــد األحمــــد الصبــــاح رئيــــس مجلــــس 
الــــوزراء) بــــأن وجه إليــــه األلفــــاظ الواردة

 بالتحقيقات وكان ذلك بســــبب تأديته ألعمال 
وظيفته.

  كانت محكمــــة أول درجة قد قضت بحبس 
الفضالة ملدة ٣ أشهر مع الشغل والنفاذ عن سب 
رئيس الوزراء كما غرمته مبلغ ١٥٠ دينارا عن 
تهمة إهانة موظف عام وأمرت بإحالة الدعوى 
املدنيــــة إلى احملكمــــة املختصــــة. إال أن دائرة 
اجلنح املستأنفة عدلت احلكم واكتفت بحبسه 

١٠ أيام. 

داخـــل البالد، وان إشـــهار 
االحتـــاد، كونه ليس مكمال 
جلمعية احملامني، وليس فرعا 
من فروعها، فإنه ســـيؤدي 
إلى التضـــارب في الالئحة 
الداخلية اخلاصة باالحتاد 
وقانون تنظيم مهنة احملاماة 
وسيكون له تأثير سلبي على 

جمعية احملامني.
العيســـى ان قرار    وأكد 
إشـــهار احتـــاد للمحامني 
القصـــد منه شـــق وحدة 
احملامني وإضعاف جمعهم 
وإنشاء كيان مواز ملواقفهم 
املشـــكالت  إزاء  القويـــة 
التـــي تواجه مهنه احملاماة 
لتيسير سبل التقاضي على 
املواطنني وحتقيق استقالل 
القضاء والدفاع عن احلقوق 

واحلريات. 

وليـــس إلى قرار اإلشـــهار، 
مضيفا ان االحتاد مازال قائما 
وسيستمر في ممارسة أعماله. 
مؤكدا أنه سيطعن على احلكم 

بالتمييز.
العيســـى    كان احملامي 
قد رفـــع هذه الدعوى أثناء 
رئاسته ملجلس إدارة جمعية 
احملامني الكويتية. وقد قرر 
في صحيفة الدعوى املرفوعة 
منه ضد وزير الشؤون بشأن 
إلغاء قرار إشهار االحتاد بأن 
القرار أهدر حقوق اجلمعية 

واحملامني املقيدين فيها.
  وأضاف العيسى ان القرار 
جاء مضرا مبصالح احملامني 
وباجلمعية، حيث فوجئنا 
بإشهار االحتاد دون أخذ رأي 
مسبق من اجلمعية كونها هي 
اجلهة املنوطة بأعمال احملاماة 

الدائـــرة اإلدارية   ألغت 
الثانية مبحكمة االستئناف 
أمس حكـــم محكمـــة أول 
القاضي بإشـــهار  درجـــة 
احتـــاد مكاتـــب احملامـــني 
وقضت بإلغاء قرار وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
ورفض دعوى التعويض في 
الدعوى املرفوعة من رئيس 
جمعية احملامني السابق عمر 

العيسى.
  وعقـــب صـــدور احلكم 
صرح العيسى لـ «األنباء» 
بأن هـــذا احلكـــم تاريخي 
ويؤكد ان جمعية احملامني 
الكويتية هي املمثل الشرعي 
الوحيد جلميع احملامني في 

الكويت.
انـــه مبوجب هذا    وأكد 
احلكم على جميع اجلهات 
الرسمية التي كانت تتعامل 
مع االحتـــاد، ومنها احتاد 
احملامني العـــرب، بالتوقف 
التعامل معـــه النتهاء  عن 
صفته القانونية، مضيفا: أنه 
يزف البشرى لكل احملامني 

الكويتيني.
  من جانبه، صرح رئيس 
احتاد مكاتب احملامني احملامي 
ناصر الهيفي بأن احلكم ال ميس 
وجود االحتاد ألن كيان االحتاد 
مستند إلى نصوص القانون 

 احملامي عمر العيسى احملامي ناصر الهيفي 

 اإلعالم األمني: ٨ حاالت وفاة 
  خالل يناير ناتجة عن تعاطي المخدرات

 إصابة مصري في تماس كهربائي 

 سرقة جوازات سفر وتبادل شتائم

 «الطب الشرعي في البحث الجنائي»
  اختتم في اإلدارة العامة لألدلة الجنائية 

  ذكرت اإلحصائية الشهرية حلاالت الوفيات اجلنائية الصادرة 
عن اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية نتيجة لتعاطي املخدرات خالل 
شهر يناير ٢٠١١ شهدت عدد ٨ حاالت وفاة من بينهم ٦ مواطنني و٢ 
وافدين. وأكدت إدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية على أن املخدرات 
هي طاعون العصر وانها تلحق أبلغ األذى والضرر باملجتمع خاصة 
شبابه وهم ثروته احلقيقية في احلاضر واملستقبل.. ودعت الى 
التكاتـــف لدعم اجلهد الكبير الذي تقوم به اإلدارة العامة ملكافحة 

املخدرات في هذا الشأن. 

 قال املنســـق االعالمي في ادارة الطـــوارئ الطبية عبدالعزيز 
بوحيمـــد ان وافدا مصريا اصيب بحـــروق ونقل في حالة خطرة 
الى مستشـــفى الفروانية جراء اصابته بصاعق كهربائي، مشيرا 
الى ان سيارة اسعاف نقلت املصاب من موقع احلادث في خيطان 

الى مستشفى الفروانية. 

 هاني الظفيري
  تقدم مســـؤول باحدى الشـــركات في منطقة الشويخ صباح 
امس ببالغ عن تعرض مركبته للكســـر واالســـتيالء على حقيبة 
تخص الشركة وبها جوازات سفر خاصة باملوظفني ومت تسجيل 

قضية.
  من جهة اخرى تقدم وافد اردني الى مخفر الشـــويخ وابلغ عن 
تعرضه لالعتداء من قبل شـــخص ال يعرفه داخل شـــارع الزينة 
دون ان يعرف اسباب اقدام الشخص الذي زود رجال األمن برقم 
لوحة مركبته في االعتداء عليه بالضرب كما تبادل مواطن ووافد 
عربي الشـــتائم على طريق كندادراي مســـاء امس بعد ان اختلفا 
على احقية أولوية الطريق ليتجه كل منهما الى مخفر الشـــويخ 

وسجلت قضية تبادل سب وقذف.
  على صعيد اخر تعرضت ســـيارة مواطن للسرقة في منطقة 
حولي وابلغ صاحبها عن ســـرقة الب توب و٢٠٠ دينار بعد كسر 

زجاجها اجلانبي. 

 اختتم في اإلدارة العامة لألدلـــة اجلنائية البرنامج التدريبي 
حول «الطب الشـــرعي في البحث اجلنائي» والذي شارك فيه ١٠ 

ضباط صف من اإلدارة العامة لإلطفاء.
  وقد حاضر في البرنامج محاضرون من معهد الكويت للدراسات 

القضائية واإلدارة العامة لألدلة اجلنائية.
  ويهدف هذا البرنامج الى تعريف املشاركني بالفكرة العامة عن 
إدارة الطب الشـــرعي وطبيعة عملها وكذلك ربط الطب الشرعي 
باجلهات الرسمية ذات العالقة من خارج وزارة الداخلية، باإلضافة 

الى ذلك أهميتها في تطبيق العدالة.
  وقد أثنى املشـــاركون على جهود العاملني في األدلة اجلنائية 
وما تضمنه البرنامج من معلومات قيمة تساعدهم في أداء عملهم 
بالصورة املثلـــى، ويأتي هذا البرنامج ضمن املوســـم التدريبي 

٢٠١١/٢٠١٠ اخلاص بوزارة الداخلية.
  هذا وقام مساعد مدير عام اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية العميد 
عدنان محمود الباقر بتكرمي املتدربني، متمنيا لهم التوفيق في عملهم 
والنجاح في مهامهم وان يكون البرنامج قد عاد عليهم باملزيد من 

العلم واملعرفة حتى يكون ذلك حافزا لهم في املستقبل.
  كما توجه بالشكر للمحاضرين مثنيا على جهودهم في إجناح 
البرنامج وما تضمنته احملاضرات من مواد علمية وثقافية متخصصة 

في هذا الشأن. 

 «اإلطفاء» تحرر ٥٠ مخالفة سوء تخزين في الفروانية

 .. وقدمت عروضاً بحرية وبرية بالسلم العمالق 

 معروضات في مخارج االسواق التجارية 

 عرض باضخم سلم اطفاء في العاصمة 

 شـــن فريق تفتيـــش إطفاء 
محافظة الفروانية حملة وقائية 
للكشف على األسواق الشعبية 
واملركزيـــة في منطقـــة جليب 
الشيوخ للتأكد من توافر شروط 
احلمايـــة والوقاية من احلريق 
برئاسة النقيب يعقوب كرم. وقد 
أسفرت احلملة عن حترير أكثر من 
٥٠ مخالفة لهذه األسواق لتصحيح 
وإزالة املخالفات والتي تنوعت بني 
عدم وجود رخصة إطفاء، وسوء 
تخزيـــن وتكديس البضائع في 
ممرات الهروب ومخارج الطوارئ، 
وإغالق أبواب الطوارئ، ووجود 
تقطيعات غيـــر معتمدة، وعدم 
توافر صيانة ملعـــدات مكافحة 
احلريق واإلنـــذار. وقال العقيد 
خالد العجمي ان اإلدارة العامة 
لإلطفاء ممثلـــة بقطاع الوقاية 
ستستمر في حمالتها التفتيشية 
على جميع املباني واألنشـــطة 
في جميع احملافظات ملا تشكله 

 شــــاركت اإلدارة العامــــة 
لإلطفــــاء ممثلة فــــي منطقة 
اإلطفاء البحري ومركز املواد 
اخلطرة ومركز اإلنقاذ الفني 
وإدارة العالقات العامة واإلعالم 
في كرنڤال افتتاح مهرجان هال 
فبراير والذي أقيم في شارع 
سالم املبارك مبنطقة الساملية. 
وقد قدمت العديد من العروض 
للجمهور الكرمي بهذه املناسبة، 
كما قدم رجال إطفاء مركز املواد 
اخلطرة شرحا للجمهور الكرمي 
املواد اخلطــــرة وكيفية  عن 
التعامل. معها كما شــــاركت 
منطقــــة اإلطفــــاء البحــــري 
بشرح عن الزوارق البحرية 
وكيفية التعامل مع االخطار 
في البحر، كما شــــارك مركز 
الفني بعرض للسلم  اإلنقاذ 
العمالق واالنخراط باحلبال 
مما أثار إعجــــاب العديد من 
مرتادي االحتفال الذي جتمعوا 
العروض، مما  ملشاهدة هذه 
أضفى جوا من املتعة بني زوار 

الكرنڤال.
  وشارك في العرض العقيد 
خالـــد املكراد مديـــر اإلطفاء 
البحري والرائد هاني اخلشان 
رئيس مركـــز املواد اخلطرة 
والرائد علي بن رضا والنقيب 
ماجد العتيبي والنقيب عمار 
احلبيل والنقيب عمر الكندري 
والنقيب عبد الوهاب الفرس 
والنقيب علي بن حيدر والنقيب 
مساعد القطان ومالزم أول حمد 
االنصاري ومالزم اول عبداهللا 
اشكناني ومالزم اول بدر العلي 
ومالزم اول علي الرشيد ومالزم 

اول حمد الراشد.  

هذه املخالفات من تهديد ألرواح 
وممتلـــكات املواطنني واملقيمني 
وخطر لألمن العـــام، آملني من 

املخالفني سرعة إزالة مخالفاتهم 
لتجنب أي إجراءات ميكن أن تتخذ 

ضدهم. 


