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عدل
و حماكم

 ذكرت االحصائية الشـــهرية حلاالت الوفيات غير 
اجلنائية «حوادث السيارات» الصادرة عن االدارة العامة 
لالدلة اجلنائية ان الفترة من ١ - ٢٠١١/١/٣١ شهدت (٢٨) 
حالة وفاة من بينهم ١٢ مواطنا، و١٥ غير كويتي وآخر 

مجهول الهوية.
  واعربت ادارة االعـــالم األمني بوزارة الداخلية عن 

اسفها حلاالت الوفيات غير املتوقعة. 

 ٢٨ حالة وفاة جراء حوادث مرورية في يناير 

 إعداد: مؤمن المصري 

 رفض دعوى بطالن انتخابات غرفة التجارة 

 تأجيل نظر دعوى جمال الشومر لجلسة ١ مارس 

 شكوى جديدة ضد أمن األحمدي لتهديد األهالي
 أعلن رئيس جلنة أهالي منطقة األحمدي 
قطعة ١ املتضررين من تسرب الغاز احملامي 
عيدان اخلالدي عن تقدمه بشــــكوى رسمية 
للنائب العام بعد تعسف رجال األمن مبنطقة 
األحمدي وقطع الكهرباء من دون حكم قضائي 
عن منطقــــة األحمدي من قبل اللجنة األمنية 

بعد تهديد األهالي. وقال اخلالدي في تصريح 
صحافي: واآلن أهل األحمدي من أطفال وعجائز 
بال كهرباء، فهل يعقل مثل هذا التصرف الغريب؟ 
وهل إحلاق الضرر بأهالي األحمدي جزء من 
حل املشكلة التي حتدثنا عنها كثيرا ومازال 

اخلطر مستمرا؟ 

 قــضت الــدائرة التجارية 
الكلية  السادســــة باحملكمة 
برئاســــة املستشــــار خالــــد 
اخلرافي امس بعدم اختصاصها 
في الدعوى املقامة ضد رئيس 
مجلس الوزراء ووكيل وزارة 
التجارة والصناعة ورئيس 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
والتي تطالب بالغاء وبطالن 
نتيجة انتخابات غرفة التجارة 
والصناعة للدورة الـ ٢٥ لعام 
٢٠١٠ واعتبارها كأن لم تكن. 
وتخلص الدعوى في ان احد 

املرشــــحني الســــابقني لعضوية الغرفة وهو 
محام ايضا اقام الدعوى مطالبا بالغاء وبطالن 
انتخابات غرفة جتارة وصناعة الكويت للدورة 
الـ ٢٥ لسنة ٢٠١٠ وعدم االعتداد بها تأسيسا على 
بطالن تشكيل جلنة االشراف على االنتخابات 
ولوجود اسماء ممن يحق لهم االنتخاب ضمن 
اعضاء اللجنة املشرفة، ومخالفة نص املادة ٢٧ 
من النظام الداخلي للغرفة وعدم تشكيل اللجنة 
وفقا ملا تطلبه القانون والدستور ومخالفة ذلك 
التشكيل للقواعد العامة في عملية الترشيح 

من افتقاد احلياد واالستقاللية 
ألعضاء جلنة االشراف على 
االنتخــــاب. وأخــــذت هيئة 
احملكمة بدفوع الغرفة و التي 
بينت خاللها عدم اختصاص 
احملاكم بنظر النزاع، مشيرة 
الى ان املــــادة ٢٢ من قانون 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
الصادر عام ١٩٥٩ نصت على 
ان تقدم الطعون في انتخاب 
االدارة خالل مدة ١٥  مجلس 
يوما مــــن نهايتها الى جلنة 
تســــمى «جلنــــة الطعون» 
واملكونة من قاض من احملكمة وعضوين من 
الغرفة يعينهم مجلس االدارة بشرط أال يكونوا 
من اعضاء مجلس االدارة ويكون قرار اللجنة 
نهائيا. وأوضح وكيل الغرفة احملامي عبداهللا 
الكنــــدري في مذكرة الدفاع ان قانون انشــــاء 
الغرفة حدد طريق الطعن في انتخاب مجلس 
االدارة وجعلــــه من اختصاص جلنة الطعون 
وجعل قرارها الصادر فيها نهائيا ومن ثم فإن 
الطعن املاثل قد اقيم امام احملكمة الكلية رغم 

انها غير مختصة بنظر ذلك الطعن. 

 قررت الدائرة العشـــرين مبحكمة اجلنح برئاسة 
القاضي سليمان حمادة تأجيل نظر الدعوى املرفوعة 
ضد االعالمي جمال الشومر واملتهم فيها مبمارسة النصب 
واالحتيال وممارســـة مهنة الطب من دون ترخيص 

جللسة االول من مارس املقبل للدفاع واالستعداد.
  وقد حضر مع الشـــومر أمس محاميه علي محمد 
العلي وطلب أجال لالستعداد والدفاع. كان العلي خالل 
اجللســـة املاضية قد ترافع عن موكله مقررا أنه منذ 
فجر التحقيقات حتى تاريخ حجزه لم تتوافر الظروف 
املناســـبة والطبيعية ومنها االستماع الى العديد من 
الشهود الذين أبدوا رغبتهم في االدالء بشهادتهم باالضافة 
الى أن جميع أقوال الشومر في التحقيقات كانت وليدة 

االكراه أثناء حجزه. 

 احملامي عبداهللا الكندري 

 احملامي علي محمد العلي 

 أمن األحمدي نّفذ أكثر من  ٢٥ ألف مهمة خالل ٢٠١٠ 
و ضبط ٢٣٧٩ مخالفًا و٩٢٩٢ مخالفة مرورية

 محمد الدشيش
  اوضحت إحصائية اعدها قطاع 
االمن العام عن نشاط دوريات االمن 
في احملافظات الست باإلضافة الى 
ادارة املهام اخلاصة أوضحت تربع 
مديرية امن االحمدي باملرتبة االولى 
بامتياز وبفارق كبير عن مديريات 
األمن األخرى في النشاط اليومي 
خالل عام ٢٠١٠ وذلك بإشراف من 
قبل مدير عام امن االحمدي اللواء 

عبدالفتاح العلي. 
  واشارت اإلحصائية الى حصول 
مديرية امن االحمدي والتي يرأسها 
اللواء عبدالفتاح العلي حصلت على 
املرتبة االولى على املرتبة االولى من 
خالل قيامها بـ «٢٥٣٦٨» مهمة امنية 
خالل عام ٢٠١٠ منها اقامة «١٨٧٩» 
نقطة تفتيش ضبط خاللها على 
«٢٥» شخصا مطلوبا جنائية و٩٤ 
مطلوبا مدنيا وضبط «٤٣» شخصا 
باجلرم املشهود ومبحاولة سرقة 
وضبط «٥٥٣» وافدا مسجال ضدهم 

حالة ثبوت دوريات باالضافة الى 
«١٧٦٧» حالة اخرى. 

  ولفتـــت اإلحصائيـــة الى ان 
مديرية امن حولي حصلت على 
املرتبة الثانية من خالل قيامها بـ 
١٣٧٥٣ مهمة ومديرية امن مبارك 
باملرتبـــة الثالثـــة ١٣٦٣١ مهمـــة 
الفروانية باملرتبة  ومديرية امن 
الرابعة بقيامها بـ  «١١٢١٠» مهمات 
متنوعة وحصلت املهام اخلاصة 
التابعة الدارة عمليات قطاع االمن 
العام املرتبة اخلامسة بـ  «٩٧٦٤» 
مهمـــة امنية وجـــاءت العاصمة 
باملرتبة السادسة من خالل قيامها 
بـ  ٩٥٩٩ مهمـــة وجاءت مديرية 
امن اجلهراء في املرتبة السابعة

بـ «٦٨٨١ مهمة». هذا ومتكن رجال 
امـــن االحمدي مـــن ضبط تاجر 
للخمور في منطقة املنقف امس 
وعثر معه على اكثر من ١٠٠ زجاجة 
خمر واحيل الـــى االدارة العامة 

ملكافحة املخدرات. 

قضايا تغيب كما مت ضبط «٢٣٧٩» 
وافدا بدون إقامة وضبط «٣٤٥٢» ال 
يحملون إثباتات شخصية وتوقيف 
«٢٣٨» ســــيارة مطلوبة وحترير 
«٩٢٩٢» مخالفة مرورية والتوجه 
الى «٦٢١» حادث مروري والتوجه 
واملساعدة لـ «٢٦٦٠» حالة والتوجه 
وفض مشاجرة لـ  «١٠١» و«٢٢٦٢» 

 تصدّر المرتبة األولى في قطاع األمن العام 

 املتهم االسيوي وأمامه املضبوطات 

 اللواء عبدالفتاح العلي 

 هندسة الجيش تتعامل مع لغم 
من مخلفات الغزو في بر الصابرية 

 العشيق اعتدى على الكفيل 
فاعترفت الخادمة بعالقة محرمة 

 عبداهللا قنيص
  رغم مرور ما يقارب الــــ ٢١ عاما على الغزو العراقي على 
الكويت إال ان هناك العديـــد من األلغام التي التزال موجودة 
في صحراء الكويـــت والتي آخرها كان يوم أمس حينما أبلغ 
مواطن عمليات الداخلية عن وجود أحد األلغام في بر الصابرية، 
ليتجه رجال األمن ورجال هندسة اجليش الى املكان، وسجلت 

قضية.
  وقال مصدر امني ان مواطنا كان برفقة أسرته خرج للتنزه 
في بر الصابرية وعثر أحد أفراد األسرة على جسم غريب فأبلغ 
به والده املواطن الذي بادر باالتصال على عمليات الداخلية، 
حيث مت إبالغ مدير أمن اجلهراء العميد محمد طنا والذي بدوره 
أمر رجال األمن بالتنسيق مع هندسة املتفجرات والتوجه الى 

موقع البالغ ليتم إبطال مفعول اللغم والتخلص منه. 

 تقدم مواطن إلى مخفر الصليبخات مصطحبا خادمته اآلسيوية 
التي عثر على صديقها في  منزلهم الكائن مبنطقة الدوحة بعد أن  
هرب العشيق، واعترفت اخلادمة أمام رجال األمن بعالقة محرمة 

بينهما وبني سيالني.
  وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان املواطن سمع صوتا غريبا 
في غرفة اخلادمة وباستطالعه األمر فوجئ بشخص يدفعه ويفر 
هاربا من منزله مبنطقة الدوحـــة لتنهار الوافدة باكية وتعترف 
بالعالقـــة التي كانت تربطها بالوافد الذي كان بداخل غرفتها ومت 
تسجيل قضية أحيل ملفها لرجال املباحث لضبط اجلاني وسجلت 

قضية. 

 مباحث الهجرة أحبطت محاولة هروب ٣ 
إثيوبيات بعد االستغاثة بحريق وهمي

 أمير زكي
  استطاع رجال مباحث الهجرة 
بقيادة اللواء عبداهللا الراشد إحباط 
محاولة هروب ٣ آسيويات من داخل 
نظارة مباحث الهجرة، حيث ادعني 
وجود حريق داخل النظارة وبدأن 
في استخدام طفايات احلريق إليهام 
رجال املباحث بأن هناك حريقا فعليا. 

وقال مصدر أمني ان عددا من رجال 
مباحث الهجــــرة وأثناء تواجدهم 
داخل مخفر املباحث فوجئوا بصراخ 
مصدره نظارة النساء، حيث سارعوا 
الى استطالع ما يحدث وتبني وجود 
استخدام مطفأة احلريق. وأضاف 
املصدر: مت تنفيذ خطة بشأن التعامل 
مع مثل هذه االحداث وتأمني عدم 

هروب الســــجناء وبعد السيطرة 
على احلادث والتحقيق في الواقعة، 
كشفت التحقيقات عن ان ٣ اثيوبيات 
افتعلن احلادثة اعتقادا منهن انهن 
سيتمكن من الفرار. وأشار املصدر 
الالتي خططن  ان االثيوبيات  الى 
للهرب محتجزات على ذمة التحقيق 

ملخالفة قانون االقامة. 

 نيابة الفروانية تسجل انتحار آسيوي كقتل 
عمد وتطلب إجراء تحريات حول القضية

 هاني الظفيري
  أمر وكيل نيابة الفروانية بتسجيل واقعة انتحار 
آسيوي في الفروانية باعتبار القضية قتل عمد، وذلك 

بانتظار ما ينتهي اليه تقرير الطب الشرعي.
  وقال مصدر امني ان بالغا ورد عن انتحار آسيوي 
في خيطان، وفور تلقي البالغ سارع مدير امن محافظة 
الفروانية العميد غلــــوم حبيب وقائد املنطقة وليد 
شــــهاب الى جانب وكيل النيابــــة حيث وجدت جثة 

آلسيوي معلقة.
  وأضاف املصدر ان وكيل النيابة رصد آثارا تدعوه 
الى طلب املزيد من التحريات حول الواقعة، مشيرا الى 

ان وجهة نظر وكيل النيابة لم يطلع عليها احد.
  من جهة اخرى، نقلت وافدة وآسيوي الى مستشفى 
البابطني الصابتهما بحروق بالغة في غرفة يقطنان 
بهــــا في الصليبخات، ولم تعرف العالقة التي تربط 

اآلسيوي باآلسيوية واسباب ما حدث لهما. 

 حروق بليغة آلسيوي وآسيوية في الصليبخات 

 استخدمن مطفآت الحريق بالنظارة 

 التفتيش الصناعي يخطر أصحاب ٣٠٠ قسيمة 
بعدم جواز معيشة وافدين بداخلها

 أســـفرت حملة قام بها فريق عمل النشاط 
الصناعي من إدارة التفتيش واملتابعة بقطاع 
الوقاية فـــي االدارة العامة لإلطفاء عن اخطار 
٣٠٠ من اصحاب املنشآت الصناعية في منطقة 
الشويخ، بعدم جواز االقامة واملعيشة بداخلها، 

وجاءت االخطارات تلك في اعقاب حملة شنتها 
االدارة العامة لإلطفاء على عدد كبير من املنشآت 
مســـاء امس األول، هذا وأشـــرف على احلملة 
مراقب التراخيص واملتابعة في إدارة التفتيش 

العقيد خالد العجمي. 

 «األدلة الجنائية»: نوظف علوم الجينات الوراثية
  لكشف الجريمة واالستعراف الجنائي

 واصــــل الوفد األمني األردني برئاســــة 
املقدم ركن فيصل عبدالكرمي الزيدان زيارته 
لقطاعات وزارة الداخلية، حيث قام بزيارة 
إلى كلية األمــــن الوطني أمس وقد كان في 
اســــتقبالهم مدير عام كلية األمن الوطني 
باإلنابة العميد فوزي الســــويلم، ومديرو 
اإلدارات التابعة للكلية، وقد اصطحب العميد 
السويلم الوفد في جولة استطالعية على 

مرافق الكلية.
  ثم انتقل الوفد الى قاعة االجتماعات ومت 
عرض ايجاز خاص من قبل مدير مركز اعداد 
القادة العقيد ناصر ابراهيم احلوطي شرح 
من خالله االختصاصــــات واملهام املتعلقة 

بكلية االمن الوطنــــي واالدارات التدريبية 
األخرى. وقد اســــتعرض العقيد احلوطي 
إجنازات مركز اعداد القادة ومعهد الدراسات 
االستراتيجية االمنية وادارة اخلدمات املالية 
واإلدارية والصيانة للموسم التدريبي ٢٠٠٩ 
ـ ٢٠١٠ واملوسم التدريبي احلالي ٢٠١٠ـ  ٢٠١١. 
ومتت اإلجابة والرد على كل التســــاؤالت 
املطروحة من قبل أعضاء الوفد األردني، كما 
مت استعراض التطلعات املستقبلية لكلية 

األمن الوطني.
  وفي اخلتام مت تبادل الدروع التذكارية 
مــــن قبل مدير عــــام كلية األمــــن الوطني 
باإلنابة ورئيس الوفــــد الزائر من اململكة 

االردنية الهاشــــمية الشقيقة وسط حفاوة 
وترحيب.

  وكان مديــــر عــــام اإلدارة العامة لألدلة 
اجلنائية اللواء د.فهد الدوسري قد استقبل 
في مكتبه امس األول الوفد االمني االردني، 
وذلك بحضور مســــاعد املدير العام لألدلة 
اجلنائية العميد عدنان محمود الباقر ومديري 
اإلدارات ومساعديهم باإلدارة العامة لألدلة 

اجلنائية.
  ورحب اللواء د.الدوسري بالوفد متمنيا 
لهم طبيب اإلقامة في بلدهم الثاني الكويت 
ثم اطلعهــــم على دور اإلدارة العامة لألدلة 
اجلنائية منذ انشائها، وهو توظيف العلوم 

الطبيــــة والطبيعية من أجل خدمة العدالة 
املســــاعدة في كشــــف اجلرمية واملجرمني، 
باإلضافــــة الى جتهيزها بأحــــدث االجهزة 
والوسائل العلمية املستخدمة في هذا املجال، 
وتأهيل وتدريب مجموعة من الكوادر الوطنية 
املتخصصة. واضاف أن اإلدارة العامة لألدلة 
اجلنائية وصلت في عملها الى اســــتخدام 
وتوظيف احــــدث العلوم املتخصصة ومن 
ابرزها علوم اجلينات الوراثية وتطبيقها في 
مجال كشف اجلرمية واالستعراف اجلنائي 
واستخدام قواعد البيانات اخلاصة بنظام 
االصابع والكف ونظام االســــتعراف على 

االسلحة والذخائر. 
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 الرشيدي تعّرف على ٥ من المتهمين بقتل الميموني 
  .. والحماد: لجنة تحقيق لتحديد المسؤولية اإلدارية لهم

 النيابة عرضت المتهمين الـ ١٦ على الشاهد

  مؤمن المصري وكونا:
  قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونيـــة ووزير العـــدل ووزير األوقاف 
والشؤون االسالمية املستشار راشد احلماد 
ان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه األخير 
تشـــكيل جلنة حتقيق تضم في عضويتها 
بعض القضاة بشأن حتديد املسؤولية االدارية 
بالنسبة ملن ســـيجرى معهم التحقيق من 
العاملني بوزارة الداخلية حول قضية مقتل 

املواطن محمد امليموني ومالبساتها.
  وأكد احلماد في تصريح لـ «كونا» أمس 
ان عمل هذه اللجنة ال يتدخل في شـــؤون 
التحقيق اجلنائي الذي جتريه النيابة العامة 
مع املتهمني في هذه القضية، مشيرا الى ان 
مهمة اللجنة فقط حتديد املسؤولية االدارية 
ملن ســـيتناولهم التحقيق من العاملني في 

وزارة الداخلية.
  وأضـــاف ان مجلـــس الـــوزراء ارتأى 
االســـتعانة ببعض القضاة لعضوية هذه 
اللجنـــة وذلك حرصا على نزاهة التحقيق 
وضمانا للحيادية والشفافية، مشددا على 
ان ذلك ال يتعارض وال يتدخل في شـــؤون 
الدعوى اجلزائية لدى النيابة العامة ومهماتها 

املوكلة اليها في هذه القضية.
  في السياق نفسه وعلى مدى اكثر من ١٢ 
ساعة استكملت النيابة العامة أمس حتقيقاتها 
مع املتهمني املتورطني في تعذيب املواطن 

محمد امليموني واملتســـببني في قتله أثناء 
التعذيب باستدعاء مدير مباحث األحمدي 
العقيد عادل احلمدان ونائبه مشعل العدواني 

كشهود استدالل.
  وذكرت مصادر قريبة من التحقيقات ان 
النيابـــة العامة عرضت املتهمني الـ ١٦ على 
الشاهد (صياح الرشيدي) والذي تعرف على 
٤ من الذين قاموا بتعذيب امليموني، باإلضافة 
الى احلارس اآلسيوي الذي كان يدلك ساق 

املرحوم امليموني بعد تعذيبه.
  وقد متكن الشاهد من التعرف على كل من 
(ع.ع) و(ع.ع) و(س.ع) و(ا.ر) واحلارس 
اآلسيوي الذي كان يقوم بتدليك ساق املرحوم 
امليموني بعد تعذيبه، وحدد الشـــاهد دور 
كل من املتهمني في عملية تعذيب امليموني، 
مؤكدا ان الـ ٤ السابق ذكرهم قاموا بتعذيبه 
وتعذيب امليموني. وقرر الشاهد أن (ع.ع) 
هو الذي يعرف صاحب الســـيارة اليوكن، 
حيـــث كان أثناء التعذيب، والعصابة على 
عيني الشاهد، يسأل شخصا كان موجودا 
أثناء التعذيب: يكفي هـــذا طال عمرك، أم 
نتركهم قليـــال؟ فكان الرد: اتركهم اآلن، إال 

ان (ع.ع) أنكر ما ذكره الشاهد.
العامة  النيابـــة    وأكـــدت املصـــادر ان 
عرضت املتهمني ايضا على شاهدين آخرين 
أحدهما املدعو (أ.ع) واآلخر شـــخص من 

فئة البدون.


