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عدل
و حماكم

محمد الدشيش
احـــال رجـــال جنـــدة االحمدي 
والفروانيـــة مواطنني الـــى االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات بعد ان تلقيا 
العالج من جرعات زائدة كادت تودي 

بحياتهما.
وقال مصدر ان مواطنا (٤٦ عاما) 

تناول مواد مخدرة في سيارته ونام 
ليبلغ املـــارة عه، ومت التحفظ على 
ادوات ومواد مخدرة داخل مركبته، 
وعلى طريق الفحيحيل الساحلي مت 
رصد مركبة يتوقف قائدها في جانب 
الطريق وتبني انه متعاط وبحوزته 

هيروين.

متعاطيان من العمرية والساحلي إلى «المكافحة»

«الجنايات» تؤجل معارضة متهمين
في قضية «أسود الجزيرة» للمرافعة 

قررت الدائرة اجلزائية الســــابعة باحملكمة 
الكلية أمس برئاســــة املستشار هاني احلمدان 
وأمانة سر ســــيد مهدي تأجيل نظر املعارضة 
املقدمة من أحــــد املتهمني في قضية أمن الدولة 
رقم ٢٠٠٥/٢ املعروفة بتنظيم «أسود اجلزيرة» 
والتي كان متهما فيها ٣٧ من الناشطني اإلسالميني 
بالقيــــام بأعمال إرهابية داخل البالد وقتل عدد 
من رجال األمن خالل مواجهات معهم جللســــة 
٩ مــــارس املقبل للمرافعة. كانت النيابة العامة 
قد أســــندت للمتهم املعارض (أ. العتيبي) أنه 
في غضــــون الفترة من أغســــطس ٢٠٠٤ حتى 
٢٠٠٥/٢/٢٠ اشــــترك في جرمية قتل املالزم أول 
حمد محمد األيوبي والرقيب أول أمين رشــــود 
الرشود واملتهم فواز اطليق العتيبي والشروع 

في قتل رجال األمن فهد زيد السمحان وبدر عادل 
املزن ومشاري يعقوب محمد وآخرين من رجال 
األمن مع سبق اإلصرار بعد وقوعها بأن قام بنقل 
وإخفاء املتهمني بارتكابها بأحد املساكن بعد علمه 
بتمام ارتكابهم لها. كما أسندت له النيابة العامة 
أنه قام بإخفاء املتهم (أ. و.) الصادر أمر بالقبض 
عليه في اجلناية رقم ٢٠٠٤/٣ أمن دولة وأعانه 

على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك.
وبتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٢٧ قضت محكمة اجلنايات 
غيابيا بحبس املتهم (أ. العتيبي) سبع سنوات مع 
الشغل والنفاذ عن التهم املسندة إليه، وبحبسه 
أربعة أشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمة األخيرة 
(حيازة أســــلحة ومتفجرات مت استخدامها في 

مقاومة رجال األمن والتهريب اجلمركي). 

محام كويتي ينهي أزمة بحارة «ليدي آنا» 
بعد مفاوضات مع ممثلهم في الكويت

بعد أن أعلنوا إضرابًا عن العمل في البحرين

جنح احملامي مزيد اليوســـف في إنهاء أزمة 
طاقم بحارة السفينة «ليدي آنا» الراسية في املياه 
اإلقليمية ململكة البحرين. وقد كان البحارة وهم 
من أصول إندونيسية قد تسببوا في قلق للجهات 
الرســـمية في مملكة البحرين، نتيجة إضرابهم 
عن العمل بسبب عدم تقاضي رواتبهم املتأخرة 
من الشركة الكويتية املالكة للسفينة، ورفضهم 
اإلبحار بالسفينة صوب املياه اإلقليمية الكويتية، 
على نحو أضر مبصالح الشركة التجارية. وقد 
أجرى احملامي مزيد اليوسف مفاوضات ناجحة 
مع ممثل البحارة في الكويت الكابنت سعد املعتوق 
وأسفرت تلك املفاوضات عن توقيع اتفاق صلح 
بحضور ممثل نقابة البحارة في مملكة البحرين 
وممثلني عن الســـفارة اإلندونيسية في مملكة 
البحرين وجانب من الصحافة البحرينية. يذكر 
أن أزمة البحارة استمرت ألكثر من ثمانية أشهر 
دون التوصل حلل يذكر، وقد تناولتها الصحف 
البحرينيـــة بالكثير من التعليق، خصوصا مع 
وجود معاهـــدات دولية حتمي مصالح البحارة 
العاملني على ظهر السفن الدولية، إلى أن أثمرت 
اجلهود التي بذلها كل من احملامي مزيد اليوسف 

صورة لطاقم البحارة في وسائل االعالم األجنبيةوالكابنت سعد املعتوق عن حل األزمة بنجاح.

المحكمة توقف ندب مدير مكتب شؤون الحج
ألغت احملكمــــة اإلدارية 
برئاسة املستشار جنيب املاجد 
قرار وزير األوقاف والشؤون 
اإلســــالمية رقــــم ٢٠٠٩/١٣١ 
املتعلق بندب رومي الرومي 
لشــــغل وظيفة مدير مكتب 
شؤون احلج ملدة عام وذلك 
في الدعوى املرفوعة من أحد 
موظفي وزارة األوقاف عبر 
البنوان  محاميه عبدالعزيز 
الذي اختصــــم كال من وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ومدير ديوان اخلدمة املدنية 
بصفتيهما وبصفته وكيال عن 

أحد قياديي الوزارة الذي تظلم من القرار املشار 
إليــــه أعاله في نفس يوم صــــدوره بكتاب إلى 
الوزير ولم يتم الرد عليه في الوقت احملدد. وذكر 
البنوان ان الرومي يفتقد الشروط الواردة في 
القرار ٢٠٠٦/٢٥ حيث يفتقد شرط املؤهل وسنوات 
اخلبرة الفعلية الالزمة لشغل الوظيفة املنتدب 
إليها فضال عن قواعد املفاضلة الواردة بالقرار 

رقم ٢٠٠٦/٧٣٦ باعتبار أنه هو 
األعلى مؤهال من املطعون على 
ندبه كما أنه األعلى في الدرجة 
الوظيفية. وردت احملكمة على 
دفع احلكومة بعدم اختصاص 
احملكمة والئيا بنظر الدعوى 
بأنه دفع غير سديد بناء على 
قرار الندب املطعون فيه وهو 
في حقيقته قرار بالترقية وفقا 
للمادة الثالثة من القرار رقم 
٢٠٠٦/٢٥ ومن ثم تقضي تلك 
الدائرة بنظره ويتعني معه 
إلى  الدفع. وأشــــارت  رفض 
أن القرار لم يثبت نشره في 
اجلريدة الرسمية ويجب أن تتوافر في املوظف 
املرقى الشروط التي نص عليها ديوان اخلدمة 
املدنية في القرار ٢٠٠٦/٢٥ وال يجوز اخلروج عنه، 
وتبني أن املطعون ضده يفتقد لشرط اخلبرة حيث 
لم يستكمل ١٤ سنة خبرة فعلية بعد حصوله 
على املؤهل املتوســــط، وبالتالي يكون القرار 

املطعون فيه مخالفا ملا وصفه املشرع.

تبرئة مواطن من تعاطي المخدرات
قضت محكمة اجلنايات 
برئاســــة املستشــــار هشام 
عبداهللا وعضوية القاضيني 
سلمان السويط ومحمد املشد 
وأمانة سر محمد عبداللطيف 
ببراءة مواطن من تهم حيازة 
مادة احلشــــيش واملؤثرات 
التعاطي  العقليــــة بقصــــد 
ومقاومة رجال األمن وقيادة 
مركبــــة حتت تأثيــــر املواد 
املخــــدرة وجتاوز االشــــارة 
احلمــــراء وقيــــادة املركبة 
برعونة وتفريط وعدم حمل 
رخصة قيادة وأمرت مبصادرة 

املضبوطات. وقد حضر مع املتهم الثاني احملامي 
بشار النصار من مجموعة اخلشاب القانونية 
ودفع ببطالن استيقاف املتهم لعدم توافر حاالته 

حيث ان املتهم لم يضع نفسه 
في موضع الشك والريبة مبينا 
أن املتهم كان يقود مركبته ولم 
يقم بأي فعل من األفعال التي 
تبيح لرجال الضبط استيقافه 
حتى وان افترضنا أنه جتاوز 
االشارة احلمراء. ودفع النصار 
بكيدية االتهام وتلفيقه حيث 
ان املتهم لم يتجاوز االشارة 
احلمراء ولم يقاوم رجال األمن 
أو يعتــــدي عليهم وان هناك 
عداوة سابقة بينه وبينهم وهم 
اختلقوا هذه الرواية الضفاء 
املشروعية على االستيقاف 
والقبض والتفتيش الباطل، وختم دفوعه ببطالن 
أخذ عينة دم وبول املتهم وبطالن احالته لألدلة 

اجلنائية وعدم التعويل على نتيجة التقرير.

احملامي بشار النصار

مدفأة أودت بحياة طفل وحولت منزل أسرته إلى ركام

النيران وقد التهمت محتويات املنزل

هاني الظفيري
تســــببت مدفأة في احتراق منزل ووفاة طفل 
مبنطقة العيون وقام رجال مركز اطفاء اجلهراء 
احلرفي بإخماد ألسنة اللهب وإخراج افراد األسرة 
من منزلهم وسجلت قضية. وقال مصدر ان بالغا 
ورد من مواطن الى غرفة عمليات وزارة الداخلية في 
الساعة الواحدة بعد منتصف الليل يفيد بتعرض 
منزل لالحتراق وتصاعد االدخنة منه ليهرع على 
الفور مدير امن اجلهراء العميد محمد طنا والعقيد 
فالح محسن واملقدم عناد القحص والنقيب غنيم 
الظفيري ورجال االطفــــاء الذين اقتحموا املنزل 
الكائن فــــي منطقة العيون وحتديــــدا في قطعة 
٢ واخمدوا ألســــنة اللهب واخرجوا الطفل الذي 
كان متأثرا باستنشاق الدخان، حيث اسعف الى 
مستشــــفى اجلهراء إال انه لفظ انفاسه االخيرة 
وعليه مت تســــجيل قضية. وقــــد حولت النيران 

املنزل الى ركام.

هروب إثيوبية بعد والدة طبيعية  
وإندونيسية أخفت عالقة بربط البطن

محامي الوسمي سجل قضية في مخفر الصليبخات: القوات 
الخاصة أساءت استخدام السلطة بالتعامل مع  موكلي

وفاة مواطن ومجهول في حادثين

محمد الجالهمة
قامت خادمة اثيوبية مساء امس بالهروب من مستشفى الفروانية 
بعد أن أجنبت مولودا ذكرا، وذكر املصدر ان خادمة اثيوبية تعمل 
لدى مواطنة في منطقة االندلس قد أبلغت كفيلتها بأنها تعاني من 
آالم في البطن مما اضطر كفيلتها الى مراجعة مستشفى الفروانية، 
حيث ذهلت املواطنة بعد ابالغها من قبل الدكتور ان اخلادمة حامل 
وعلى وشك الوالدة ومت إدخالها الى قسم الوالدة ووضعت مولودا 
ذكرا، ولكن كانت املفاجأة ان اخلادمة فرت هاربة من املستشفى الى 
جهة غير معلومة، ومت ابالغ رجال مباحث الفروانية بالواقعة، وجار 
البحث عنها للتحقيق معها عن املتسبب في حملها، حيث ذكر املصدر 

ان حتقيقات رجال املباحث األولية أسفرت عن ان احلمل سفاح.
من جهة اخرى، احتجزت وافدة اندونيسية داخل مستشفى اجلهراء 
متهيدا للتحقيق معها والوقوف على هوية الشخص الذي أقامت معه 
عالقة محرمة وأثمرت تلك العالقة مولودا، وكانت اخلادمة نقلت في 

حالة والدة، وتبني انها كانت تخفي عالمات الوالدة بربط بطنها.

تقدم محامي د.عبيد الوسمي 
ببالغ لتسجيل قضية في مخفر 
الصليبخات حملـــت عنوان 
«إســـاءة اســـتخدام السلطة 
واعتداء بالضرب». وقال مصدر 
أمني ان محامي الوسمي أبلغ 
ان موكلـــه تعـــرض لالعتداء 
أثناء حضوره ندوة أقيمت في 
ديوان احلربش، واتهم عقيدا 
فـــي القوات اخلاصـــة وعددا 
من ضباط الصـــف باالعتداء 
على موكله بالضرب وإساءة 

استخدام سلطاتهم.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
لقي مواطن (٢٧ عاما) مصرعه على طريق الدائري السابع السريع 
مساء أمس اثر حادث تصادم ثالثي وسجلت قضية. وقال مصدر أمني 
ان املواطن كان في طريقه باجتـــاه اجلهراء حيث افلت مقود مركبته 
ليصطدم بشاحنة كانت متوقفة على جانب طريق الدائري السادس، مما 
أدى الى اصطدام مركبة به من اخللف، ليبلغ أحد املارة عمليات الداخلية 
والتي توجه رجالها ورجال الطوارئ الطبية الى موقع احلادث، حيث 
تبينت وفاة املواطن وإصابة آخرين وســـجلت قضية ومت ترك اجلثة 
الى رجال الطب الشرعي. من جانب آخر، لقي شخص مجهول الهوية 

مصرعه نتيجة حادث تصادم على دوار منطقة كبد مساء أمس.
من جهة أخرى، شــــن رجال أمن اجلهراء حملة موسعة في محيط 
دوارات محافظة اجلهراء التي يســــتخدمها املستهترون لالستعراض 
مبركباتهم والتشفيط واالستهتار والرعونة واسفرت احلملة عن ضبط 

٢٠ شابا وحجز ١٥ مركبة في مديرية أمن اجلهراء.

عسكري مزّور سلب مصريًا ٢٧٠ دينارًا
وآسيويان ُسلبا في الصليبية والصليبخات

قال وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون العمليات قائد قيادة 
العمليات باللجنة األمنية لالحتفاالت الوطنية اللواء د.مصطفى 
الزعابي ان وزارة الداخلية أعدت خطة أمنية متكاملة الحتفاالت 
الكويت بالعيد الوطني اخلمسني، وذكرى يوم التحرير العشرين، 
ومرور خمس ســــنوات على تولي صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد مقاليد احلكم.
وأملح اللواء د.الزعابي الى انه بناء على اخلطة األمنية لوزارة 
الداخلية مت توزيع املهام والواجبات على القطاعات املشــــاركة 
باخلطة ملنع االنفالت الســــلوكي وأي تصرفات غير مســــؤولة، 
واحلفاظ على األمن والنظام العام وحتقيق السيطرة واالنضباط 
أثناء إقامــــة االحتفاالت بأنواعها في جميع احملافظات واملواقع، 
اما اجلانــــب اآلخر في اخلطة فهو التعامل مــــع أي حالة أمنية

مهما كان مستواها وفقا لإلجراءات القانونية املعتمدة واملعمول 
بها.

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
اقدم شــــابان على سلب وافد هندي اجلنسية من 
امام منزله في منطقة الصليبخات مستخدمني دراجة 
نارية في عملية سلبهما للوافد الذي اجته الى مخفر 
صليبخــــات وزود املجني عليه رجال االمن ببيانات 
الدراجة التي استخدمت في االستيالء على ٩٠ دينارا، 

وسجلت قضية احيل ملفها الى رجال املباحث.
من جهة اخرى فقد تقــــدم وافد هندي الى مخفر 
الصليبية مبلغا عن تعرضه الى السلب من قبل ثالثة 

اشخاص في مزارع الصليبية وسجلت قضية ومن 
جانب آخر فقد تعرض وافد مصري اجلنســــية الى 
السلب من قبل شخص ادعى انه عسكري في وزارة 
الداخلية مبنطقة ابوحليفة. وقال املصدر ان الوافد 
املصري وهو يعمل حارس عمارة فوجئ بشخص يقف 
امام بناية يقوم على حراســــتها طالبا منه الصعود 
الى ســــيارته بعد ان ابرز هويته العسكرية ليمتثل 
الوافد ألوامر الشخص الذي متكن من سلب حافظة 

نقود بها ٢٧٠ دينارا، وسجلت قضية.

إعداد: مؤمن المصري

الزعابي: خطة االحتفاالت تضبط التصرفات 
وتمنع االنفالت السلوكي

اللواء د.مصطفى الزعابي

«أجيليتي» كّرمت رجال «اإلطفاء» و«الداخلية»
لجهودهم في إخماد حريق «المخازن»

«المكافحة» تلقي القبض على باكستاني
 بـ ٣١ كيلوغرام حشيش وأفيون

المتهم مقيم في الكويت منذ مولده واعترف بجلبها عن طريق البحر

أحبــــط رجــــال اإلدارة العامة ملكافحة 
املخــــدرات بقيــــادة اللواء الشــــيخ احمد 
اخلليفة محاولة ضخ نحو ٣١ كيلوغراما 
من مادتي احلشيش واألفيون وذلك بعد 
ضبط باكستاني متلبسا باجلرم، وهو مقيم 
في الكويت منذ والدته لكون أمه كويتية. 
وقال مصدر أمني ان إدارة العمليات والتي 

يرأسها العقيد محمد الهزمي ومساعده الرائد 
محمد قبازرد تلقــــت معلومات عن جلب 
الباكستاني للمخدرات ليتم استصدار إذن 
نيابي ومداهمة شقة الباكستاني في بنيد 
القار ليتم العثور على ٣٠ كيلوغرام حشيش 
و١ كيلوغرام أفيون، واعترف املتهم بأنه 

جلب املخدرات بحرا لالجتار بها.

أقامت شركة أجيليتي أمس حفل تكرمي لرجال اإلطفاء 
والداخليـــة، تقديرا منها ملســـاهمتهم الكبيرة والفعالة 
وجهودهـــم املتميـــزة في إخمـــاد احلريق الـــذي اندلع

في احد مستودعات الشركة الشهر املاضي.
وأقيم احلفل بحضور املديرين التنفيذيني من أجيليتي 
وقيادات من اإلدارة العامـــة لإلطفاء ورجال اإلطفاء من 

مراكز إطفاء متعـــددة، حيث مت توزيع أكثر من ٤٠ درع 
تكرمي ملمثلي هذه املراكـــز ووزارة الداخلية تعبيرا عن 

الشكر والتقدير جلهودهم.
وفي كلمة بهذه املناســـبة، قدم رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في أجيليتي طارق ســـلطان، الشـــكر 
لرجال اإلدارة العامة لإلطفاء وكل من ساهم في مكافحة 

النيران التي نشبت في مستودع الشركة، وإخمادها في 
وقت قياسي ما قلل اخلسائر ومنع احلريق أن ميتد إلى 
مستودعات الشركة واملناطق املجاورة، حيث ثمن سلطان 
جهود هؤالء الرجال الذين يضحون بأنفســـهم من أجل 
حماية أرواح املواطنني وممتلكاتهم، قائال: «ان هذا احلفل 

إمنا هو تكرمي وشكر وتعبير منا عن االمتنان».

اللواء جاسم املنصوري وقيادات اإلطفاء مع طارق سلطان وفريق العمل بـ «أجيليتي» اللواء جاسم املنصوري يتسلم درع التكرمي من طارق سلطان

احملامي عبدالعزيز البنوان 

د.عبيد الوسمي


