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لبنانية ألبنائها قبل انتحارها:

سامحوني ..وادعوا لي باملغفرة
»سامحوني تعبتكم وياي.. انتظرت املوت 
فل���م يأت لذا قررت الذه���اب إليه.. ادعوا لي 
باملغفرة وإذا رغبتم ادفنوني في بلدي« هكذا 
كتب���ت وافدة لبنانية في العقد الس���ابع من 
عمرها رس���الة قبل وفاته���ا انتحارا بتناول 

حبوب مهدئة..
وقال مصدر أمني ان واف���دا لبنانيا أبلغ 
عم�ليات الداخلية ع���ن وفاة والدته انتحارا 
وفور تلقي عملي���ات وزارة الداخلية البالغ 

هذا وس���ارع رجال األم���ن واملباحث واالدلة 
اجلنائية.

وتبني وفاة الواف���دة جراء تناولها جرعة 
كبي���رة من احلبوب املهدئة كم���ا عثر رجال 
األمن على الرسالة التي تركتها الوافدة قبل 
ان تتن���اول كمية من احلب���وب لتتوفى بعد 
دقائق من تناولها هذه احلبوب وسجلت قضية 

باعتبارها انتحارا.
أمير زكي  ٭

ابلغ عدد من السجناء »األنباء« انهم قرروا 
تعليق اضرابهم عن الطعام ملدة ش���هر ملنح 
الس���لطات املعنية فرصة لتحقيق مطالبهم 
بخصوص شمول السجناء بالعفو وحتقيق 
املس���اواة، مؤكدي���ن انهم س���وف يعاودون 
لالضراب عن الطعام مرة اخرى اذا اس���تمر 

جتاهل مطالبهم.
يذك���ر ان عددا من الس���جناء أضربوا عن 
الطعام اخلميس الفائت وقد ابلغ الس���جناء 
وس���ائل االعالم بحدوث ح���االت اعياء فيما 

بينهم.
محمد الجالهمة  ٭

تقدمت فتاة تدرس ف���ي معهد االتصاالت 
واملالحة ببالغ الى مخفر الشويخ مبلغة عن 
سرقة 1100 دينار من حسابها البنكي. وقالت 
الفتاة انها فوجئت بسحب هذا املبلغ من حسابها، 
ولدى مراجعتها للبنك أبلغها بأن املبلغ سحب 
بواسطة شراء مصوغات ذهبية عن طريق ال� 
»كي. نت«، وس���جلت قضية تزوير في محرر 
بنكي وجار حتديد نقطة البيع لضبط املتهم او 

املتهمة في واقعة السرقة تلك. من جهة أخرى، 
تقدم مواطن الى مخفر الشويخ والتقى بقائد 
منطقة الشويخ الوسطى العقيد عبدالرحمن 
الشراح مبلغا عن تعرضه للسرقة من قبل 3 
مواطنني حددهم، مشيرا الى ان السرقة حدثت 
من قبل شركائه في مشروع جتاري، وسجلت 

قضية وجار استدعاء املدعى عليهم.
هاني الظفيري  ٭

تعاملت اإلدارة الع��امة لإلط��فاء صباح 
امس م���ع حريق هائل الته���م منزال عربيا 
مهجورا ف���ي منطق��ة ح��ولي، وق��ال مدي�ر 
ادارة العالقات العامة في االطفاء ان احلريق 
نش���ب في أش���جار بجانب املنزل املهجور، 
فتوجهت فرقة إطفاء حولي وكافحت النيران 
وعادت للمركز، وبعد عش���رين دقيقة أتى 
الب���الغ مرة أخرى بأن الني���ران امتدت الى 

املنزل املجاور.
وشدد مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم 
املق��دم خل��يل األمير عل���ى ضرورة اتباع 
وس���ائل األمن والس�����المة ف���ي التخزين، 
واستعمال األماكن اآلم��نة للتخزين، باإلضافة 
إلى ضرورة توعية األطفال مبخاطر احلريق 
وعدم ترك املواد س���ريعة االشتعال بأيدي 

األطفال.

..والسجناء علقوا إضرابهم لـ 30 يومًا

نيران األشجار أشعلت املنزل املهجور

»احلفار« خان ابتلع 86 كبسولة في كابول
وسقط في مطار الكويت بتهمة جلب مخدرات

امر مدي���ر عام االدارة العامة 
الغامن باحالة  ابراهيم  للجمارك 
حفار افغاني يدعى محمد خان الى 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
متهيدا للتحقي���ق معه ومن ثم 
احالته الى النيابة العامة بتهمة 
جلب 86 كبسولة هيروين تزن 
قرابة كيلوغ���رام الى البالد عن 
طريق البل���ع. وقال مراقب عام 

الفه���د ال���ى ان االفغاني اعترف 
الكبس���والت بقصد  بابتالع���ه 
ايصالها الى اح���د التجار داخل 
الكويت، موضحا ان رجال مكافحة 
املخدرات سيعيدون التحقيق مع 
االفغاني ملعرفة هوية من جنده 

جللب هذه السموم الى البالد.
عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة   ٭
هاني الظفيري

ل� »األنب���اء« ان رجال اجلمارك 
اصطحبوا االفغاني الى التفتيش 
الذات���ي ولم يعثر مع���ه او في 
امتعته على ممنوعات، حيث مت 
نقله الى املستشفى ومنها اجريت 
له االش���عة والتي اكدت احتواء 
احشائه على اجسام غريبة ليتم 
اعطاؤه االدوية املسهلة لتتساقط 
86 كبس���ولة من امعائه. واشار 

مطار الكويت الدولي سليمان الفهد 
ان رجال جمارك املطار وحتديدا 
فريق اجلوالة اشتبه افرادها في 
وافد افغاني قدم من موطنه بعد ان 
حط في دولة خليجية ترانزيت، 
حيث مت االطالع على جواز سفره 
وتب���ني ان لدي���ه اقامة صاحلة 
ويعمل حفارا في شركة خاصة. 
واضاف الفهد في تصريح خاص 

املتهم وأمامه الهيروين املعوي الهيروين بعد استخراجه في مستشفى الفروانية

وفد اإلطفاء زار اخلالد وثّمن الدعم ملؤمتر اإلطفاء الدولي

انطالق ورشة التعامل مع مشروع اإلستراتيجية املرورية
برعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
احمد احلمود اس���تهلت اعمال 
التدريبية للتعامل مع  الورشة 
مشروع االستراتيحية الوطنية 
النقل بجلستها  للمرور وقطاع 
االول���ى بحضور وكي���ل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون املرور 
اللواء محمود الدوسري وحتت 
العميد  اشراف منسق املشروع 
ناصر مخلف العنزي وبحضور 
مدير ادارة هندسة املرور العقيد 
م.سعدون اخلالدي ومبشاركة 

اخلبراء واملستشارين من الكويت 
واالمم املتحدة وادارة هندس���ة 
املرور والنقل في العديد من دول 
العالم اضافة للجامعات واملعاهد 

العلمية ذات االختصاص.
حي���ث تعاقب عل���ى محاور 
الورشة في يومها االول كل من 
البروفيس���ور د.م. كيم جريو 
خبير االس���تراتيجية الوطنية 
العاملي باالمم املتحدة  واخلبير 
الدولية، وقد  التنمي���ة  وبنوك 
تناول في محاضرته متطلبات 
تنفيذ االس���تراتيجية الوطنية 

العام  النق���ل  للمرور وقط���اع 
بالكويت للفت���رة من 2010 الى 
2020 وذلك استنادا لقرار مجلس 
الوزراء رق���م 1161 في اجتماعه 
رقم 49/2005 بتاريخ 2005/10/30 
بشأن معاجلة مشكلة االزدحام 
املروري واخلطوات واالجراءات 
التي مت اتخاذه���ا ملعاجلة تلك 

املشكلة في البالد.
وتناول وكيل وزارة االشغال 
العامة املس���اعد لشؤون قطاع 
الطرق م.حس���ني منصور دور 
مشاريع الطرق في تنفيذ خطة 

التنمية في الكويت.
وتطرق مدي���ر مركز الطرق 
الطرق والنقل  والسالمة بهيئة 
االسترالية د.سوم جوب عن ادارة 
سالمة الطرق واحلركة املرورية 
التجربة االس���ترالية  من واقع 
العملي على اوضاع  وتطبيقها 
احلرك���ة املروري���ة والنقل في 

الكويت.
كما حتدث وكيل قائد الشرطة 
لشؤون النقل االسترالية الفريق 
كني لي عن الس���رعة باعتبارها 
القات���ل االكب���ر حيث ش���رح 

بالتفصيل مع اعطاء االمثلة عن 
مسببات السرعة وما تسببه من 
خسائر بشرية ومادية تؤدي الى 
تفاقم املش���كلة املرورية في اي 

دولة من دون العالم.
واشار رئيس مركز هندسة 
الطوارئ بجامعة  النقل وادارة 
نيوس���اوث ويلز االس���ترالية 
البروفيسور م.روفائيل كرزبيتا 
الى قضية التحقيق في احلوادث 
املرورية وعالقته بتصميم الطرق 
والت���ي نعول عليه���ا كثيرا في 

الوصول الى نتائج ايجابية.

إعداد: مؤمن المصري

عدل ومحاكم

بعد أن اتهمت باجلمع بني زوجني

»التمييز« تقضي بطالق مواطنة من »األول« وتصادق على صحة زواجها من »الثاني«
قضت محكمة التمييز أمس 

بصحة طالق مواطنة من 
زوجها واملصادقة على صحة 
زواجها الثاني بعد ان اتهمت 

املواطنة في القضية التي 
شغلت الرأي العام بأنها على 

ذمة رجلني وجتمع بني زوجني.
وترجع وقائع هذه القضية الى 
عام 2003 حيث أقامت الزوجة 

دعوى ضد زوجها بطلب 
تطليقها منه للضرر قضي 

فيها بالرفض، مما حدا بها الى 
استئناف هذا احلكم، فقضي 

في هذا االستئناف بإلغاء 
احلكم املستأنف والقضاء 

مجددا بتطليقها طلقة بائنة 
للضرر.

فقام الزوج بالطعن على ذلك 
احلكم بالتمييز، فأصدرت 

احملكمة حكما بتمييز احلكم 
املطعون فيه وفي االستئناف 

بإلزام املستأنف ضده )الزوج( 

بحسن عشرة املستأنفة أو 
تسريحها بإحسان، وأثناء 

الفترة التي حددتها محكمة 
التمييز حلسن العشرة عمال 

مبا يقضي به املذهب اجلعفري، 
مت االتفاق على ان يقوم 

الزوج بالتنازل وقبوله بحكم 
االستئناف الذي قضى بتطليق 

زوجته منه مقابل تنازلها عن 
جميع حقوقها الشرعية، ومت 

توثيق هذا االتفاق رسميا 
بإدارة التوثيق بوزارة العدل، 
وبناء على هذا االتفاق حضر 
الزوج )الطاعن( امام محكمة 

التمييز وقرر تركه اخلصومة 
في التمييز لتبدأ األحداث.

قامت الزوجة بتاريخ 
2006/12/27 باستخراج شهادة 

طالقها من إدارة التوثيقات 
الشرعية بوزارة العدل استنادا 

الى حكم االستئناف الذي 
قضى بتطليقها من زوجها، 

والذي قبله زوجها مبوجب 
االتفاق املوثق ضدها علما بأن 

تنازل الزوج عن طعنه بعد 
متييزه ال يعيد املشروعية 
حلكم االستئناف القاضي 

بتطليقها من زوجها خاصة بعد 
متييزه.

واستنادا إلشهاد الطالق 
تزوجت الطاعنة من آخر 

مبوجب عقد زواج صادر عن 
إدارة التوثيقات، وهو ما أثار 

حقد طليقها، فأقام دعوى 
جديدة عليها طلب فيها بإلغاء 

وثيقة الطالق الصادرة عن 
إدارة التوثيقات وما ترتب 

عليها من آثار.
وقضي في هذه الدعوى 

برفضها ابتداء، لكن طليقها 
استأنف احلكم وقضي فيه 

لصاحله بإلغاء احلكم املستأنف 
والقضاء مجددا بإلغاء شهادة 

الطالق الصادرة عن إدارة 

التوثيقات وما ترتب عليها من 
آثار، وبثبوت العالقة الزوجية 

بينها وبني زوجها السابق، 
ولم يتطرق احلكم الى الزواج 
الثاني، ومن ثم فقد اصبحت 
هذه السيدة زوجة الثنني في 
آن واحد مبوجب هذا احلكم، 

األمر الذي أصبح مادة إعالمية 
خصبة تطرقت ملناقشتها جميع 

وسائل اإلعالم، خصوصا بعد 
الكشف عن صدور ذلك احلكم.

في هذا الوقت طرقت 
املتضررة من احلكم جميع 

األبواب، آملة ان جتد حال لهذا 
املأزق الشرعي والقانوني 

الذي وصلت اليه دون ان جتد 
مجيبا لشكواها أو ناصحا 
للخروج من مصيبتها، وملا 

استيأست من ايجاد حل ودي 
مع طليقها، جلأت الى احملامي 

خليل الدشتي من مكتب 
احملامي/ عبداحلميد الصراف 

ومشاركوه، وكيل الزوجة، 
والذي قام بالطعن بالتمييز 
على ذلك احلكم ونعى فيه 
باخلطأ في تطبيق القانون 

ومخالفة الثابت باألوراق، وفي 
تاريخ 2011/2/3 قضت محكمة 
التمييز بتمييز احلكم املطعون 
فيه، وفي موضوع االستئناف 

برفض االستئناف رقم 765 
لسنة 2009 احوال شخصية 

جعفري وتأييد احلكم 
املستأنف.

فتأكدت بذلك صحة طالق 
الزوجة من زوجها االول 

وصحة زواجها الثاني، ومن 
ثم براءتها من جرم لم ترتكبه، 

ومن شكوى ودعوى كيدية 
كادت تلطخ سمعتها وتلصق 

بها أقذع الصفات بها لوال 
عدالة وإنصاف قضائنا احلر 

الشريف واملنزه عن األعراض.. 
فشكرا لقضائنا العادل والنزيه.

ق���ام وفد م���ن اإلدارة العامة 
برئاسة نائب املدير العام لشؤون 
املكافحة وتنمية املوارد البشرية 
العميد يوسف االنصاري ونائب 
املالية  الع���ام للش���ؤون  املدير 
التركيت  العميد خالد  واإلدارية 
بزي���ارة خاصة للش���يخ طالل 
اخلالد العضو املنتدب للعالقات 
احلكومية والبرملانية والعالقات 
العام���ة واإلعالم في مؤسس���ة 
البترول الكويتية، وذلك ملساهمته 
الالمحدودة لإلدارة العامة لإلطفاء 
بخصوص مؤمتر ومعرض االطفاء 

والسالمة الدولي الثاني.
وه���ذا يعتبر دعم���ا لتعزيز 
الطرفني  العالقات املشتركة بني 
فيما يخص مثل هذه املؤمترات 
واملعارض واالنشطة التي تهتم 
بعلوم وتكنولوجيا االطفاء وحماية 
املواطن واملقيم، والتقليل من زيادة 
حوادث ومخاطر احلريق مما يؤكد 
مدى التواصل املستمر في احملافل 

على جميع االصعدة.
وق���د ثم���ن العميد يوس���ف 
العليا  اللجنة  االنصاري رئيس 
ملؤمتر ومعرض االطفاء والسالمة 

التركيت دور اإلدارة العامة لإلطفاء 
في خدمة املجتمع واالعمال التي 
تقوم به���ا اإلدارة للحفاظ على 
املواطن واملقيم واحلد من املخاطر 
املتنوعة واملختلفة، وكذلك اثنى 
عل���ى جهود مؤسس���ة البترول 
الكويتية والعاملني فيها من بذل 
وعطاء وجه���د متواصل خلدمة 

وطننا الغالي.
وفي اخلت���ام تق���دم العميد 
االنصاري بالنياب���ة عن جميع 
العامة لإلطفاء  منتسبي اإلدارة 
بالش���كر اجلزيل للشيخ طالل 
اخلالد وجميع العاملني مبؤسسة 
البترول الكويتية على اجلهود التي 
يبذلونها من اجل سالمة املواطن 
واملقيم عل���ى ارض دولتنا، كما 
متنى االنصاري التوفيق والسداد 
جلميع منتسبي مؤسسة البترول 
الكويتي���ة. وقد حضر اللقاء من 
العام���ة لالطف���اء مدير  اإلدارة 
إدارة التطوير االداري والتدريب 
املقدم غازي اخلالدي ومدير إدارة 
املقدم  العامة واإلعالم  العالقات 
خليل األمير ورئيس قسم االعالم 

املقدم ناصر االنصاري.

واملؤسسات احلكومية واخلاصة 
في إبراز دولتنا احلبيبة الكويت 

في احملافل الدولية.
وأكد نائب املدير العام للشؤون 
املالي���ة واإلداري���ة العميد خالد 

الدولي الثاني ما تقوم به مؤسسة 
البترول الكويتية من دور واضح 
وملموس يهدف الى العمل البناء 
واملس���اهمة الفعالة، وذلك يأتي 
ضمن اطار التواصل بني الوزارات 

الشيخ طالل اخلالد متوسطا قيادات االطفاء

قض����ت الدائ����رة اإلدارية 
األولى باحملكمة الكلية برئاسة 
الكندري  املستش����ار ع����ادل 
وعضوية املستشارين أشرف 
ابراهيم  حجازي ومحس����ن 
بإلغاء قرار وزير األش����غال 
العامة ووزير الدولة لشؤون 
القاضي بتخفيض  البلدي����ة 
راتب أحد رؤس����اء األقسام 
بالوزارة مبق����دار الربع ملدة 
ثالثة أشهر ملا نسب إليه من 
اهمال في اإلشراف على املقاول 
الذي قام بتنفيذ أعمال محطة 

مشرف.
كان دفاع املدعي احملامي 
خليل القطان قد رفع دعواه 
ضد الوزي����ر بصفته مطالبا 
ال����وزاري  الق����رار  بإلغ����اء 

بعد اتهامه باإلهمال في محطة مشرف

احملكمة تلغي قرار »األشغال« وتقضي 
بتعويض املدعي 2000 دينار

أهالي السجناء جتمهروا أمام قصر احملمد
وطالبوا بشمول أبنائهم بالعفو األميري

1100 دينار طارت من طالبة في املالحة
ومواطن يتهم شركاءه بسرقته

وتعويض موكله عما أصابه 
من ضرر من جراء هذا القرار. 
وقال القطان في صحيفة دعواه 
ان موكله يشغل وظيفة رئيس 
قسم املشاريع بإدارة التنفيذ 
بقط����اع الهندس����ة الصحية 

بالوزارة.
وبتاريخ 2010/2/4 أصدر 
وزير األش���غال القرار رقم 6 
لس���نة 2010 بتخفيض راتب 
موكله مبقدار الربع ملدة ثالثة 
أشهر ملا نسب اليه من اهماله 
في االشراف الى إخالل املقاول 
بالتزاماته التعاقدية. وأضاف 
ان موكله تظلم من هذا القرار 
بتاريخ 2010/3/14  إال انه لم 
يتلق ردا على تظلمه مما حدا 

به إلى إقامة دعواه. احملامي خليل القطان

جتمهر عدد من اهالي الس���جناء امام قصر 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
في منطقة الشويخ السكنية مساء امس حاملني 
الفتات تطالب بسرعة االفراج عن ابنائهم بعد 

شمولهم بالعفو االميري.
وحمل املتجمهرون الذين كان معظمهم من 
النس���اء واالطفال الفتات تناشد سمو رئيس 
مجلس الوزراء بسرعة التحرك لشمول اهاليهم 
من الس���جناء بالعفو االميري، وحملوا صور 

صاحب السمو االمير وسمو ولي العهد، وحضر 
الى موقع التجمهر مدير امن العاصمة اللواء 
طارق حمادة والعقيد عادل املطوع، وقام رجال 
االمن بتنظيم التظاهرة وخاطب اللواء حمادة 
املتظاهرين قائال: ان مطالبكم س���تصل وعبر 
القنوات الرسمية، وبعد نصف ساعة من التجمهر 
انفض اهالي الس���جناء بعد ان وعدهم حمادة 

بايصال مطالبهم.
هاني الظفيري  ٭

)سعود سالم( مجموعة من أهالي السجناء خالل جتمهرهم أمام قصر سمو رئيس مجس الوزراء 


