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إعداد: مؤمن المصري

عدل ومحاكم

إخالء سبيل مدير عام الشركة 
املنفذة ملشروع محطة مشرف

»التمييز« تنظر طعن حارقة العيون

»اجلنح« تؤجل نظر دعوى عاشور 
ضد البذالي لسداد الرسوم

نظ����رت الدائرة اجلزائية األول����ى مبحكمة التمييز 
امس برئاسة املستشار احمد العجيل الطعن املقدم من 
وكي����ل )نصرة ع.( املتهمة بحرق خيمة عرس العيون 
في منطق����ة اجلهراء والت����ي راح ضحيتها 56 ضحية 
جراء احلريق، وقد اجلت احملكمة نظر الطعن جللسة 

5 يونيو املقبل للدفاع.
يذكر ان النيابة العامة وجهت للمتهمة تهمتي احلريق 
العمد والقتل العمد لضحايا احلريق بأن أعدت مادة قابلة 
لالشتعال »بنزين« ومصدرا حراريا »عود ثقاب« وما 
ان تيقنت من وجود الضحايا داخل خيمة احلفل التي 
اعدها زوجها لالحتفال بزواجه من اخرى حتى فاجأتهن 
بأن سكبت املادة البترولية على اخليمة واضرمت النار 
فيها وفي املجني عليهن قاصدة قتلهن محدثة االصابات 

املوصوفة في التحقيقات والتي أودت بحياتهن.
كانت محكم����ة اجلنايات قد قض����ت بإعدام نصرة 

وأيدتها محكمة االستئناف في ذلك.

نظرت دائرة اجلنح باحملكمة الكلية امس الدعوى 
املقامة من النائب صالح عاشور ضد الناشط االسالمي 
مبارك البذالي علي والتي اتهمه فيها بسبه وقذفه وتهديده 
وحتقي����ر مذهبه. وقد اجلت احملكمة نظر الدعوى رقم 
2011/41 جنح الصليبخات جللسة 12 يونيو لسداد رسوم 
الدعوى املدنية. وقد انكر البذالي االتهامات املوجهة اليه 
وهي سب وقذف النائب صالح عاشور وتهديده وازدراء 
وحتقير املذهب الشيعي، مؤكدا ان النائب الشاكي اسمه 
صالح احمد عاشور بينما كان كالمه كله يتعلق بشخص 

اسمه عاشور ولم يقصد النائب املذكور.
وجاء في الشكوى املقدمة من النائب صالح عاشور 
ان ما بثه البذالي فيه اث����ارة للفتنة وتفتيت للوحدة 

الوطنية كما ان فيه مساسا بكرامة النائب الشاكي.

قررت دائرة جتديد احلبس مبحكمة اجلنح امس 
برئاسة القاضي مفرج املفرج اخالء سبيل مدير عام 
شركة اخلليج املتحدة لالنشاء واحملبوس على ذمة 
التحقيق في القضية رقم 2009/2255 حصر اموال 
عامة بكفالة مالية قدرها 300 دينار. وقد حضر اجللسة 

دفاع مدير عام الشركة 
الوقيان  احملامي جنيب 
وترافع ح���ول مبررات 
حبس املتهم واستند في 
دفاعه الى انتفاء مبررات 
احلبس االحتياطي وفقا 
لنص املادة )72( اجراءات 
جزائية التي نصت على 
انه »للمحقق في اي وقت 
ان يصدر قرارا باالفراج 
عن املتهم احملبوس متى 
وجد ان حبسه لم يعد له 
مبرر وانه ال ضرر على 

التحقيق من اخالء س���بيله وال يخشى من هربه او 
اختفائه«.

واضاف ان العدالة البطيئة كانت اشد انواع الظلم 
باملته���م، فالواقعة قد مضى عليه���ا اكثر من عامني 
واملتهم ممنوع من السفر وال يستطيع مباشرة اعمال 

شركاته في اخلارج.
واوضح احملامي جنيب الوقيان ان حقيقة العالقة 
بني املقاول والوزارة عالقة تعاقدية بحتة وان اخلالف 
الذي وقع بني الوزارة واملقاول هو حول تنفيذ العقد 
ولم ينتج عن توقف احملطة اي خسائر باالرواح وامنا 
تسبب عن اضرار باحملطة ميكن في جميع االحوال 
تداركه وال يشكل جرمية عمدية او حتى ثمة اهمال 
في حق املقاول وان تنفيذ العقد او االخالل في تنفيذه 
محل نزاع امام القضاء املدني والتجاري قبل وقوع 

حادث محطة مشرف.

احملامي جنيب الوقيان

نيابة األحداث توجه لقاتل
أم الهيمان تهمة القتل العمد 

اإلفراج عن املشجعني »األهالوية« 
املتهمني بتوزيع منشورات
في مباراة األهلي والساملية

حجز حارة في شارع محمد
بن القاسم إلقامة مجرور مياه

محاضرة للخطة اإلمنائية
في »األمن الوطني«

املكافحة تسقط »دليفري« خيطان 
بهروين وحبوب و700 دينار

نّفذ حق الرؤية
وانحاش ملوطنه بطفلني

أعلن احملامي مساعد احلربان عن ان نيابة االحداث وجهت 
للحدث والذي أقدم على قتل عسكري في منطقة أم الهيمان 
بطابوقة تهمة القتل العمد، مؤكدا أن هذا املس���مى س���تتم 
مناقش���ته وطرح الدفوع باعتب���ار أن احلدث كان في حالة 

دفاع شرعي عن النفس.
واضاف احملامي احلربان والذي سيدافع عن احلدث مقابل 
القضاء الكويتي الشامخ انه متمسك بالبراءة ملوكله باعتباره 
في حالة دفاع شرعي، مؤكدا أن موكله احلدث يتمتع بالسلوك 

الطيب ومتفوق دراسيا بشهادة اجلميع.
وجدد احلربان التأكيدي على أن موكله احلدث دافع عن نفسه 

حيث كان العسكري املجني عليه يقوم باالعتداء عليه.
محمد الدشيش  ٭

أفرجت وزارة الداخلية امس عن املشجعني االهالويني الذين 
مت القب����ض عليهما قبيل انطالق املب����اراة الودية التي جمعت 
الس����املية واألهلي بتهمة االخالل باألمن وتوزيع منش����ورات 
سياس����ية وبحس����ب ما اعلنت اخلارجية املصرية في بيان لها 
امس ان احلكوم����ة الكويتية وافقت على االفراج عن املصريني 
رامي احمد علي عبدالفتاح الذي يعمل في الكويت ومحمد علي 
عبداهلل الس����نتاوي الذي ي����درس باالكادميية العربية للعلوم 
والتكنولوجي����ة في مصر واللذين الق����ي القبض عليهما اثناء 
املباراة الودية بني فريقي االهلي والساملية الكويتي مساء يوم 
اجلمعة املاضي. وصرح بذلك مساعد وزير اخلارجية للشؤون 
القنصلية واملصريني باخلارج والهجرة والالجئني السفير محمد 

عبداحلكم الذي يزور الكويت حاليا.
وقد اعرب الس����فير محمد عبداحلك����م – في تصريح خاص 
ملراسل وكالة أنباء الشرق األوسط في الكويت أمس عن خالص 
الشكر والتقدير واالمتنان الستجابة احلكومة الكويتية لطلبه 

باالفراج عن املواطنني املصريني.

أعلنت االدارة العامة للمرور انه س���يتم حجز حارة في 
ش���ارع محمد بن القاس���م لعمل مجرور مياه امطار، وذلك 
اعتبارا من الس���اعة الواحدة فجر ي���وم غد االثنني على ان 

ينتهي العمل بعد ثالثة شهور.
كما اعلنت االدارة العامة للمرور انه سيتم افتتاح تقاطع 
)االندلس � الرقعي( االش���ارة الضوئية بني الدائري الرابع 
والدائري اخلامس وذلك اعتبارا من الس���اعة الواحدة فجر 

اليوم االثنني املوافق 2011/5/30.

حتت رعاية وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون التعليم 
والتدريب الفريق الشيخ أحمد النواف وبحضور مدير عام 
كلية األمن الوطني اللواء ركن محمد الديحاني ومدير معهد 
الدراسات االس���تراتيجية األمنية باإلنابة املقدم عبدالعزيز 
بوظهير، ومش���اركة الضباط املكلفني بالتنسيق واملتابعة 

ملشاريع وزارة الداخلية باخلطة االمنائية.
أقام معهد الدراس���ات االستراتيجية األمنية بكلية األمن 
الوطني محاضرة بعنوان »اخلطة االمنائية اخلمسية للكويت«، 
والتي أقيمت على مسرح اإلدارة العامة للدفاع املدني صباح 
امس ألقى خاللها أمني عام املجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
د.عادل الوقيان كلمة تناول خاللها معاجلة املشكالت احلالية 
باملجتمع الكويتي في اطار الدور االمنائي لوزارة الداخلية 

ودور الوزارة في خطة التنمية االمنائية للكويت.

تقدمت مواطن���ة الى مخفر جابر العل���ي متهمة طليقها 
اخلليجي بتهريب ابنيها الى موطنه.

وقال���ت املواطنة ان طليقه���ا اخلليجي حصل على حكم 
برؤية أبنائه، حيث حضر يوم اخلميس واصطحب أبناءه، 
وحاولت االتصال به اال انه لم يرد عليها اال يوم امس حيث 
أبلغها بأنه وابنيه قد غادروا الكويت وهم متواجدون حاليا 
في موطنه، وس���جلت قضية خطف أبناء وجار التحقق من 

افادات املواطنة من ان ابنيها غادرا برفقة طليقها.
على صعيد آخر، تقدم شخص من غير محددي اجلنسية 
ببالغ الى مخفر الفحيحيل وسجل قضية تزوير في محرر 
رس���مي، مش���يرا الى ان حافظة نقوده فقدت وكان بداخلها 
بطاق���ة بنكية وفوجئ بأن اللص س���حب مبلغ 180 دينارا، 

وسجلت قضية وأحيلت الى املباحث.

واصل رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات بقيادة وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن اجلنائي اللواء الشيخ 
احمد اخلليفة مالحقتهم لتجار التجزئة حيث مت إلقاء القبض 
على وافد سيالني يتاجر في احلبوب والهيروين حلساب احد 
النزالء بالسجن املركزي وعثر بحوزته على نحو 100 غرام من 
الهيروين ونحو 50 حبة مخدرة الى جانب كمية كبيرة من 
األظرف الفارغة والتي قام ببيع محتوياتها من املواد املخدرة 

الى جانب مبلغ 700 دينار حصيلة بيعه للمخدرات.
وقال مصدر أمني ان معلومات وردت الى مدير عام املكافحة 
اللواء الش���يخ احمد اخلليفة عن ان وافدا آسيويا يعمل في 
مطعم شهير شعبي مبنطقة خيطان يقع املطعم مقابل مخفر 
خيطان مباش���رة يتاجر في املواد املخدرة حيث مت االيعاز 
الى رجال املكافحة الدولية بقيادة العقيد يوس���ف اخلالدي 
ومساعده املقدم حمد الصباح والنقيبني حمد احلمد ونواف 
بشير، واستطاع فريق العمل القيام بالتحريات والتي اكدت 
ان األسيوي يستغل سيارة املطعم في الترويج لبيع املواد 
املخدرة ومتكن رجال املكافحة من عقد صفقه مع األسيوي 
لبيع 3 غرامات من الهيروين اال انه شعر بأن الصفقه مجرد 
كمني فحاول التراجع عن تنفيذ ما اتفق عليه ليضطر رجال 
املباحث الى تنفيذ اإلذن النيابي بضبطه وبتفتيش سيارته 
عثر على كمية املواد املخدرة ليعترف اآلسيوي بأنه يعمل 
لصالح نزيل في السجن املركزي وأحيل املتهم واملضبوطات 

الى النيابة.
أمير زكي  ٭

املتهم وأمامه املضبوطات

السيطرة على نيران اندلعت في مزرعة أبقار في الصليبية وشاليهات عمال في كبد

حريق يلتهم سوق خضار جمعية الفحيحيل فجرًا
واملقدم خليل األمير: املبنى يفتقد الشتراطات السالمة

لص األغنام سقط بعد 16 قضية في »اجلواخير«
وأمن األحمدي يتحفظ على كوكتيل مخدرات مع خليجي

وفيما يتعلق بحريق جمعية 
الفحيحيل قال املقدم االمير انه ورد 
بالغ ملركز العمليات في الواحدة 
والنصف من بعد منتصف الليل 
عن حريق في فرع اخلضار ولوازم 
العائل����ة في جمعي����ة الفحيحيل 
التعاونية وعليه مت توجيه مراكز 
اطفاء الفحيحيل واملنقف ومبارك 
الكبي����ر للمواد اخلطرة باإلضافة 
الى مركز االس����ناد وأشار املقدم 
االمير الى ان مساحة الفرع بلغت 
600 مت����ر مربع تقريب����ا منوها 
الى ان ف����رع اخلضار يتكون من 
دورين اتى احلريق عليهما بالكامل 
وكشف املقدم االمير الى ان وحدة 
التحقيق وبعد نهاية احلادث تبني 
لها ان املبنى يفتقر الش����تراطات 
األمن والس����المة مما س����اعد ذلك 
عل����ى اتالف املبن����ى ومحتوياته 
بالكامل. تواجد في موقع احلادث 
نائب املدير العام لقطاع املكافحة 
وتنمية املوارد البش����رية العميد 

يوسف االنصاري.
أمير زكي  ٭

وتأتي هذه الضبطية في إطار 
حمالت مكثفة تقوم بها مديرية أمن 
األحمدي بقيادة اللواء عبدالفتاح 
العلي ومس����اعده العميد معتوق 
العسالوي والرائد فالح الهزيلي.

من جهة اخرى، ألقى رجال أمن 
األحمدي ايضا القبض على مواطن 
متورط في نحو 16 قضية سرقة 
أغنام، وقال مصدر أمني ان رجال 
أمن األحمدي وخالل انتش����ارهم 
في منطقة اجلواخير اشتبهوا في 
شخص، حيث مت توقيفه وإذ برجال 
األمن يعثرون داخل سيارته على 
خروفني، وبالتحقيق معه اعترف 
بأنه سرق اخلروفني من جاخور 
واعترف بس����رقة 16 جاخورا في 

أوقات سابقة. 
محمد الدشيش  ٭

أحال مدير أمن محافظة األحمدي 
اللواء عبدالفتاح العلي الى اإلدارة 
العام����ة ملكافحة املخدرات ش����ابا 
خليجيا عثر مع����ه على كوكتيل 

من املواد املخدرة.
وق����ال مصدر أمن����ي إن حملة 
تفتيشية أقامها أمن األحمدي في 
منطقة الصباحية اش����تبهت في 
شخص خليجي دخل الى احلملة 
التفتيش����ية وهو ف����ي حال غير 
طبيعية حيث طل����ب منه رجال 
األمن الدخول في جانب الطريق، 
إال ان اخلليجي حاول الهرب لتتم 
التوقف،  مطاردته وإجباره على 
وبتفتيش س����يارته عثر بداخلها 
على حب����وب هيروي����ن وأدوات 
تعاط، كما تبني انه مطلوب لقضايا 

مختلفة.

في املخزن بالكامل، مش����يرا الى 
انه متت االس����تعانة ببلدوزرات 
البلدية في عملية املكافحة، وكانت 
مقاومة احلريق بقيادة رئيس مركز 
الهاللي والصليبخات باإلنابة الرائد 
عبدالعزيز احلج����ي واملالزم اول 
ابراهيم االبراهيم واملالزم اول ياسر 

مال اهلل واملالزم محمد بداح.
وحول احلريق الذي اندلع في 
شاليهات للعمال قال املقدم االمير 
انه ورد بالغ الى غرفة العمليات في 
الساعة 12:51 ظهر امس عن حريق 
ش����اليهات في منطقة كبد وعليه 
هرع رجال اطف����اء مركز اجلليب 
والشهداء والعارضية وساندهم 
مركز االس����ناد والعمليات وعند 
وصول اول فرقة تبني ان احلريق 
أتى على 12 شاليها مخصصة لسكن 

العمال التابع إلحدى الشركات.
وسارع رجال االطفاء إلى إخماد 
احلري����ق والبحث عن محتجزين 
وتب����ني اصابة عامل����ني باختناق 
واصاب����ات طفيف����ة ومت عالجهم 

باملوقع.

مع بدء موس����م الصيف فعليا 
وارتفاع درجات احلرارة ش����هدت 
البالد في غضون الساعات القليلة 
املاضية سلس����لة من احلرائق، اذ 
تعاملت عدة مراك����ز اطفاء مع 3 
حرائق منها حري����ق في جمعية 
الفحيحيل للخضار والفاكهة وآخر 
ف����ي مزرعة ابق����ار وحريق ثالث 
التهم 12 ش����اليها لسكن العمال. 
وحول احلرائق الثالثة قال مدير 
ادارة العالقات العامة في االطفاء 
املق����دم خليل االمير انه ورد بالغ 
ملرك����ز العمليات عصر يوم امس 
عن حريق في مخزن اعالف داخل 
مزرعة ابقار في منطقة الصليبية 
وعليه مت توجي����ه مركزي اطفاء 
الصليبخ����ات واجلليب باإلضافة 
املقدم  الى مركز االسناد وأضاف 
األمير: تبني ان احلريق يقع علي 
مساحة املخزن واملقدرة ب� 2000 
متر مربع، مش����يرا الى ان ألسنة 
اللهب اتت على مساحة 500 متر 
مربع، مؤكدا على ان رجال اإلطفاء 
سيطروا على احلريق دون انتشاره 

آثار الدمار كما بدت داخل سوق اخلضار في جمعية الفحيحيل بعد احلريق

أحد رجال االطفاء خالل مكافحة حريق الشاليهات

اخلليجي واملضبوطات

احلريق اتلف واجهة سوق اخلضار

انتحار كويتي في العدان بعد معاناة مع القروض
ووفاة شاب ثالثيني بجرعة مخدرات زائدة

واالعتداء عليه ليطلب اس���نادا 
ويتم توقيف املتهمني.

م���ن جهة اخ���رى ابلغ وافد 
آس���يوي عن تعرضه للس���لب 
باالكراه من قبل شخصني بالزي 
الوطني، مشيرا الى ان املتهمني 

سلباه 40 دينارا وهاتفا نقاال.
على صعيد آخر وفي تواصل 
الوفيات الناجتة عن تناول موا 
مخدرة، توفي مواطن في منطقة 
الدوحة داخل مسكنه وعثر رجال 
االمن الى جوار جثة املواطن على 

ادوات تعاط.
هاني الظفيري  ٭

يعاني من ظروف مادية صعبة 
جراء الديون التي تراكمت عليه 
حيث اقترض من البنوك مبالغ 
مالية وفشل في سداد هذه الديون 
وهو ما جعله مير بحالة نفسية 
سيئة. من جهة اخرى احتجز 3 
وافدين في مخفر اجلهراء الشمالي 
بتهمة اهانة رجل امن وقال مصدر 
امني ان عسكريا يعمل في مرور 
اجله���راء ابلغ رجال أمن املخفر 
بان���ه تلقى بالغ���ا للتعامل مع 
استهتار ورعونة حيث وصل الى 
موقع البالغ ومتكن من توقيف 
املستهترين اال انهم حاولوا الهرب 

اقدم مواطن في العقد السادس 
من عمره على االنتحار شنقا داخل 
مسكنه في منطقة العدان وقال 
مصدر امن���ي ان بالغا ورد الى 
عمليات الداخلية عن وفاة مواطن 
داخل مسكنه، ولدى انتقال مساعد 
مدير امن محافظة مبارك الكبير 
اللواء ابراهيم الطراح والنقيب 
نايف احلج���رف تبني ان الوفاة 
ناجتة عن الش���نق وان املواطن 
استخدم سلك تليفون لربطه في 

سقف الغرفة وانهاء حياته.
وق���ال مصدر أمني ان اقارب 
اللواء ابراهيم الطراحاملواطن املنتح���ر اكدوا انه كان 


