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 ألغــــت الدائــــرة اجلزائية األولى 
مبحكمة االستئناف برئاسة املستشار 
صالح املريشــــد وأمانة سر عبداهللا 
الزير حكم محكمة أول درجة القاضي 
بحبس مواطن خمس ســــنوات مع 
الشغل والنفاذ وقضت ببراءته من 
تهمة تعاطي املخدرات واالجتار بها.

  كان دفاع املتهــــم احملامي محمد 
خريبط خالل جلسة املرافعة قد دفع 
ببطالن القبض على موكله وتفتيشه 
وما أسفر عن ذلك من دليل ملخالفته 
للقانــــون كما دفع بعدم ثبوت تهمة 
املخــــدرة وعدم توافر  املواد  حيازة 

أركان اجلرمية.

  ودفع خريبط بعدم االعتداد بشهادة 
ضابطــــي الواقعة وخلو األوراق من 
ثمة دليل يقيني بحق املتهم وطالب 
بقبول االستئناف شكال وفي املوضوع 
بإلغاء حكم أول درجة فيما قضى به 
من إدانة املتهم والقضاء مجددا ببراءته 

مما أسند إليه من اتهام. 

 «االستئناف» تبرئ سجينًا من تهمة االتجار بالمخدرات
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 إعداد: مؤمن المصري 

 المحكمة تلزم «العدل» بتوثيق عقد زواج بدون
 أصدرت محكمة األحوال الشــــخصية حكما 
أثبتــت فيــه عقــد زواج زوجيــن مــن البدون، 
كانــت إدارة التوثيقــات الشرعية التابعة للوزارة 

قد امتنعت عن توثيقه لهما.
  فقــد اضطــر الزوجــان لتحرير عقد زواج 
عرفــي فيمــا بينهما، بإقرار وموافقة ولي الزوجة، 
وعليه باشــــر الزوج دعواه ضد وزارة العدل، 
طالبا من احملكمة إنصافه، واإلقرار له رســــميا 

بزواجه.
  وقد عبر دفاع املدعيني احملامي مزيد اليوسف 
عن فخره بقضاء دولة الكويت، وذكر أن أجمل ما 
في احلكم، صدوره على عجــل، يتناســب مــع 
خطــورة املوضـــــوع، ويعبر عن اهتمام رجال 
العدالة بقضايا البدون، فلم يستغرق ميالد احلكم 

أكثر من ٥ أيام عمل، مقارنة بقضايا أخرى متتد 
داخل أروقة احملاكم لسنني طويلة.

  وقــال احملامــي مزيــد اليوســف ان امتنــاع 
اجلهــــــات احلكومية عن توثيــــق عقود زواج 
البــــــدون، يعنــي إمعانهــا فــــي حرمان أفراد 
البدون من مطلب إنســــانــي طبيعي بأن تكون 
للواحد منهم زوجة يأنس إليها، وأوالد يسعد 

بهم، ويتكأ عليهم في زمانه.
  ولوال هذا احلكــــم الذي صدر، لكان صاحب 
الدعوى معرضا للزج به في الســــجون بتهمة 
املواقعة املجرمة ألنثى، فــــي حني أنها حليلته 
شــــرعا وزوجته أمام رب العاملني، لكن قانون 
اجلزاء ال يعترف بعقود الزواج العرفية، ما لم 

 احملامي مزيد اليوسف توثق بحكم قضائي. 

 «االستئناف» تعيد ملف المصري
   المحكوم عليه باإلعدام إلى أول درجة 

 أعادت محكمة االســــتئناف امس برئاســــة 
املستشــــار فيصل خريبط وأمانة ســــر رئيس 
العنزي  الدوائر اجلزائرية سامي  ســــكرتارية 
ملف دعوى القتل املتهم فيها وافد مصري بقتل 
صديقه حملكمة اول درجــــة حلني انتهاء موعد 

املعارضة او الفصل فيها.
  وتخلص واقعــــة الدعوى في انــــه بتاريخ 
٢٠٠٩/٢/١٢ واثناء تواجــــد املتهم (خ.إ.) برفقة 
املجني عليه بشــــقة االخير مبنطقة الفروانية 

استغل االول فرصة نوم االخير بصالة الشقة واخذ 
اسطوانة غاز من املطبخ وضرب بها رأس املجني 

عليه فحدثت اصابات أودت بحياته فورا.
  وبعد عدة ايام الحظ ذوو املجني عليه اختفاءه 
فتوجه شقيقه واحد اصدقائه الى شقته، وبعد 
دخولها مبعاونة احد الفنيني وجدوا جثته ملقاة 
على االرض فقاموا بإبالغ السلطات بالواقعة. 
وبتاريخ ٢٠٠٩/٦/١٦ قضت محكمة اجلنايات غيابيا 

بإعدام املتهم عما اسند اليه من اتهام.   املستشار فيصل خريبط 

 احملامي محمد خريبط 

 عدد ضحايا حريق 
العيون يرتفع إلى ٥٢

ادارة االعالم   صرح مديـــر 
االمني الناطق الرســـمي باسم 
العقيد محمد  الداخلية  وزارة 
الصبر بأن االدارة العامة لإلدلة 
اجلنائية اعلنت عن ورود حالة 
جديدة اليها من ضحايا حريق 
اجلهراء من احد املستشفيات 
ليصل بذلك عدد حاالت وفيات 

احلادث الى ٥٢ حالة. 

 يعقد وكيل وزارة الداخلية املساعد لقطاع 
املـــرور اللــواء محمود الدوســـــري ورئيس 
اجلمعيــة الكويتيــة للسالمـة املروريــة بــدر 
املطر مؤمترا صحافيا في متام الساعة ١١ صباح 
اليــوم مبقر اجلمعية الكويتية للسالمة املرورية 
بالشويــخ مبناســـبــة عقــد املؤمتــر العاملي 

للمــرور بالكويــت.
  هذا وسيتم افتتـاح املؤمتر أعمالــه يــوم 

األحـــــد املقبــل حتـــت رعايـــة كرميــة من 
ســـمو رئيــس مجلـس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد.
  وسيســـتعرض املتحدثان عددا من أسماء 
الشخصيات املشاركة في املؤمتر وأهم البحوث 
املقدمة اضافة الى العديد من القضايا املرورية 
املختلفة، خاصة حـــوادث املرور في الكويت 

وأثرها على معدالت التنمية. 

 مؤتمر صحافي للدوسري والمطر للحديث 
  عن مؤتمر المرور العالمي في الكويت 
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 العميد الشيخ أحمد اخلليفة في مطار الكويت أمس عائدا من الدوحة 

 الخليفة: إشادة خليجية بضبط «المكافحة» كميات كبيرة 
من المخدرات خالل فترة قياسية 

 أمير زكي
  أكد مدير عــــام اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات العميد الشيخ أحمد اخلليفة أن 
املشاركني في مؤمتر مديري دول مجلس 
التعاون اخلليجي اشــــادوا باالجناز الذي 
حققته الكويت فيما يتعلق بضبط كميات 
ضخمة كانت في طريقها الى الكويت وكان 
باإلمكان ان يضخ جانب من هذه املخدرات 
الى بقية دول املجلس خاصة ان الكميات 
املتعاطني داخل  اعــــداد  املضبوطة تفوق 
الكويت وتكفي ألكثر من عشــــرة ماليني 

شخص يتعاطون هذه السموم.
  وقال العميد اخلليفة لدى وصوله من 
دولة قطر امس األول بعد متثيله الكويت 
في اجتماع مديري املخدرات في دول املجلس 
ان املشاركني شددوا على ضرورة تعزيز 
التعاون القائم وســــرعة تبادل املعلومات 
في شــــأن طرق التهريب املســــتحدثة الى 
جانب تبادل الزيارات الثنائية واخلبرات في 
مجال املكافحة والتعامل مع مافيا املخدرات 
التي تستهدف دول املجلس نظرا للظروف 

املعيشية التي يتمتع بها ابناء املجلس. 


