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القاهرة ـ أ.ش.أ: عاد الى مطار القاهرة الدولي 
امس 53 مصريا مت ترحيلهم من اليونان والكويت 

ولبنان واألردن ألسباب مختلفة.
وقـــد عاد 48 من اليونان مت ترحيلهم بســـبب 
إقامتهم غير املشروعة هناك، واعترفوا لدى عودتهم 
على طائرة شركة مصر للطيران القادمة من آثينا 
بأنهم متكنوا مـــن الدخول لألراضـــي اليونانية 

بطريقة غير مشـــروعة إلـــى أن مت إلقاء القبض 
عليهم وترحيلهم.

كمـــا عاد 3 مصريـــن مت ترحيلهم من الكويت 
بســـبب خالفات مع الكفيل، ومصـــري من لبنان 
بســـبب إقامته غير املشـــروعة، وآخر من األردن 
بعد اكتشـــاف تزوير عقد العمل اخلاص به لدى 

وصوله لعمان.

ترحيل 53 مصريًا من اليونان والكويت ولبنان واألردن

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

البراءة الثانية لقناة »سكوب« خالل أسبوع
متليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها ذلك 
أن احلرية في أبعادها الكاملة ال تنفصل عن 
حرمة احلياة وأن إساءة استخدام العقوبة 

تشويها ألهدافها«.
وأشاد احملامي العنزي بنزاهة وعدالة 
القضاء الكويتي الشامخ وقال إننا حاولنا 
جاهدين تقدمي أدلة البراءة وإزالة الغموض 
الذي اكتنف الواقعة في ظل وجود مدافعن 
عن احلق وقضاء عادل شامخ يحرص أال 

يدان متهما في جرم وهو منه بريء.
وتتلخص واقعة الدعوى فيما أدلى به 
محامي املجني عليه )اللواء محمد السبيعي 
وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون إدارة 
التنفيذ( حيث تقدم بشــــكوى إلى النيابة 
العامة تضمنت أن قناة سكوب اساءت إليه 

في أحد برامجها.
قد استقر على أن »حقوق اإلنسان وحرياته 
ال يجوز التضحية بهــــا في غير ضرورة 

احملامي فيصل عيال العنزي

قضت الدائرة اجلزائية اخلامسة مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار إبراهيم 
العبيد وأمانة ســــر سامي العنزي رئيس 
أمناء سر الدوائر اجلزائية بتعديل احلكم 
القاضي باحلبس شهرا مع الشغل وتعديله 
إلى البراءة لـ 3 من العاملن بقناة سكوب 
الفضائية )أحمد الفضلي، فجر الســــعيد، 

صالح السعيد(.
بينما أيدت احملكمــــة حكم أول درجة 
القاضي بحبس املتهم األول )جاسم الشمري( 
ملدة شهر وأمرت بوقف تنفيذ احلكم ملدة 3 
سنوات تبدأ من صيرورة هذا احلكم نهائيا 
على أن يوقع تعهدا مصحوبا بكفالة مالية 
قدرها 500 دينار يلتزم فيها بحسن السير 
والسلوك. كان دفاع القناة احملامي فيصل 
عيال العنزي قد دفع بأن القضاء الدستوري 

تجديد حبس المتهمين في قضية عريفجان أسبوعين

احملامي محمد عبد اللطيف الكندري

معروفة لدى السلطات كما أنه ال يخشى 
من تأثيرهم على سير التحقيقات، وإال 
احالتهم إلــــى محكمة املوضوع للفصل 

في الدعوى.
كانت النيابة العامة قد تسلمت تقرير 
األدلة اجلنائية الذي أكد أن أحد املتهمن 
)م.أ.( به إصابات بيده اليسرى ميكن أن 
تنجم عن االصطدام بجســــم صلب. أما 
فيما يتعلق بإصابة املتهم بيده اليسرى 
فقد طلب فريق الدفاع إحالته مرة أخرى 
إلى الطب الشــــرعي لبيان ما إذا كانت 
هذه اإلصابة قد أدت إلى عاهة مستدمية 

من عدمه.

جــــدد قاضي التجديــــد أمس حبس 
املتهمن اخلمســــة في قضية تفجيرات 
عريفجان ملدة أسبوعن بعد أن استمع إلى 
إفاداتهم فيما يتعلق بقضية التفجيرات 
التي كان املتهمون و4 سيقومون بتنفيذها 
في معسكر عريفجان ومبنى أمن الدولة 

وعدد من املواقع احليوية في البالد.
وطلــــب فريق الدفاع إخالء ســــبيل 
املتهمن بأي ضمان تراه احملكمة النتفاء 
مبــــررات احلبس االحتياطــــي وانتهاء 
التحقيقات، حيــــث ان املتهمن كويتيو 
اجلنســــية وال يخشى من هروبهم فهم 
من عائــــالت معروفة وأماكــــن إقامتهم 

»االستئناف« تبرئ المتهمين في قضية »األنظمة اآللية«

حجز قضية »رفع القيود األمنية« لجلسة 16 ديسمبر للحكم

»النيابة« تستدعي وكيلي »العدل« و»الصحة«
لعدم تنفيذهما حكمًا نهائيًا الستخراج عقد زواج وشهادة ميالد لـ »بدون«

حجزت الدائرة اجلزائية اخلامســــة مبحكمة االســــتئناف 
أمس برئاســــة املستشــــار إبراهيم العبيد وأمانة سر سامي 
العنزي رئيس أمناء ســــر الدوائر اجلزائية استئناف النيابة 
العامة في قضية »رفع القيود األمنية« املتهم فيها ضابط أمن 
الدولة )ع.س( وضابط االستخبارات السابق )م.ع( بالتزوير 
وعرض وتلقي الرشوة لرفع القيد األمني املفروض على بعض 
املشبوهن جللسة 16 ديسمبر للحكم بعد أن استمعت احملكمة 

ملرافعة املتهمن السادس والسابع.
وتخلص الواقعة فيما ذكره ضابط مباحث أمن الدولة في 
تقريره أنه بتاريخ 2008/8/19 مت ضبط املتهم الثالث )عراقي 

اجلنســــية( بعد دخوله للبالد بصورة غير مشروعة بالرغم 
من وجود قيد أمنــــي مينعه من الدخول وأن املتهم أقر أمامه 
أنــــه متكن من دخول البالد بعد أن تعهد بتقدمي مبلغ 20 ألف 
دوالر للمتهمن األول والثاني بواســــطة املتهم الرابع )عراقي 
اجلنسية( وأن املتهم الثاني استقبله في منفذ العبدلي وسهل 

دخوله ثم نقله إلى منزله وتسلم منه املبلغ املتفق عليه.
وأضاف ضابط الواقعة أنــــه قام بإحالة املتهم الثالث إلى 

إدارة اإلبعاد والتي بدورها أبعدته عن البالد.
وبتاريخ 2009/4/19 قضت محكمة اجلنايات ببراءة جميع 

املتهمن من التهم املسندة إليهم.

مثل احملامي منيف الظفيري أمس أمام رئيس 
النيابة وذلك بعد أن قام بتقدمي شكوى بصفته 
وكيال عن أحد أفراد »غير محددي اجلنسية« 
لعدم تنفيذ حكم قضائي لصاحله فقام برفع 
شكوى ضد وكيلي وزارة العدل والصحة، وقد 

مت فتح التحقيق من قبل رئيس النيابة.
وطالب احملامي الظفيري بتنفيذ نص املادة 
)85ـ  مكررـ  1( والتي تنص على أنه »يعاقب 
باحلبس مدة ال تزيد على سنتن وبالعزل كل 
موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم 
قاضي واجب النفـــاذ بعد مضي ثالثن يوما 

على إنذاره على يد مندوب اإلعالن«.

وسيتم اســـتدعاء وكيلي العدل والصحة 
للمثول أمام النيابة العامة في األيام القليلة 
املقبلة وذلك ملواجهتهما بالشكوى املرفوعة 

ضدهما وبحث أسباب عدم تنفيذ احلكم.
وصرح احملامـــي منيف الظفيري بأنه لم 
يكـــن يريد أن يصل به املجال إلى تقدمي هذه 
الشكوى وخاصة لعدم تنفيذ حكم صدر باسم 
صاحب السمو األمير حيث كان من األجدر أن 
يتم تنفيذ احلكم ويستخرج شهادة ميالد وعقد 
زواج ملوكلـــه وذلك ملا احتواه هذا احلكم من 
قدسية بعد أن أصبح نهائيا ومذيال بالصيغة 

التنفيذية.

وتغرميهــــم مبلغ ثالثة مالين وأربعمائة 
ألفا وثمامنائة واثنان  وتســــع وســــتن 

وخمسن دينارا.
وقضت احملكمــــة أيضا بعزل املتهمن 
األول والثاني من وظيفتيهما بينما غرمت 
احملكمة املتهم الرابع رئيس مجلس إدارة 
شركة األنظمة اآللية مبلغ ثالثة آالف دينار 
عن التهمة املسندة إليه وقضت بإبعاد املتهم 

الثاني عن البالد عقب تنفيذ العقوبة.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمن 
األول والثاني أنهما وهما في حكم املوظفن 
العمومين األول »مدير عام شركة األنظمة 
اآللية التي تساهم فيها مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية بنسبة 68.5%« والثاني 
»مدير إدارة تطوير األعمال« بالشركة حمال 
جهة عملهما التزاما ماليا قدره 1.734.926 
دينارا. قيمة العقد املبرم على نحو مخالف 

لإلجراءات القانونية الصحيحة.
كما أنهما سهال للمتهم الثالث االستيالء 
بغير حق على مبلغ قدره 1.717.426 دينارا. 
بأن اســــندا إليه تنفيذ مشــــروع البوابة 
اإللكترونيــــة دون عرضــــه على اإلدارات 
املعنية بالشركة وصرف قيمته على خالف 

الصحيح من اإلجراءات.

املستشار إبراهيم العبيد

احملامي منيف الظفيري

مساءلتهم في هذا الشأن.
كانت محكمة اجلنايات بتاريخ 2008/3/9 
قد قضت حضوريا للمتهمن األول والثالث 
والرابــــع وغيابيا للثاني: أوال: بحبس كل 
من املدير العام الســــابق لشركة األنظمة 
اآللية ومدير إدارة تطوير األعمال بالشركة 
ومساعد ومدير عام شركة اخلدمة األولى 
سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وبإلزامهم 
برد مبلغ مليون وسبعمائة وأربعة وثالثن 
ألفا وتسعمائة وســــتة وعشرين دينارا 

قضت الدائرة اجلزائية اخلامسة مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار إبراهيم 
العبيد وعضوية املستشارين لطفي ساملان 
وعلي حسن نصر وأمانة سر سامي العنزي 
رئيس أمناء سر الدوائر اجلزائية بإلغاء 
حكم أول درجة في الدعوى رقم 2005/865 
املقامة ضد عدد من قيادات شركة األنظمة 
اآللية التابعة لشــــركة اخلطوط اجلوية 
البوابة  الكويتيــــة واملتعلقة مبشــــروع 
اإللكترونية وقضــــت ببراءتهم من التهم 

املسندة إليهم.
واستندت احملكمة في حيثيات حكمها إلى 
أن األضرار احلقيقية التي قد حلقت بشركة 
األنظمة اآللية ثم مبؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية مرجعها للسياسات اخلاطئة التي 
انتهجها مجلس إدارة شركة األنظمة اآللية 
الذي تولى املسؤولية اعتبارا من شهر مايو 
2004 والتي متثلت في توقيف املشروعن 
موضوع الدعوى وإخفائهما وطمس جميع 
معاملهما وعدم االستفادة منهما أو محاولة 
تســــويقهما على النحو الذي انتهت إليه 
احملكمة والتحقيقات اإلدارية التي أجرتها 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية في هذا 
الشأن، وتترك احملكمة للجهات املختصة 

حمالت لألمن العام في الفروانية والعاصمة واألحمدي
تؤدي إلى إغالق أوكار االتصاالت المسروقة ومصنع خمر

أمير زكي
واصل قطاع األمن العام حمالته الســــتهداف 
األوكار املشبوهة والتي تستغل في إجراء االتصاالت 
الدولية املســــروقة وتصنيع اخلمور، وأسفرت 
احلمالت التي شملت مناطق في األحمدي والفروانية 
عن إغالق وكرين لالتصاالت الدولية ووكر آخر 

لتصنيع اخلمور.
ففي األحمدي متت مداهمــــة وكر لالتصاالت 
الدولية حيث متت جتزئة الوكر الى كبائن وضبط 
مديــــر الوكر الى جانب كمية مــــن الهواتف التي 
تستغل في تقدمي اخلدمات »الدولية املسروقة«، 
وفي اجلليب متت مداهمة وكر لتصنيع اخلمور 
وضبط بداخل الوكــــر كمية من اخلمور وأدوات 

ومعدات تصنيع اخلمور، واذا كانت حمالت األمن العام قد انتهت 
بضبــــط وكرين فإن رجــــال امن العاصمة وحتديــــدا رجال مخفر 
الصاحليــــة بذلوا جهدا كبيرا لضبط وافد آســــيوي ميكن وصفه 

بشديد الدهاء اذ كان الوافد يتعمد توزيع اخلمور 
على اكياس قمامــــة ووضعها الى جوار حاويات 
القمامــــة بحيث اذا ما انتهى من بيع كيس خمور 

يتجه حلمل آخر.
وكان احد الوافديــــن قد همس في اذن املالزم 
غنيم املطيري ضابط مخفر الصاحلية بأن هناك 
آسيويا اعتاد التواجد بشكل يومي بن اآلسيوين 
الذين يتجمعون في الصاحلية وان هذا اآلسيوي 
يعرض خمورا محلية شــــديدة النقاء والتأثير، 
وعليه اخطر املــــالزم غنيم املطيري قائد منطقة 
املدينة العقيد معتوق العسالوي الذي شكل فريق 
عمــــل مؤلفا من الرقيب عبداهلل شــــرمي وعريف 
محمد البذالي ووكيل عريف احمد البالم وشرطي 
عبدالعزيز املري، واستدرج اآلسيوي لبيع بطلن خمر محلي ليتم 
القبض عليه وينتقل رجال األمن مع اآلســــيوي لإلرشاد عن بقية 

اخلمور، وبلغ إجمالي الكمية 120 زجاجة خمر.

صاحب مصنع اخلمر وبجانبه براميل التقطيرآسيوي ضبط خالل احلمالت بعدد من زجاجات اخلمر

املالزم غنيم املطيري

آسيوي ضبط ببيع اخلطوط الدولية أحد أوكار االتصاالت التي مت إغالقها

عسكري ومصري 
يحتجزان 3 آسيويات 

في شقتهما
محمد الجالهمة

وجه رجال امن االحمدي الى 
عسكري في اجليش ووافد من 
اجلنسية املصرية تهمة احتجاز 
حرية ومواقعة باالكراه وذلك 
بعد مداهمتهم شقة في احدى 
مناطق االحمدي وكانت معلومات 
وردت عن احتجاز العسكري 
والوافد لثالث آســـيويات بعد 
اختطافهن من اوكار مشبوهة 
وبالتحقيـــق مع اآلســـيويات 
اكـــدن ان العســـكري والوافد 
قاما باختطافهن واحتجازهن 
واالعتـــداء عليهـــن بصورة 

مستمرة.

األنصاري يزور اإلطفائيين  المصابين بحريق صبحان

أمير زكي
قام نائب مدير عام االطفاء لشــــؤون املكافحة العميد يوســــف 
األنصاري امس بزيارة عدد من االطفائين في مستشفى الفروانية 
بعد اصابتهــــم بأعراض، وقالت ادارة العالقات العامة في بيان ان 
9 اطفائين بعد ان اصيبوا اثناء مكافحتهم حلريق مصنع األلبان 
بصبحان شعروا بأعراض كانت عبارة عن حالة قيء وصداع من 
جراء استنشاقهم الغازات املتسربة من بايب مكسور والتي تستخدم 
فــــي عملية التبريد من احدى الغرف املوجــــودة باملصنع، وقالت 
االطفاء انه مت توجه الفرقة الى مستشفى الفروانية ومت فحصهم 

وعمل بعــــض التحاليل الطبية للتأكد من ســــالمتهم واالطمئنان 
عليهــــم ومت وضعهم في غرف املالحظة وظهرت النتيجة ايجابية 
وعوجلوا وخرجوا من املستشفى، ومن ناحية اخرى مازال الى اآلن 
رجال االطفاء يقومون بعملية تســــكير الغاز املتسرب من املصنع 

وتقليل كثافته.
واالطفائيون املصابون هم: مالزم اول خالد كنعان ومالزم عبداهلل 
املاس ومالزم عبداهلل شجاع ورقيب علي أسد والعرفاء صالح حيدر 

ومحمد سعيد وأحمد السبع والوكيل عريف علي النجار
واصابة الوكيل عريف فهد املرزوق بالتواء بالساق

إطفائيان يتلقيان العالج في املستشفى

حريق شاحنة يغلق طريق الوفرة جزئيًا
محمد الجالهمة

أسفر حادث انقالب 
شـــاحنة عن إصابة 
الـــى جانب  وافدين 
انـــدالع حريـــق في 
الشـــاحنة فيما أدى 
احلادث والذي وقع 
على طريق الوفــــرة 
الكيـلو 15 الى إغالق 
الطريق جزئيا وتكدس 
املركبات على الشارع 
العام هـــذا وحضر 
رجال اإلطفــاء واألمن 
للتعامل مع احلــــادث 
ومت اخمـــاد احلريق 
وتســـجيل قضيـــة 

الشاحنة احملترقة تغلق طريق الوفرة حادث واصابة.


