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إعداد: مؤمن المصري

»االستئناف« ترفض دعوى شهادات الفلبين

براءة متهمين وحبس آخرين في قضية تهريب خمور

بطالن انعقاد الجمعية العمومية لنقابة عمال شركة البترول الوطنية

مؤمن المصري
قض���ت محكة اجلنايات امس برئاس���ة 
املستش���ار حمود املطوع وامانة سر سيد 
مهدي ببراءة املتهمني الثاني والثالث وحبس 
االول والرابع سبع سنوات مع الشغل والنفاذ 
في قضية جلب خمور وتخبئتها في حاوية 
قادمة من دولة االمارات. وتتلخص الواقعة 
حسب ما شهد به ضابط املباحث ان حترياته 
السرية دلت على ان املتهم االول يقوم بجلب 
املشروبات الروحية بقصد االجتار من دولة 
خليجية بوضعها داخل مخابئ سرية داخل 
حاوية فاس���تصدر اذنا من النيابة العامة 

بالضبط والتفتيش.
ونفاذا له توجه في مساء يوم 2009/5/5 
على رأس قوة من رجال املباحث الى ميناء 
الشويخ بعد ان مت التنسيق مع ادارة اجلمارك 
لضبط احلاوية، وقام مبراقبة املنطقة القريبة 
من مكان تفتيش احلاويات وشاهد املتهمني 
الثاني والثالث يحضران بإحدى املركبات 
اخلاصة فقام بضبطهما. وحضر مع املتهم 
الثاني احملامي حم���ود الهاجري الذي فند 
االستجواب وادعاءات ضابط الواقعة وبني 
انها بعيدة عن الواقع وشكر الهاجري عدالة 

احملكمة الصدارها هذا احلكم العادل.

قض���ت الدائ���رة املس���تعجلة مبحكمة 
االس���تئناف امس بتأيي���د حكم اول درجة 
القاضي برفض الدعوى املقدمة من بعض 
الطلبة الكويتيني الدارس���ني في اجلامعات 
الفلبينية معترضني فيها على قرار وزيرة 
التعليم العالي بعدم االعتراف بشهاداتهم.

وعقب صدور احلكم، صرح محامي الطلبة 
الشاكني احملامي خالد اجلويسري ل� »األنباء« 
انه سيطعن على هذا احلكم بالتمييز، مستندا 
الى حكم اول درجة الذي رغم رفضه للدعوى 
اال انه تضمن ف���ي حيثياته بنودا جتعلنا 

متمسكني مبوقفنا.

وكانت دائرة االمور املستعجلة قد رفضت 
دعوى الطلبة مما دعا محاميهم الى الطعن 
عليه باالستئناف، واعتبر حكم اول درجة 
الذي جاء رافضا لدعوى الطلبة ان من حق 
وزارة التعلي���م العالي تعديل قراراتها مبا 

يتفق مع املصلحة العامة.
واوضح ان املقرر دس���توريا وقانونيا 
هو ع���دم جواز رجعية القوانني والقرارات 
االدارية وان رجعية القرار االداري التنظيمي 
امنا تتحقق عندما يستتبع تطبيقها املساس 
مبا مت اكتسابه من حقوق او مراكز قانونية 

في ظل القاعدة القانونية القدمية.

قضت محكمة االستئناف امس بتأييد حكم 
محكمة اول درجة القاضي ببطالن الطلب املقدم 
لعقد اجلمعية العمومية غير العادية بتاريخ 
العمومية غير  2007/11/13 وبطالن اجلمعية 
العادي����ة التي انعقدت بن����اء على هذا الطلب 
وما اتخذته من قرارات مع الزام املس����تأنف 
ضده االول واخلصوم املتدخلني باملصروفات 

ومقابل اتعاب احملاماة.
وتخل����ص وقائع الدعوى في ان مجموعة 
من اعض����اء النقابة كانوا ق����د طلبوا انعقاد 
اجلمعية العمومية غير العادية، وذلك باملخالفة 
لالجراءات املتبعة بهذا الش����أن خروجا على 

شرعية اللوائح النصية لهذا االمر.

كان احملامي نواف ساري املطيري، بصفته 
وكيال عن النقابة، قد اس����تند في دفاعه الى 
شرعية االجراءات التي يجب ان تتم مع صريح 
اللوائح والنظم التي يجب ان تتبع بشأن العمل 
النقابي. وقال س����اري في تصريح صحافي 
ان ه����ذا احلكم هو انتصار الرادة الش����رعية 
النقابي����ة وعدم االفتئات عليها ملا فيه صالح 
النقابات ككل وصال����ح االعضاء ومبا يجعل 
روح التعاون املثمر تسود وتتمحور في نفع 
حقيقي لكل املنتسبني للنقابات، اما الصراع 
والتطاحن واخلروج عن الشرعية فهو اقصر 
الطرق الى االضرار باالعضاء وعرقلة جميع 

اجلهود التي تبذل حلياة افضل لهم.

احملامي خالد اجلويسري

احملامي حمود الهاجري

احملامي نواف ساري

الصبر: »الداخلية« مستعدة لمباراة مصر والجزائر

مصرع 4 عمال آسيويين في انقالب باص
العمر كّرم الطلبة المتفوقين في كلية الشرطة

الداخلية  برعاي���ة وكي���ل وزارة 
املساعد لش���ؤون التعليم والتدريب 
النواف، والذي  الش���يخ احمد  اللواء 
اناب عنه مس���اعد مدير عام اكادميية 
سعد العبداهلل للعلوم االمنية لشؤون 
التعليم والتدريب العقيد هارون العمر، 
مت االحتفال بتك���رمي عدد من الطلبة 
املتفوقني علميا واملتميزين  الضباط 
س���لوكيا من ناحية الضبط والربط 

الس���نوات  العس���كري في  وااللتزام 
الدراسية الثانية والثالثة والرابعة وهم 

من منتسبي الدفعات 36 و37 و38.
وش����مل التكرمي الطلب����ة الضباط 
اصحاب املراكز اخلمسة االوائل في كل 
دفعة من ناحية الترتيب العلمي، اضافة 
الى الطلبة الضباط املتميزين سلوكيا 
من الطلبة الضباط الكويتيني وزمالئهم 
اخلليجيني والعرب احلاصلني على منح 

دراسية في كلية الشرطة وفق االتفاقيات 
االمنية والتعليمية املتبادلة بني الكويت 
وشقيقاتها اخلليجية والعربية. وقد 
حضر احلفل س����فير جمهورية اليمن 
الش����قيق وعدد من ممثل����ي البعثات 
الديبلوماسية التي ينتمي اليها طالب 
املنح الدراسية في كلية الشرطة ومدير 
كلية الشرطة باالنابة املقدم علي الوهيب 

وعدد من ضباط االكادميية.

الياسين افتتح المخيم الربيعي للسجن المركزي

أهاب مدير ادارة اإلعالم األمني 
الرس���مي باسم وزارة  الناطق 
الداخلي���ة العقيد محمد الصبر 
باالخوة املقيمني األشقاء ضرورة 
االلت���زام باالنضب���اط وقواعد 
التعبير عن  العام في  السلوك 
مشاعرهم بعيدا عن اي مظاهر 
او بس���المة  تخل بس���المتهم 
اآلخرين وأم���ن البالد. وأكد ان 
وزارة الداخلي���ة اذ تش���اركهم 
فرحتهم فإنها تناش���د املقيمني 
األشقاء التعبير عنها بأسلوب 
يتفق وحدود املناسبة الرياضية 
دون إحلاق ضرر بأحد. وأوضح 
ان وزارة الداخلية قد اتخذت كافة 
االج���راءات األمنية االحترازية 
ملواجهة أي محاولة للخروج عن 

محمد الجالهمة
لقى 4 عمال آس���يويني مصرعهم صباح امس في 
حادث انقالب باص كان يقل 9 عمال على طريق ميناء 
عبداهلل، وقالت مصادر امنية ل� »األنباء« ان اثنني من 
العمال لقيا مصرعهما في موقع احلادث فيما لفظ اثنان 
آخران انفاسهما االخيرة في مستشفى العدان متأثرين 
باالصابات البالغة التي حلقت بهما، كما ادى احلادث الى 
اصابة ال� 5 اآلخرين الذين كانوا في الباص باصابات 

متفرق���ة ونقلوا جميعا الى املستش���فى. واوضحت 
املص���ادر ان التخطيط االولى للحادث بني ان انفجار 
االطار االمامي كان سبب االنقالب وسجلت قضية حادث 
ووفاة. في ذات السياق ذكرت االحصائية االسبوعية 
حلاالت الوفيات غير اجلنائية »حوادث الس���يارات« 
الصادرة عن االدارة العامة لالدلة اجلنائية ان الفترة 
من 8 – 2009/11/14 شهدت ثالث عشرة وفاة من بينها 

كويتيان واثنان غير كويتيني وتسعة وافدين.

حتت رعاية وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام اللواء أنور الياسني 
افتتح املخيم الربيعي السنوي للسجن املركزي بحضور 
مدير عام اإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية العميد 
خالد عبداهلل الديني ومساعد املدير العام العميد علي 
الهويدي، وكان في استقباله مدير إدارة السجن املركزي 

العقيد عادل اإلبراهيم. وقد شملت أنشطة املخيم الربيعي 
العديد من األنشطة الثقافية والدينية والرياضية املتنوعة 
)كرة قدم، سلة، كروكيت(، وتستمر هذه األنشطة طوال 
فترة الربيع حتى نهاية مارس 2010، وقد تخلل اجلولة 
زيارة إلدارة املعلوم���ات واملتابعة بعد ذلك قام اللواء 

أنور الياسني بزيارة إلدارة العمليات املركزية.

قواعد القانون في أعقاب املباراة 
املقبلة في تصفيات كأس العالم 
بني منتخبي كرة القدم املصري 

إقامتها  واجلزائ���ري واملق���رر 
بجمهورية السودان الشقيق غدا 
االربعاء. وشدد على ان وزارة 
الداخلية ستتخذ كافة اإلجراءات 
القانونية الرادعة واملناسبة جتاه 
كل من يرتكب املخالفات املرورية 
واألمنية وانه س���يتم منع اي 

مواكب او جتمعات.
وأمل���ح مدي���ر ادارة اإلعالم 
األمني الناطق الرس���مي باسم 
وزارة الداخلي���ة العقيد محمد 
الصبر الى ان التعبير عن الفرح 
حق مشروع للجميع شريطة ان 
يتم ذلك دون التجاوز على حقوق 
اآلخري���ن وانه يتعني علينا ان 
نتذكر دائما ان حريتنا تنتهي 

عندما تبدأ حرية اآلخرين.

حّذر من أي خروج عن اآلداب العامة بعد المباراة

»الداخلية«: 13 وفاة جراء الحوادث في أسبوع

العقيد محمد الصبر

العقيد هارون العمر متوسطاً الطلبة الضباط املكرمني

اآلسيويون الـ 4 وأمامهم زجاجات اخلمر احمللية املضبوطة

4 آسيويين يسقطون بـ 500 »بطل محلي«
محمد الجالهمة

متكن رج���ال الفرقة الليلي���ة التابعة ألمن 
الفروانية، بقيادة مدير امن محافظة الفروانية 
العميد غلوم حبيب من القبض على 4 آسيويني 
كانوا يدي���رون واحدا من اكبر مصانع اخلمور 
احمللية في منطقة اجلليب وعثر بحوزتهم على 

500 بطل خمر محلية الصنع معدة للبيع.
وبحسب مصدر امني فان معلومات وردت الى 
مدير امن محافظة الفروانية العميد حبيب غلوم 
عن وجود وكر لتصنيع اخلمور، وعليه أمر رجال 
الفرقة الليلية برصد املصنع ومداهمته، حيث 
قام رجال الفرقة بالقبض على 4 آسيويني بداخل 
املنزل العربي الذي حولوه الى مصنع للخمور 
احمللية وضبط بحوزتهم 500 بطل محلي معدة 
للبيع وعدة كاملة للتصنيع والتقطير والتبخير 
تستخدم لتصنيع اخلمور احمللية، كما عثر على 
عدد من زجاجات اخلمر في سيارة احد اآلسيويني 

كان بصدد القيام بتوزيعها.

رجال أمن يطلقون النار 
على مواطن بال سبب

مؤمن المصري
قامت قوة من وزارة الداخلية يوم امس باقتحام 
مزرعة مستأجرة ملواطن واطالق النار عليه ومن 

ثم ضبطه بدعوى كونه مطلوبا مدنيا.
وقال محامي املتضرر خالد العوضي في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان ما قامت به وزارة الداخلية 
ال مي���ت للحريات بصلة، الفتا الى ان موكله غير 
مدرج اس���مه في قوائم املطلوبني، مشيرا الى ان 
صاحب املزرعة على ما يبدو ميتلك واسطة مكنته 
من جتييش رجال االمن ملداهمة املزرعة واطالق 

النار على موكله الرهابه.
واضاف العوضي ان موكله استأجر مزرعة من 
مواطن دون عقد ايجار، وهناك خالفات مالية بني 
صاحب املزرعة ومستأجرها )موكله(، الفتا الى 
ان مستأجر املزرعة فوجئ باعداد من رجال االمن 
بالزي املدني يطلقون عليه النار ويلقون القبض 

عليه دون سند قانوني.
واشار الى انه تقدم باثبات حالة بالواقعة في 
مخفر كبد، واعتبر ما حدث مع موكله جتاوزا صارخا 

للقوانني ومن غير اجلائز السكوت عنه.

صرح مدير ع����ام االدارة 
العام����ة لالدل����ة اجلنائي����ة 
العميد د.فهد الدوسري بأنه 
مت تش����غيل املرحلة الثالثة 
من مشروع التبصيم اآللي، 
واضاف قائال انه سيتم العمل 
بتبصيم املواطنني للحصول 

على اخطار البصمة للبطاقة 
املدني����ة من خ����الل اجهزة 
التبصيم اآللي بأقسام حتقيق 
الشخصية باحملافظات، وكذلك 
مراكز اخلدمة التابعة لالدارة 
العامة ملراكز اخلدمة وذلك 

اعتبارا من 2009/11/15.

تشغيل المرحلة الثالثة للتبصيم اآللي لـ »المدنية«


