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إعداد: مؤمن المصري

ألغ����ت الدائ����رة اجلزائي����ة مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار أنور 
العنزي وأمانة سر أحمد شردان حكم أول 
درجة القاضي بإعدام حجاج محمد عادل 
السعدي امللقب ب� »وحش حولي« وقضت 
بحبسه مؤبدا في واحدة من القضايا التي 

أدين فيها.

وقد أس����ندت النياب����ة العامة للمتهم 
انه خطف املجني عليه عن طريق القوة 
والتهديد بأن باغته من اخللف حال سيره 
في الطريق العام وكمم فمه وهدده بالضرب 
ملنعه من االس����تغاثة ثم حمله عنوة من 
مكان تواجده الى سطح عقار مجاور له 

وكان ذلك بقصد هتك عرضه.

من اإلعدام للحبس المؤبد لـ »وحش حولي«

العودة: المطيري سيقضي إجازة العيد بين أهله

النيابة أخلت سبيل العائد من غوانتانامو بال ضمان
بأعمال عدائية ضد دولة أجنبية 
صديق����ة وتعري����ض عالقات 
الكوي����ت الديبلوماس����ية مع 
دولة صديقة »باكستان« خلطر 
القطع عبر الس����فر إليها دون 
إذن من السلطات لقتال القوات 
األميركية واألجنبية هناك. وقد 
أكد املطيري في التحقيقات عدم 
عالقته بجماعت����ي القاعدة أو 
طالبان وأنه توجه إلى باكستان 
ملساعدة الفقراء والتطوع ألعمال 
اخلير م����ع بع����ض معارفه، 
مضيفا أنه ليس له عالقة بأي 

مجموعات إرهابية.
وقد مت القبض عليه كونه 
عربي اجلنسية إبان أحداث 11 
الشهيرة، فقد قبض  سبتمبر 
علي����ه فج����أة دون أي ج����رم 
ارتكبه على ح����د قوله. يذكر 
أن السلطات األميركية كانت 
قد أخلت سبيل املطيري بعد 
حجزه في معسكر غوانتنامو 
بكوبا حوالي 6 س����نوات بعد 
أن تبني للس����لطات األميركية 
أنه بريء م����ن كل التهم التي 

كان يواجهها.

اخلاصة واملقررة له في برنامج 
التأهيل.

انه  ال����ى  العودة  وأش����ار 
سيقضي جميع إجازات نهاية 
األسبوع بني أهله حلني يقرر 
القائمون عل����ى البرنامج انه 
أصبح مؤه����ال بالكامل، الفتا 
الى ان ه����ذا األمر يأتي ضمن 
إطار خطة البرنامج وهي دمجه 
في املجتمع تدريجيا وتأهيله 
الطبيعية  الى حياته  للعودة 

خالل األشهر املقبلة.
كان����ت النياب����ة العامة قد 
وجهت للمطي����ري تهم القيام 

خالد العودة

وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد

املستشار الشيخ محمد السلمان

)سعود سالم(سيارة املواطنني ملتفة على الشجرة

تأييد حبس المتهم 
بتهريب قاتل األميركي 

بالدوحة لمدة سنة

بطالن انتخابات نقابة العاملين بالجمارك

تأجيل نظر قضية قاتل المواطنة في المهبولة

أصدرت دائرة جتاري مدني كلي حكومة 
باحملكم���ة الكلية حكمه���ا القاضي ببطالن 
انتخابات مجلس إدارة نقابة العاملني باجلمارك 
ووزارة املالية واجلمعية العمومية املنعقدتني 
يوم األحد املوافق 2008/1/6 وما يترتب عليها 

من قرارات.
كان احملامي فهد احلبيني قد أقام دعوى 
بإلغاء قرار للنقابة متضمنا فصل أحد أعضاء 
النقابة، وقضت محكمة أول درجة واالستئناف 
بإلغ���اء قرار الفصل وإع���ادة املفصول إلى 
عضوية النقابة. وعلى إثر ذلك احلكم أقيمت 
الدعوى التي طلب فيها احملامى احلبيني بطالن 
االنتخابات واجلمعية العمومية على سند من 
أن الباعث على فصل العضو من النقابة هو 
استبعاده من االنتخاب والترشيح، معززا 
ذل���ك بحكم إلغاء ق���رار الفصل العضو من 

النقابة. وقال احملامى احلبيني إن هذا احلكم 
أنصف موكله مما تعرض له من تعسف في 
استعمال الس���لطة من قبل نقابة اجلمارك، 
وهذا احلكم ليس غريبا على قضائنا العادل 

فهو ملجأ لكل مظلوم.
وأضاف: إننا بصدد رفع دعوى قضائية 
بفرض احلراسة على نقابة اجلمارك واملالية 
وتسليمها جلهة محايدة تشرف على عملية 

االنتخاب والترشيح من جديد.
ومتنى احلبيني أن ينتبه مجلس األمة، 
وهو يناقش مش���روع العم���ل، إلى الواقع 
املأس���اوي للنقابات بسبب احتكار البعض 
لها مهدري���ن حقوق اآلالف من املوظفني في 
ممارسة حقهم في االنتخاب والترشيح، لذلك 
البد أن يتضمن املشروع شروط العضوية 

دون إحالتها إلى النظام األساسي.

قضت محكمة اجلنايات أمس برئاسة 
املستشار حمود املطوع وأمانة سر سيد 
مه���دي بتأجيل دعوى متهم فيها ش���اب 
كويتي بالقتل وحيازة س���الح وذخيرة 
دون ترخيص ومقاومة رجال األمن جللسة 
14 ديسمبر املقبل للدفاع واستدعاء خبيرة 
الطب الش���رعي لالس���تماع إلفادتها في 

القضية. 
وقد أنكر املتهم تهمة القتل العمد بينما 
اعترف بحيازة السالح والذخيرة. وحضر 
معه احملامي خالد عايد العنزي الذي طلب 
أجال لالط���الع والتصوير واالس���تعداد 

للمرافعة.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم 
)ح.ه�.( أن���ه في 2009/7/20 قتل املجني 

عليها )ف.ب.( عمدا مع س���بق اإلصرار 
بع���د أن عقد العزم وبيت النية على ذلك 
بأن قام بخنقها بكلتا يديه والضغط على 
عنقها قاصدا إزهاق روحها، ولم يتركها 
إال بعد تأكده من وفاتها فأحدث إصابتها 
املوصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي 

أودت بحياتها.
كما أس���ندت له تهمة حيازة أسلحة 
نارية »كالشينكوف وبندقية صيد وثالثة 
مسدسات« وذخيرة تستخدم في األسلحة 
سالفة الذكر بغير ترخيص من اجلهات 
املختصة. كما قاوم ضابطا برتبة نقيب 
أثناء تأدي���ة وظيفته بتنفيذ إذن النيابة 
العامة الصادر بضبطه بأن قاومه بالقوة 

والعنف على النحو املبني بالتحقيقات.

قضية »عريفجان« 
إلى 21 ديسمبر

قضت الدائرة اجلزائية مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار 
أنور العنزي وأمانة سر أحمد شردان 
بتأييد حك����م أول درجة القاضي 
بحبس )ع. ع.( املتهم بتهريب )س. 
ح.( قاتل األميركي بالدوحة سنة 
مع الشغل والنفاذ وتغرميه ألفي 
دينار. و)ع.ع.( هو املتهم الثاني 
في القضية التي أدين فيها )س. 
م.( بقتل أحد املهندسني األميركيني 
)مايكل رينيه( وإصابة آخر )ديڤيد 
كاراواي( في بداية 2003. حيث مت 
املتهم  توجيه تهمة االشتراك مع 
األول في قتل املجني عليه األول 

وإصابة الثاني.

الكلية أمس  حددت احملكم����ة 
جلسة 21 ديس����مبر املقبل لنظر 
قضية أمن الدولة املتهم فيها ستة 
أش����خاص بالتخطيط الستهداف 
تفجيرات في معس����كر عريفجان 
األميركي ومبنى أمن الدولة وعدد 

من املواقع احليوية بالبالد.
كانت النيابة العامة قد تسلمت 
تقرير األدل����ة اجلنائية الذي أكد 
أن أحد املتهمني )م.أ.( به إصابات 
بيده اليسرى ميكن أن تنجم عن 

االصطدام بجسم صلب.

من قبل النائ����ب العام إلخالء 
س����بيل خالد املطي����ري لعدم 
وجود قرائن كافية الستمرار 
التحقيق معه. واضاف العودة 
في اتصال مع »األنباء« انه لذلك 
قرر النائب العام حفظ القضية 
وإخالء سراحه وعدم تقدميه 
للمحاكمة ألنه ال يوجد اي دليل 
يستدعي ذلك. وكشف العودة ان 
املطيري سيخرج اليوم )امس( 
من املركز التأهيلي لقضاء إجازة 
العيد بني أهله وأقاربه ليعود 
بعد اإلجازة مباشرة الى املركز 
الس����تكمال تلقي جميع املواد 

خالد املطيري

بيان عاكوم
العامة أمس  النيابة  أمرت 
بإخ����الء س����بيل العائ����د من 
غوانتنام����و خالد املطيري بال 
ضمان كما أمرت بحفظ الدعوى 
التي كانت مرفوعة ضده إداريا. 
الق����رار صرح  وعقب صدور 
رئيس جمعي����ة املعتقلني في 
غوانتنامو خال����د العودة في 
تصريح خاص ل�»األنباء« بأنه 
سعيد جدا بهذا القرار وسعيد 
بأن يع����ود خالد املطيري إلى 
حيات����ه وبيته وأن يندمج في 
املجتم����ع تدريجي����ا. وأكد أن 
هذه اخلطوة س����تكون إحدى 
التأهيلية لعودة  اخلط����وات 
خالد إلى املجتم����ع تدريجيا، 
خاصة أنه سيستمر في إدراج 
نفسه واالستمرار في البرنامج 
التأهيلي مبركز السالم على أن 
يتم تقليل اجللسات اخلاصة 
بالتأهي����ل تدريجي����ا وزيادة 
خروجه واندماجه في املجتمع 

بصورة مطردة ومتزايدة.
الع����ودة ان هناك  وق����ال 
توجها منذ أكثر من أس����بوع 

خالل ترؤسه اجتماعًا ضم الرجيب والوكالء المساعدين

الخالد : الكلمة العليا للقانون وال أحد يعلو عليه

مصرع مواطنَين في حادث مروع على طريق الصليبخات

في خدمة هذه االرض الطيبة.
وحث الش����يخ جابر اخلالد على ان تكون 
الكلمة العليا للقانون فال احد يعلو عليه مهما 

ارتفع شأنه وأيا كان موقعه.
واضاف انه يتعني عل����ى جميع القيادات 
اخلروج من مكاتبهم للعمل امليداني ومتابعة 
االدارات التابعة لهم عن كثب وتلمس احتياجات 
الضباط واألفراد. وأملح الى ان احلركة التدويرية 
بني قيادات الداخلية جاءت بهدف جتديد الدماء 
ودفع عجلة العمل األمني. وأعرب اخلالد عن 
متنياته لقيادات الداخلية بالتوفيق في مهامهم 
اجلديدة، مشيرا الى ان الضغوط كبيرة واملهام 
ثقيلة، وعلينا حتمله����ا. ومن جانبه، توجه 
وكي����ل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب 
بالشكر والتقدير لوزير الداخلية، مؤكدا »ان 
صاحب السمو األمير شّرفنا جميعا نحن قيادات 
الداخلية بالعمل حتت إمرتك«. ودعا القيادات 
الى ضرورة العمل بارشادات وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد الذي يسعى دائما لاللتقاء 
باخوان����ه وابنائه، متمني����ا للجميع التوفيق 
والسداد في خدمة الوطن العزيز في ظل القيادة 

السياسية العليا احلكيمة.

ان قيادات وزارة الداخلية حتمل عبء األمانة 
واملسؤولية بوصفهم مؤمتنني على أمن البالد 
واستقرار املجتمع الذي اعطانا بال حدود فالبد 

ان نقدم له الغالي والنفيس.
ودعا الى حس����ن التعامل م����ع املواطنني 
واملقيمني في كل موقع امني، مؤكدا اننا جميعا 

ترأس وزير الداخلية الفريق الركن م. الشيخ 
جاب����ر اخلالد في مكتبه مبقر وزارة الداخلية 
صباح امس اجتماعا بحض����ور وكيل وزارة 
الداخلية الفريق احم����د الرجيب ووكيل أمن 
الدولة الشيخ عذبي الفهد ووكالء وزارة الداخلية 
املساعدين. وفي بداية االجتماع، رحب وزير 
الداخلية بقيادات وزارة الداخلية ونقل اليهم 
حتيات وتهنئة القيادة السياسية العليا ممثلة 
بصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
موضحا انه يلتقي معهم اليوم على اس����اس 
من املصارحة واملكاشفة من اجل اعطاء العمل 
األمني دفعة قوية الى االمام وترسيخ قواعد 
امن الوطن وامان املواطنني. وأوضح اننا جميعا 
جندد العهد بالوالء لصاحب السمو األمير القائد 
األعلى للقوات املسلحة الشيخ صباح األحمد، 
ونؤكد على انتمائنا لهذا التراب الطاهر الذي 

لن نبخل عليه بأرواحنا ودمائنا.
وشدد على ضرورة العمل على قلب رجل 
واحد وأهمية تفعيل عملية التنسيق والتواصل 
بني القيادات من اجل صالح الوطن، مشيرا الى 

القبض على شقيقين ينتميان إلى أسرة »مخدرات«
وضبط 3 أشقاء خليجيين بنصف كيلو حشيش

تشكيل فريق قانون 
الهيئة العامة للنقل

الفتوى  أص���در رئي���س 
والتشريع املستشار الشيخ 
محمد السلمان قرارا بتسمية 
رئيس وأعضاء العمل القانوني 
إلعداد مشروع قانون إلنشاء 
هيئة عامة للنق���ل، وصرح 
رئي���س الفتوى والتش���ريع 
بأن الفريق القانوني قد باشر 
أعماله لوض���ع األطر العامة 
إلعداد مشروع القانون للهيئة 
وملنع تشابك االختصاصات 
بني اجلهات ذات العالقة وفق 
القوانني واملراس���يم اخلاصة 
بإنش���ائهم، خاص���ة ان هذا 
املشروع يحظى بدعم جميع 
اجلهات احلكومية وعلى رأسهم 
الوزراء  سمو رئيس مجلس 
وبالتنسيق مع برنامج األمم 

املتحدة اإلمنائي.
وبني ان الهيئة تهدف الى 
تلبية الطلب على خدمة النقل 
العام وتوفيرها باملس���توى 
اجليد والكلفة املالئمة لتشجيع 
املنافس���ة ومنع االحتكار في 
قط���اع النقل الع���ام � ودعم 
االستثمار في قطاع النقل العام 
التنمية  مبا يتفق مع أهداف 
االقتصادية واالجتماعية في 
الكويت وحتديد املواصفات 
الالزمة  الش���روط  ووض���ع 
لوسائط النقل العام ومرافقه 
للمحافظة على البيئة والسالمة 

العامة.

محمد الدشيش ـ هاني الظفيري
وقع حادث انقالب وتصادم على طريق الصليبخات الس���احلي 
مقاب���ل غرناطة وصفوه رجال املرور بأنه من أبش���ع احلوادث في 

عام 2009.
عانقت سيارة يابانية الصنع شجرة نخيل على طريق الصليبخات 
وأدى هذا احلادث إلى حتول املركبة إلى كتلة من احلديد ش���طرتها 

الشجرة إلى نصفني.

ونتج عن احلادث املروع وفاة شابني كويتيني 20 و21 عاما بعد 
نقلهما إلى مستش���فى الصباح وتعامل م���ع احلادث من الطوارئ 

الطبية نصر محمود ونواف الكندري.
من جهة أخرى ومع ح���ادث انقالب مركبة على طريق الصبية 
واس���فر احلادث عن اصابة 5 أشخاص جميعهم وافدون نقلوا إلى 
مستشفى اجلهراء بواسطة رجال الطوارئ عماد سرواك واسماعيل 

علي وناصر الشمري وعجران العتيبي.

أبوصليب: مبنى »الداخلية« الجديد سينتهي في 2010

5 أشخاص قتلوا آسيويًا بإلقائه من »الثالث«

أمير زكي
ألقى رجال االدارة العامة ملكافحة املخدرات برئاسة 
العميد الشيخ احمد اخلليفة القبض على 6 أشخاص 
في قضيتني منفصلتني، اثن����ان منهم ينتميان الى 
اسرة، عدد كبير من افرادها محتجزون في الكويت 
ودول خليجية على ذمة قضايا تتعلق باالجتار في 
املخدرات. وقال مصدر امني ان ش����ابني القت ادارة 
العمليات بقيادة الرائد محمد قباذرد القبض عليهما 
بعد معلومات عن حيازتهما كمية من املواد املخدرة، 
اال ان ه����ذه الكمية املضبوطة لم تكن كبيرة بالقدر 
املتعارف علي����ه حال توقيف اي من افراد عائلتهما 
الذين احتجز عدد كبير منهم سابقا على ذمة قضايا 
مخدرات. اما القضي����ة الثانية والتي على اثرها مت 
ضبط 5 اشخاص منهم 3 اشقاء خليجيني، فيقول عنها 

مصدر امني ان معلومات وردت الى العميد الشيخ 
احمد اخلليفة عن اجتار خليجي في املواد املخدرة 
وعلي����ه مت االيعاز الى ادارة العمليات بقيادة الرائد 
قباذرد والذي اس����تطاع ومبساعدة عدد من ضباط 
االدارة استدراج املتهم االول لبيع مواد مخدرة ليتم 
االنتقال الى بيت كيربي يقطن فيه املتهم وشقيقاه 
وعثر بداخل الكيربي على ربع كليو من احلشيش 
واعترف االشقاء باجتارهم وتعاطي املخدرات وارشدوا 
عن مدني يعمل في احدى ادارات املرور ليتم القبض 
عليه واعترف املدني على خامس����هم الذي عثر معه 
على 100 غرام فيم����ا عثر مع مدني املرور على 150 
غراما ليصل اجمالي املواد املخدرة نصف كيلو من 
مادة احلشيش بحوزة املتهمني اخلمسة في القضية 

االخيرة.

أكد وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون 
اخلدمات املساندة اللواء عيد أبوصليب ان زيارته 
للمبنى الرئيسي لوزارة الداخلية تأتي انطالقا 
من حرص وزير الداخلية الفريق الركن م. الشيخ 
جابر اخلالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق احمد 
الرجيب على متابعة مش���اريع وزارة الداخلية 

ومحاولة اجنازها في الوقت احملدد.
وقال انه سيقوم بزيارة للمشاريع التابعة 
للوزارة س���واء املنفذة من قبل وزارة االشغال 

العام���ة او من قبل االدارة العامة لالنش���اءات 
والصيانة.

واضاف قائال لقد استطعنا اليوم زيارة املبنى 
الرئيسي لوزارة الداخلية الذي يشتمل على 5 
أدوار والس���رداب باالضافة الى ملجأ ومواقف 
للسيارات، حيث سينتهي العمل من هذا املشروع 
في 2010/12/31، اما بالنسبة ملبنى الوكالء وهو 
مالصق ملبنى وزارة الداخلية فس���يتم االنتهاء 

منه في اغسطس 2010.

أمير زكي
متكن رجال إدارة بحث وحتري محافظة حولي 
من ضبط مواطن واثنني من غير محددي اجلنسية 
ورابع فلسطيني وآسيوي بعد ان قتلوا آسيويا بأن 
قاموا بإلقائه من الطابق الثالث لبناية في ش����ارع 
ابن خل����دون. وقال مصدر أمن����ي ان وكيل النيابة 
عّدل مس����مى القضية الى قتل عمد وسلب بانتحال 
صفة مباحث، وذلك في اعقاب وفاة اآلسيوي داخل 

مستشفى مبارك متأثرا بجروح خطيرة.
وأشار املصدر األمني الى ان محقق مستشفى مبارك 

هالل العتيبي أبلغ في اخلامسة من مساء أمس األول 
عن وصول وافد آس����يوي مصابا بتهشم في الرأس 
نتيجة سقوطه من علو، حيث قام العتيبي بالتحقيق 
مع أش����خاص كانوا في موقع احلادث، حيث أفادوا 
بأن هناك مشاجرة وقعت في إحدى الشقق أعقبها 
سقوط اآلسيوي ليتم اخطار رجال املباحث الذين 
أوقفوا املتهمني. وتب����ني من التحقيقات ان املتهمني 
كانوا ينفذون عمليات سلب منازل آسيويني منتحلني 
صفة رجال مباحث وحينما قاومهم اآلسيوي سقط 

من شرفة املنزل جثة هامدة.

استمرار حجز الجاسم لرفضه دفع الكفالة إلخالء سبيله
جمعية المحامين طالبت بسرعة اإلفراج عنه

كثرت هذه األيام فيجب عليها 
ان تنأى بنفس���ها وتتحصن 
باحل���ق والقانون بعيدة عن 

التعسف والشخصانية.
ال���رأي مكفولة  ان حرية 
بالدستور وقد اعتدنا في قضايا 
الرأي ان يتم صرف املتهمني 
وإخالء سبيلهم بال ضمان إال 
في بعض احلاالت الس���ابقة 
والتي اعتبرت وصمة عار في 

جبني العدالة الكويتية.
وأضاف البيان ان جمعية 
احملامني الكويتية ساءها ما مت 
اتخاذه من النيابة العامة ضد 
زميل لنا من إجراءات أبسط 
ما تنعت بها بالتعس���فية، إذ 
كيف يقبل ان تباشر النيابة 
العام���ة جنحة س���ب وقذف 
عادي���ة تختص به���ا اإلدارة 
العامة للتحقيقات ولم يسند 
للزميل أي تهم ولم تنسب له 
أي عبارات تشكل سبا وقذفا 

ولم يفرغ شريط الندوة.

احملامي حمود الهاجري

احملامني الكويتية بيانا حول 
احتجاز احملامي محمد اجلاسم 
جاء فيه: التزاما منا بقيم العدل 
واحلرية واملساواة التي كفلها 
الدستور، وإميانا منا بأن املتهم 
ب���ريء حتى تثبت ادانته في 
محاكم���ة عادل���ة وملعرفتنا 
التامة ب���أن النياب���ة العامة 
خصم شريف ال تتعسف في 
اس���تخدام احلق وال تنساق 
للصراعات السياس���ية التي 

احملامي محمد عبدالقادر اجلاسم

العامة قد  النياب���ة  كانت 
أمرت أول م���ن أمس بإخالء 
ألف  سبيل اجلاس���م بكفالة 
دينار إال أنه رفض دفع مبلغ 
الكفالة فأمرت النيابة العامة 
بإحالته إلى املباحث اجلنائية 
لكي يدفع مبلغ الكفالة أو يتم 
حجزه. وملا لم يدفع اجلاسم 
مبلغ الكفالة مت حجزه باملباحث 

اجلنائية.
من جانبها، أصدرت جمعية 

لليوم الثاني على التوالي 
رف���ض احملام���ي والكات���ب 
الصحافي محم���د عبدالقادر 
اجلاسم أمس دفع مبلغ الكفالة 
الذي أمرت بها النيابة العامة 
إلخالء س���بيله على خلفية 
جنحة سب وقذف مرفوعة ضده 
من سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد خالل ندوة 
أقيمت في منطقة الروضة في 

21 أكتوبر املاضي.
هذا وناش���د رئيس فريق 
الدفاع عن اجلاس���م احملامي 
حمود فه���د الهاجري النائب 
العام حام���د العثمان اإلفراج 
عن احملامي والكاتب الصحافي 
محمد اجلاسم بدون أي ضمان، 
وذلك مل���ا اعتدناه من النيابة 
العام  النائب  العامة وسعادة 
شخصيا من حرص على اتخاذ 
كل م���ا من ش���أنه أن يجعل 
الزميل اجلاسم خارج نطاق 

االحتجاز.


