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وجميع العاملني

يف �شركة نفط الكويت
ينعون ببالغ احلزن والأ�ضى

فقيدهم الزميل

�سمري عبداهلل اأحمد حممود اخلطيب
اأمني خمازن طبية

املجموعة الطبية

ويتقدمون من اأ�سرة الفقيد بخال�ص العزاء واملوا�ساة

حكم يلزم »الصحة« باستخراج شهادات ميالد للبدون

»االستئناف« تؤيد براءة مواطنين من جلب 
»الحشيش« بقصد االتجار

احملامي خالد العنزي

قضت الدائرة اإلدارية الثالثة باحملكمة 
الكلية برئاس����ة املستشار عادل الكندري 
وأمانة سر مجدي العدوي بإلغاء قرار وزارة 
الصحة الس����لبي باالمتناع عن استخراج 
شهادات ميالد البنتي أحد املقيمني بصورة 
غير مشروعة )بدون( مع ما يترتب على ذلك 
من آثار، كما قضت بإلغاء قرار وزارة العدل 
السلبي باالمتناع عن صرف وثيقة زواج 
للمدعي وزوجته بناء على حكم صادر من 
دائرة األحوال الشخصية متضمنة جنسيته 

»من غير محددي اجلنسية«.
وعقب صدور احلكم، صرح دفاع الزوجني 
احملامي خالد العنزي ل� »األنباء« بأن هذا 
احلكم يؤكد من جديد على عدالة ونزاهة 
القضاء الكويتي الذي نعتبره مفخرة لنا 
جميعا، مضيف����ا أن موكليه حصال أخيرا 
على حقهم����ا الطبيعي في احلياة وهو أن 
يكون لهما عقد زواج مذكور به جنسيتهما 

طلب خالل جلسات احملكمة بإلغاء القرارين 
السلبيني املذكورين على سند من القول إن 
موكليه قد تزوجا زواجا شرعيا صحيحا 
مبوج����ب حكم إثب����ات زواج صادر في 2 
سبتمبر 2002 وقد رزقا على فراش الزوجية 
بابنة ولدت في 5 مارس 2003 وأخرى في 
8 يوليو 2006، وقد قام األب باإلبالغ عن 
املولودتني في حينه مبوجب بالغني صادرين 
من مستشفى اجلهراء مثبت فيهما أن الوالد 

من غير محددي اجلنسية.
وتقدم الوالد الستخراج شهادتي ميالد 
البنتيه من وزارة الصحة لكنها امتنعت عن 
منحه الشهادتني، كما تقدم لوزارة العدل 
الستخراج وثيقة زواج بناء على حكم صادر 
لصاحله من محكمة األحوال الش����خصية 
إال أن الوزارة امتنع����ت أيضا عن إصدار 
الوثيقة من دون سند من قانون، مما حداه 

على إقامة دعواه.

بأنهما من غير محددي اجلنسية وأن تكون 
البنتيهما شهادتي ميالد يتمكنان بهما من 
إحلاقهما باملدارس واجلامعات شأنهما شأن 
جميع األطفال في عمريهما. كان العنزي قد 

احملامي محمد خريبط

الرابعة  الدائ���رة اجلزائي���ة  أيدت 
مبحكمة االستئناف برئاسة املستشار 
أنور العنزي وأمانة سر أحمد شردان 
حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة 
مواطنني من تهمة جلب مخدر احلشيش 

بقصد االجتار.
تخلص وقائع الدعوى فيما أبلغ به 
ضابط الواقعة بأن حترياته الس���رية 
دلت على أن ش���خصا خليجيا يدعى 
»ب.ج« يق���وم بتهريب املواد املخدرة 
إلى داخل البالد عن طريق البحر وأنه 
يستخدم هاتفا نقاال يحمل رقما خليجيا 
حيث يقوم من خالله بالتنس���يق مع 
املت���همني لتس�لم املخدرات من البح��ر 
بع��د أن يق���وم بإلق���ائها في أم���اكن 

مح��ددة.
وبناء على تلك املعلومات استصدر 
ضابط الواقعة إذنا من النيابة العامة 
مبراقبة االتصاالت الواردة والصادرة 
إلى الرقم املذكور لدى شركات االتصاالت 
احمللية. وبتاري���خ 26 يناير 2009 مت 
ضبط كمية من املخ���درات في البحر 

وبسؤالهما عن املخدرات املضبوطة 
اعترف املتهمان بأنها تخصهما بقصد 

االجتار.
وبجلسات احملاكمة حضر مع املتهمني 
احملامي محمد خريبط وترافع شفاهة 
ودفع بالقصور في التحقيقات وبطالن 
إذن النيابة العامة البتنائه على حتريات 
غير جدية. كم���ا دفع ببطالن القبض 
املته���مني النت���ف���اء ح��الة  ع���ل���ى 

التلبس. 
ودف���ع خريبط بعدم ثب���وت أدلة 
اإلثبات لعدم ضبط املواد املضبوطة في 
حوزة املتهمني عند القبض عليهما، بل 
إن املخدرات املضبوطة كانت في حوزة 
الضابط قبل القبض على املتهمني بيوم 
كامل. وطالب خريبط ببراءة املتهمني 

من التهمة املسندة إليهما.
وبتاريخ 18 مايو 2009 قضت محكمة 
اجلنايات بب���راءة املتهمني من التهمة 
املسندة إليهما. طعنت النيابة العامة 
على احلكم للثبوت، فقضت االستئناف 

بتأييد احلكم.

ولم يتم القبض على أحد. وفي اليوم 
التالي جاء املتهمان في طراد إلى املوقع 
احملدد، والذي عثر فيه على املخدرات 
في اليوم السابق، للبحث عن املخدرات 

فتم إلقاء القبض عليهما. 

اللواء انور الياسني

مؤمن المصري
تنظ����ر محكمة اجلنح اليوم دعوى الس����ب 
املرفوعة من س����مو رئيس مجلس الوزراء ضد 
احملامي والكاتب محمد عبدالقادر اجلاسم الذي 
أمرت النيابة العامة بإخالء سبيله بكفالة 1000 
دينار ورفض دفعها فأمرت النيابة بإحالته الى 
املباحث اجلنائية، حيث مت حجزه هناك منذ 11 

يوما. وستنظر الدعوى امام محكمة اجلنح برئاسة 
القاضي عصام الفهد. كانت النيابة العامة قد أمرت 
بإخالء سبيل اجلاسم بكفالة 1000 دينار اال انه 
رفض دفع مبل����غ الكفالة فأمرت النيابة العامة 
بإحالته الى املباحث اجلنائية لكي يدفع مبلغ 
الكفالة أو يتم حجزه. وملا لم يدفع اجلاسم مبلغ 

الكفالة مت حجزه باملباحث اجلنائية.

محكمة الجنح تنظر دعوى الجاسم اليوم

تبرئة 4 من سرقة جهازي تكييف من مسكن مواطن

احملامية سلوى الطراروة

قضت محكمة اجلنح برئاسة القاضي 
أمين العزاز وأمانة سر نواف البدري ببراءة 
أربعة أش����خاص من تهمة سرقة جهازي 

تكييف من مسكن مواطن.
وتتحصل الواقعة فيما قرره املجني عليه 
أن شقيقه قد أبلغه أن خمسة أشخاص كانوا 
يستقلون مركبة هاف لوري فجرا متكنوا 
من س����رقة جهازي تكييف كانا مبسكنه 

الكائن مبنطقة علي صباح السالم.
وبس����ؤال ش����قيق املتهم بالتحقيقات 
قرر أنه أثناء عودته إلى منزله فجر يوم 
الواقعة برفقة جنله ش����اهد مركبة هاف 
لوري وخمسة أشخاص يقومون بسرقة 
جهازي تكييف من مس����كن شقيقه، وعند 
مشاهدتهم له هرب اثنان منهم ركضا على 
األقدام من جهة والثالثة هربوا بواس����طة 
املركبة، فلح����ق بهم إال أنهم عندما دخلوا 
إلى املنطقة البرية لم يستطع اللحاق بهم 

فقام بإبالغ شقيقه بالواقعة.
وبسؤال ضابط املباحث قرر ان حترياته 
السرية دلت على أن املتهمني اخلمسة قاموا 

إليهم من اتهام.
وبتاريخ 18 أكتوبر 2009 قضت احملكمة 
ببراءة املتهمني األربعة من التهمة املسندة 
إليه����م وقالت في حيثي����ات حكمها: تبني 
للمحكم����ة من خالل اطالعه����ا على أوراق 
الدعوى أن التهمة غير ثابتة في حق املتهمني 
خللو األوراق من دلي����ل يقيني باإلضافة 
إلى إنكار املتهمني للتهمة جملة وتفصيال 
بالتحقيقات ومن ثم تغدو الواقعة مجرد 
أقوال مرسلة ال تطمئن إليها احملكمة وتنهار 
معها بالتالي أركان االتهام مما يتعني معه 

القضاء ببراءة املتهمني.
كانت احملامية سلوى الطراروة التي مثلت 
ثالثة من املتهمني خالل جلسات احملاكمة 
قد ترافعت شفاهة ودفعت بكيدية االتهام 
وتلفيقه وانتفاء أركان جرمية السرقة كما 
دفعت ببطالن القبض على املتهمني وبطالن 
اإلقرار الصادر منهم لوقوعه حتت تأثير 
اإلكراه املعنوي. ودفعت احملامية الطراروة 
ببطالن التحريات لعدم جديته، كما دفعت 
بعدم كفاية األدلة إلدانة املتهمني. وطالبت 
ببراءة موكليها من التهمة املسندة إليهم.

بسرقة جهازي التكييف باعترافهم، وأضاف 
أن املتهم����ني األول والثاني والثالث أقروا 
واعترف����وا بقيام املته����م اخلامس )الذي 
توفي الحقا( بسرقة الهاف لوري وجهازي 
التكييف، وبس����ؤال املتهم����ني األربعة في 
حتقيقات النيابة العامة أنكروا ما أس����ند 

خادمة تهرب من منزل
كفيلها بمصوغات الزوجة

محمد الدشيش
تق���دم مواط���ن ال���ى مخفر 
االندلس مساء امس يتهم خادمته 
بسرقة مصوغات زوجته الذهبية 
والهرب بها الى جهة غير معلومة، 
ان���ه كان يقضي  املواطن  وقال 
وزوجته رابع أيام العيد خارج 
املنزل وتركا اخلادمة والسائق 
في املنزل، وبعودتها اكتشفا ان 
شخصا ما عبث مبحتويات غرفة 
النوم واكتشفا اختفاء املصوغات 
الذهبية، كما تبني اختفاء اخلادمة، 
ابلغه  املواطن لسائقه  وبسؤال 
ب���أن اخلادمة خرج���ت وبيدها 
كيس، واعتقد انها ذاهبة الى فرع 
اجلمعية لشراء بعض احلاجيات 
للمنزل، اال انه يبدو انها نظفت 
منزل املواطن م���ن املصوغات 
وهرب���ت، ومت تس���جيل قضية 
وعمم اس���م اخلادمة وبياناتها 
على املنافذ والدوريات، وسلمت 
القضية لرجال املباحث من اجل 

سرعة ضبطها.

ضمن جهود قطاع املرور لغرض االمن املروري 
وحماية مستخدمي الطريق وردع املخالفني قام 
مدير ادارة مرور محافظة االحمدي بالوكالة العقيد 
منصور السبيعي يرافقه املالزم اول ناصر الهاجري 
وعددا من رجال املرور بحملة مرورية شملت عدة 
مناطق اس���فرت عن حترير 142 مخالفة منها ما 
يتعلق بشروط االمن واملتانة وعدم حمل رخص 
القيادة او انتهاء دفتر السيارة باالضافة الى عدم 
ربط حزام االمان. واكد العقيد السبيعي ان الهدف 
من احلملة فرض االنضباط املروري على الشارع 

لتحسني اخلدمات ملستخدمي الطريق باحلد من 
جميع الظواهر الس���لبية التي تؤثر على سهولة 
احلركة املرورية ومنها الوقوف العشوائي او صف 
ثان، وكذلك الوقوف في االماكن اخلاصة باملعاقني 
والتي يقوم بها البعض من قائدي املركبات دون 

الشعور مبعاناة هذه الفئة.
واوضح ان هناك العديد من احلمالت مت االعداد 
لها في اوقات متفاوتة لرص���د جميع املخالفات 
واحلد من الس���لوكيات اخلاطئة من قبل بعض 

قائدي املركبات.

ضمن احتفاالت نادي ضباط الشرطة بعيد االضحى 
املب���ارك اقامت ادارة النادي ثالث ايام العيد احتفاال 
ش���ارك فيه منتسبو النادي وعائالتهم. صرح بذلك 
مدي���ر ادارة نادي ضباط الش���رطة العميد يعقوب 
محمد بهمن، مشيرا الى ان ادارة النادي تسعى دائما 
الى تقدمي افضل اخلدمات من خالل رعاية منتسبيه 
وعائالتهم اجتماعيا ورياضيا وثقافيا باالضافة الى 

مشاركتهم في االحتفاالت. وقال شهد االحتفال اعدادا 
غفيرة وتفاعلوا مع الفقرات واالنشطة املختلفة التي 
قام باالشراف عليها واعدادها قسم االنشطة في النادي. 
وقد اش���تمل احلفل على العديد من الفقرات من دي 
جي ورسم على الوجوه والعاب شعبية باالضافة الى 
شخصيات كرتونية ومسابقات، كما مت توزيع العديد 

من اجلوائز والهدايا على الكبار والصغار.

تسجيل 142 مخالفة في حملة مرورية لـ»األحمدي«

نادي ضباط الشرطة احتفل بعيد األضحى

ضبط 12 غرام هيروين و25 موبايل
في حملة تفتيشية على السجن المركزي

عبداهلل قنيص
ش���ن رجال أمن الس���جن املركزي بعد 
تعليم���ات صادرة اليهم م���ن وكيل وزارة 
الداخلية املس���اعد لش���ؤون املؤسس���ات 
االصالحي���ة وتنفيذ االح���كام اللواء انور 
الياسني حملة تفتيشية على السجن املركزي 

استهدفت السجن اجلديد والقدمي.
وقال مصدر امني ان حملة املركزي في 
العنبر رقم 3 واخلاص باملتهمني في قضايا 
مخدرات، ضبط بداخله 12 غراما من مادة 
الهيروين، كما أسفرت احلملة عن ضبط 25 
جهاز هات���ف محمول حديث. وأكد املصدر 
ان اللواء الياسني ش���دد في اجتماع ضمه 

ومسؤولي السجن على ضرورة مواصلة 
احلمالت التفتيشية املفاجئة وطلب من مدير 
عام املؤسسات االصالحية وتنفيذ االحكام 
العميد خالد الديني عمل خطة مس���تدامة 
لتفتيش جميع العنابر في أوقات مختلفة 
مع تش���ديد احلراسات لعدم متكني النزالء 
من حي���ازة هواتف ومخدرات تهرب اليهم 

من خارج السجن.
وأشار املصدر الى ان جميع املضبوطات 
سيتم تقييدها في محضر حتقيق ملعرفة 
ملن تعود ملكيتها ومعرفة كيفية دخولها 
الى السجن املركزي رغم احلراسة املشددة 

التي يخضع لها.

احملامي محمد عبدالقادر اجلاسم

إلغاء حبس وإبعاد وافد عربي أدين بتجاوز »الحمراء«

احملامية عصمت اخلربوطلي

ألغت دائرة املرور مبحكمة اجلنح برئاسة 
القاضي فوزان الفوزان وأمانة س���ر ظافر 
العجمي حكم محكم���ة أول درجة وقضت 
باالكتفاء بتغرمي وافد من جنسية عربية 40 
دينارا بعد أن كانت احملكمة قد قضت بحبسه 
ملدة أس���بوع مع الشغل والنفاذ وبتغرميه 
40 دين���ارا وأمرت بإبعاده عن البالد عقب 
تنفيذ العقوبة بعد أن أدانته بتجاوز اإلشارة 
الضوئية احلم���راء والقيادة بإهمال وعدم 
انتباه والتس���بب عن غير قصد في إصابة 
مواطنة بش���د عضلي وآالم بالرقبة. كانت 
احملامية عصم���ت اخلربوطلي التي مثلت 
املتهم أمام احملكمة خالل اجللسة السابقة 
قد ترافعت ش���فاهة وطلبت أصليا البراءة 
واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة باالمتناع 

عن النطق بعقاب املتهم ومن باب االحتياط 
الكلي االكتفاء بالغرامة تأسيس���ا على أن 
األوراق قد خلت من دليل يقيني على جتاوز 
املتهم اإلشارة احلمراء خاصة مع اعتصامه 
باإلنكار ومتسكه بأنه كان متوقفا عند اإلشارة 
الضوئية احلم���راء، وأن املجني عليها هي 
التي جتاوزت اإلشارة احلمراء واصطدمت 
به. وأضافت اخلربوطلي ان املجني عليها 
يجب أال يعتد بكالمها ألنها خصم للمتهم 
أرادت اإلفالت من العقوبة بأن ادعت أن املتهم 
هو الذي جتاوز اإلشارة احلمراء، وقررت 
أن تقرير اخلبير الفني تعذر عليه حتديد 
املسؤولية لوقوع احلادث في تقاطع منظم 
بإشارة ضوئية يش���كك في إسناد التهمة 

والشك دائما يفسر لصالح املتهم.


