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إعداد: مؤمن المصري

50 عاماًل مصريًا تظاهروا أمام »حقوق اإلنسان«
أسامة أبوالسعود

اعتصم يوم امس امام اجلمعية 
الكويتية حلقوق االنسان نحو 50 
عامال مصريا جراء عدم تقاضيهم 
لرواتبه���م منذ 6 اش���هر، وطالب 
املعتصمون السفير املصري طاهر 
فرحات بالتدخل لصرف رواتبهم 
املتأخرة ونقل إقامتهم على شركات 

اخرى.
هذا، ووعد السفير املصري خالل 
استقبال عدد منهم بطرح قضيتهم 
والعمل على حلها مع الس���لطات 

املعنية.
الى ذلك، قال املستشار العمالي 
محمد سعد ل� »األنباء« ان وزارة 
الش���ؤون اتخذت اجراءات كفيلة 
بحماية حق���وق العاملني في هذه 
الش���ركة، وبصدد اتخاذ اجراءات 

اخرى.

»االستئناف« تحكم بالحبس المؤبد بداًل من البراءة 
لوافد عربي اتُّهم بقتل شريكه بسبب خالف مالي

ألغت الدائرة اجلزائية الثالثة مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار فيصل 
خريبط وعضوية املستشارين جنيب املال 
وصالح الدي���ن يونس في حضور رئيس 
أمناء سر الدوائر اجلزائية سامي العنزي 
حك���م محكمة أول درج���ة القاضي ببراءة 
وافد من جنسية عربية وقض��ت بحبسه 
حبسا مؤبدا بع��د أن أدانت��ه بتهم��ة القت��ل 

العم��د.
وتخلص واقعة الدعوى فيما ش���هد به 
ضاب���ط مباحث الصليبية ب���أن حترياته 
السري���ة دلت على أن املته���م ق��ام بقت���ل 
املجني علي���ه بس���ب��ب خالف��ات مالي���ة 
بينهم���ا نتيجة عدم إعط���اء املجني عليه 

للمته���م حقه في بيع مجموع���ة من البايب���ات احلدي��د 
كان قد اشتراه��ا م��ن وافدي��ن باكستاني��ني.

وأكد الضابط أن املتهم في ليلة الواقعة تس���ور السور 

اخلارجي لسكراب املجني عليه ولبس قفازين 
بيديه إلخفاء آث���ار جرميته وتناول بايبا 
حديديا من الس���كراب وضرب به املجني 
عليه على رأسه ث���الث مرات بعد أن فشل 
في التفاه���م معه على أخذ حصت���ه م���ن 

بي���ع البايب��ات املذك��ورة.
وعندما سقط املجني عليه أرضا قام املتهم 
بوض���ع محبس مي����اه ي���زن 40 كجم على 
رأسه ليتأك���د من وفات���ه. ثم قام بعد ذلك 
بأخذ هاتفه النق���ال بعد أن وج���د حافظ���ة 
نق���وده فارغ���ة من النقود. وق���رر ضابط 
الواقع���ة أن املته���م مّثل أمام���ه كيفي���ة 

ارتكاب���ه اجلرمي���ة.
وبتاري���خ 2009/3/26 قض���ت محكمة 
اجلناي���ات ببراءة املتهم من التهمة املس���ندة إليه بعد أن 
تش���ككت في أدلة الثبوت. استأنفت النيابة العامة احلكم 

للثبوت فقضت احملكمة بحكمها املتقدم.

»اإلدارية« تؤجل نظر دعوى »أول وكيلة نيابة«
لعدم تقديم الحكومة الرد على مذكرة المدعية

العنود التي تقدمت بصحيفة 
دعوى مختصمة فيها كال من 
وزير العدل بصفته ورئيس 
املجل���س األعل���ى للقضاء 

بصفته.
العن���ود في  وطالب���ت 
صحيفة دعواها بإلغاء تنفيذ 
القرار الس���لبي الصادر من 
وزير الع���دل برفض قبول 
أوراق الطالبة لشغل الوظيفة 
املعلن عنها، وإلغاء تنفيذ 
القرار الس���لبي الصادر من 
إدارة الكتاب باالمتناع عن قيد 
صحيفة الدعوى في محكمة 
التمييز دائرة رجال القضاء 
والنيابة، وإلغاء تنفيذ قرار 
وزير العدل اخلاص بطلب 
خريجي طلبة كلية احلقوق 
دفعة 2008 لش���غل وظيفة 
باح���ث مبت���دئ قانون���ي 
فيم���ا تضمن������ه من قصر 
الذك���ور دون  اإلعالن على 

اإلن��اث.

وقد أجلت احملكمة نظر 
الدعوى جللس���ة 27 يناير 
ل���رد احلكومة على  املقبل 
مذكرة املدعية، حيث ان دفاع 
احلكومة لم يقدم شيئا في 
جلس���ة األمس وطلب أجال 

لالستعداد والرد.
الش���اكية شروق  كانت 
الفيلكاوي قد تقدمت لشغل 

وظيفة باحث مبتدئ قانوني 
ب���وزارة العدل م���ن خالل 
الهاجري  العنود  محاميتها 
)من مكتب احملامية ذكرى 
الرشيدي( إال أن طلبها قوبل 
بالرفض بحجة أن الوظيفة 
املعلن عنها مخصصة للذكور 

دون اإلناث.
فوكلت الشاكية احملامية 

اإلدارية  الدائ���رة  عقدت 
الثانية مبحكمة أول درجة 
أمس برئاس���ة املستش���ار 
أحم���د الديه���ان وعضوية 
املستشارين أشرف حجازي 
وصبري الغنام وأمانة سر 
خلف أحمد أولى جلساتها 
لنظر الدعوى املرفوعة من 
الفيلكاوي  املواطنة شروق 
والتي تطالب فيها بإلغاء قرار 
وزير العدل اخل���اص بطلب 
خريج���ي كلية احلقوق من 
دفعة 2008 لشغ���ل وظيف���ة 
باحث مبتدئ قانوني فيم����ا 
تضمنه من قص����ر اإلعالن 
على الذكور دون اإلن�����اث، 
لتصبح ف���ي طلبه���ا أول 
خريج���ة حق���وق تتق���دم 
لشغل الوظيفة التي تعتب��ر 
مبق���ام وكي���ل نياب����ة من 
حيث املس���مى لتصبح أول 
وكيل���ة نيابة فيما لو حكم 

لصاحله��ا.

شروق الفيلكاوياحملامية العنود الهاجري

العمال املتظاهرون أمام مبنى اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان

آثار االعتداء بادية على وجه اخلليجي

املتهمان وأمامها كمية احلبوب املضبوطة

آثار االصطدام على سيارة املتهمني بعد توقيفهما العميد الشيخ أحمد اخلليفة

املستشار فيصل خريبط

حملة ألمن األحمدي تستهدف »الخمور المحلية«

شخصان بدون يُدخالن خليجياً في غيبوبة
هاني الظفيري

شّكل مدير ادارة بحث وحتري محافظة 
اجلهراء فرقة خاصة للقبض على شابني 
اعتديا بالضرب املبرح على خليجي حتى 
فقد الوعي واصيب بغيبوبة ومن ثم القيا 

به خارج املستشفى وفرا هاربني.
وقال مصدر امني ان محقق مستشفى 

اجلهراء ابلغ عن وجود ش���خص ملقى 
خارج املستشفى وفاقد للوعي وقبل ان 
تتدهور حالته اس���تمع له احملقق واكد 
املجني عليه تعرض���ه للضرب املبرح 
من قبل شخصني وذود احملقق ببيانات 
عنهما، مش���يرا الى ان االعتداء بسبب 

خالفات سابقة.

عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة
واصل رجال مديرية امن االحمدي بقيادة العميد 
عبدالفتاح العلي حمالتهم لتطهير مناطق محافظة 
االحمدي من ظاهرة االجتار في اخلمور احمللية، اذ 
أس���فر االنتشار املنظم الذي يشرف عليه مساعد 
مدير األمن العقيد معتوق العسالوي والرائد فالح 
الهذيلي عن احالة وافدين الى االختصاص الجتارهم 

في اخلمور احمللية.
وقال مصدر امني ان دورية رصدت آس���يويا 

بحوزته 4 زجاجات خمر مت توقيفه، وبسؤاله عن 
مصدر اخلمور أرشد عن شخصني كانا يتوقفان في 
ساحة ترابية وعثر معهما على 36 زجاجة خمر.

وفي منطقة املهبولة، أوقف رجال األمن ايضا 
آس���يويني عثر معهما على 20 كيس خمر، كما مت 
توقيف آسيوي في منطقة املنقف وعثر معه على 15 
كيس خمر. هذا، وأكد املصدر ان مدير أمن االحمدي 
أعد خطة لضبط السكارى في احتفال رأس السنة، 

وقام بتوزيع القوة لهذا الغرض.

... وآسيوي سقط بأكياس خمر محلي ثالثة آسيويني سقطوا بزجاجات خمور محلية

العميد عبدالفتاح العلي

ضبط شابين بدون بـ 20 ألف حبة كبتاغون بعد مطاردة بوليسية
الخليفة: سنفتح خطاً مباشراً مع النيابة لمداهمة »شقق رأس السنة«

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
أعلن مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميد الشيخ احمد اخلليفة عن تشكيله فرقا ملراقبة 
الشاليهات واملخيمات وبعض البنايات التي تضم 
ش���ققا خاصة الى جانب ڤلل بعينها، وذلك خالل 
احتفال رأس العام اجلديد اليوم، مؤكدا ان اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات ستفتح خطا مباشرا مع 
النيابة العامة الستصدار أذونات دهم اي شقق تدار 
فيها سهرات صاخبة وتتوافر بشأنها معلومات عن 

تعاطي مسكرات ومواد مخدرة بداخلها.
وقال العميد اخلليفة عل���ى هامش االعترافات 
التي أدلى بها شخصان من غير محددي اجلنسية 
ضبطا امس االول عثر بحوزتهما على نحو 20 ألف 
حبة مخدرة نوع »كابتي« والتي كان الش���خصان 
بصدد ضخها في السوق احمللي على بعض أصحاب 
الشقق واملخيمات الذين اعتادوا إقامة حفالت، ان 
التعليمات الصادرة الى الفرق تتضمن استصدار 
إذن نيابي ودهم اي شقة او اسطبل او مخيم او ڤيال 

دون البحث عن مستأجر او مالك هذه املنشأة.
وحذر العميد اخلليفة كل من يرتاد هذه السهرات، 
س���واء من الزائرين او احملتفلني او حتى الفنانني 
وعمال اخلدمات، من ان االجراءات القانونية ستتبع 
معهم وسيحال جميع من يضبط في هذه السهرات 
بغض النظر عن طبيع���ة عملهم الى االختصاص 
التخاذ ما يلزم من اجراءات، مؤكدا ان قطاع املكافحة 
لن يس���مح بأن يتم االحتفال بالعام اجلديد بشكل 

يسيء ويخالف العادات والتقاليد الكويتية.
وج���دد العميد اخلليفة التأكي���د على ان هناك 
معلومات متوافرة لدى اإلدارة عن عزم أش���خاص 
عل���ى إقامة حفالت مختلط���ة وان هذه املعلومات 
قي���د الرصد واملتابعة، الفتا في الوقت ذاته الى ان 
القانون س���يطبق على كل من يضبط سواء كان 
مواطنا او وافدا، مشيرا الى ان الكويت ترحب بكل 

وافد شريف يس���عى الى الكسب احلالل،  وان اي 
وافدة تضبط داخل احلف���الت ويتبني انها قدمت 
بكارت زيارة سيتم إبعادها وإدراج اسمها على قوائم 
املمنوعني من الدخول الى جانب اتخاذ اجراءات مع 
الكفيل بالتنسيق مع االدارة العامة للهجرة ومباحث 
الهجرة، واك���د ان االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
تبذل قصارى جهدها للحد من انتش���ار كل انواع 
املخدرات، مشيرا الى ان الدعم احلكومي والنيابي 
والش���عبي لعمل االدارة يعد حافزا على املزيد من 

العطاء والبذل.
وتوجه اخلليفة بأسمى التبريكات بحلول العام 
اجلديد الى مقام صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد واملواطنني 

واملقيمني.
وحول قضي���ة ضبط كمية كبيرة من احلبوب 
تقدر بنحو 20 ألف حبة مخدرة قال مصدر امني ان 
معلومات وردت الى العميد الشيخ احمد اخلليفة 
عن اجتار ش���خص من غير محددي اجلنسية في 
احلبوب املخدرة،  حيث أوعز الى إدارة العمليات 
بقيادة الرائد محمد قبازرد ومتكن رجال العمليات من 
استدراج املتهم، وهو من أرباب السوابق وخرج من 
السجن املركزي قبل شهر، الى بيع 2500 حبة مقابل 
1100 دينار، وبعد ان تسلم املتهم املبلغ املرقم وسلم 
احلبوب شعر بأن الصفقة كمني، حيث انطلق بسرعة 
جنونية، محاوال الهرب داخل منطقة الصليبية لتتم 
مطاردته، وتخلل املطاردة إتالف دوريتني تابعتني 
للمباحث وسيارة املتهم وبالتحقيق معه اعترف على 

بدون آخر يقطن اجلليب وانطلق فريق املباحث الى 
حيث يقطن املتهم الثاني ومت ضبطه واعترف بأنه 
يخزن حبوبا في س���يارة مهملة في ساحة ترابية 
مبنطقة اجلليب واصطحب املتهم رجال املباحث الى 
السيارة التي بها احلبوب وعثر بداخلها على حقيبة 
احلبوب، واعترف املتهم الثاني بأن احلبوب وصلت 
إليه من خالل سائقني يعملون على نقل البضائع وان 
خاله العراقي هو من يزوده بهذه احلبوب وان هذه 
احلبوب هربت للكويت قبل أسبوع بقصد ترويجها 
خالل احتفال رأس الس���نة امليالدية. يذكر ان اول 
ضبطية ل���إدارة العامة ملكافحة املخدرات في عام 
2009 كانت عبارة عن ضبط مليون حبة مخدرة، 
وجاءت قضية ال� 20 ألف حبة لتكون آخر قضية 

في العام الذي بقي على انقضائه ساعات.

أحدهما خرج من السجن قبل شهر على ذمة قضية مخدرات

مؤمن المصري
قررت النيابة العامة امس اس���تمرار 
حجز املرشح الس���ابق محمد اجلويهل 
الى اليوم )اخلميس( للعرض عليها مرة 
اخرى بعد ان قدم احملامي محمد منور طلبا 
الى النيابة العامة للتدقيق في احلسابات 
البنكية للجويهل ملعرفة مصادر متويله. 

وعلمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان 
اجلويهل ذكر في التحقيقات ان ترخيص 
قناة الس���ور خارجي وليس محليا عبر 
االشتراك في شركة كيبل اميركية متتلك 
مساحة للبث في قمر النايلسات وتقوم 
حاليا النيابة العامة مبخاطبة وزارة اإلعالم 

واستدعاء شركاء اجلويهل في القناة.

القاهرة � أ.ش.أ: صادرت سلطات احلجر البيطري مبطار القاهرة 
الدولي امس 4 س���الحف اخفاها راكب كويت���ي داخل حقائبه لدى 

سفره الى الكويت.
واثناء انهاء اجراءات س���فر ركاب الطائرة الكويتية املتجهة الى 
الكويت، اشتبه رجال االمن في احدى حقائب الراكب، وبفتحها عثر 
على كرتونة بها السالحف، فتم ابالغ د.صفوت مبارك مدير عام احلجر 

البيطري الذي قرر مصادرة السالحف ملصلحة حديقة احليوان.

مواطن حاول تهريب 4 سالحف من مطار القاهرةالنيابة العامة تأمر باستمرار حجز الجويهل


