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االمنية

الصفحة
هاني الظفيري

استنجد مواطن بعمليات الداخلية 
للحيلولة دون وقوع جرمية قتل بعد 
ان سمع ابنه يقسم بأنه سيقتل »عمه« 
وهو ش����قيق املبّلغ، األمر الذي دعا 
عمليات الداخلية ألن تأخذ البالغ على 
محمل اجلد ويتم إرس����ال 3 دوريات 

الى منزل املبلغ )والد املتهم(.
األم����ن بتعليمات  ومتكن رجال 
العميد محمد طنا من ضبط الشاب 
الذي هدد بقتل عمه وعثر معه على 
سالح ناري نوع »كالشنكوف« وكمية 

من الطلقات النارية.
وقال مص����در امن����ي ان مواطنا 

في العقد الس����ادس من عمره اتصل 
بعمليات الداخلية مبلغا انه س����مع 
ان ابنه يتوعد عمه بالقتل وانه أبلغ 
بالواقعة قبل ان يفقد ابنه وشقيقه 
ليتم تس����جيل قضية حملت مسمى 
»حيازة سالح وذخيرة دون ترخيص 

وتهديد بالقتل«.

ضبط مواطن هّدد عمه بالقتل

المتهم المصري »عالء« أمام قاضي التجديد:»ربنا يسامح اللي كان السبب«
ومحاميه: اتهموا موكلي بأنه يعاني من »التهيؤات«.. وهذا غير صحيح

مؤمن المصري
أمر قاضي التجديد باإلفراج 
فورا عن املتهم املصري »عالء« 
وبال أي ضمانات مساء امس، على 
أن يطلق سراحه في وقت الحق 
من مقر املباحث اجلنائية بعد أن 
ثبت للقاضي أن ال عالقة لعالء 
بجرمية قتل الباكستانية مرمي 
التي ظهرت الحقا حية ترزق، 
وقابل عالء قرار االفراج بالدموع 
مكتفيا بالقول »ربنا يسامح اللي 
كان السبب«، والتقت »األنباء« 
دفاع املتهم املصري عالء احملامي 
س����قاف الس����قاف الذي كشف 
ان بي����ان وزارة الداخلية الذي 
اصدرته االسبوع املاضي حول 
الصحة العقلي����ة ملوكله ليس 
سوى خيال، موضحا ان ادارة 
مستشفى الطب النفسي رفضت 
فحص قوى »عالء« العقلية سواء 
او مساء أول  االسبوع املاضي 
من أمس عندما عرض »عالء« 
على جلنة من اطباء مستشفى 
الطب النفسي والذين اعتذروا 
في امل����رة األولى او الثانية عن 
توقيع الكشف عليه بدعوى أن 
هذا الكشف ال يتم إال بأمر احملكمة 
وال ميكن أن يتم بناء على طلب 

رجال االمن أو النيابة.
وأوضح السقاف انه حاول 
اثبات اثار االصابات التي حلقت 
مبوكل����ه »عالء« جراء تعرضه 
للضرب غير أن قاضي التجديد 
أبلغه انه ليس من اختصاصه 
وعلي����ه ان يعرض موكله على 
النيابة، فيما يلي نص احلوار 

مع احملامي السقاف:
هل كنت تتوق��ع االفراج عن 

موكلك بهذه السرعة؟
قلت لكم منذ لقائي األول معكم 
انني واثق من براءة موكلي، فكل 
التهمة تتمحور حول اغتصاب 
الباكستانية مرمي وقتلها، وهي 
التي تبني االسبوع املاضي أنها 
حية ترزق وليس كما ورد في 

تواص���ل جلنة 
تنظي���م انش���طة 
املروري  االسبوع 
اخلليج���ي املوحد 
برئاس���ة العمي���د 
العويش  احس���ان 
مس���اعد مدير عام 
العام���ة  االدارة 
لش���ؤون  للمرور 
الس���ير  تنظي���م 
والترخيص اعمالها 
ف���ي اس���تعراض 
ت  ا ر لتص���و ا
واملقترحات النشطة 
املروري  االسبوع 
اخلليج���ي املوحد 
الذي تس���تضيفه 
الكويت في منتصف 

الشهر اجلاري حتت شعار »احذر اخطاء اآلخرين«.
وقامت اللجن���ة املنظمة بتحديد دور اللجان العاملة النوعية 
واملهام احملددة لكل جلنة وهي جلنة الضيافة، واللجنة االعالمية 
وجلن���ة اعداد البرامج، واللجنة الفنية وجلنة االحتفاالت، وأهم 
املس���تجدات من اجل تفعيل الدور التوع���وي وتكثيف اجلهود 
حفاظا على االرواح واملال العام وجتسيد التعاون والتنسيق بني 
الدول الشقيقة االعضاء في مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
واظهار فاعلية االس���بوع املروري بصورة مشرفة للكويت حتى 
يتحقق الهدف املنشود من اقامته. وجتدر االشارة الى ان ارتفاع 
معدل حوادث املرور في دول اخلليج العربية، وهو ما تشير اليه 
االحصاءات والبحوث والدراسات يؤكد على اهمية تنمية الوعي 
املروري وعلى االهمية املتصاعدة الحتفالية اسبوع املرور اخلليجي 
املوحد لتبادل املعلومات واخلبرات املرورية بني الوفود املشاركة 

فيه وبحث العديد من االمور املتعلقة بالقضية املرورية.

جاءت بهذا، وال تسألوني انا.
وه��ل س��تطالب بتعوي��ض 

ملوكلك بعد ثبات براءته؟
انا اوال سأقوم بتصوير جسد 
عالء الثبات آثار االصابات التي 
حلقت به ومطالبة »الداخلية« 
بتعويض مناسب جراء احتجاز 

موكلي دون وجه حق.
وبكم ستطالب اذن؟

ال اعرف، ه���ذا االمر اصال 
راجع لتقدي���ر احملكمة ولكن 
نح���ن س���نطالب بالتعويض 
التي  املناسب جلميع االضرار 
حلقت مبوكلي سواء النفسية 
او اجلسدية او التي نالت من 
اتهامه بجرمية  س���معته بعد 
مش���ينة كالتي اوردها رجال 
املباحث واحالوه على اساسها 
الى النياب���ة وتبني الحقا عدم 

جدية حتريات املباحث.
كم دامت فترة احتجاز »عالء« 

منذ يوم القبض عليه؟
موكلي ع���الء ألقي القبض 
31 يناير املاضي،  ي���وم  عليه 
وافرج عنه امس )االربعاء( اي 
انه قضى اكثر من ش���هر كامل 

بتهمة هو بريء منها متاما.
وكي��ف تص��ف م��ا حصل 

ل�»عالء«؟
ما حص���ل لعالء حصل في 
قضايا اخرى، فرجال »الداخلية« 
تسرعوا في جمع االدلة وارادوا 
اخل���روج من حت���ت الضغط 
االعالمي الذي وقع عليهم منذ 

اعالن القضية.
ومباذا تطالب »الداخلية«؟

ع���دم التس���رع ف���ي جمع 
االدلة وبشكل عشوائي خاصة 
مع ضع���ف حترياتهم، والبد 
للداخلية ان تستعني بأجهزة 
تكنولوجية حديثة في البحث 
عن اجلرائم بدال من االسلوب 
البدائي الذي تتبعه والذي قد 
يذهب ضحيته ابرياء كما حصل 

مع موكلي عالء.

من امس الثالثاء؟
وهل عرض على مستش��فى 
الط��ب النفس��ي مس��اء اول من 

امس )الثالثاء(؟
املرة االولى بطلب  نعم في 
من وكيل النيابة وذلك االسبوع 
املاضي ويومه����ا رفضت ادارة 
الطب النفسي فحصه، وعذرهم 
التالي: »ال ميكننا فحص اي متهم 
اال بأمر من احملكمة«، ومس����اء 
اول من امس )الثالثاء( ارسل 
الى »الطب النفسي« بطلب من 
النيابة وردت ادارة الطب النفسي 
بذات الرد »ال ميكننا فحص املتهم 

اال بأمر من احملكمة«.
هل تعني انه ل��م يتم فحص 

عالء في اي من املرتني؟
لم يتم فحصه.

وكي��ف خرج��ت »الداخلية« 
ببيان تدعي انه مريض نفس��يا 

ويعاني من تهيؤات؟
اين  اسألوا »الداخلية« من 

اتهام رجال املباحث ملوكلي.
وه��ل تعرف��ت م��رمي عل��ى 
عالء اثناء  الع��رض على قاضي 

التجديد أمس؟
مرمي قالت في النيابة وأمام 
رجال املباحث أنها ال تعرف عالء 
ولم تلتق به يوما، وعالء أصال 
لم يغتصب أحدا ولم يقتل أحدا، 
وملف القضية التي اتهم فيها 
يتمحور حول اغتصاب مرمي 
وقتله���ا، وعليه ال قضية بعد 

ظهور كل شيء.
ولك��ن يبق��ى هن��اك حذاؤه 
ال��ذي عثر عليه في موقع احدى 
اجلرائ��م الت��ي اتهم به��ا عالء 
ووج��ود س��يدة وكذلك املالبس 
امللوث��ة بالدماء الت��ي عثر عليها 

في غرفة عالء؟
أوال ملف القضية ال وجود 
فيه ألي حرز أو أي دليل مرفق 
وال وجود لذكر حذاء او سيدة 
تعرفت عليه، هذا كله ال وجود 

له في ملف قضية عالء التي اتهم 
فيها ظلما وزورا وبهتانا.

تعن��ي أنه ال وج��ود ملالبس 
ذك��رت  كم��ا  بالدم��اء  ملوث��ة 

»الداخلية«؟
قلت لكم انا اطلعت على ملف 
القضية وال يوجد بها دليل واحد 
مت ارفاقه مع امللف، القضية كلها 
انتهت بظهور مرمي الباكستانية 
حية ترزق فالقضية عبارة عن 
اوراق فقط واعترافات عالء التي 
انتزعت باالكراه وانكرها جميعها 
امام النيابة، بل وانتهت بظهور 
مرمي، اقول لكم ال وجود لقضية 

من االصل.
وماذا ع��ن بي��ان »الداخلية« 
الذي ظهر االسبوع املاضي وذكر 

ان عالء يعاني من التهيؤات؟
ه����ل تصدق����ون ان اطب����اء 
مستشفى الطب النفسي رفضوا 
فحص قوى عالء العقلية سواء 
او مساء اول  االسبوع املاضي 

أفرج عنه فوراً وبال أي ضمانات

شعار األسبوع املروري اخلليجي املوحد

العميد يوسف الروضان مستقبال الوفد السعودي

وفد الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية 
يزور اإلدارة العامة للدفاع المدني

ضبط آسيويين يتبعان أسلوب »اإليداع 
البنكي« لترويج الهيروين بين المدمنين

أمير زكي
ألق����ى رج����ال االدارة العامة 
القبض على  للمباحث اجلنائية 
وافدين آس����يويني ف����ي منطقتي 
الرابية واجلليب وعثر بحوزتهما 
عل����ى نحو 850 غرام����ا من مادة 
الهيروي����ن النقي، فيما كش����فت 
التحقيقات مع املتهمني اآلسيويني 
عن ان احدهما جلب هذه املخدرات 
بواسطة البلع، وهو ما دعا رجال 
الى  املتهمني  الى احالة  اجلنائية 
النيابة عل����ى ان توجه الحدهما 
تهمة االجتار واجللب واآلخر تهمة 
االجتار، وح����ول تفاصيل ضبط 
املتهمني قال مصدر ان معلومات 
وردت ملدير ع����ام االدارة العامة 

للمباحث اجلنائية العميد الشيخ 
علي اليوس����ف بنشاط آسيويني 
املخ����درات، ومت تكليف  بتجارة 
ادارة العملي����ات للتحري عنهما 
وضبطهما. واضافت املصادر ان 
التحريات كشفت ان اآلسيويني 
يستهدفان فئة الشباب ويتعامالن 
بطريقة حذرة حيث يطلبان من 
الراغبني في شراء املخدرات ايداع 
املبلغ املطلوب في حساب بنكي 
ومن ثم يتم وضع الكمية في مكان 
سري الخدها بعد التأكد من قيام 
املدمن )املش����تري( بايداع املبلغ 
املطلوب، حيث قام رجال املباحث 
مبراقبة املكان اربعة ايام متتالية 

حتى رصدوا حتركاتهما.

وزادت املص����ادر ان رج����ال 
املباحث ارس����لوا مصدرا سريا 
لش����راء 155 غراما من الهيروين، 
وحضر اآلس����يويان ال����ى املكان 
املرصود من قبل رجال االمن وهو 
منطقة الرابية ليتم ضبطهما ومن 

ثم التحقيق معهما.
وكشفت املصادر ان اآلسيويني 
اعترفا بتجارة املخدرات بعد ان 
استطاع احدهما اخفاء الكمية داخل 
احشائه والدخول الى البالد عبر 
منفذ املطار، كما زودا رجال املباحث 
بكمية اخرى قدرت ب� 750 غراما 
العثور عليها  الهيروين ومت  من 
داخل غرفتهم����ا مبنطقة جليب 

الشيوخ.

قام وفد الدفاع املدني باململكة العربية السعودية 
الش����قيقة برئاسة الرائد جمعان بن دايس الغامدي 
واملالزم حسام بن صالح الرويشدي بزيارة الى اإلدارة 
العام����ة للدفاع املدني واس����تقبله خاللها مدير عام 
اإلدارة العامة للدفاع املدني العميد يوسف الروضان 
ومساعد املدير العام العميد بدر النجار والرائد مبارك 
املرشد رئيس قسم التوعية واالرشاد بالدفاع املدني. 

وقد رحب العميد الروضان بالوفد ومتنى لهم طيب 
اإلقامة في بلدهم الثاني الكويت، مؤكدا على أهمية 
تبادل اخلبرات واملعلومات بني دول مجلس التعاون 
اخلليجي. بعد ذلك اصطحبهم الرائد املرشد في جولة 
ع����ن كل من إدارة التدري����ب وإدارة العمليات حيث 
اس����تمعوا خاللها الى مهام عمل كل منهما واالطالع 

على أساليب التدريب.

الكويت تستضيف األسبوع المروري 
الخليجي الموحد منتصف الجاري

تحت شعار »احذر أخطاء اآلخرين«

هندي خان األمانة 
وسرق 400 علبة سجائر

هاني الظفيري
»حاميها حراميها« مثل طبقه باحتراف حارس أمن هندي مكلف 
بحماية جمعية القش���عانية عندما قام بس���رقة 40 كرز سجائر اي 
نحو 400 علبة س���جائر من داخل اجلمعي���ة، وقال مصدر امني ان 
احلارس الهندي ويدعى »مؤمن« استغل عدم وجود احد في جمعية 
القش���عانية ليقوم بتحميل 40 كرتون علب من الس���جائر و6 علب 
شاي وعلبة منظف ليفاجأ عمال اجلمعية في الصباح بأن اجلمعية 
قد تعرضت للس���رقة لتتجه أصابع االتهام ال���ى الهندي »مؤمن«، 
خصوصا انه اختفى بعد حادثة السرقة ليتم تسجيل قضية سرقة 

في مخفر القشعانية.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

حجز دعوى خليفة الخرافي و»سكوب« لـ 31 الجاري 

.. و»االستئناف« تحجز دعوى »تزوير جنسية«
لجلسة 24 الجاري والمتهم فيها 12 مواطنًا

إلزام طبيب بتعويض مواطن 500 دينار
بعد اإلساءة له أمام المراجعين في المستشفى

براءة مواطن من تهمة سكر في مكان عام

أشاد احملامي العنزي بسعة 
صدر احملكمة حيث ان املرافعة 
الشفوية جتاوزت الساعة وقد 
اس���تمعت فيها احملكمة له 
بصدر رحب وهذا ما تعودنا 
عليه من قضاء دولة الكويت 
الش���امخ والعادل وأننا في 

النهاية نتطلع للبراءة.
وكانت النيابة قد وجهت 
تهمتني للخراف���ي تضمنتا 
التحريض على فئة معينة 
من فئات املجتمع واملساس 
باالسرة احلاكمة، وذلك خالل 

الشتراكهم في اجلرمية.
وقد أسندت النيابة العامة 
إلى املتهم األول، وهو مدخل 
بيان���ات ب���اإلدارة العام���ة 
للجنسية ووثائق السفر، بأنه 
ارتكب تزويرا في محررات 
رسمية بقصد اس���تعمالها 

محكمة اجلنح بدعوى س����ب 
وقذف، قررت احملكمة تغرمي 
املشكو في حقه مبلغ 50 دينارا 
إلى احملكمة  الدعوى  وإحالة 
املدنية املختصة وأمامها قدم 

املتهم ومعه  قام بضب���ط 
ش���خص آخر على شارع 
اخلليج وهما في حالة غير 
طبيعية وبحوزتهما زجاجتا 

برنامج يبث على قناة سكوب 
يقدمه بداح الهاجري ويعده 
ويخرجه كل من فهد املطيري 
ومحمد طالل السعيد واحمد 

عبداللطيف.
وكان املتهمون قد أنكروا 
التهم املس���ندة إليهم خالل 
التحقيق معه���م في النيابة 
العامة وأمام احملكمة موضحني 
أن ما صرح به اخلرافي للقناة 
لم يقصد اإلس���اءة لس���مو 
األمير فذاته مصونة مبوجب 

الدستور وال متس.

قض���ت احملكم���ة الكلية 
بحج���ز دع���وى قضية أمن 
املته���م فيها كل من  الدولة 
ب���داح  خليف���ة اخلراف���ي، 
الهاجري، خالد السهلي، فهد 
املطيري، محمد طالل السعيد، 
أحمد عبد اللطيف جللسة 31 

اجلاري للحكم. 
وتراف���ع احملامي فيصل 
عيال العنزي � محامي قناة 
سكوب- وقدم مذكرة بدفاعه 
ودفع بعدم دستورية نص 
امل���ادة 13 الت���ي تنص على 
أن العقوبة شخصية وعدم 
مس���اءلة الشخص عن عمل 

غيره.
كما دفع احملامي العنزي 
جرمي���ة  أركان  بانتف���اء 
التحريض املنسوبة ملوكليه 
وانتفاء املسؤولية اجلنائية 
والقص���د اجلنائي بش���أن 
موكليه وذلك لعدم دستورية 
املادة املذكورة بشأن اإلعالم 
املرئي واملسموع ومخالفتها 
لنص املادة 33 من دس���تور 
النهاية  الكويت. وفي  دولة 

حجزت الدائرة اجلزائية 
الثالثة مبحكمة االستئناف 
برئاسة املستش���ار فيصل 
خريبط وعضوية املستشارين 
جني���ب املال ومحم���د فريد 
الزارع ف���ي حضور رئيس 
الدوائر اجلزائية  أمناء سر 
سامي العنزي دعوى تزوير 
في شهادات إثبات اجلنسية 
واملتهم فيها 12 مواطنا جللسة 

24 اجلاري للحكم.
كان���ت محكمة اجلنايات 
قد قضت بحبس املتهم األول 
وهو مدخل بيانات باإلدارة 
العامة للجنس���ية ووثائق 
السفر وموظف آخر بنفس 
اإلدارة ملدة 10 س���نوات مع 
الشغل والنفاذ بينما قضت 
بحبس بقية املتهمني وعددهم 
10 باحلبس ملدة 4 س���نوات 

املدنية في  الدائرة  قضت 
بإلزام طبيب  الكلية  احملكمة 
في وزارة الصحة بدفع مبلغ 
500 دينار كتعويض ملواطن 
بع����د القي����ام بإهانت����ه أمام 
املراجعني في أحد املستشفيات. 
وتتلخص الدعوى التي أقامها 
احملامي محمد مرشد العتيبي 
بصفته وكيال عن أحد املواطنني 
بعد ذهابه ألحد املستشفيات 
احلكومية حدث خالف بينه 
وبني طبي����ب تطور إلى قيام 
األخي����ر بس����ب املجني عليه 
بعبارات مشينة تخدش شرفه 
وتقلل من اعتباره أمام مرأى 
ومسمع من اآلخرين »مراجعني 
وموظفني«، وبعد أن اختصم 
احملامي العتيبي الطبيب أمام 

قضت محكم���ة اجلنح 
املستأنفة برئاسة املستشار 
محمد اخلل���ف وعضوية 
القاضيني احمد توفيق وفهيد 
العجمي بإلغاء حكم محكمة 
أول درجة القاضي بحبس 
مواطن ملدة ستة أشهر مع 
الشغل والنفاذ وبراءته مما 

أسند إليه من اتهام.
وذل���ك بعد أن أس���ند 
االدعاء العام للمتهم وآخر 
بأنهما بتاريخ 2008/1/20 
بدائ���رة اختصاص مخفر 
ش���رطة الدس���مة تعاطيا 
شرابا مسكرا في مكان عام، 
وتخلص الواقعة فيما أبلغ 
به ضابط الدورية من أنه 

على نحو يوهم مبطابقتها 
للحقيقة هي شهادات إثبات 
اجلنسية ألبناء املتهمني من 
الثالث وحتى الثامن بأن قام 
بإدخال بياناتهم على جهاز 
الكمبيوتر م���ن خالل كلمة 
السر اخلاصة به دون اتباع 
اإلجراءات القانونية املقررة 

مع علمه بذلك.
العامة  النيابة  وأسندت 
للمتهمني م���ن الثالث حتى 
الثام���ن أنهم اش���تركوا مع 
املتهم األول في ارتكاب جرمية 
التزوير بأن أمدوه بالبيانات 
الالزم إدراجها من خالل املتهم 
الثاني فق���ام بتدوينها في 
الس���جالت املعدة لذلك على 
غرار الصحيح منها فوقعت 
اجلرمية بناء على ذلك االتفاق 

وتلك املساعدة.

احملامي محمد مرشد العتيبي 
مذكرة تضمنت توافر املسؤولية 
من قبل املشكو في حقه مطالبا 
بإلزامه بدفع مبلغ 5001 دينار 
على سبيل التعويض املدني 
املؤقت مستندا الى قرار محكمة 
اجلنح. وق����ال احملامي محمد 
مرش����د العتيبي في تصريح 
القضاء  صحاف����ي »نش����كر 
الكويتي النزيه على هذا احلكم 
العادل وهذا م����ا اعتدناه من 
الش����امخ، ورغم أن  قضائنا 
ظاهرة اعت����داء املراجعني في 
املستش����فيات عل����ى األطباء 
زادت مؤخ����را تبق����ى هناك 
إساءة من بعض األطباء على 
املراجع����ني أيضا مثلما حدث 

بهذه القضية«.

خمر ومبواجهتهما بالتهمة 
املنسوبة إليهما اعترفا بها 
أنهما كانا في حالة  وقررا 
س���كر وقد تناوال مشروبا 
مس���كرا وبع���د تفتي���ش 
السيارة عثر ضابط الدورية 
الزجاجتني فأحالهما  على 
إلى املخف���ر وبني احملامي 
خالد امله���ان أنه ليس كل 
مب���ررات االس���تيقاف من 
املمكن أن تك���ون مبررات 
للتفتيش فلكل منهما حاالته 
ومبرراته مما أس���بغ على 
إجراءاته البطالن، فما بني 
على باطل فهو باطل، وطالب 
املهان بب���راءة موكله مما 

أسند إليه من اتهام.

املتهم املصري عالء في صورة إرشيفية أثناء متثيله للجرمية التي لم يرتكبها وفي اإلطار الباكستانية مرمي

احملامي فيصل عيال العنزي

املستشار فيصل خريبط

احملامي محمد مرشد العتيبي 

احملامي خالد املهان

خليفة اخلرافي


