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االمنية

الصفحة
مؤمن المصري

أيدت محكمة االس����تئناف برئاسة املستشار فيصل 
خريبط حكم محكمة أول درج����ه القاضي ببراءة مقيم 
مصري بعدما أس����ندت إليه النيابة العامة تهمة صنع 
خم����ر بقصد االجتار. وتتلخص الواقعة فيما ش����هد به 
ضابط الواقعة من ورود معلوم����ات بان املتهم يصنع 
اخلمور في منزله لالجتار فاس����تصدر إذنا من النيابة 

العامة. وبتفتيش مسكنه عثر على مصنع للخمور كامل 
أداوته وزجاجات معدة للتعبئة و3 قدور بها مواد مشتبه 
بها وس����لة بالستيكية داخلها حبة احللوة وكرتون بها 
12 زجاجة مملوءة بسائل مش����تبه به وحقيبة داخلها 
17 قنينة مملوءة بس����ائل مشتبه به وعدد 2 جركن بها 
مواد متخمرة وسخان واسطوانة غاز وعدة للتصنيع 

والتقطير.

براءة مصري من تصنيع الخمور

إعداد: مؤمن المصري

في حكم يعتبر سابقة في تاريخ القضاء الكويتي

»اإلدارية« تلغي قرار شطب أساتذة
 كلية الحقوق من ممارسة المحاماة

االمتناع عن النطق بعقاب  »مباحث مزيّف«
سأله عن العنوان.. فقام بدهسه

الخالد يكّلف »أمن الدولة«
 برصد التجاوزات المسيئة للوحدة الوطنية

»نفط الكويت« تسيطر على تسرب
 نفطي محدود في العبدلي

»الداخلية« تطلب من قطاعاتها 
عدم مخاطبة »الفتوى والتشريع«

3 آسيويين يسقطون بـ »هيروين« في الجهراء

اشترطت عليها العودة إلى »الشؤون القانونية«

ضبط 7 شرائح هاتفية في السجن المركزي

خمور محلية تطيح بوافد هندي

قضت الدائرة اإلداري����ة الثالثة باحملكمة 
الكلية أمس برئاسة املستشار عادل الكندري 
بإلغاء قرار جمعية احملامني الكويتية القاضي 
بشطب قيد عدد من أساتذة كلية احلقوق من 
سجل احملامني وشملت احلكم بالنفاذ املعجل 

طليقا من قيد الكفالة.
كما قضت احملكمة بعدم جدية الدفع املبدى 
من املدع����ى عليه )رئي����س جمعية احملامني 
الكويتي����ة بصفته( بعدم دس����تورية الفقرة 
األخيرة من املادة »12« من قانون تنظيم مهنة 

احملاماة أمام احملاكم.
وعقب صدور احلكم صرح د.إبراهيم احلمود 
)صاحب الدعوى األصلي( ل� »األنباء« بأننا 
نثق بالقضاء الكويتي وأن هذا احلكم بالنسبة 
ألساتذة كلية احلقوق جامعة الكويت قد أضاف 
توسيع اختصاص احملكمة اإلدارية الكويتية 
فأصبحت تراقب قرارات تنظيم املهنة، كما أن 

احلكم يعتبر سابقة للقضاء الكويتي.
وأضاف: وقد كنا متأكدين من اختصاص 
احملكمة من ناحي����ة كما كنا واثقني من إلغاء 
القرار املعيب، وذلك الغتصاب جمعية احملامني 
الختصاص السلطة القضائية في اتخاذ قرارات 

الشطب والتأديب بالنسبة للمحامني.
وزاد: ومع األسف الشديد فإن جمعية احملامني 
لم تستمع آلراء أساتذة القانون الذين نصحوها 
بسحب هذا القرار منذ صدوره، ألنه صدر ميتا 
ملخالفته اجلسيمة ألحكام القانون والدستور. 
كما أن هذا احلكم يؤكد أن أس����اتذة القانون 
بكلية احلقوق جامعة الكويت سيمارس����ون 
مهنة احملام����اة ويضيفون إليها الكثير حيث 
انهم الفقهاء الذين يعتبرون، بحسب القانون، 

مصدرا من مصادر التشريع.
ويضيف احلمود: ونتمن����ى على أعضاء 
مجلس إدارة جمعية احملامني أن يفخروا بأساتذة 
كلية احلقوق الذين أضافوا للقانون والقضاء 
ومهنة احملاماة هذا االختصاص اجلديد الذي 

صدر بهذا احلكم.
»ونحن أيضا نفتخر بهذه الدائرة اإلدارية 
التي أصدرت احلكم وبجميع الدوائر في احملاكم 
الكويتية، وسنقوم بتدريس هذا احلكم لطلبتنا 
كمرجع قضائي نستند إليه في بيان تنظيم 
القضاء اإلداري. ونشكر املستشار عادل الكندري 
رئيس الدائرة على ه����ذا احلكم الذي يعتبر 

سابقة في تاريخ القضاء الكويتي«.
وتخلص الواقعة في أنه بتاريخ 2010/2/3 
صدر قرار من جلنة القيد في جمعية احملامني 
بشطب قيد عدد من أس����اتذة القانون بكلية 
احلقوق جامعة الكويت من س����جل احملامني 
بحجة ع����دم وجود موافقة س����نوية لهم من 
اجلامعة ملمارسة املهنة. مما حدا املدعي على 
إقامة دعواه وانضم له كل من د.مبارك النويبت 

ود.رشيد العنزي.
وقد ترافع في ه����ذه الدعوى أمام الدائرة 
اإلدارية كل م����ن د.إبراهيم احلمود ود.أحمد 
الفارس����ي رئيس قس����م القانون العام بكلية 
احلقوق جامعة الكويت واخلبير الدستوري 
د.محمد املقاطع واحملامية فريدة دشتي. وقد 
أبدع فريق الدفاع خالل اجللسة السابقة في 
املرافعة وخلق اختصاصا جديدا للمحكمة في 
بيان اعتبار القرارات التي تصدر عن جمعيات 
تنظيم املهن أنها قرارات إدارية تخضع للقضاء 

اإلداري.

أي���دت الدائرة اجلزائية 
مبحكمة االس���تئناف حكم 
محكمة أول درجة القاضي 
بب���راءة مواطن م���ن تهمة 
انتح���ال صف���ة مباح���ث 

واخلطف والسرقة.
وتخلص واقعة الدعوى 
أثناء س���ير إحدى  أنه  في 
دوريات الشرطة اشتبهت 
في س���يارة يقوده���ا احد 
األشخاص بجانبه شخص 
اس���تيقافهما  ومت  آخ���ر 
وبس���ؤالهما عن تراخيص 

السيارة فوجئت بش���خصني يجلسان في 
املقعد اخللفي يس���تغيثان بهم فتم اقتياد 
السيارة إلى مخفر الشرطة وبسؤال املجني 
عليهما وهما وافدان هنديان قررا أنهما أثناء 
سيرهما بالطريق العام وبالقرب من جسر 
الوفرة اس���توقفهما املتهمان بعد إيهامهما 
بأنهما من رجال الشرطة ومتت اقتيادهما 
بسيارتهما إلى ميناء عبداهلل بعد أن استعمال 
العنف معهما بضرب أحدهما وسلب ما معهما 

من مبالغ نقدية.
فت���م حترير محض���ر بالواقعة وأحيل 
املتهم���ان إلى النيابة العام���ة التي وجهت 
إليهما جرائم اخلطف وانتحال صفة املباحث 
والسرقة ومت إحالتهما للمحاكمة، وقد قضت 
محكم���ة أول درجة غيابيا بحبس املتهمني 

ملدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.
عارض أحد املتهمني في احلكم، وترافع 
عنه احملامي رياض الصانع شارحا ظروف 

إلى صغر  الواقعة، مشيرا 
س���ن املتهم الذي ال يتعدى 
ال���� 20 عاما ووف���اة والده 
التي م���ر بها  والظ���روف 
الوفاة والتي جعلته  عقب 
يترن���ح في احلي���اة فاقدا 
للوعي دون إدراك مما جعله 
يقلد ما يش���اهده ويسمعه 
في وس���ائل اإلعالم املرئية 
واملسموعة وهو ما أوجدت 
عنده عادة التقليد واحملاكاة 
فضال عن قلة خبرته وخلو 
صحيفة سوابقه من أي اتهام 
وأن في توقيع أي عقوبة عليه يضعه في 
طائفة املجرمني املعتادي اإلجرام مما يؤثر 
على مس���تقبله وهو في مقتبل حياته، كل 
ذل���ك جعل احملكمة ترى من مرافعة الدفاع 
وحداثة سن املتهم ومسلكه املقلد ما يجعلها 
تستعمل الرأفة معه وتعدل احلكم املعارض 
فيه باالمتناع عن العقاب بعد أن اقتنعت من 
مرافعة الدفاع واطمئنان وجدانها بأن املتهم 
لن يعود ملثل هذا املس���لك املشني مستقبال 
وحتقيق���ا ألهم أه���داف أو أغراض توقيع 
العقوبة هو إع���ادة تهيئة وتأهيل املخطئ 
)املجرم( ليعود شخصا سويا سليما نافعا 

في املجتمع.
وقد قضت احملكمة بإلغاء حكم أول درجة 
وامتنعت عن النطق بعقاب املتهم على أن 
يقدم تعهدا يلتزم فيه بحسن السير والسلوك 
ملدة سنتني. استأنفت النيابة العامة احلكم 

فقضت احملكمة بحكمها املتقدم.

هاني الظفيري
اتهم شاب كويتي بالشروع في قتل مواطن آخر 
اثر قيامه بدهسه عمدا، وقال مصدر ان شابا كان 
يقود س���يارته وأثناء قيام شخص آخر بتوقيفه 
في الشارع العام لسؤاله عن عنوان ودار بينهما 
حوار قام على اثره قائد السيارة بدهس السائل 

عمدا ومت ضبط الداهس.
من جهة اخرى، شهدت منطقة تيماء مشاجرة 
رباعية أسفرت عن إصابة شابني خليجيني بجروح 
وطعنات ومت نقل املصابني الى مستشفى اجلهراء 
وتوقي���ف اآلخرين وإحالتهما الى نيابة األحداث 

بتهمة تبادل اعتداء بالضرب وتبادل طعن.

محمد الدشيش
كلف وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد 
الشيخ جابر اخلالد جهاز أمن الدولة مبتابعة 
كل من يس����يء الى الوحدة الوطنية والعبث 
بالنس����يج الوطني، وذلك من خالل رصد أي 
إس����اءة من خالل وس����ائل االعالم املختلفة 
س����واء مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو يتم 
نش����رها عبر شبكة االنترنت، على أن يطلع 
الوزير على أي جتاوزات وترفع إليه تقارير 

أس����بوعية عما يتم رصده. من جهة أخرى، 
علم����ت »األنباء« أن وزارة املواصالت بصدد 
شراء أجهزة متقدمة يتم تزويد املرافق احليوية 
بها بحيث تس����تطيع هذه األجهزة رصد أي 
مكاملات مس����يئة أو تزعزع االستقرار سواء 
كانت صادرة من بل����دان أخرى أو من خالل 
شبكة االنترنت، مشيرا الى أن هذه التقنية 
احلديثة متنح تلك املرافق امكانية حتديد مواقع 

االتصاالت عبر االقمار الصناعية.

كونا: أعلن املتحدث الرسمي 
النفطي العضو  القطاع  باس���م 
املنت���دب للعالق���ات احلكومية 
العامة  والبرملاني���ة والعالقات 
واإلعالم في مؤسس���ة البترول 
الكويتية الشيخ طالل اخلالد ان 
شركة نفط الكويت سيطرت على 
تسرب نفطي محدود وقع أمس 
األول في خط تدفق قطره ست 

بوصات شمال الكويت مبنطقة 
العبدلي.

وقال الش���يخ طالل في بيان 
صحافي ان الشركة تعاملت فورا 
الذي قدرت كميته  التسرب  مع 
مبا ال يتجاوز خمس���ة براميل، 
مضيف���ا ان املجموعات املعنية 
في الش���ركة قامت بعزل اخلط 

والسيطرة على التسرب.

أمير زكي
دعت وزارة الداخلية في تعميم 
صدر عنها القطاعات املختلفة الى 
عدم جتاوز اجلهات االخرى في 
عملها، مش���يرة الى انه رصدت 
اقدام جهات ف���ي الداخلية على 
مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع 
دون الع���ودة الى االدارة العامة 

للشؤون القانونية.
وج���اء نص الق���رار كاآلتي: 
العمل  مل���ا يقتضي���ه تنظي���م 
الى  ادائه وذلك بالنظر  وحسن 
االختصاصات املنوطة باجلهات 
املختلف���ة التابعة للوزارة، فإن 
مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع 
بشأن مسألة قانونية ما قد يتطلب 

االمر اخذ رأيها فيها، يكون عن 
طريق االدارة العامة للش���ؤون 

القانونية.
ونظرا ملا لوحظ من قيام بعض 
اجلهات التابعة للوزارة مبخاطبة 
ادارة الفتوى والتشريع مباشرة 
بشأن املسائل التي تريد اخذ رأيها 
الى  الرجوع  فيها، وذل���ك دون 
االدارة العامة للشؤون القانونية 

في هذا اخلصوص.
لذا، يتعني على كل اجلهات في 
العامة  الوزارة مخاطبة االدارة 
للشؤون القانونية بشأن املسائل 
القانونية التي قد يتطلب االمر 
اخذ رأي ادارة الفتوى والتشريع 

بشأنها.

عبداهلل قنيص
أحال رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات ومنهم النقيب عبدالعزيز 
العقيلي واملالزم أول ناصر العجيمان 3 وافدين آسيويني الى النيابة 

العامة بتهمة حيازة 50 غراما من الهيروين بقصد االجتار.
وكان���ت معلومات وردت عن اجتار آس���يوي ف���ي اجلهراء ليتم 
استدراجه لبيع غرامني من الهيروين وبعد ضبطه أرشد عن آخرين 

وعثر بحوزتهم على 50 غراما وأقروا باالجتار في الهيرويني.
من جهة أخرى، أبلغ مواطن عن سرقة مخيم في منطقة املطالع 
من قبل لصوص مجهولني وسجلت قضية سرقة وأحيلت القضية 

الى املباحث.

أمير زكي
متكن رجال امن الس���جن املركزي من احباط 
دخول 7 شرائح لهواتف محمولة حاول شخص 
من غير محددي اجلنس���ية ادخالها الى ش���قيقه 
املس���جون في املركزي على ذمة قضايا سرقات، 
فيما اكد مصدر امني ان املهرب البدون س���يحال 
الى النيابة على ان يلحق بشقيقه لالقامة داخل 

املركزي.
ووف���ق مصدر امني فإن اجهزة الكش���ف عن 
املعادن في املركزي رصدت اصواتا تخرج اثناء 
مرور ش���خص بدون جاء لزيارة شقيقه النزيل، 
ليتم اخضاعه الى التفتيش الذاتي وعثر في مكان 
حساس على 7 شرائح، واعترف بانه يهرب الشرائح 

حلساب شقيقة كي يتاجر بها مع النزالء.

محمد الدشيش
احيل وافد هندي ال���ى االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات لتحدي���د مصدر خمور محلية ضبطت 
بحوزته في منطقة خيط���ان، وكان رجال جندة 
الفروانية أوقفوا واف���دا هنديا عثر معه على 21 

زجاجة خمر محلي سعة ليتر ونصف الليتر.

من جهة اخرى، تقدمت سيدة خليجية وابلغت 
عن انها عثرت مع ابنها املراهق على شريط اباحي، 
وسألت ابنها عن مصدر هذا الشريط فأبلغها عن 
آس���يوي يتوقف بشكل دائم مقابل احد االسواق 
ليقوم رجال االمن بتوقيف اآلس���يوي والعثور 

بحوزته على 150 شريطا.

د.مبارك النويبت د.إبراهيم احلمود

احملامي رياض الصانع

املستشار عادل الكندري
القاتل القتيلة

دماء املواطن املسن تبدو في ارضية الشقة

قاتل اآلسيوية الحامل: طلبت إنهاء عالقتها بي 
فطعنتها بسكين وهّشمت جمجمتها بمطرقة

مواطن يسدد طعنات قاتلة لوالده المسن ويودعه »الفائقة«

املجني عليها داخل شقة يديرها القاتل في 
اعمال الدعارة، وسمعت صراخا وتبادال 

للضرب بينه وبني املجني عليها.
وقال املصدر األمن����ي مت اخضاع املتهم 
للتحقي����ق ومواجهته بإفادات اآلس����يوية 
ليضطر إلى االعتراف بأنه ارتكب اجلرمية 
مش����يرا الى انه التقى باملجني عليها اسفل 
شقة يديرها للدعارة وطلب منها ان ترافقه 
ملمارسة املتعة احلرام وكان واقعا حتت تأثير 
السكر وخالل العالقة احملرمة طلبت الوافدة 
من القاتل اش����رف ان تغادر الشقة وقامت 
بضربه بيدها فرد عليه����ا اجلاني بطعنها 
بسكني ومن ثم حمل مطرقة وقتلها، وادرك 
بعد ان سكت صراخها بأنها توفيت ليقوم 
بحملها في عربانة اغراض اجلمعيات بعد ان 
نزع مالبسها والقى بها في حاوية القمامة. 
وأشار املصدر الى ان املتهم بعد ان تخلص 
من اجلثة عاد وغسل الدماء في محيط الشقة 
وغسل املطرقة والسكني ومن ثم غادر الى 
شقة يقيم فيها بخالف الشقة التي يديرها 
لألعمال املنافية لآلداب، وأضاف املصدر ان 
اجلاني قال انه وقبل ارتكابه اجلرمية بوقت 
قصير تشاجر مع شقيقته واحتسى خمرا 
حتى الثمالة. هذا ومت اغالق ملف القضية 

واحالتها الى النيابة العامة.

ومساعده الرائد وليد الفاضل واملالزم أول 
محمد شهاب قد أوقفوا نحو 40 وافدا ووافدة 
لالشتباه في مقتل اآلسيوية ومن بينهم 
اجلاني الذي اعتصم باإلنكار اال ان وافدة 
آسيوية ساعدت رجال املباحث في حتديد 
املتهم بشكل كبير حينما اكدت انها شاهدت 

يكتف املتهم بسرد االعترافات التفصيلية 
جلرميته وامنا ارشد عن اداة اجلرمية وقام 
بتمثيل كيفية ارتكابه للجرمية وذلك في 

ساعة متأخرة من مساء أمس األول.
وكان رجال إدارة بحث وحتري محافظة 
حولي بقيادة العقيد عبدالرحمن الصهيل 

هاني الظفيري
في قضية شديدة الغرابة، احتجز شاب كويتي عاق 
داخل مباحث حولي وسجلت له مبدئيا قضية الشروع 
في قتل والده املس���ن وتعاطي املواد املخدرة، فيما اكد 
مصدر امني ان املجني عليه وهو في العقد السادس من 
عمره حالته حرجة للغاية وادخل غرفة العناية املركزة 

في مستشفى مبارك.
ووفق مصدر امني فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت 
صباح امس بالغا عن وقوع مشاجرة داخل احدى البنايات 
في منطقة ميدان حولي، وفور تلقي البالغ امر وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لش���ؤون العمليات اللواء د.مصطفى 
الزعابي بارس���ال عدة دوريات للتعامل مع املش���اجرة، 
ولدى وصول رجال النجدة تبني ان ش���ابا كويتيا سدد 
عدة طعنات قاتلة الى والده ليتم ضبط املتهم الذي بدا 

في حالة هيستيرية.
واش���ار املصدر الى ان اجلاني قال ان هناك خالفات 
بينه وبني والده اخرجته عن شعوره ولم يشعر بنفسه 

وهو يسدد الطعنات الى جسد والده.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
س���جل رجال اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية برئاس���ة العميد الش���يخ علي 
العامة  اإلدارة  اليوسف ومس���اعد مدير 
للمباحث اجلنائية لش���ؤون احملافظات 
العميد الشيخ مازن اجلراح إجنازا جديدا 
يضاف إلى سجل إجنازات قطاع البحث 
اجلنائي بتوقيف قاتل اآلسيوية احلامل 
والتي عثر على جثتها في حاوية قمامة 
وتبني ان القاتل آسيوي اجلنسية ويدير 
ش���قة للدعارة وقد اقام مع املجني عليها 
قبل وفاتها عالقة محرمة كانت سببا في 
ارتكابه اجلرمية كما تبني انه كان واقعا 
حتت تأثير السكر اثناء قيامه بطعن املجني 
عليها بسكني وضربها مبطرقة على رأسها 
وهو ما ادى ال���ى مصرعها، وقد اعترف 
املتهم ويدعى اشرف )40 عاما( بتفاصيل 
جرميته امام رجال املباحث. وقد حضر 
جانبا من التحقيقات وكيل وزارة الداخلية 
باالنابة الفريق غازي العمر، فيما اكد مصدر 
امني انه م���ا ال يقل عن 40 وافدا ووافدة 
سيتم إبعادهم على هامش قضية القتل 
ملمارستهم الدعارة ومن بينهم وافد مصري 
هو حارس البناية لتستره على اجلرمية 
وادارته البناية لألعمال املنافية لآلداب، ولم 

رجال المباحث الجنائية استطاعوا إيقافه ويعمل سمسارًا للدعارة

..وتلغي قرار رئيس ديوان المحاسبة بإحالة 
اليحيى للتقاعد

قررت احملكمة اإلدارية في احملكمة الكلية 
إلغ���اء قرار اللجنة العلي���ا ملوظفي ديوان 
احملاسبة الصادر في 2009/6/28 وقرار رئيس 
ديوان احملاس���بة رقم 2009/98 من إحالة 
وكيل الديوان السابق عبدالعزيز اليحيى إلى 
التقاعد وإلغاء قرار رئيس ديوان احملاسبة 
رق���م 2009/77 بنقل اليحي���ى إلى وظيفة 
مستش���ار في املكتب االستشاري لرئيس 
الديوان مع ما يترتب على ذلك من آثار مع 
إلزام رئيس ديوان احملاس���بة بصفته بأن 

يؤدي للشاكي مبلغ 5001 د.ك على سبيل 
التعويض املدني املؤقت.

كانت محكم���ة االس���تئناف املدنية قد 
قضت مؤخرا برفض الدعوى املرفوعة من 
الوكيل املساعد السابق في ديوان احملاسبة 
عبدالعزيز اليحيى التي يطالب فيها ديوان 
احملاسبة برواتب ومزايا مالية تقدر مببلغ 
600 ألف دينار كويتي، وقررت إلغاء حكم 
محكمة أول درجة الذي انتهى إلى إلزام ديوان 

احملاسبة بدفع مبلغ 300 ألف دينار.


