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الصفحة
حجزت الدائرة اجلزائية مبحكمة االستئناف 
أمس برئاسة املستشار محمد بوصليب وأمانة 
سر فارس القضاب الدعوى املرفوعة من النيابة 
العامة ضد تسعة أشخاص من غير محددي 
اجلنس����ية واملتهمني بقتل شخص والشروع 

في قتل آخر جللسة 12 ابريل للحكم.
وتتحصل الواقعة فيما شهد به املجني عليه 

الثاني )ع.ن( بأنه في مساء يوم 2007/12/24 
توجه إلى مسكن ابن عمه )املجني عليه األول( 
وكان معهم����ا عدد م����ن أصدقائهما وحتدثوا 
بشأن رغبة املتهمني في االعتداء على شقيق 
أحدهم بالضرب. وبخروجهم إلى ساحة ترابية 
مقابلة ملدرسة الصليبية بنني حضرت مركبة 
نوع سوبربان وترجل منها اثنا عشر شخصا 

حاملني معهم أسلحة بيضاء .
وفي تلك اللحظة اجته املتهم األول ناحية 
املجني عليه األول وصدمه مبقدمة السيارة 
فسقط أرضا وحدثت به اإلصابات التي أودت 
بحياته والواردة بتقرير الطب الشرعي. وأنهى 
الشاهد أقواله بأن قصد املتهم من ذلك هو قتل 

املجني عليهما.

»االستئناف« تحجز للحكم قضية تسعة من »البدون« قتلوا شخصًا بسيارة

محمد اجلويهل   العقيد محمد الصبر

الجويهل »حي يرزق«: أتمنى أال تكون إشاعة اغتيالي مجرد »بروڤة«
وصداقتي للوزير الخالد لم تدفع »الداخلية« لنفي الخبر

أمير زكي ـ هاني الظفيري
»وفاة الناشط السياسي محمد اجلويهل 
بطلق ناري والشرطة حتيط مبنزله« كان هذا 
مختصر اإلشاعة التي انتشرت صباح امس 
عبر أجهزة البالك بيري ونسبت الى الناطق 
الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد 
الصبر الذي أصدر ظهر امس بيانا ينفي فيه 

نفيا قاطعا اإلشاعة.
وكان مدير ادارة االع����الم االمني الناطق 
الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد 
الصبر قد نفى في بيان رسمي ما جاء في رسالة 
نصية جرى تداولها امس نسبت اليه بأن محمد 

اجلويهل لقي مصرعه اثر طلق ناري.
واكد الصبر ان االجه����زة املعنية بوزارة 

الداخلية تتتبع مصدر الرسالة.
»األنباء« أجرت لقاء بالناشط السياسي 
محم���د اجلويهل كونه املس���تهدف من وراء 

اإلشاعة كما أكد في حديثه معنا، مبديا خشيته 
ان تكون هذه اإلش���اعة مج���رد »بروڤة« ملا 
ه���و قادم، ورغم انه ذكر ان الكويت بلد أمن 
وأمان وجميع أطياف شعبها يؤمنون بالرأي 
والرأي اآلخر إال انه قال: »أخشى ما أخشاه 
أن تكون اإلشاعة مجرد مقدمة لشيء قادم، 
ولكن ثقتي كبيرة بأجهزة الداخلية في البلد 
والتي س���توقف مطلق اإلشاعة«، وكان هذا 

نص اللقاء:
كيف استقبلت إشاعة اغتيالك؟

منذ وقت مبكر بدأت املكاملات تنهال على 
هاتف����ي النق����ال، الى درجة ان����ه لم يتوقف 
عن الرنني حتى ص����دور نفي بيان الداخلية 

بساعة.
لم تقل لي كيف استقبلتها انت شخصيا؟

بكثير من االنزعاج.
م��ن له مصلح��ة ف��ي ان يطلق اش��اعة 

اغتيالك؟
واهلل العظيم ال أعلم.

ولم ال تكون انت من أطلق هذه اإلش��اعة، 
خاصة بعد انحسار األضواء عنك مؤخرا؟

»اهلل يس����امحكم«، معقولة أطلق هذه 
اإلش����اعة عني »أكو أحد يفاول على نفسه 
باملوت«، وأما األضواء فيمكن أن أظهر متى ما 
شئت وقضيتي التي أتبناها التزال حاضرة 
وموجودة ولن أتركها وهي قضية مزدوجي 

اجلنسية.
لم جتب بش��كل واف، من له مصلحة في 

ان يطلق مثل هذه اإلشاعة؟
واهلل العظيم ال أعرف، ولكن أخشى ما 
أخش����اه أن تكون هذه اإلشاعة هي مجرد 

»بروڤة«.
»بروڤة«.. ماذا تقصد؟

أخشى ما أخشاه أن تكون هذه اإلشاعة 

مجرد مقدمة ملا هو آت، ولكني على اجلانب 
اآلخر واملهم أجد ان جميع أبناء بلدي سواء 
من أتفق معهم أو أختلف معهم فهم يتقبلون 
الرأي والرأي اآلخر، وصدور الكويتيني ال 
تضيق بالرأي ولكن أخشى ان تستغل هذا 

األمر جهات خارجية للعبث بأمن البالد.
أال ترى ان نفي الداخلية جاء بشكل أسرع 

من العادة في نفيها ملثل هذه األخبار؟
بل كان يجب عليها ان تسارع الى نفي 

خبر كهذا.
ألي��س ألن��ك صدي��ق ش��خصي لوزير 

الداخلية ظهر هذا النفي باسمك؟
ال طبعا، الداخلية لم تنف ألني صديق 
ش����خصي ألحد، بل ألن اإلش����اعة صدرت 
منس����وبة الى العقيد الصبر وبالتالي كان 
عليه هو ان يظهر ليكذبها فهو معني باإلشاعة 

بقدر ما أنا معني.

بعد سريان إشاعة اغتياله بطلق ناري عبر أجهزة »البالك بيري«

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

قدامى المحامين يطالبون بقانون مخاصمة القضاء

قام بضربها على وجهها مرات 
عدة فلم تس���تطع مقاومته 
فطلب من املته���م الثاني أن 
يعيدها إلى مكان الصالة وبعد 
ذلك غيروا وجهتهم وأنزلوها 

في الطريق.
فقام���ت املجن���ي عليها 
الثالث  املتهم  باالتصال على 
وهو صديقه���م وطلبت منه 
أن يأتي ليوصلها إلى الصالة 
وقامت بسرد القصة وما فعله 
أصدقاؤه به���ا فحاول املتهم 
الثال���ث إقناعها ب���أال تخبر 
أهلها مبا تعرضت له. وأثناء 

والتي يصعب معها حتديد 
املسؤولية وسهولة رفض 
القوانني  القضية في ظ���ل 
الواضح  احلالية والنقص 

بالتشريع.
كما أبدى املجتمعون من 
رواد احملامني اس���تعدادهم 
لتق���دمي املش���ورة والرأي 
القانوني واملساهمة بخبراتهم 
السادة أعضاء مجلس  إلى 

قض���ت محكمة اجلنايات 
برئاس���ة املستش���ار عدنان 
اجلاسر ببراءة ثالثة خليجيني 
من تهمة خطف وهتك عرض 

فتاة قاصر.
الواقعة كما  وتتلخ���ص 
جاءت ف���ي حتقيقات النيابة 
العامة على لسان املجني عليها 
بأنه���ا توجهت برفقة والدها 
وجدتها الى احد األعراس وبعد 
إل���ى صالة األفراح  نزولهما 
استخدمت هاتف ابنة خالتها 
وقامت باالتصال على صديقها 
وهو املتهم األول وطلبت منه 
احلضور إلى الصالة وإحضار 
الهدية التي وعدها بها وعندما 
خرجت وجدت شخصا آخر ال 
تعرفه برفقة صديقها وطلب 
منها املتهم األول الركوب إلى 
السيارة خوفا من أن يراهم 

أحد من احلضور.
ثم طلب منها أن يتمشوا 
باملركبة فطلبت منه أال يبتعد 
عن الصالة فق���ام بالصراخ 
الكرس���ي  إلى  عليها والقفز 
اخللفي وحاول االعتداء عليها، 
وعندما دفعته لالبتعاد عنها 

التقى عدد من احملامني 
القدام���ى في مق���ر جمعية 
احملامني الكويتية يوم أول 
من أم���س وهو اللقاء الذي 
جمع ع���ددا كبيرا من رواد 
مهن���ة احملاماة حيث جرى 
التباحث والتداول في عدد 
املهنة  من شؤون وشجون 
وعرض عدد م���ن القضايا 
الهامة والسوابق القضائية 
واملهني���ة املتميزة وبعض 
احلاالت اخلاصة والنادرة.

وقد صرح احملامي مبارك 
املطوع عقب اللقاء بأنه على 
ضوء ما جرى خالل اللقاء 
أكد احملامون املجتمعون على 
أهمية استكمال التشريعات 
الكويتية مبا يتصل مبهنة 
احملاماة وعلى رأس���ها باب 
القضاء وحتديد  مخاصمة 
مسؤولية القاضي عن أحكامه 
بنصوص ثابتة وليس مجرد 
العامة  اس���تناد للقواع���د 

وصولهما إلى املنزل ضبطت 
الثالث  املتهم  رجال الشرطة 
والفت���اة بعد أن تقدم والدها 
ببالغ إلى مخفر املنطقة يفيد 

باختطاف ابنته.
وقد حضرت احملامية تهاني 
الظفيري من مكتب احملامي 
محم���د اخلالدي ع���ن املتهم 
الثالث وطلبت البراءة ملوكلها 
تأسيسا على خلو األوراق من 
ثمة دليل يقيني على صحة 
حدوث الواقعة وانتفاء أركان 
جرمية اخلطف وهتك العرض 
في حق املتهم الثالث. ودفعت 
احملامية بكيدية االتهام وتلفيقه 
وعدم تصور معقولية الواقعة. 
وأكدت الظفيري أن موكلها هو 
من أنقذ املجني عليها وأعادها 
إل���ى منزل ذويه���ا بناء على 
طلبها واستجاب لها خشية 
تعرضها لألذى، خصوصا أن 
الوق���ت كان متأخرا، بل قام 
بتلبية استغاثتها ولم ميسها 
أو يتعرض لها بأي مكروه، 
مضيفة أن هذا ه���و ما جاء 
على لسان املجني عليها في 

التحقيقات.

األمة واملس���ؤولني بالدولة 
مس���اهمة منهم في حتقيق 
سالمة اإلجراءات واألعمال 
القانونية التي تتصل بعملهم 
العامة  وما يخدم املصلحة 
وحتقيق اخلي���ر والرفعة 

لوطننا احلبيب.
وقد تالق���ى املجتمعون 
على أهمية التواصل بينهم 
واس���تمرار اللقاء، واتفقوا 
على انعقاد مثل هذا اللقاء 
مرة في بداية كل شهر ملتابعة 
م���ا توصلوا إليه من أمور. 
وناش���دوا جمعية احملامني 
الدعم  الكويتي���ة لتق���دمي 
له���م وتقدمي م���ا لديها من 
أبحاث ودراسات ومشاريع 
تتصل مبا اتفقوا عليه وما 
من ش���أنه حتس���ني األداء 
املهنة وتصحيح ما قد  في 
يشوبها من أخطاء أو يقلل 
من شأن ومكانة احملامي في 

املجتمع.

براءة 3 خليجيين من تهمة خطف قاصر

»االستئناف« تنظر قضية قاتل المواطنة في المهبولة
نظرت محكمة االس����تئناف أمس برئاسة 
املستشار محمد بو صليب وأمانة سر فارس 
القضاب القضية املتهم فيها مواطن بقتل مواطنة 
في منطقة املهبولة واحملكوم عليه باإلعدام من 
قب����ل محكمة أول درجة بعد أن أدانته بالقتل 
العمد وحيازة سالح وذخيرة دون ترخيص 

ومقاومة رجال األمن.
وقد أجلت احملكمة نظر الدعوى جللسة 14 
ابريل املقبل الستدعاء ضابط املباحث والطبيبة 
الشرعية وخبيرة األدلة اجلنائية. كانت النيابة 
العامة قد أسندت للمتهم أنه في 2009/7/20 

قتل املجني عليها عمدا مع سبق اإلصرار.

احملامية تهاني الظفيري 

احملامي مبارك املطوع

»الداخلية« تعّدل »شرط الطول« في األكاديمية 
من 165 إلى 155 سنتيمترًا

أمير زكي
اصدر وزير الداخلية قرارا وزاريا لتعديل 
بع����ض احكام قبول الط����الب في اكادميية 
س����عد العبداهلل خاصة بالنسبة للراغبني 
في االلتحاق مبعهد ضباط الصف ومن ابرز 
التعديالت انقاص ط����ول املتقدمني ليصل 
الى 155 سم ومنح احلاصلني على الشهادة 
املتوسطة رتبة وكيل عريف حرفي. وجاء 

في القرار: 

مادة اولى

يستبدل بنصوص املواد )24، 130، 132، 
133( من القرار الوزاري رقم 1130 لسنة 2004 

املشار اليه النصوص التالية:

مادة 24

مع مراعاة الش����روط املنصوص عليها 
في املادة 19 من ه����ذه الالئحة واملادة 1 من 
القرار الوزاري رقم 1627 لسنة 2007 املشار 
اليه، يشترط فيمن يقبل للدراسة مبدرسة 

الشرطة ما يلي:
1 � أال يقل طول قامته عن 155 سم.

2 � أن يكون ممن أمتوا دراس����ة أي من 

الصفوف الدراسية الرابع واخلامس والسادس 
والس����ابع والثامن بنجاح إلعداده فردا في 

قوة الشرطة.
3 � ان يكون من خريجي الهيئة العامة 
التطبيق���ي والتدريب )معهد  للتعليم 
التدريب الصناعي( ممن أمتوا دراسة 
بعد الشهادة املتوسطة والتحق بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ملدة 
3 سنوات حصل فيها على شهادة فني 
متخصص إلعداده ضابط صف )وكيل 

عريف( للعمل كحرفي بالوزارة.
4 � ان يكون ممن أمتوا دراس���ة اي 
من الصفوف الدراسية التاسع والعاشر 
واحلادي عش���ر إلعداده ضابط صف 

)وكيل عريف(.
5 � أال تقل سنه عن 17 سنة ميالدية 

وأال تزيد على 29 سنة ميالدية. 
ويقتصر تعيني خريج مدرسة الشرطة 
الذي يقل طول قامته عن 165 س���م في 

احلراسات او اخلدمات املساندة.

مادة 130

تقدم مدرسة الشرطة الدراسات التي 

تؤهل للحصول على الشهادة التأسيسية 
لضباط الصف واألفراد )شرطي � وكيل 

عريف � وكيل عريف حرفي(.

مادة 132

مدة الدراسة للحصول على الشهادة 
التأسيسية لضباط الصف واألفراد 4 

أشهر بنظام الفصل الدراسي الواحد.
وتنقسم الدراسة الى فترتني:

األولى: ومدتها شهران يقضيها الطالب 
مبدرسة الشرطة.

الثانية: ومدتها شهرين آخران يقضيها 
الطالب باألجهزة امليدانية احملددة سلفا 

من قبل وزارة الداخلية.

مادة 133

يدرس الطالب مبدرسة الشرطة عددا 
من الوحدات الدراس���ية ال تقل عن 25 

وحدة دراسية تشمل:
� مجموع املقررات الش���رطية وعدد 

وحداتها 6 وحدات دراسية.
� مجموع التدريبات الشرطية وعدد 

وحداتها 10 وحدات دراسية.

� مجموع التدريبات الرياضية وعدد 
وحداتها 6 وحدات دراسية.

القانونية وعدد  املقررات  � مجموع 
وحداتها 3 وحدات دراسية.

وذلك مع مراع���اة تغليب اجلوانب 
العلمية التطبيقية على هذه الدراسة، 
ويبني النظام الداخلي للمدرس���ة هذه 
الدراس���ية  الوحدات  املقررات وع���دد 

املخصصة لكل منها.

مادة ثانية

يستبدل بنص البند )ثانيا/ ب( من 
املادة 1 من القرار الوزاري رقم 2008/1665 

املشار اليه النص التالي:
ثانيا: خريجو مدرسة الشرطة: مينع 
خريجو مدرس���ة الشرطة ممن يلتحق 
بها من خريجي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدري���ب )معهد التدريب 
الصناعي( ممن أمتوا دراسة بعد الشهادة 
املتوسطة مدتها 3 سنوات رتبة )وكيل 
عريف حرفي( للعمل كحرفيني بالوزارة 
بعد دراسة مدتها 4 أشهر بنظام الفصل 

الدراسي الواحد.

رتبة »وكيل عريف حرفي« لخريجي التطبيقي والدورات الخاصة

عصابة خطفت خادمة من أمام منزل كفيلها

عسكري في »الداخلية« وآخر في »اإلطفاء«
يسقطان بكيلو وربع كيلو غرام حشيش

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
أحال مدير ع����ام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميد الشيخ احمد اخلليفة الى نيابة املخدرات يوم 
أمس عسكريا في اإلدارة العامة لالطفاء وعسكريا في 
وزارة الداخلية وكالهم����ا على رأس أعمالهما بتهمة 
حيازة مواد مخدرة بقص����د االجتار وأرفق في ملف 
القضية كيلو وربع من مادة احلشيش فيما اكد مصدر 
امني ان توقيف عس����كري االطفاء مت بعد ان اصطدم 
بثالث سيارات منها سيارة تتبع االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات، مؤكدا ان االطفائي أجريت حوله حتريات 
قبل اش����هر اال ان هذه التحريات حالت دون ضبطه 

لكونه غادر الى أحد البلدان العربية للدراسة.
ووفق مصدر امني فإن معلومات وردت إلى مدير 
عام املكافحة عن اجتار عسكري في االطفاء في املخدرات 
ليكلف ادارة املكافحة احمللي����ة بقيادة العقيد أحمد 
الش����رقاوي ومس����اعده املقدم عبداحملسن العباسي 
والنقيبني حمد الصباح وعبدالعزيز العقيلي واملالزمني 

أولني ناصر العجيمان وعل����ي حبيب واملالزم خالد 
احملارب، مش����يرا الى أن رجال »احمللية« استطاعوا 
استدراج املتهم لبيع ربع كيلو من احلشيش مقابل 
400 دينار ومت االتفاق على تسليم املخدرات في منطقة 

الفروانية وقت الذروة وهو السابعة مساء.
واض����اف املصدر حضر املته����م األول في املوعد 
احملدد وتس����لم املبلغ املالي املرق����م مبعرفة النيابة 
العامة ليعلن رجال املباحث عن أنفسهم بعد تسليم 
املتهم املبلغ املالي وتس����ليم احلشيش وعليه حاول 
االطفائي الهرب ليصطدم بسيارتني مدنيتني ودورية 
ويتم توقيفه. ومضى املصدر بالقول مت اخضاع املتهم 
األول للتحقيق ليعترف بأن مصدره في املخدرات هو 
عسكري في وزارة الداخلية وأرشد عن مكان سكنه 
في أحد اجلواخير لتت����م مداهمة اجلاخور والعثور 

بداخله على كيلو آخر من مادة احلشيش.
واعترف املتهم الثاني بأنه يتاجر في املواد املخدرة 

قبل فترة وانه من باع احلشيش الى املتهم األول.

أمير زكي
فتح مدير إدارة بحث وحتري 
محافظة الفروانية العقيد عبداهلل 
الهاجري حتقيقا موسعا للوقوف 
على مكان اختفاء وافدة آسيوية 
تعرضت لالختطاف من منطقة 
الفردوس اثن���اء إلقائها القمامة 
مقابل من���زل كفيلها، ومن ثم مت 
االنتقال بها الى أحد أوكار املتعة 
احملرمة في منطقة اجلليب. وذكر 
مصدر امني ان الوافدة املختطفة 
س���ردت بعضا من مالمح الوكر 
الذي اختطفت اليه، مؤكدة على 

أنه يشبه السجن ومحاط من كل 
جوانبه بأسوار حديدية يصعب 
جتاوزه���ا وان هن���اك 6 وافدين 
يتناوبون على حراسة وكر املتعة 

احملرمة.
ووفق مصدر أمني فإن مواطنا 
تقدم يوم امس الى مخفر الفردوس 
مبلغا عن فقد خادمته اآلسيوية 
قبل 48 ساعة، مشيرا الى انه تلقى 
منها اتصاال هاتفيا صباح امس على 
هاتفه النقال وفوجئ بأن الطرف 

اآلخر من احملادثة هي خادمته.
وأضاف املواطن في البالغ الذي 

تقدم به ال����ى مخفر الفردوس ان 
خادمته قالت ف����ي اتصالها الذي 
انها تعرضت  لم يدم لدقيقت����ني 
لالختطاف من قبل 3 وافدين أثناء 
وجودها مقابل منزلها، عندما كانت 
تقوم بالقاء القمامة وانها اقتيدت 
الى وكز للدع����ارة ويتردد عليها 
مبعدل كل ساعتني أحد الوافدين 

ليعتدي عليها.
واشار املصدر الى ان املواطن 
زود رجال األمن برقم الهاتف الذي 
تلقى منه االتصال الهاتفي وجار 

االستعالم عن صاحب الهاتف.

مصرع مواطن في انقالب على »الرابع«

لصوص البنوك يسرقون مدير شركة 

لصان يضربان مواطنًا أمام منزله 
ويسلبانه هاتفه النقال ونقوده

هاني الظفيري
لقي عس����كري يعمل في وزارة الدفاع في العقد الثاني من عمره 
مصرعه صباح أمس بعد انقالب مركبته على طريق الدائري الرابع 
وقد اكتشفت جثة املواطن واإلبالغ عن احلادث بعد وقوع احلادث 
بأكثر من ساعة. وقال مصدر امني ان عمليات الداخلية أبلغت عن 
حادث انقالب في نحو الثامنة صباحا وبانتقال رجال األمن واألدلة 

اجلنائية تبني ان احلادث وقع فجرا ولم يتم رصده.

أمير زكي
ارسلت سيارة مواطن الى االدلة اجلنائية لرفع البصمات متهيدا 
لتحديد لصوص يرجح انهم من املتخصصني بسرقة رواد البنوك. 
وكان مواطن ابلغ عن س����رقة 2500 دينار ودفتر للشيكات كان قد 
قام بس����حبها قبل ساعات من حادثة الس����رقة. ووفق مصدر امني 
فإن مواطنا تق����دم امس االول الى مخفر النقرة وابلغ عن انه تردد 
على احد البنوك الوطنية وسحب مبلغ 2500 دينار ودفتر شيكات 
ومن ثم انصرف الى مقر عمله ودخل الش����ركة التي يديرها وبعد 
س����اعات عاد الى س����يارته ليجد الزجاج اجلانبي مكسورا وسرقة 

املبلغ ودفتر الشيكات.

هاني الظفيري
نقل مواطن ف����ي العقد الثالث من عمره الى مستش����فى مبارك 
ووصفت حالته باحلرجة وذلك بعد تعرضه لضرب مبرح من قبل 

شخصني قاما بسلبه هاتفه النقال وحافظة نقوده.
وقال مصدر أمني ان ش����قيق املصاب الذي قام بنقله أبلغ رجال 
األمن بأن ش����قيقه كان برفقة زوجت����ه وطلب من زوجته الصعود 
الى منزله في الساملية حتى يضع املركبة في املكان املخصص لها، 
وأثناء وضعه السيارة في املصفط اعترضه شخصان وقاما بسلبه 

وضربه وسجلت قضية سلب وإحلاق أذى بليغ.


