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إعداد: مؤمن المصري

مؤمن المصري
الدائرة اجلزائية اخلامس����ة مبحكمة  ألغت 
االستئناف أمس برئاسة املستشار إبراهيم العبيد 
وعضوية املستشارين لطفي ساملان وعلي حسني 
نصر وأمانة سر حمد العنزي حكم محكمة أول 
درجة القاضي بحبس رقيب أول بحرس احلدود 
حبسا مؤبدا وقضت ببراءته من جلب 30 كغم 

من املخدرات من العراق بقصد االجتار. وعقب 
صدور احلكم صرح دفاع املتهم احملامي علي صالح 
الرشيدي ل� »األنباء« بأن هذا احلكم يعتبر انتصارا 
للشرعية القانونية واإلجرائية التي عودنا عليها 
القضاء الكويتي الشامخ وإرساء ملبدأ العدالة التي 
تقوم على عدم األخذ مبجرد الشبهات في اإلدانة 
مهما عظمت كمية املضبوطات. كان الرش����يدي 

خالل جلسات احملاكمة قد ترافع عن املتهم شارحا 
ظروف الدعوى مؤكدا أن االتهام املسند ملوكله 
مبني على مجرد ش����بهات بال دليل يقيني على 
ثب����وت تهمة اجللب في ح����ق موكله. وبتاريخ 
2009/1/15 قضت محكمة أول درجة بحبس املتهم 
حبسا مؤبدا كما قضت بحبس املتهمني اآلخرين 

ملدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ.

البراءة لرقيب أول اتهم بجلب 30 كيلوغرامًا من المخدرات إلى البالد

»الجنايات« تبرئ الخرافي و»سكوب« 
من تهمة اإلساءة لألسرة الحاكمة

»اإلدارية« تحجز دعوى »أول وكيلة نيابة« للحكم

العنزي: حكم يدل على تمتع القضاء الكويتي بروح القانون

ذكرى الرشيدي تطعن بعدم دستورية قرار »العدل«
بمنع اإلناث من التقدم للعمل بالنيابة

طعنت احملامية ذكرى الرشيدي أمس 
أمام احملكمة اإلدارية بعدم دستورية قرار 
وزارة العدل اخلاص بطلب خريجي كلية 
احلقوق من دفعة 2008 لشغل وظيفة 
باحث مبتدئ قانوني فيما تضمنه من 
قصر اإلعالن على الذكور دون اإلناث.

جاء ذلك أثناء نظر الدعوى املرفوعة 
من املواطنة ش����روق الفيلكاوي أمام 
الدائرة اإلداري����ة الثانية مبحكمة أول 
درجة أمس برئاس����ة املستشار أحمد 
الديهان وعضوية املستشارين أشرف 
حجازي وصبري الغنام وأمانة س����ر 
خل����ف أحمد والتي تطالب فيها بإلغاء 

القرار املذكور.
وقد حجزت احملكمة الدعوى جللسة 
14 اجلاري للحك����م مع تقدمي مذكرات 

خالل أسبوع.
وعقب اجللسة قالت احملامية ذكرى 
الرشيدي للصحافيني: »لقد دفعنا بعدم 
دستورية القرار الصادر عن وزارة العدل 
لإلعالن عن حاجة الوزارة لشغل وظيفة 
باحث مبتدئ قانوني وكان هذا اإلعالن 
منشورا بإحدى الصحف احمللية بتاريخ 

16 أغسطس 2009«.
وأضافت: كما طلبن����ا أجال لتقدمي 
أسباب الدفع بعدم الدستورية ولتضمني 
املذكرة بطلب إحالة هذا الدفع إلى احملكمة 
الدستورية والبدء في إجراءات تقدمي 
هذا الدفع والطعن على قرار الوزارة، 
حيث ان هذا القرار يخالف مبدأ املساواة 

بني املواطنني.
فشرط الذكورة الوارد باإلعالن املشار 
إليه هو شرط ابتدعته وزارة العدل من 
دون سند من القانون ومن دون تفويض 
تشريعي، ومبا يخالف نص املادة 19 من 
قانون تنظيم القضاء، فموكلتنا طالبة 
تنطبق عليها كل الشروط الواردة في 

املادة املشار إليها.
كانت الش����اكية قد تقدمت لش����غل 
وظيفة باح����ث مبتدئ قانوني بوزارة 
الع����دل، إال أن طلبه����ا قوبل بالرفض 
بحجة أن الوظيفة املعلن عنها مخصصة 
للذكور دون اإلناث. فتقدمت بصحيفة 
دع����وى مختصمة فيه����ا كال من وزير 
العدل بصفته ورئيس املجلس األعلى 

للقضاء بصفته.

إلى املقام السامي لصاحب 
السمو.

مضيف����ا أن القضاء 
ف����ي  دائم����ا  يس����جل 
العدال����ة أحكاما  تاريخ 
تني����ر الطري����ق لرجال 

القان��ون.
كما صرح دفاع قناة 
»سكوب« احملامي فيصل 
عيال ب����أن حصول قناة 
البراءة في  سكوب على 
األح����كام الص����ادرة في 
الفترة األخيرة يدل على  
الكويتي  نزاهة القضاء 
ومتتعه ب����روح القانون 
وهو ما تعودنا عليه من 
رجال قضائنا الش����امخ 

بالكويت.
كانت النيابة العامة قد 
أسندت للمتهمني أنهم في 
2009/4/22 املتهم األول: 
طعن علنا ع����ن طريق 
القول في سلطة األمير 
وتط����اول على مس����ند 
اإلمارة على النحو املبني 

بالتحقيقات.
املتهمان األول والثاني: 
بث����ا على قناة س����كوب 
البرنام����ج  الفضائي����ة 
التلفزيوني وهو عبارة 

قضت الدائرة اجلزائية 
اخلامسة باحملكمة الكلية 
أمس برئاسة املستشار 
عماد املنديل وعضوية 
املستشارين محمد زايد 
وأحمد الياس����ني وأمانة 
سر سالم الوهيبي ببراءة 
جميع املتهمني في قضية 
أمن الدولة املتهم فيها كل 
من خليفة اخلرافي، بداح 
الهاجري، خالد السهلي، 
فه����د املطي����ري، محمد 
طالل السعيد، أحمد عبد 
اللطيف باإلساءة لألسرة 

احلاكمة.
وعقب صدور احلكم 
ص����رح دف����اع اخلرافي 
احملامي بسام العسعوسي 
ل� »األنباء« بأن هذا احلكم 
أع����اد ملوكلنا  الرائع قد 
جزءا من األضرار النفسية 
واألدبية التي حلقته من 
جراء هذا االتهام، وبذلك 
احلكم نتمنى على النيابة 
العامة أن تسدل الستار 
وتغلق امللف نهائيا، ألنه 
وببساطة شديدة ليس 
خليفة اخلرافي فقط بل 
ال يوج����د كويت����ي لديه 
أدنى تفكير بأن يس����يء 

عن لقاء أجراه املتهم الثاني 
بصفته مقدم البرنامج في 
الفضائية سالفة  القناة 
البيان م����ع املتهم األول 
العبارة  والذي ردد فيه 
املبين����ة بالتحقيق����ات 
والتي من شأنها التعرض 
لشخص صاحب السمو 
األمير على النحو املبني 

بالتحقيقات.
املتهمون الثالث والرابع 
واخلامس: أعدوا البرنامج 
موضوع  التلفزيون����ي 
الثاني����ة والذي  التهمة 
بث على القناة الفضائية 
سالفة البيان على النحو 

املبني بالتحقيقات.
الس����ادس:  املته����م 
بص���فته مخرجا بالقناة 
البيان  الفضائية سالفة 
بث البرنامج التلفزيوني 
الثانية  التهمة  موضوع 
املب����ني  النح����و  عل����ى 

بالتحقيقات.
الس���������ابع:  املته����م 
بصفته مدير عام الق������ناة 
البرنامج  الفضائية بث 
موضوع  التلفزيون����ي 
التهمة الثانية على النحو 

املبني بالتحقيقات.

خليفة اخلرافي

احملامية ذكرى الرشيدي

شعار »سكوب«

احملامية شروق الفيلكاوي

احملامي فيصل عيال العنزي

احملامي علي الرشيدي

ضبط مواطن هّرب مع شريكه 1400 زجاجة خمر

أمير زكي - عبداهلل قنيص
متك���ن رج���ال اإلدارة العامة 
العميد  ملكافحة املخدرات بقيادة 
الشيخ أحمد اخلليفة من احليلولة 
دون ض���خ 1400 زجاج���ة خمر 
مس���توردة الى الس���وق احمللي 
بعد ان مت تهريبها الى البالد من 
خالل شحنة ظاهرها حمولة سكر، 
وقّدر مصدر امني كمية اخلمور 

املضبوطة بنحو 90 ألف دينار.
ووفق مصدر امني فإن معلومات 
وردت الى مدير عام اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات العميد الشيخ 
احمد اخلليفة، عن ان هناك شحنة 
من اخلمور قد جتاوزت إجراءات 
الش���يوخ  التفتي���ش من ميناء 
ودخل���ت الى الب���الد فعليا وان 
الشحنة سيتم تفريغ حمولتها من 
املسكرات بعد تفريغها من حمولتها 
الظاهرية وهي سكر، وعليه قام 
العميد الشيخ احمد اخلليفة بعقد 
اجتماع مع مساعده العميد صالح 
الغنام ومت االستقرار على ان توكل 
مهمة البحث والتحري والتنسيق 
الى ادارة املكافحة احمللية بقيادة 
املقدم محمد الهزمي ومساعده الرائد 

محمد قبازرد.
وق���ال املص���در األمني كانت 
اخلط���وة املهمة في هذه القضية 
هي حتديد حمولة الشحنة وموعد 
خروجها ومكان وجود احلاوية 
امللغمة باخلمور املستوردة، وبعد 
حتريات استمرت 48 ساعة مت حتديد 
مكان وجود الكونتر في س���احة 
ترابية في منطقة األحمدي وبعد 
تأكد رجال احمللية من ان الكونتر 
هو املطلوب وهو املس���تهدف مت 
إخطار العميد الشيخ أحمد اخلليفة 
والذي أعطى تعليماته الى ادارة 
»احمللية« بضرورة التواصل مع 
النيابة لضبط الشحنة واألهم هو 

ضبط من وراء هذه الشحنة.
ومضى املص���در بالقول قام 
رجال املكافحة احمللية بالتنسيق 

مع النيابة ومن ثم فرز قوة تكون 
مهمتها هي مراقبة الكونتر على 
مدار الساعة، وفيما تشير الساعة 
الى الثالثة فجرا رصد فريق العمل 
املفروز لهذه القضية مركبة بداخلها 
ش���خصان حتوم حول الشحنة 
املكافحة وضعية  ليأخذ رج���ال 
االس���تعداد، وح���ال اقتراب احد 
املتهمني من الكونتر متهيدا لسحبه 
الى مكان س���ري متهيدا لتفريغ 
احلمولة مت ضبط���ه فيما متكن 

مرافقه املتهم الثاني من الهرب.
وأشار املصدر الى ان املتهم 
األول اعت����رف ف����ي التحقيقات 
معه بأنه وش����ريكه اعتادا على 
جلب اخلمور املس����توردة من 
دولة خليجية وانهما ال يقومان 
باستيراد أي شيء سوى اخلمر، 
ولكن باالتفاق مع جتار خمور 
الدول����ة اخلليجية يقومان  في 
بتعبئة كونترات باخلمور ومتى 
ما وضع����ت حمولة ما في هذه 

الكونت����رات وف����ي طريقها الى 
ابالغهما بأوصاف  الكويت يتم 
الكونتر وحمولته واسم الشركة 
التي حملت بداخله بضائع، على 
ان يقوما الحقا بتتبع الشحنة، 

وانهما هّربا خمورا بهذه الطريقة 
3 مرات.

أكد  وعلى صعيد ذات صلة 
مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات العميد الش����يخ احمد 
اخلليفة أن عيون رجال املكافحة 
لن تغفل أب����دا عن أمن الكويت 
وأهله، مشيرا الى ان توهم بعض 
ضعاف النفوس أن رجال املكافحة 
منش����غلون ألي سبب كان يعد 
وهما منهم، وأشار العميد اخلليفة 
الى ان ادارات املكافحة تصل اليها 
يوميا عدة معلومات بشأن اجتار 
في املخدرات واملسكرات وهذه 
املعلومات يتم حتليلها والتأكد 

منها ومن ثم يبدأ التحرك.
ووصف حرب اإلدارة العامة 
مع جتار املخدرات بأنها حرب بكل 
ما تعنيه الكلمة وهي حرب بني 
اخلير والشر والبد ان ينتصر 
اخلير ألن هؤالء التجار يريدون 
استهداف شريحة الشباب بأكثر 

املواد املخدرة فتكا بهم، مشيدا 
بدع����م وزي����ر الداخلية ووكيل 
الوزارة جلهود املكافحة وأيضا 
بدعم وكيل وزارة الداخلية املساعد 

لشؤون األمن اجلنائي.
التأكيد على  وجدد اخلليفة 
ان قضية مكافحة املخدرات في 
أيدي رجال أمناء على هذا الوطن 
وأبنائ����ه وان تعدد الضبطيات 
مؤخرا بضبط 72 كيلو حشيش 
و55 ألف حبة مع عس����كريني، 
وضبط 35 كيلو حش����يش مع 
إيراني����ني، وضب����ط 48 كيل����و 
حش����يش و4 كيلو أفيون امس 
األول، وضبط 1400 زجاجة خمر، 
يؤكد عل����ى ان رجال املخدرات 
مثلهم مثل بقية األجهزة األمنية 
هم العيون الس����اهرة على أمن 
أمني ان  الوطن. وأكد مص����در 
املتهم����ني في القضية من أرباب 
الس����وابق وأحدهم����ا خرج من 

السجن قبل فترة وجيزة.

استوردا الكمية في حمولة سكر من دولة خليجية

املتهم وأمامه كمية اخلمور املضبوطة العميد الشيخ أحمد اخلليفة متحدثا للصحافيني خالل املؤمتر

فريق عمل إدارة 
المكافحة المحلية

الهزمي  املقدم محم����د 
مدير اإلدارة،  الرائد محمد 
النقيب  قبازرد مساعده، 
محمد القبندي، املالزم أول 
الربيعة، املالزم  عبداهلل 
أول صالح الرباح، املالزم 
أول ناص����ر الديحان����ي، 
املالزم عبدالعزيز اظبيه،  

املالزم زيد صلبوخ

مريض يستغل غرفته بـ »الجهراء« للقاء فتاة
ومريضة تتهم طبيبًا خاصًا باالعتداء عليها

شيك مضروب بـ 3000 دينار بالشويخ

هاني الظفيري
مواقعة بالرضا داخل مستش���فى حكومي.. 
وسيدة تتهم طبيبا في مستشفى خاص مبحاولة 
االعتداء عليها بدعوى الفحص الطبي. هذا هو 
واقع بالغني س���جل احدها في محافظة اجلهراء 
واآلخر في حولي، فيما وصفت واقعة املستشفى 
احلكومي بش���ديدة الغرابة إذ اس���تغل مواطن 
تواجده في غرفة »خصوصي« في اس���تضافة 

سيدة مجهولة وممارسة الفاحشة معها.
وقال مصدر أمني ان الهيئة التمريضية في 
مستش���فى حكومي الحظوا دخول س���يدة إلى 
غرفة خصوصية به���ا مواطن مريض ومن ثم 
ق���ام املواطن بإغالق الباب بإح���كام وإزاء هذه 
املخالفة الصريحة قامت الهيئة التمريضية بطرق 

الباب إال أن املواطن املريض لم يستجب للطرق 
وظل ملدة 15 دقيق���ة ثم عاد وفتح الباب ووبخ 
الهيئة التمريضية ومّكن السيدة من الهرب مرددا 
»زوجتي ومالكو ش���غل« وعليه مت ابالغ إدارة 
املستشفى وتبني ان املواطن ليس متزوجا لتتم 
احالة القضية الى املباحث للتحقيق مع املريض 
املواطن ومعرفة هوية السيدة التي استضافها 
في غرفته املضبوط���ة وماذا كان يفعالن خالل 

فترة إغالق الغرفة.
من جهة أخرى تقدمت سيدة إلى مخفر الساملية 
واتهمت طبيبا في مستشفى خاص بتلمس اجزاء 
حساسة من جسدها، ومت تسجيل قضية واستدعاء 
الطبيب الذي نفى الواقعة مؤكدا أن القضية ال 

تعدو كونها ابتزازا.

هاني الظفيري
خرجت من البنك إلى مخفر الشويخ بعد كلمات 
بسيطة تليت عليها من قبل  احدى املوظفات وكانت 
عبارة »الشيك مضروب« وقال مصدر امني ان مواطنة 
ترددت على مخفر الش���ويخ وكان برفقتها شيك 
بقيمة 3000 دينار، مشيرة الى انها أقامت مشروعا 

جتاريا مع مواطن وقدم لها شيكا باالرباح ولدى 
مراجعتها البنك صدمت بأن الش���يك غير صحيح 

وان الشخص املعني ليس له حساب في البنك.
م���ن جهة أخرى أبلغ مواطن مخفر الواحة عن 
متكن لصوص من الدخول الى منزله وسرقة اجهزة 

ومصوغات قيمتها 1000 دينار.

مجهول طار بـ 2500 دينار 
 من أردني مستغاًل بطاقته البنكية

مواطنة تقدم رقم سيارة »مغازلجي«
لرجال مخفر الجهراء

محمد الجالهمة
كلف رجال إدارة بحث وحتري محافظة حولي بالبحث عن شخص 
مجهول استطاع احلصول على 2500 دينار من وافد أردني مستغال 

بطاقة املجني عليه والتي فقدها.
وقال مصدر أمني إن أردنيا تقدم الى مخفر الساملية، مشيرا الى 
انه فوجئ بفقد بطاقته البنكية وحينما سارع الى االتصال بالبنك 
عبر الهاتف للوقوف على رصيده تبني ان الرصيد »صفر« وان اجلاني 

سرق كل مدخراته وسجلت قضية تزوير في محررات رسمية.
م���ن جهة أخرى تق���دم مواطن الى مخفر الع���دان متهما مقاوال 
باكستانيا )اتفق معه على أعمال ترميم في منزله( باالستيالء على 
500 دينار ورفض املقاول ترميم البيت أو رد أمواله وسجلت قضية 

نصب واحتيال وخيانة أمانة.

هاني الظفيري
تقدمت مواطنة الى احد مخافر محافظة اجلهراء مؤكدة تعرضها 
للتحريض على الفسق والفجور من قبل شخص يرتدي املالبس 
الوطنية أثناء تواجدها في سوق جتاري في اجلهراء وقدمت املجني 

عليها رقم سيارة كان يقودها املدعى عليه.
من جهة اخرى، أرفقت مواطنة تقريرا طبيا يش���ير الى جرح 
قطعي في الرأس اثر تعرضها للضرب من قبل زوجها، مشيرة الى 

ان زوجها ضربها على رأسها باستخدام طبق وسجلت قضية.

الشحنة وقد وضعت في مخبأ سري داخل الكونتر وفي االطار املقدم محمد الهزمي


