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الصفحة

مؤمن المصري
خالل أسبوع واحد وللمرة 
الدائرة  اخلامس���ة ق���ررت 
اجلزائية األول���ى باحملكمة 
الكلية تغرمي مدير الس���جن 
املرك���زي مبلغ مائ���ة دينار 
لعدم احضاره أحد املتهمني 
للمثول أم���ام هيئة احملكمة 
التي عقدت جلس���تها أمس 
برئاسة املستشار عبدالناصر 

خريبط.
كانت الدائرة ذاتها األسبوع 
املاضي قد قررت تغرمي مدير 

السجن املركزي مبلغ ثالثمائة دينار عن ثالث قضايا لم يتم 
إرس���ال املتهمني فيها إلى قصر الع���دل، فيما قضت محكمة 
اجلناي���ات يوم اخلميس الفائت بتغرمي مدير الس���جن مائة 
دينار أخرى لعدم إحضار مواطنة من الس���جن املركزي في 

قضية تعاطي مخدرات.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

ذكرت االحصائية االسبوعية حلاالت الوفيات غير اجلنائية »حوادث 
الس���يارات« الصادرة عن االدارة العامة لالدل���ة اجلنائية ان الفترة من 
1-2010/4/10 شهدت 9 حاالت وفاة من بينهم مواطنان وسبعة وافدين.

و تناش���د  ادارة االعالم االمني بوزارة الداخلية مستخدمي الطريق 
االلتزام بالقيادة اآلمنة، محذرة من خطورة ارتفاع عدد الضحايا عن الفترات 
السابقة، مشيرة بذلك الى ما تتكبده الدولة من اخلسائر واآلثار السيئة 

والسلبية على املجتمع بأسره متمنية للجميع السالمة على الطريق.

اإلعالم األمني: 9 حاالت وفاة في عشرة أيام

لون من الكويت الخالد لـ »هيومان رايتس«: المصريون المرحَّ
خالفوا القوانين المتعلقة بالتجمعات وشوهوا سمعة الرئيس المصري

بعد انتقادها للكويت لترحيل 21 مصريًا من البالد من مؤيدي البرادعي.. و»حقوق اإلنسان الكويتية« تدعو إلطالق سراح المعتقلين

القاهرة � الكوي����ت � وكاالت: 
طالبت منظم����ة هيومان رايتس 
ووتش الدولي����ة املعنية بحقوق 
االنسان السلطات الكويتية بوقف 
اعتقال وترحيل مؤيدي املدير العام 
الس����ابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية واملرشح احملتمل النتخابات 
الرئاسة املصرية املقبلة د.محمد 

البرادعي.
ودعت املنظمة التي تتخذ من 
مدينة نيوي����ورك االميركية مقرا 
ف����ي بيان لها الي����وم الى االفراج 
الف����وري عن كل م����ن بقي رهن 
االعتقال من املصريني والسماح 
للمرحلني بالع����ودة الى منازلهم 

في الكويت.
وكانت اجهزة االمن الكويتية 
اعتقلت على مدار يومي اخلميس 
واجلمعة املاضيني نحو عشرين 
مصريا ورحلت نحو 21 آخرين من 
اعضاء حملة البرادعي في الكويت 

املطالبة بتعديل الدستور.
التنفيذية  املدي����رة  واعتبرت 
الش����رق األوسط وشمال  لقسم 
أفريقي����ا في املنظمة س����ارة ليا 
ويتسن ان »الكويت تدعم القمع في 
مصر عن طريق التحرش مبؤيدي 

البرادعي«.
واضافت ويتسن ان »الكويتيني 
عليهم طرح الس����ؤال التالي على 
انفس����هم ملاذا تتحرش اجهزتهم 
االمنية باملصريني الس����اعني الى 
االصالح في بلدهم بدال من حماية 
الكويتي����ني ملصاحله����م االمنية 

الداخلية«.
ونقل����ت املنظمة ع����ن وزير 
الداخلية الكويتي الش����يخ جابر 

اخلالد قوله ان املصريني املعتقلني 
الكويتية فيما  القوانني  »انتهكوا 
يتعلق بالتجمعات العلنية وتشويه 
السمعة بانتقاد الرئيس املصري 

حسني مبارك«.
وتابع اخلالد »انهم زائرون في 

الكويت ونعاملهم كزائرين.
وعندما ينتهك احدهم القانون 
ينبغي عليه ان يعود الى بلده.. 
نحن ال نسمح باملظاهرات في هذا 
البلد«. واشارت املنظمة الى ان املادة 
12 لسنة 1979 في قانون الكويت 
متنع غير املواطنني من املشاركة في 
املظاهرات او التجمعات العلنية.

وقالت ويتس����ن ان »الكويت 
املقيمني لفترة طويلة  بترحيلها 
في الكوي����ت والعاملني املصريني 
مت����ارس نوعا م����ن التمييز ضد 
املصريني وحترمهم من منازلهم 
واعمالهم«. وفي ختام البيان قالت 
املنظم����ة ان الهجوم على مؤيدي 
الكويت يأتي عقب  البرادعي في 
هجمة االمن املصري الوحش����ية 
على املتظاهرين املطالبني بالتغيير 

القبض عل����ى عدد م����ن اإلخوة 
املصريني العامل����ني في الكويت، 
وذلك عقب اجتم����اع عقده أفراد 
من احلملة الشعبية لدعم ترشيح 
د.محمد البرادعي في احد املقاهي 
مبنطقة الس����املية. وق����د ذهبت 
مجموعة من أفراد األمن الى مقار 
عملهم، وجاءوا بهم الى منازلهم 
مقيدين، حيث قامت هذه املجموعة 
بتفتيش املنزل، ومصادرة عدد من 
القمصان والشعارات التي حتمل 
البرادعي، وعند سؤالهم  صورة 
عن س����بب القب����ض عليهم قيل 
انه مجرد حتقيق، وس����يطلقون 
س����راحهم قريبا. ومازال مصير 
النش����طاء مجهوال، حيث  هؤالء 
ال يعرف احد مكان وجودهم، أو 
اجلهة التي تقوم باحتجازهم حتى 
اآلن، وذكر ان الس����لطات األمنية 
الكويتية قامت بتسفيرهم عنوة 
الى بلدهم مصر، حيث من احملتمل 
ان يواجهوا صعوبات متناهية، عند 
التحقيق معهم من قبل السلطات 

املصرية.

في القاهرة.
من جهتها، أصدرت اجلمعية 
الكويتية حلقوق اإلنسان أمس بيانا 
ح����ول اعتقال وترحيل املصريني 
دعت فيه الى إطالق املعتقلني، وجاء 
في البي����ان ان اجلمعية ترى ان 

مصير هؤالء اليزال مجهوال.
 وقالت اجلمعي����ة في بيانها: 
في يوم اجلمعة املوافق 2010/4/9 
قامت جهات أمنية كويتية بإلقاء 

وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد

الناش��طة املصرية جميلة إسماعيل »زوجة املرشح السابق للرئاسة في مصر أمين نور« تقف أمام احلاجز األمني الذي 
أقامته السلطات املصرية ملنع الوصول إلى سفارتنا في القاهرة              )أ.پ(

السفير د. رشيد احلمد

احملامية دالل املال

 املستشار عبد الناصر خريبط

اخلليفة متوسطا رجال إدارة املعلومات املكرمني

»الداخلية« تدعو المقيمين إلى االلتزام بقوانين الدولة 
التي تحظر عليهم التظاهر

دعت وزارة الداخلية املقيمني في البالد الى االلتزام 
بقوانني الدولة »التي حتظ��ر على جميع الوافدين 
القيام بأي شكل من أشكال املظاهرات او التجمعات 
أو القيام بأي ممارسات سياسية من شأنها االضرار 

بعالقات الكويت مع الدول األخرى«.

وحذرت الوزارة في بي��ان صحافي أمس »من 
انها س��تقوم باتخاذ جميع االج��راءات القانونية 
واإلدارية لكل من يخالف ذلك تنفيذا للمادة 12 من 
املرسوم بقانون 1979/65 بشأن االجتماعات العامة 

والتجمعات«.

منع مظاهرة نسائية أمام سفارتنا بالقاهرة 
والحمد: المرّحلون خالفوا قانون اإلقامة

القاهرة � د.ب.أ:  قال س���فيرنا في القاهرة د. رشيد احلمد، 
انه ظل في مكتبه بالسفارة حتى الواحدة ظهر امس في انتظار 
مقابلة وف���د من القوى الوطنية املصرية طلبوا مقابلته، لكن 
أحدا منهم لم يصل إليه، مش���يرا إلى أنه على استعداد ملقابلة 
أي وفد للحديث معهم بش���فافية ع���ن قضية ترحيل عدد من 
املصري���ني من الكوي���ت. ونفى احلمد ف���ي تصريح خاص ل� 
»اليوم السابع« أن يكون هناك تنسيق بني احلكومتني املصرية 
والكويتية بشأن ترحيل املصريني، وقال إن ما حدث أن مجموعة 
من املصريني حاولوا التجمع دون احلصول على التراخيص 
الالزمة إلقامة جتمع���ات، فتم تطبيق القانون عليهم، خاصة 
أن القانون الكويتي ال يس���مح بإقامة مثل هذه التجمعات إال 
بعد احلصول على تصريح بذل���ك، دون تفرقة بني املواطنني 

الكويتيني واألجانب.
وقال احلمد إن املصريني ممن مت ترحيلهم مت التعامل معهم، 
وفقا لقانون اإلقامة الذي متت مخالفته من جانبهم، مشيرا إلى 
أنه لم تكن هناك أي دوافع سياسية وراء التعامل القانوني مع 
املصريني، في ظل متسك الدولة الكويتية بتطبيق القانون على 
املخالفني أيا كانت جنسياتهم. وكانت أجهزة االمن املصرية قد 
منعت امس ناشطات مصريات من الوصول الى مقر سفارتنا 
بالقاهرة لتنظيم مظاهرة لالحتجاج على قيام السلطات الكويتية 
باعتقال وترحيل مصريني من أنصار املدير الس���ابق للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. وقامت الشرطة املصرية 
بإغالق املنطقة الواقع فيها مبنى السفارة بحي الدقي باحلواجز 

احلديدية، وحاصرت مقر السفارة بقوات مكافحة الشغب.

الخليفة يكّرم رجال إدارة »المعلومات«

قام مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميد الشيخ أحمد اخلليفة بتكرمي مدير إدارة 
املعلومات ومساعد مدير االدارة، وذلك بحضور 
مجموعة من الضباط واالفراد حيث اشاد بجهودهم 
الكبيرة باجنازاتهم املتواصلة في ضبط العديد 

من قضايا املخدرات واخلمور. وأكد لهم انه دوما 
س���وف يحرص على تكرمي اخوانه في االدارة 
حتى يكون حافزا له���م ملواصلة بذل املزيد من 
اجلهود في حماية الكويت من جتار الس���موم 

ومروجيها.

المحكمة تغّرم مدير السجن 
المركزي مائة دينار للمرة الخامسة

»االستئناف« تحجز قضية »قاتل السالمية«  المحكوم باإلعدام لجلسة 26 الجاري
حجزت الدائرة اجلزائية األولى مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار صالح 
املريشد وأمانة س����ر عبداهلل الزير قضية 
املصري قاتل مواطنه باملطرقة جللسة 26 
اجلاري للحكم بعد أن استمعت لدفاع املتهم 
املتمثل في احملامية دالل املال ومحام مصري 

حضر خصوصا للدفاع عن املتهم.
وتخلص واقعة الدعوى في أنه بتاريخ 
2009/2/11 وأثناء تواجد املتهم برفقة املجني 
عليه بشقة األخير شاهد املتهم املجني عليه 

يقوم بعّد مبلغ من املال مجموعه مائتا دينار. 
فطلب منه إعطاءه نصف املبلغ لسداد دين 
عليه مل����روره بضائقة مالية، إال أن املجني 
علي����ه رفض ذلك. فبيت املتهم النية لقتله 
وسرقة ما لديه من مال. وعندما تأكد املتهم 
من نوم املجني عليه قام بأخذ حافظة نقوده 
وم����ا بها من مبالغ نقدية ث����م قام بضربه 
مبطرقة )شاكوش( على رأسه أربع ضربات 
قاصدا قتله فأحدث به اإلصابات التي أودت 
بحياته. وعندما تأكد املتهم من وفاة املجني 

عليه قام بإغالق الباب باملفتاح من اخلارج 
وق����ام بالتخلص من املفتاح واملطرقة وفر 
باملسروقات ثم غادر البالد. وبعد مدة وجيزة 
عاد املتهم إلى البالد وسلم نفسه للمباحث 
وأقر طواعية بأنه هو من ارتكب اجلرمية، كما 

اعترف بها تفصيليا أمام النيابة العامة.
2009/11/11 قض����ت محكمة  وبتاري����خ 
اجلنايات حضوريا بإعدام املتهم وبإحالة 
الدع����وى املدني����ة إل����ى احملكم����ة املدنية 

املختصة.

البراءة لمواطن اتهم بالتعاطي
أيدت محكمة االستئناف 
برئاسة املستشار أنور العنزي 
وأمانة سر أحمد شردان حكم 
محكم����ة أول درجة القاضي 
ببراءة مواطن من تهمة حيازة 
التعاطي  احلش����يش بقصد 
وحيازة م����ادة مؤثرة عقليا 
»اإلمفيتامني« بقصد التعاطي 
وقاد مركبة آلية حتت تأثير 

امل����واد املخ����درة واملؤثرات 
العقلية ودون ترخيص.

وتتلخ����ص الواقعة فيما 
قرره ضاب����ط املباحث بأنه 
وأثناء قيام����ه بجولة أمنية 
الساملي  تفقدية على طريق 
املتهم  أبصر مركبة يقودها 
األول وبرفقته شخص آخر 
متوقفة مبنطقة برية، وما أن 

شاهد املتهم سيارة الدورية 
حتى حترك بالسيارة فاشتبه 
الضابط به����ا وتوجه إليهما 
الستيضاح أمرهما فشاهدهما 
في حالة غير طبيعية حيث 
كانت عيونهم حمراء ولسانهما 

ثقيل ومرتبكني.
وعثر بحوزة املتهم االول 

على كمية من احلبوب.

..وحجز قضية تعاط اتهمت فيها طبيبة أميركية
حجزت الدائرة اجلزائية الثانية باحملكمة الكلية امس برئاس����ة 
املستشار محمد اخللف دعوى حيازة مواد مخدرة اتهمت فيها طالبة 
اميركية ومواطن ومواطنة جللس����ة الثاني من مايو املقبل للحكم. 
وتتلخص الدعوى في ان احد االش����خاص سجل قضية تغيب ضد 
ابنته التي كانت ترتبط بعالقة مع احد الش����بان وذهبوا الى شقة 
مقيمة اميركية تعمل طبيبة في منطقة الشعب وهناك تناول الشاب 
جرعة زائدة من املواد املخدرة بحس����ب تقرير املباحث التي داهمت 
الشقة مع الطبيبة والفتاة  وبعد أن وافت الشاب املنية تركتاه في 

الشقة وتبني تعرضه لضربات في أنحاء متفرقة من جسده.


