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الجريمة ُصنفت كقتل عمد مع سبق اإلصرار والترصد

مشاجرة »الهدة« انتهت بمقتل طالب »متوسطة« وتعميم أوصاف الجاني على المنافذ

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»التمييز« تسدل الستار على قضية الشليمي في األول من يونيو

»فرعية العجمان« لجلسة
14 سبتمبر لرفع 

الحصانة عن الطاحوس

حجز دعوى تزوير شهادات إثبات الجنسية للحكم

أمرت بإخالء سبيل الشليمي 
على خلفية تصريحات أدلى 
بها لقن���اة الوطن الفضائية 
انتقد فيها أداء وزارة الدفاع 
كما انتقد النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

متحدثا ع���ن اخللل في أداء 
املؤسسة العسكرية.

وقد نفى الشليمي التهمة 
املوجهة إلي���ه )إذاعة أخبار 
البلد  عس���كرية تضر بأمن 
وتؤدي إل���ى إضعاف هيبة 
الدولة( أم���ام النيابة مؤكدا 
أنه لم يكن يقصد اإلساءة أو 
إذاعة أسرار عسكرية. وقال 
إن ما ذكره في املقابلة لم يكن 
من األسرار العسكرية بل كان 
النواب في  موضوع حديث 
املجلس وكان منش���ورا في 
الصح���ف احمللية. وقرر أنه 
ليس هن���اك مواطن كويتي 
يحب بلده يقصد اإلس���اءة 

اليها.

التمييز أن  أم���ام محكم���ة 
»الدفاع عن املتهم ال ينأى عن 
احلقيق���ة وال يخالف الواقع 
أو الثاب���ت باألوراق، ويؤكد 
على حقيقة جوهرية بأنه ال 
مسؤولية جزائية عن نشر 
أخب���ار اس���تقاها املتهم من 
الصح���ف اليومية واإلعالم 
املرئي واملسموع«. وأشار إلى 
أن »أي جرمية لها ركنان ال 
تقوم من دونهما واملتهم لم 
يرتكب أي���ا من هذه األفعال 
املعاقب عليها«. وطلب الواوان 
إلغ���اء احلكم املطعون عليه 
والقض���اء ببراءة موكله من 

التهم املسندة إليه.
كانت النياب���ة العامة قد 

الدائرة اجلزائية  حجزت 
مبحكمة التمييز أمس برئاسة 
املستشار أحمد العجيل الطعن 
املقدم من املرشح السابق خالد 
الشليمي ضد حكمي أول درجة 
واالستئناف القاضي باالمتناع 
عن النطق بعقابه على أن يقدم 
تعهدا بكفال���ة مالية قدرها 
خمسمائة دينار يلتزم فيه 
بحسن السير والسلوك ملدة 
سنة جللسة األول من يونيو 
املقبل للحكم وذلك في الدعوى 
املرفوعة ضده من قبل اإلدارة 

العامة ألمن الدولة.
وخالل اجللسة ترافع دفاع 
الشليمي احملامي علي مطر 
الواوان وأكد خالل مرافعته 

قررت الدائرة اجلزائية مبحكمة 
اجلنايات أمس برئاس���ة املستشار 
عادل الصقر وأمانة سر هشام سماحة 
تأجيل نظر القضي���ة املرفوعة من 
النيابة العامة ضد 22 ش���خصا من 
قبيلة العجمان عن الدائرة اخلامسة 
منهم النواب خالد الطاحوس والصيفي 
مبارك الصيفي وخالد العدوة ومحمد 
احلويلة بتهمة تنظيم انتخابات فرعية 
لقبيلة العجمان جللسة 14 سبتمبر 
الطاحوس.  لرف���ع احلصانة ع���ن 
يذكر أن مجلس األمة قد رفض رفع 
احلصانة عن النواب الصيفي والعدوة 
واحلويل���ة. كانت النيابة العامة قد 
أس���ندت للطاحوس وآخرين تهمة 
تنظيم انتخابات فرعية قبل املوعد 
الرسمي النتخابات مجلس األمة 2009 
املخالفة للقانون الختيار من ميثلهم 

في مجلس األمة.

قررت الدائرة اجلزائية الثالثة مبحكمة االستئناف أمس برئاسة املستشار فيصل 
خريبط وعضوية املستشارين جنيب املال وصالح الدين يونس ومحمد فريد الزارع 
وأمانة س���ر سامي العنزي حجز دعوى تزوير في شهادات إثبات اجلنسية جللسة 

19 اجلاري للحكم.
وأثناء جلس���ة األمس ترافع دفاع املتهمني الرابع والثامن احملامي محمد خريبط 
ودفع بانتفاء جرمي���ة التزوير بركنيها املادي واملعن���وي. وطالب خريبط ببراءة 
موكلي���ه من التهمة املس���ندة إليهما. كما ترافع عدد م���ن احملامني عن بقية املتهمني 
ودفعوا بانتفاء القصد اجلنائي وشيوع التهمة. وطالب الدفاع عن املتهمني ببراءتهم 

مما هو منسوب إليهم.
كانت محكمة اجلنايات قد قضت بحبس املتهم األول وهو مدخل بيانات باإلدارة 
العامة للجنس���ية ووثائق السفر وموظف آخر بنفس اإلدارة ملدة عشر سنوات مع 
الشغل والنفاذ بينما قضت بحبس بقية املتهمني وعددهم عشرة باحلبس ملدة أربع 

سنوات الشتراكهم في اجلرمية.
وقد أس���ندت النيابة العامة إلى املتهم األول، وهو مدخل بيانات باإلدارة العامة 
للجنسية ووثائق السفر، بأنه ارتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها 
على نحو يوهم مبطابقتها للحقيقة هي شهادات إثبات اجلنسية ألبناء املتهمني من 
الثال���ث وحتى الثامن بأن قام بإدخال بياناتهم على جهاز الكمبيوتر من خالل كلمة 

السر اخلاصة به دون اتباع اإلجراءات القانونية املقررة مع علمه بذلك.
وأسندت النيابة العامة للمتهمني من الثالث حتى الثامن أنهم اشتركوا مع املتهم 
األول في ارتكاب جرمية التزوير أن أمدوه بالبيانات الالزم إدراجها من خالل املتهم 
الثاني فقام بتدوينها في الس���جالت املعدة لذل���ك على غرار الصحيح منها فوقعت 

اجلرمية بناء على ذلك االتفاق وتلك املساعدة.

اللواء إبراهيم الطراح اللواء د.مصطفى الزعابي

اللواء عبداحلميد العوضي

احملامي علي الواوان

الشاب الذي نقل الطفل القتيل إلى املستشفى لدى االستماع إلى إفادته

الفالح والعميد عادل اخلريبط يتوسطان مستحقي أنواط اخلدمة

»ذخيرة حية في فيلكا«

تركها في الفحيحيل 
فوجدها في السالمية!

التدريبي  ضم����ن برنامجه����ا 
تختتم اإلدارة العامة لقوات األمن 
اخلاصة »إدارة األمن والسيطرة 
الدورة التكميلية التخصصية رقم 
9 باس����تخدام الذخيرة الصوتية 
وذلك في جزي����رة فيلكا. وقالت 
إدارة اإلعالم األمني إن التدريبات 
تنتهي الي����وم، مهيبة باملواطنني 
لتوخي احلذر وعدم االقتراب من 

هذه املنطقة.

محمد الجالهمة
احيل وافد يعم����ل ميكانيكي 
س����يارات الى االختصاص بتهمة 
خيانة االمانة وذلك بعد ان ضبطه 
مواط����ن بس����يارته داخل منطقة 
الساملية وكانت عمليات الداخلية 
تلقت بالغا من مواطن افاد بأنه ترك 
سيارته في كراج مبنطقة الفحيحيل 
وصدم حينما وجد امليكانيكي يقود 

املركبة في الساملية.

أنواط الخدمة لمنتسبي »اإلنشاءات والصيانة«
قلد مدير عام اإلدارة العامة 
لإلنشاءات والصيانة عبداحلكيم 
عبداللطيف الفالح نوط اخلدمة 
البرونزي لكل من: النقيب احمد 
الش�����هاب، والنق�يب  جاس��م 
محمد عب���داهلل التميمي، ومت 
الذهبي  ن���وط اخلدم���ة  منح 
العجمي،  للرقيب محمد سالم 
ونوط اخلدمة الفضي للعريف 
راش���د محمد الشمري، والتي 
تفضل حضرة صاحب السمو 
األمير املفدى وأم���ر مبنحها، 
وذلك تقديرا من سموه حفظه 
الذين ادوا  اهلل ورعاه ألبنائه 
الواجب العسكري املتميز بجد 

وإخالص.
حضر حفل التقليد مساعد 
العام���ة  اإلدارة  مدي���ر ع���ام 
لإلنشاءات والصيانة للشؤون 
العميد عادل  الفنية واإلدارية 
اخلريبط ومساعد املدير العام 
لشؤون املشاريع العميد عدنان 
الفضالة ومدير إدارة اخلدمات 
الس���يد  اإلداري���ة والصيانة 

عبدالوهاب األستاذ.

دعا المواطنين لمراجعة إدارة وثائق السفر لتجديد الجواز قبل موسم السفر

اللواء العوضي: يجوز تجديد جوازات السفر
في مراكز الخدمة حسب آلية عمل متكاملة

انهاء اج����راءات  ليتمك����ن م����ن 
التجديد للجواز. وذكر ان هناك 
كثيرا من املراجعني ال يتذكرون 
جتديد اجلواز اال قبل السفر بيوم 
ويطالبون بسرعة جتديده في زمن 
قياسي مما يعوق العمل ويسبب 
ازدحاما شديدا مما ينعكس ذلك 
سلبا على اداء العمل داخل االدارة، 
موضحا انه ميكن جتديد اجلواز 
قب����ل انتهاء صالحيته مبدة عام 
ميالدي كامل او ف����ي حالة ملء 
انه  صفحاته باألختام. وأوضح 
ميكن ملن يرغب في جتديد اجلواز 
ملدة عشر سنوات ملن هم فوق سن 
الثالثني عاما لثبات مالمح الوجه 
وذلك تس����هيال عليهم وتبسيطا 
لالجراءات. وشدد اللواء العوضي 
على ضرورة احلفاظ على جواز 
الس����فر كونه وثيقة رسمية في 

غاية األهمية.

املنتش����رة في احملافظات الست 
لتجديد صالحيتها حتى ال يكون 
ذلك عائقا لهم عند الس����فر على 
ان يحمل املواطن صاحب اجلواز 
املنتهي الصالحية جواز السفر 
القدمي ومعه 4 صور ش����خصية 

أك����د وكي����ل وزارة الداخلية 
املس����اعد لش����ؤون اجلنس����ية 
واجل����وزات الل����واء عبداحلميد 
العوضي ان قطاع شؤون اجلنسية 
واجلوازات قد أمت اس����تعداداته 
الستقبال موسم الصيف بالعمل 
على انه����اء جميع االجراءات في 
سهولة ويسر، وذلك حسب آلية 
عمل متكامل����ة اجلوانب حتى ال 
تكون هناك اي معوقات أمام راغبي 
السفر من املواطنني حيث اعدت 
االدارة العامة للجنسية ووثائق 
السفر آلية عمل متطورة الجناز 
جميع املعامالت في سرعة ويسر. 
ودعا أصحاب جوازات السفر الى 
التأكد من صالحية اجلواز وتاريخ 
انتهائه كذلك اصحاب اجلوازات 
الى ضرورة  املنتهية الصالحية 
مراجعة االدارة العامة للجنسية 
ووثائق السفر او مراكز اخلدمة 

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
وزارة  عملي���ات  أبرق���ت 
الداخلية عصر امس الى عموم 
الدوريات واملنافذ بضبط حدث 
كويت���ي يدعى )ص.ح.ع( )16 
عاما( ويقطن منطقة القصور، 
وذلك بعد قتل���ه طفال كويتيا 
)14 عاما( مقابل احدى املدارس 

املتوسطة.
ووفق مصدر امني فإن بالغا 
تلقته عمليات وزارة الداخلية في 
الواحدة والنصف من بعد ظهر 
امس عن اندالع مش����اجرة بني 
أحداث مقابل مدرسة متوسطة 
في منطقة القصور، وفور تلقي 
البالغ سارع مدير امن محافظة 
مبارك الكبي����ر بالوكالة اللواء 
ابراهيم الط����راح ووكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن 
العام اللواء خليل الشمالي ووكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
الل����واء د.مصطفى  العملي����ات 
الزعابي الى موقع البالغ وتبني 
ان هناك شابا قام بنقل املجني 
علي����ه ويدع����ى )ع.س.م( الى 
مستش����فى العدان، حيث أمرت 
القيادات األمنية بفرض سياج 
أمني على موقع املشاجرة التي 
حتولت الحقا الى جرمية قتل.

واضاف املصدر انه مت االتصال 
مبستش����فى الع����دان حيث أكد 
األطب����اء ان املجني عليه وصل 
ال����ى املستش����فى متوفى جراء 
طعنة نافذة ف����ي القلب، وفور 
تلقي إشارة بوفاة املجني عليه 
مت وضع حراسة على منزل القاتل 
مبنطقة القصور خشية حدوث 
ردة فعل من قبل أسرة املجني 

عليه.
وأشار املصدر الى ان التحريات 
حول اجلرمية كش����فت عن ان 
مش����اجرة طالبية حدثت داخل 
املدرسة امس األول اثناء الفرصة 
وعليه بيت القاتل النية على قتل 
املجني عليه وتغيب عن مدرسته 
وحضر ظهر امس وانتظر خروج 
الط����الب من مدرس����تهم اي في 
»الهدة« وسدد القاتل طعنة نافذة 

الى قلب املجني عليه.
ولف����ت املصدر الى ان رجال 
أمن مبارك الكبير يتقدمهم اللواء 

القاتـل ابن الــ 16 »انحاش« علـى هامر وأمن مبـارك الكبير أّمن منـزل الجاني

لقطات من جريمة المدرسة
 اكد مصدر امن���ي ان املجني عليه 
واجلاني طالبان في املدرسة ذاتها التي 
وقعت مقابلها جرمية القتل مشيرا الى 
ان هيئة املدرسة سيطرت على مشاجرة 
بني الطالبني اثناء الفرصة قبل وقوع 

اجلرمية بيوم.
 حرص مدير امن مبارك الكبير على 
تهدئ��ة االوضاع، وخش��ية م��ن حدوث 
تط��ورات فرضت حراس��ة عل��ى منزل 
اس��رة القاتل والذين اك��دوا ان ابنهم لم 

يعد من  املدرسة.
 حضرت سيارة من االدلة اجلنائية 
الى الباب اخللفي ملستش���فى العدان 
حيث نقلت جثمان الطفل القتيل الى 

الطب الشرعي.
 حتفظ رجال امن مبارك الكبير على 
حدث ق��ام بنقل القتيل الى املستش��فى 

باعتباره شاهدا على الواقعة.
 اف���اد ش���هود عي���ان ب���ان وقت 
اجلرمية تزامن مع تسلم اولياء االمور 

أبناءهم.
 تابع مدير امن مبارك الكبير اجلرمية 
منذ بدايتها وانتقل الى املستشفى ملعرفة 

حقيقة اصابة املجني عليه.
 تواجد امني الفت في موقع اجلرمية 
حي���ث حتولت املدرس���ة التي وقعت 
مقابلها جرمية القتل وفيها يدرس القاتل 
واملقتول الى ثكنة عسكرية وتواجد في 

مقدمة احلضور مدير امن مبارك الكبير 
اللواء ابراهيم الطراح ثم حضر قائد 
املنطقة حسن بوعياش ووكيال الداخلية 
لألمن العام والعمليات اللواءان خليل 
الزعابي ومدير  الش���مالي ومصطفى 
املباحث املقدم وليد الدريعي ومساعده 

سالم اجلويسري.
 افاد ش��هود عيان بأن اجلاني هرب 

في سيارة هامر.
 قال مصدر أمني: إذا تأكد ان الطالب 
)القاتل( تغيب عن املدرسة وجهز سكينا 
فان الواقعة ستدعو وكيل النيابة الى 
تصنيف اجلرمية باعتبارها قتال عمدا 

مع سبق اإلصرار والترصد.

ابراهيم الط����راح انتقلوا برفقة 
ش����قيق املجني عليه الى منزل 
القاتل، إال ان رجال األمن تأكد لهم 
ان القات����ل لم يذهب الى منزله، 
وعليه مت تعميم اسم وأوصاف 
القات����ل على عم����وم الدوريات 

لضبطه.

هذا وأعرب املصدر األمني عن 
أس����فه النعدام الرقابة األسرية 
بحيث يقوم طالب بحمل سكني 
معه، مشيرا الى ان هذا التصرف 
ال ميك����ن ان تتحمل����ه وزارة 
الداخلية ألن رقابة األسرة ألبنائها 

واجبة.

هذا وأك����د املصدر األمني أن 
عددا من رج����ال مباحث مبارك 
الكبير قاموا باالنتقال إلى منفذ 
النويصيب خشية أن يقوم املتهم 
بالهرب إلى خارج الكويت، مشيرا 
الى ان رجال األمن يضعون في 
اعتبارهم جرمية قتل الصباحية 
والتي وقعت العام املاضي حينما 
قتل شاب آخر ومتكن من الفرار 
مستغال وجود جواز سفر بخالف 

جواز سفره الكويتي.
واشار املصدر إلى أن رجال 
األمن طلبوا من ذوي القاتل أن 
يقوموا مبساعدة وزارة الداخلية 
في أن يسلم القاتل نفسه حتى 
ال تقع مش����كالت ه����م في غنى 

عنها.
الى أن مدي����ر أمن  واش����ار 
مبارك الكبير بالوكالة أبال أسرة 
القتيل بأن القانون سوف يأخذ 

مجراه.

)محمد ماهر(جثة الطفل القتيل إلى الطب الشرعي وفي اإلطار دماء املجني عليه مقابل املدرسة


