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ذك���رت االحصائية الصادرة عن االدارة العامة لألدلة اجلنائية حلاالت 
الوفيات غير اجلنائية )حوادث املركبات( ان الفترة من 1 � 2010/7/11 شهدت 

11 حالة وفاة من بينهم 3 مواطنني و8 وافدين.
وإدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية تناشد 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.

»الداخلية«: 11 حالة وفاة في 11 يومًا

الفضالة حضر ببدلة السجن حليق الرأس ومصادر تؤكد أن الجاسم سيقاضي رئيس الوزراء

»االستئناف« تعّدل حبس الفضالة إلى 10 أيام وتخلي سبيله النقضاء المدة
وتقضي ببراءة محمد الجاسم  وتلغي حكم أول درجة القاضي بسجنه 6 أشهر 

ضبط جهراوي وخليجي بربع كيلو حشيش بعد مطاردة بوليسية
أمير زكي ـ عبداهلل قنيص

العامة  اإلدارة  ألقى رجال 
ملكافحة املخدرات التي يرأسها 
اللواء الشيخ أحمد اخلليفة 
القبض على شابني )كويتي 
وخليجي( وأحيال صباح أمس 
الى نيابة املخ���درات بتهمة 
حيازة مواد مخدرة واالجتار 
فيها وجاء ضبط الشابني بعد 
ان استدرجا لبيع ربع كيلو 
من احلش���يش ألحد مصادر 
املباحث ف���ي منطقة العدان 
القب���ض عليهما  وتخلل���ت 
اثرها  مطاردة تضررت على 
دورية تابعة ملباحث املخدرات 
وعث���ر معهما على ربع كيلو 
حش���يش كانا بص���دد بيعه 
لرجال املكافحة ومبلغ مالي.

أمني فإن  ووفق مص���در 
معلوم���ات وردت إلى اللواء 

الشيخ أحمد اخلليفة عن ان 
شابا كويتيا يقطن في اجلهراء 
بدأ ميارس االجتار باملخدرات 
وعليه مت اإليع���از الى إدارة 
العمليات بقيادة املقدم محمد 
الهزمي ومساعده الرائد محمد 
قبازرد والنقيب محمد القبندي 
واملالزمني أولني زيد صلبوخ 
وعبدالعزيز اظبيه واملالزم 
عبداللطيف الراشد، واستطاع 
رجال العملي���ات االتفاق مع 
املتهم على ش���راء ربع كيلو 
املتهم  من احلشيش وحضر 
في منطقة العدان وهي املكان 
الذي ح���دده لرجال املباحث 
وبعد ان تس���لم املتهم املبلغ 
املرقم وهو 500 دينار قيمة 
الصفقة شعر برجال املباحث 
فيحاول الهرب لكن مت ضبطه 
وبرفقت���ه اخلليجي واعترفا 

باجتارهما باملخدرات وعثر 
معهما على املبلغ املرقم ومبلغ 
آخر اعترفا بأنه حصيلة بيع 

املخدرات.
ألقى  من جه���ة أخ���رى، 
رجال إدارة املكافحة احمللية 
الت���ي يرأس���ها العقيد أحمد 
الشرقاوي القبض على وافدين 
البنغالية عثر  من اجلنسية 
معهم���ا على 100 غ���رام من 
الهيروين وضبط اآلسيويان 
بعد معلومات عن اجتارهما 
في املواد املخدرة، كما متكن 
رجال احلملة أيضا من ضبط 
سائق تاكسي جوال آسيوي 
اجلنسية في منطقة اجلليب، 
عثر بحوزته على 30 غراما من 
املخدر ذاته، واعترف املتهمون 
الثالثة بأنهم يعملون لصالح 

نزالء في السجن املركزي.

مؤمن المصري - محمد الدشيش
أصدرت دائرة اجلنح املستأنفة 
أمس برئاس����ة املستش����ار محمد 
اخللف حكمني متتاليني، األول قضت 
فيه ببراءة احملامي والكاتب محمد 
عبدالقادر اجلاسم من تهمة سب 
وقذف سمو رئيس مجلس الوزراء 
والثاني قبلت فيه استئناف أمني 
عام التحالف الوطني بتعديل احلكم 
الصادر بحبسه 3 أشهر واالكتفاء 
بحبسه 10 أيام )انتهت أمس( في 
الدعوى املرفوعة ضده ايضا من 
سمو رئيس مجلس الوزراء وأيدت 
حكم أول درجة في إحالة الدعوى 

الى احملكمة املدنية املختصة.
وف����ي وقت متأخر من مس����اء 
أمس ُأخلي س����بيل خالد الفضالة 
من مبن����ى اإلدارة العامة لتنفيذ 
األحكام بالفرواني����ة بعد أن نقل 
إليها من السجن العمومي، حيث 
كان في اس����تقباله العشرات من 
بينهم أف����راد عائلته الذين هتفوا 
كثيرا مبجرد وصوله قبل أن تنتهي 

إجراءات اإلفراج عنه.
وفي جلستها األولى قررت دائرة 
اجلنح املس����تأنفة أمس برئاسة 
املستشار محمد اخللف وعضوية 
املستشارين محمد عوض ونايف 
الداهوم وأمانة سر طاهر البرديسي 

قبول استئناف أمني عام التحالف 
الوطني خالد الفضالة شكال وفي 
املوضوع بتعديل احلكم الصادر 
بحبسه 3 أشهر مع الشغل واالكتفاء 
بحبسه 10 أيام )انتهت أمس( في 
الدعوى املرفوع����ة ضده من قبل 
سمو رئيس مجلس الوزراء بينما 
أيدت احملكمة حكم أول درجة في 
إحالة الدعوى املدنية إلى احملكمة 

املدنية املختصة.
وعقب ص����دور احلكم صرح 
احملامي حسني الغريب، من هيئة 
الدفاع ع����ن الفضالة، ل� »األنباء« 
بأن أهم نتيجة سعينا إلى حتقيقها 
في هذه الدعوى قد حتققت اليوم 
وهي اإلفراج عن خالد الفضالة، إذ 
أن مدة احلبس املقضي بها من قبل 
محكمة االس����تئناف تنتهي اليوم 

)أمس(.
وأضاف ان مسألة الطعن على 
هذا احلكم بالتمييز، لكونه انتهى 
إلى اإلدانة، مؤجلة حلني االطالع 

على أسباب احلكم وحيثياته.
كان الفضال����ة ق����د حضر إلى 
احملكمة في صحبة رجال السجن 
العموم����ي حليق ال����رأس مرتديا 
مالبس الس����جن البني����ة اللون، 
وكان يبدو عليه اإلرهاق الذهني 
والبدني.وكانت قاعة احملكمة قد 

امتألت بأقارب الفضالة ومؤيديه 
وأعضاء التحالف وعدد من الكتاب 

والناشطني السياسيني.
وقد اس����تمعت احملكمة خالل 
اجللسة إلى دفاع الفضالة املتمثل 
في احملامني حسني الغريب وبسام 
العسعوس����ي وعب����داهلل األحمد 
وحس����ني العبداهلل الذين طالبوا 
بإخالء سبيل الفضالة بأي ضمان 
ت����راه احملكمة حل����ني الفصل في 
االستئناف، كما طالبوا بإلغاء حكم 
أول درجة والقضاء ببراءة الفضالة 

مما أسند إليه من اتهام.
الفضالة  ان  وقرر احملام����ون 
مواطن كويتي وناش����ط سياسي 
من حقه، عندما يطلع على تقرير 
ديوان احملاسبة املتعلق بتجاوزات 
مالية في مصروفات ديوان سمو 
رئيس ال����وزراء، أن يبادر بتقدمي 
النقد املباح الذي كفله الدس����تور 

لكل مواطن.
وأكد احملامون ان تقرير ديوان 
احملاسبة ذكر ان مصروفات ديوان 
ال����وزراء،  س����مو رئيس مجلس 
جت����اوزت 23 ملي����ون دينار في 
س����نتني، جاءت م����ن دون دورة 
مستندية تبني أوجه صرف هذه 
املبالغ ومن املس����تفيد من الهدايا 

التي مت صرفها من الديوان.

ودفع احملامون ببطالن التفويض 
الصادر من وزير الداخلية للنيابة 
العامة بالتحقيق والتصرف واالدعاء 
طبق����ا لنص امل����ادة 9 من قانون 
احملاكمات واإلجراءات اجلزائية. 
التفتيش وما  كما دفعوا ببطالن 

تاله من إجراءات.
وأكد احملام����ون أن هناك عدم 
توازن في هذه الدعوى بني الشاكي 
واملشكو في حقه، مقررين أنه إذا 
كانت هناك شكوى من هذا النوع 
فالبد أن تقدم من خالل إدارة الفتوى 
والتشريع وليس من خالل محام 
الذي قدم  الوزراء  خاص لرئيس 
شكواه بشكل عام ومت اتهام الفضالة 

بأنه أهان موظفا عاما.
وأنهى احملام����ون دفاعهم بأن 
الش����كوى كيدية حيث كان هناك 
متحدثون غير خالد الفضالة قاموا 
بالتعليق على املوضوع نفسه منهم 
النائب فيصل املسلم والنائب مسلم 
الب����راك وغيرهما من الناش����طني 

السياسيني.
كان االدع����اء العام قد أس����ند 
أنه في يوم 2009/11/16  للفضالة 
بدائ����رة مخفر ش����رطة املباحث � 
محافظة العاصمة: أسند في مكان 
عام وعلى مسمع ومرأى من آخرين 
لسمو الشيخ ناصر محمد األحمد 

اجلابر الصب����اح رئيس مجلس 
الوزراء وقائع تس����توجب عقاب 

من تنسب إليه وتؤذي سمعته.
كما أسند إليه أنه أهان بالقول 
موظفا عموميا بأن وجه إليه األلفاظ 
الواردة بالتحقيق����ات وكان ذلك 

بسبب تأديته ألعمال وظيفته.
كانت محكم����ة أول درجة قد 
قضت بحبس الفضالة ملدة 3 أشهر 
مع الشغل والنفاذ عن سب رئيس 
الوزراء كما غرمته مبلغ 150 دينارا 
عن تهمة إهانة موظف عام وأمرت 
بإحالة الدعوى املدنية إلى احملكمة 

املختصة.
وفي جلس����تها الثانية قضت 
دائرة اجلنح املستأنفة أمس بإلغاء 
حكم محكم����ة أول درجة القاضي 
بحبس احملام����ي والكاتب محمد 
عبدالقادر اجلاس����م 6 أش����هر مع 
الشغل وكفالة 5 آالف دينار لوقف 
النفاذ وقض����ت ببراءته من تهمة 
س����ب وقذف سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد أثناء 

ندوة بديوان العليان.
وقد صدر حكم احملكمة عقب 
االس����تماع لشهادة ش����اهد النفي 
حمد العليان ابن صاحب الديوانية 
ومرافعة دفاع سمو رئيس مجلس 
الوزراء احملامي عماد السيف وكذلك 

مرافعة اجلاسم عن نفسه ومرافعة 
محاميه جاسر اجلدعي.

وقد أفاد الشاهد بأنه لم يصدر 
من اجلاس����م أي سب أو قذف في 
حق سمو رئيس الوزراء، وعندما 
سألته احملكمة عما إذا كان قد شاهد 
محتويات القرص املدمج اخلاص 
بالندوة قرر أنه حضر الندوة بذاته 
واس����تمع إليها مباشرة ولم تكن 
هناك إس����اءة لرئيس الوزراء في 

كالم اجلاسم.
وترافع احملامي السيف مقررا 
أن اجلاسم كانت له مداخلتان في 
القرص املدمج اخلاص بالندوة إال 
أن وزارة اإلع����الم لم تقم بتفريغ 
املداخلتني عندما تبني لها أن املداخلة 
األولى ليس بها أي سب أو قذف 
فاعتق����دت أن الثانية مثل األولى 

فلم تقم بتفريغها.
وترافع اجلاس����م عن نفس����ه 
قائال: إن محكمة أول درجة رفضت 
الدفاع بتسليم  االستجابة لطلب 
نسخة من القرص املدمج اخلاص 
بالندوة ملشاهدته والتعليق عليه. 
ودفع اجلاسم بعدم قبول الدعوى 
لعدم وجود ش����كوى من املجني 

عليه.
وقرر اجلاسم أن محامي رئيس 
الوزراء قام بتقدمي رسالة )أو بالغ( 

للنائب العام متضمنا البالغ ضده 
بأنه قام بسب وقذف رئيس الوزراء 
إال أنه لم يقدم وكالة عن الشاكي. 
وبعد تقدمي البالغ بيومني مت إرسال 
الوكالة إلى مدير النيابة من مكتب 
احملامي عماد السيف وليس باليد 

كما هو معمول به في احملاكم.
وأوضح اجلاس����م أن الوكالة 
املقدمة من رئيس الوزراء للمحامي 
الس����يف تضمن����ت عبارة  عماد 
»أوكل احملامي عماد الس����يف في 
متابعة الشكوى املقدمة مني ضد 
محمد اجلاس����م..«. وهذه العبارة 
غي����ر واضحة اذ ان ملف الدعوى 
ال يتضمن أي شكوى من رئيس 

الوزراء ضدي.
وقرر اجلاسم أن هناك 3 مقاطع 
بالقرص املدمج تضمنت تغييرا 
مفاجئا في الصوت والصورة، 
مؤك���دا أن هن���اك تالعبا مت في 
القرص املدمج ليظهر بالصورة 
التي ظهر بها. وطعن اجلاسم في 
جميع محتويات القرص املدمج 
متس���ائال: من أين حصلوا على 
هذا القرص؟ وما مصدره فالندوة 
لم تعرض على أي قناة فضائية 
ولم تبث على أي موقع من مواقع 

اإلنترنت.
ثم ترافع احملامي جاسر اجلدعي 

عن اجلاسم قائال: دفعنا أمام محكمة 
أول درجة بعدم وجود شكوى من 
سمو رئيس الوزراء ضد موكلي، 
وإمنا هناك بالغ من احملامي عماد 
السيف دون احلصول على وكالة 
من رئيس الوزراء بتقدمي الشكوى 

أو البالغ.
ودف����ع اجلدعي بع����دم قبول 
الدعوى لعدم اكتمال شكلها، حيث 
ان موكل����ه لم يت����م إعالنه إعالنا 
قانونيا صحيحا بل أتوا به بالقوة 
من احلجز عندما كان محتجزا لدى 
املباحث بسبب عدم موافقته على 

دفع الكفالة إلخالء سبيله.
القضية  أن  وق����رر اجلدع����ي 
اعتمدت فقط على ش����هادة املبلغ 
)احملامي عماد السيف( ولم تتضمن 
شهادة ضابط واقعة مثال أو شهادة 
ش����هود آخرين أو أي دليل آخر، 
مقررا أن هذه الش����هادة ال يعول 
عليها ألن الشاكي هو محامي رئيس 

الوزراء.
هذا وعلمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة أن احملامي محمد عبدالقادر 
اجلاسم بصدد رفع قضية ضد سمو 
رئيس مجلس الوزراء لتعويضه 
عما أصابه من ضرر مادي وأدبي 
من تهمة السب والقذف التي برأتها 

منه محكمة االستئناف.

محمد عبدالقادر اجلاسم )قاسم باشا(خالد الفضالة حلظة وصوله إلى مبنى االدارة العامة لتنفيذ االحكام النهاء اجراءات االفراج عنه الفضالة محييا مريديه الذين احتشدوا الستقباله امام املبنى 

املتهمان وأمامهما املضبوطات

مواطن و3 مصريين خدعوا شركات إلكترونيات واستولوا 
على 100 ألف دينار بـ »بطاقات مدنية مزورة«

 عبداهلل قنيص
وضع رجال مباحث األحمدي بقيادة العقيد عادل 
احلمدان ومساعده املقدم مش����عل العدواني أيديهم 
على أخطر عصابة تقوم بالشراء باآلجل من شركات 
إلكترونيات، وذلك باستخدام بطاقات مدنية مزورة 
وكشفت التحقيقات مع العصابة انهم استطاعوا وعبر 
هذه الطريقة املبتكرة االستيالء على أجهزة تقدر مبا 

ال يقل عن 100 ألف دينار.
فيما أكد مص����در امني ان املتهمني وهم 3 وافدين 
مصريني ومواطن ستوجه إليهم عدة تهم منها النصب 
واالحتيال والسرقة والتزوير في محررات رسمية، 
كما مت التحفظ على عدة بطاقات مدنية مزورة قاموا 

باستخدامها في عمليات النصب والسرقة.
ووفق مصدر امني فإن عدة بالغات وردت الى مدير 
عام اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية اللواء الش����يخ 
علي اليوسف ومساعده العميد الشيخ مازن اجلراح 
عن ان عدة وافدين ومواطنني يقولون انهم يتلقون 
اتصاالت من شركات إلكترونية ويتم إبالغهم بشراء 

أجهزة باآلالف وتطالبهم الشركات بدفع قيمة ما اشتروه 
رغم انهم لم يشتروا أيا من األغراض تلك.

واضاف املصدر: مت استدعاء مدير مباحث األحمدي 
للوقوف على حقيقة ما يح����دث، وعليه قام العقيد 
عادل احلمدان ومساعده املقدم مشعل العدواني بعمل 
التحري����ات التي انتهت ال����ى ان 3 وافدين ومواطنا 
هم من وراء توري����ط مواطنني ووافدين في بضائع 

بعشرات اآلالف.
ومت القبض على املتهمني تباعا وبالتحقيق معهم 
ومواجهتهم مبا توصلت اليه حتريات املباحث اعترفوا 
بأنهم مارس����وا نشاطهم اإلجرامي هذا قبل نحو عام 
وانهم يقومون بتزوير البطاقات املدنية من واقع صور 
بطاقات مدنية يتحصل����ون عليها ومن ثم يقومون 
بشراء بضائع، مس����تغلني العروض املغرية لبعض 
الش����ركات التي تقوم ببيع بضائعها بدون مقدم ثم 
يعيدون بيع هذه البضائع بأس����عار مخفضة وانهم 
متكنوا من توريط مواطنني ووافدين في مبالغ مالية 

جتاوزت ال� 100 ألف دينار.

محييا زمالءه قبل انطالقه إلى مبنى التحالف الوطني الدميوقراطي الفضالة إلى احلرية بعد انهاء اجراءات االفراج عنه اصدقاء وزمالء الفضاله استقبلوه باالحضان


