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عدل
و حماكم

 أعلن احملامي ثامر اجلدعي أنه ســـيتقدم نيابة عن 
النائب مسلم البراك برفع دعوى قضائية ضد احد املواقع 
االلكترونية بعدما بثه من ســـب وتشهير بحق النائب 

البراك ومبا يخالف احلقيقة.
  وأكد اجلدعي أنه سيتخذ جميع االجراءات القانونية 
التي ســـتكفل حق موكلـــه اجلنائي واملدنـــي في هذه 

القضية. 

 البراك يرفع دعوى قضائية ضد موقع إلكتروني

 إعداد: مؤمن المصري 

 «الجنح» تقضي بحبس محمد الجاسم سنة مع الشغل والنفاذ 
  ورجال «تنفيذ األحكام» اقتادوه إلى اإلدراة تمهيداً لبدء التنفيذ 

 «الجنايات» تقضي بحبس مواطن ٣ سنوات مع الشغل 
بعد إعادة محاكمته في قضية أمن دولة

 .. وتقضي بإعدام قاتل صديقه بمنطقة الرقعي
 قضت الدائرة اجلزائية الثانية عشرة 
باحملكمة الكلية أمس برئاسة املستشار 
الهويدي وعضوية املستشارين  عادل 
علي سلطان وصالح الدين أبو الفتوح 
وأمانة سر سعد األنصاري بإعدام وافد من 
جنسية آسيوية (ب.ك.) اتهمته النيابة 
العامة بقتـــل صديقه مبنطقة الرقعي. 
تخلص الواقعة في أنه بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/٩ 

توجه املتهم إلى مســـكن املجني عليه 
(وهو صديقه) مبنطقة الرقعي في حوالي 
الساعة ٤٫٣٠ عصرا ومكث عنده حتى 
الساعة العاشرة مساء. وخالل هذه املدة 
حدثت بينهما خالفات على أمور مالية 
انتهت مبشادة كالمية ثم قام املتهم على 
اثرها بالتقاط سكني كان بغرفة املجني 
عليه وقام بطعنه عدة طعنات أدت إلى 

وفاته. ثم هرب املتهم إلى املطار محاوال 
مغـــادرة البالد إال أنه مت ضبطه هناك. 
وبسؤال املتهم في التحقيقات أقر بأنه 
هو من قـــام بارتكاب الواقعة مقررا أن 
املجني عليه قام باستفزازه بكالم جارح 
فلم يتمالك أعصابه من كثرة اإلســـاءة 
إليه فالتقط السكني الذي كان موجودا 

بغرفة املجني عليه وقام بطعنه.  

 قضت محكمة الجنايات أمس برئاســـة 
الهويـــدي وعضوية  المستشـــار عـــادل 
المستشـــارين علي سلطان وصالح الدين 
أبوالفتوح وأمانة سر سعد األنصاري غيابيا 
بحبس مواطن أديـــن في قضية أمن دولة 
جديدة بعد أن كانت محكمة االستئناف قد 
امتنعـــت عن النطق بعقابه في قضية أمن 
الدولة رقم ٢٠٠٤/٣ المتهم فيها بالجهاد في 

العراق وأفغانستان.
  كان المتهـــم (ف.ف.) أحـــد ٤ متهمين 
أســندت لهم النيابة العامـة عدة تهم تتعلق 
بالتدريب على حـمل السـالح للـقيام بعمل 
عدائـــي ضد دولة أجنبية وحيازة ســـالح 

وذخيرة من دون ترخيص.
  وتم تقديم المتهمين الـ ٤ إلى المحــاكمة الجزائية.

  وبتاريخ ٢٠٠٥/٥/٨ قضت محكمة الجنايات بحبس (ف.ف.) 

لمدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ. استأنف 
المتهــــم الحكم فقضت االســــتئناف بتاريخ 
٢٠٠٧/١١/٢٩ بإلغــــاء حكم أول درجة وقضت 
باالمتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا 
بغير كفالة يلتزم فيه بحسن السير والسلوك 
لمدة سنتين عن التهمة المسندة إليه بالبند 
رابعا. وحيث ان المتهم (ف.ف.) قد تم ضبطه 
من قبل مباحث أمن الدولة بتاريخ ٢٠٠٩/٣/١٩ 
لقيامه وآخرين باالشتراك مع مجهولين بطريق 
االتفاق والمساعدة على ارتكاب عمل عدائي 
ضد دولتين أجنبيتين (العراقـ  أفغانستان) 
هو محاربة قوات التحالف بهما وقيدت الواقعة 

برقم ٢٠٠٨/٥ جنايات أمن الدولة.
  وبتاريخ ٢٠٠٩/٨/١٩ أصدرت النيابة العامة 
قرارا بإحالة المتهم (ف.ف.) وآخرين للمحاكمة الجزائية طبقا 

لتقرير االتهام في القضية المذكورة.

الشخصيات العامة واالعتبارية جتاه النقد»، 
مشيرة الى ان «من يقبل العمل في اخلدمة 
العامة عليه ان يتسع صدره لسقف أعلى 
من النقد، إذ مع اإلقرار بأن اللجوء للقضاء 
حق اال انه ال يكفي لدرء أي شــــبهات تثار، 
لذلك يجب مواجهة الرأي بالرأي والتفنيد 

املوضوعي إرساء للشفافية».
  وقالت العوضي ان «موقفي هذا ال يتعلق 
بأطراف القضية، بــــل نابع من مبدأ أؤمن 
به بأن ســــقف النقد في العمل السياســــي 
يجــــب ان يكون أعلى مــــن أي مجال آخر، 
وان أصحاب الرأي ليس مكانهم السجن»، 
مشيرة الى انها تنسق مع عدد من النواب 
ومؤسسات املجتمع املدني ملراجعة قوانني 
«املطبوعات والنشر» و«املرئي واملسموع» 
و«اجلزاء» إللغاء عقوبة السجن في قضايا 
الرأي، والتي ال تنسجم مع الكويت القائمة 
على احلرية والدميوقراطية وتسيء لصورتها 

أمام العالم املتحضر». 

فيه بشكل مباشر إلى املدعي باحلق املدني 
ونسب له عبارات سب وقذف مست سمعته 
وكرامته وتسيء إلى اعتباره وحتط من قدره 
بني بني وطنه تستوجب عقابه إذا ثبتت في 
حقه، ما حدا باملدعي باحلق املدني التقدم 

بالشكوى ضد املتهم.
  وإذ تولــــت النيابة العامة التحقيق في 
الشــــكوى بعد تفويض وزير الداخلية لها 
بذلك أسندت للمتهم التهم الواردة بتقرير 

االتهام.
  من جهتها، أبدت النائبة د.أسيل العوضي 
قلقها حيال التوجــــه املتنامي في مالحقة 
الرأي والناشطني السياسيني في  أصحاب 
الكويت، وقالت العوضي في تعليقها على 
احلكم بسجن الكاتب محمد عبدالقادر اجلاسم 
«ال اعتراض على أحكام القضاء فاللجوء اليه 
واحلصول على محاكمة عادلة وفرصة للدفاع 
حق لكل مواطن، ولكن ما يثير القلق هو ما 
نالحظه من ضيق األفق لدى عدد متزايد من 

 بعد ان قضت الدائرة التجارية مبحكمة 
اجلنح أمس برئاسة القاضي محمد مشوح 
احلســــيني بحبس الكاتب واحملامي محمد

عبدالقادر اجلاسم ملدة سنة مع الشغل والنفاذ 
في دعوى السب والقذف املرفوعة ضده من 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، توجهــــت فرقة تابعة إلدارة تنفيذ 
األحكام إلى منزل احملامي اجلاسم في نحو 
الســــاعة الثامنة والثلث من مســــاء أمس، 
واقتادته الى مبنى اإلدارة متهيدا إلحالته 
صباح اليوم الى الســــجن لتنفيذ العقوبة 
الصادرة بحقه قبل أن يظهر على فضائية 

اجلزيرة للحديث عن العقوبة.
  وكان احملامي محمد عبدالقادر اجلاسم 
قد أكد انه مستعد لتنفيذ العقوبة الواردة 
في احلكم وانه بانتظار رجال التنفيذ، وقال 
في تصريح لـ «األنباء»: لم أكن حاضرا في 
احملكمة عند صدور احلكم خاصة ان جلسة 
تلك احملكمة كانت معقودة في مجمع احملاكم 
في الرقعي وحلظتها كنت أمثل في قضية 
أمن الدولة رقم ٢٠١٠/١ والتي عقدت أمس في 
ذات التوقيت في قصر العدل في العاصمة، 
وحال خروجــــي من قاعة احملكمة فوجئت 
مبن يخبرني بحكم السجن الصادر بحقي. 
ولدى ســــؤال عن إمكانية تسليمه لنفسه 
قال اجلاسم: لن أهرب وأنا في منزلي اآلن 
وانتظر اتصال رجال إدارة التنفيذ املدني 
الستدعائي في حال اتصالهم بي للحضور 
الى مقر اإلدارة لتنفيذ احلكم الصادر بحقي. 
وأضاف: «انني لن أختبئ وسأواجه احلكم 
وقد تقدم محامي بطلب االستئناف أمس بعد 
صدور احلكم». وجاء حكم محكمة اجلنح 
أمس على خلفية مقال «ناصر السابع عشر» 
حيث اتهمت النيابة العامة اجلاســــم بأنه 
بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٩ نشر على موقع ميزان 
االلكتروني واململوك له ويدار بواســــطته 
مقاًال بعنوان «ناصر السابع عشر» تعرض 

 على خلفية مقال «ناصر السابع عشر»

 أسيل: أنسق مع نواب ومؤسسات إللغاء «السجن» في قضايا الرأي

 مذكرة منطوق احلكم الصادر بحق اجلاسم امس 

 احملامي محمد عبد القادر اجلاسم 

 عادل الهويدي 

 العثور على جثة طفل متحللة في منهول مجاري 
  والمباحث يراجعون بالغات تغيب األطفال لكشف هويته

 رجال مباحث السالمية يستعينون بالشرطة النسائية
  لتوقيف ٣ فتيات ضربن مواطنة في السوق

 ظالم دامس أعقبه سلب مواطن موتورًا
  ولصوص سرقوا مشروب طاقة و٦٥٠ دينارًا

 بدون فشل في الحصول على وظيفة
  فامتهن االتجار في الحبوب المخدرة 

اجلثة لطفل ذكر وان عمره يتراوح 
بني ٧ و١٠ سنوات.

انه فور  الى    وأشـــار املصدر 
انتهاء الطب الشرعي من تقريره 
األولـــي وبحضور وكيـــل نيابة 
الى  التعليمات  األحمدي صدرت 
اجلهـــات املختصة للوقوف على 

سر وفاة الطفل.
  وقال املصدر االمني: مثل هذه 
القضايا تعد من القضايا الصعبة 
نظرا ملرور وقت طويل على احلادث 
وحتلل اجلثة اال ان رجال املباحث 
اعتادوا على ان يكونوا على قدر 
املسؤولية في مثل هذه النوعية 

من القضايا الصعبة.
  وأعـــرب املصـــدر االمني عن 
خشيته من ان يكون الطفل غير 
مســـجل بشـــأنه قضية تغيب، 
القضيـــة  وبالتالـــي ســـتزداد 

صعوبة. 

اللواء عبدالفتاح العلي الى موقع 
احلادث ومتت االستعانة برجال 
األدلـــة اجلنائية حيث انتقل الى 
موقع البالغ ايضا مدير عام اإلدارة 
العامة لألدلة اجلنائية اللواء د.فهد 

الدوسري.

  وقال املصدر األمني ان االعتقاد 
األولي كان يتمركز حول أن اجلثة 
لطفل حديث الـــوالدة يكون في 
الغالب نتيجة حمل سفاح اال ان 
الشـــرعي فجر مفاجأة  الطبيب 
حينما قـــال ان العظام تؤكد ان 

 أمير زكي ـ عبداهللا قنيص ـ محمد 
الجالهمة

  أمر وكيـــل نيابـــة األحمدي 
إدارة بحـــث وحتري  بتكليـــف 
محافظة األحمـــدي بالبحث في 
جميع البالغات املسجلة وتتضمن 
اختفاء اطفال في ظروف غامضة 
او البحث في بالغات تغيب اطفال 
كما امر وكيل نيابة األحمدي بإحالة 
عظام لطفل يتراوح عمره بني ٧ 
و١٠ أعوام الى الطب الشرعي في 
محاولة للوقوف على ظروف وفاته 
وذلك بعد العثور على عظامه ملقاة 

في موقع لتجمع مياه املناهيل.
  ووفق مصدر امني فإن عمليات 
وزارة الداخلية تلقت بالغا صباح 
امـــس من عمـــال محطة جتميع 
ميـــاه بوجود هيـــكل عظمي أو 
جثـــة متحللة وفور تلقي البالغ 
انتقل مدير امن محافظة االحمدي 

 محمد الدشيش
  اضطر رجال مباحث الساملية الى االستعانة 
بالشرطة النسائية لتوقيف ٣ فتيات اعتدين 
بالضرب املبـــرح على فتاة أخرى الجبارها 

على ترك مواطن بصدد االرتباط به.
  وقـــال مصدر أمني ان فتـــاة كويتية في 
العقـــد الثالث من عمرها جلـــأت الى مخفر 
الساملية وقالت انها تعرفت على شاب وقد 
اتفقا على الزواج، وفوجئت باتصال هاتفي 

من فتاة أخرى عّرفتها بأنها قريبة الشاب الذي 
ستتزوج به، وتريدها في أمر مهم، واتفقتا 
على ان تلتقيا في احد املطاعم في الساملية، 
مضيفة: ما ان عّرفت بنفســـي قريبة (زوج 
املستقبل) حتى فوجئت باعتداء مبرح علي، 
وعلمت خالل الضرب ان من ادعت انها قريبة 
الشاب ما هي اال فتاة كان «زوج املستقبل» 

بصدد االرتباط بها.
  وأضاف املصدر األمنـــي: جتاوب رجال 

األمن مع البالغ ومت نقله الى رجال مباحث 
الســـاملية الذين انتقلوا الـــى املطعم ومتت 
مشاهدة املدعى عليهن والالتي رفضن االمتثال 
لتعليمات رجال املباحـــث مبرافقتهم لتتم 
االســـتعانة بالشرطة النسائية التي أوقفت 
الفتيات وأحالتهـــا للتحقيق في بالغ حمل 
عنوان «اعتداء بالضرب وإحلاق أذى»، وقامت 
املجني عليها بإرفاق تقرير طبي يشير الى 

االعتداء. 

 محمد الجالهمة
  تقدم مواطن صباح امس الى مخفر ميناء 
عبداهللا متهما شخصني ال يعرفهما باالعتداء 
عليه بالضرب وتكبيله ومن ثم سرقة موتور 
كهربائي يقدر بــــ ٦٠٠ دينار، وقال املواطن 

ان شـــخصني يقودان مركبة رباعية الدفع 
رصدهما اثناء سرقتهما موتوره حيث فوجئ 
بانقطاع مفاجـــئ للتيار الكهربائي وحينما 
حاول اعتراض طريقهما قاما بضربه وسرقة 
املوتور، من جهة اخـــرى ابلغ بقال ايراني 

مخفر املنقف عن تسلل لصوص الى داخل 
البقالة بعد كسر الباب اخلارجي وسرقة ٦٥٠ 
دينارا كانت في البقالة وسرقة سجائر بقيمة 
٢٠٠ دينار وعدد من عبوات مشروب الطاقة 

وسجلت قضية سرقة عن طريق الكسر. 

 أمير زكي
  احال رجال مباحــــث أمن احلدود الى نيابة 
املخدرات يوم امس شابا من غير محددي اجلنسية 
بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد االجتار وعثر 

بحوزته على ٣٥٠ حبة مخدرة، وقال مصدر امني 
ان معلومات وصلت الى العقيد زياد طارق تبني 
اجتار بدون في احلبوب وعليه مت استصدار اذن 
نيابي لاليقاع باملتهم واســــتدرج الى بيع ٣٥٠ 

حبة، مبقابل ٥٠٠ دينار وبعد ان تســــلم املبلغ 
املرقــــم مت ضبطه واعترف بأنه ميتهن االجتار 
في املؤثرات العقلية لفشله في احلصول على 

فرصة عمل ينفق بها على نفسه واسرته. 

 الطب الشرعي حدد عمره بين ٧ و١٠ سنوات

 اللواء عبدالفتاح العلي اللواء د.فهد الدوسري

 إطالق سراح فتاة 
ضبطت تتنزه

  على الخليج صباحًا
  

  محمد الدشيش
  «هل اصبح الســـير على 
البحر صباحـــا جريمة في 
قاموس وزارة الداخلية، وماذا 
فعلت ابنتي حتى تتصلوا بي 

في السابعة صباحا».
  بهذه الكلمات ردت مواطنة 
على رجـــال نجدة العاصمة 
والذين اتصلوا بها لمعرفة 
اســـباب تنـــزه ابنتهـــا في 
الساعات االولى على الواجهة 

البحرية.
  وكان مواطن ابلغ عمليات 
الداخلية بأنـــه كان يمارس 
رياضة الركض في السادسة 
صباحا وشـــاهد فتاة تبدو 
صغيـــرة وانه يخشـــى ان 

تتعرض الفتاة الذى.
  وبانتقال رجال االمن تبين 
ان الفتاة تبلغ من العمر ١٦ 
عاما، ولدى سؤالها عن اسباب 
تواجدها قالت: امارس رياضة 
المشي ووالدتي تعلم ذلك، 
وتم االتصال علـــى والدتها 
والتـــي اكـــدت كالم ابنتها، 
وسجل اثبات حالة وتم اطالق 

سراح الفتاة بال ضمان. 

أحد الضباط املنتســـبني ببرنامج 
الدورة كلمة بهذه املناســـبة حث 
من خاللهـــا زمالءه املتدربني على 
استشراف املســـتقبل ومواصلة 
تطوير الـــذات من خالل التدريب 

املستمر.
  وأشاد مساعد مدير عام كلية 
األمن العقيد الســـويلم مبنتسبي 
برنامج التخطيط االســـتراتيجي 
حلرصهم وتفانيهم في احلضور 
واملشاركة الفعالة والتعاون املثمر 
بني زمالئهم املتدربني، وشدد على ان 
يستمر التحصيل العلمي والتدريبي 
النواحي واالجتاهات  في ســـائر 
بإدارتهم األمنية وتطوير الكوادر 
النحـــو األمثل  البشـــرية علـــى 
الدولة املختلفة. وفي  مبؤسسات 
اخلتام مت توزيع الشـــهادات على 

اخلريجني من الدورة. 

الداخلية   برعاية وكيل وزارة 
املساعد لشؤون التعليم والتدريب 
النواف،  الشـــيخ أحمـــد  الفريق 
وبحضور مساعد مدير عام كلية 
األمن الوطني العميد فوزي يوسف 
السويلم، ومدير مركز اعداد القادة 
العقيد ناصـــر ابراهيم احلوطي، 
احتفل مركز اعداد القادة بكلية األمن 
الوطني بتخريج دورة التخطيط 
العاملني  االستراتيجي للقياديني 
بوزارة الداخليـــة ووزارة الدفاع 
واحلـــرس الوطني واالطفاء، وقد 
تضمن البرنامج االهداف التالية: 
مساعدة القادة على صقل قدراتهم 
القادة  االبداعية، تنمية مهـــارات 
من خالل توجيـــه التفكير ناحية 
املستقبل، بناء رؤية واضحة ورسالة 
محـــددة ميكن مـــن خاللها وضع 
االهداف نحو التنفيذ، واشتمل على 

احملاور اآلتية: مفهوم االستراتيجية، 
وعناصر االستراتيجية، التخطيط 
االســـتراتيجي باستخدام منوذج 
SOWT، تطبيقات االستراتيجية في 
قطاعات الدولة املختلفة. وقد ألقى 

 اختتام دورة التخطيط اإلستراتيجي لقياديي الداخلية

 ..واختتام دورتي إعداد وكتابة التقارير الثالثة 
 حتت رعاية وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
التعليم والتدريب الفريق الشيخ احمد النواف وبحضور 
مدير عام اإلدارة العامة لتأهيل ضباط الصف واألفراد 
العميد خالد عبدالعزيــــز اجلناحي الذي أناب عنه، 
ومســــاعده العميد محمد عامر العجمي ومدير معهد 
تدريب ضباط الصف واألفراد املقدم وليد جاسم التورة 

ومساعده املقدم هاجد عايد العتيبي.
  اختتمت دورة إعداد وكتابة التقارير الثالثة والتي 
عقدت خالل الفترة من ١٠/٣١-٢٠١٠/١١/١١ ورشح لها 
عــــدد ٣٠ متدربا ومتدربــــة.\ ودورة متارين ابداعية 
الثانية والتي عقدت خالل الفترة من ٢٤-٢٠١٠/١٠/٣١ 

وقد رشح لها عدد ٨ متدربني ومتدربات. 

 الفريق الشيخ أحمد النواف 


