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 هاني الظفيري
  «ألو عمليات.. يا عمليات.. يوجد ٢٠٠ شخص 
يرتدون املالبس املدنية يســـيرون على شكل 
مسير عســـكري قرب مزارع العبدلي»، كانت 
هذه فحوى البالغ الذي تقـــدم به مواطن الى 
عمليـــات الداخلية مســـاء اول من امس. وقال 
مصدر امني انه وحـــال ورود البالغ انطلقت 

دورية امن تابعة المن اجلهراء واخرى تابعة 
المن احلدود استجابة للبالغ وتوجهتا الى موقع 
الـ ٢٠٠ شخص بحسب البالغ الوارد، واوضح 
املصدر ان دورتي االمن واحلدود قامتا بتمشيط 
املنطقة ولم يعثر على الـ ٢٠٠ شـــخص بل لم 
يعثر رجال االمن حتى على آثار اقدام ملســـير 
اشـــخاص بهذا العدد من املنطقة التي حددها 

املواطن في بالغه، وعليه مت تسجيل تهمة بالغ 
كاذب ضد املواطن ومت ارســـال رقم هاتفه الى 
رجال امن اجلهراء من اجل استدعائه والتحقيق 
معه، فيما ذكر املصدر انه وبحســـب تسجيل 
احملادثة الصوتية بني املواطن وغرفة العمليات 
كان يبدو بحالة غير طبيعية، اال ان رجال االمن 

استجابوا للبالغ بشكل احترازي. 

 مواطن «مو مضبوط» يبلغ عن ٢٠٠ شخص يسيرون في «العبدلي» 

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 تأجيل نظر قضية المصري المتهم بقتل
  زوجته الفلبينية إلى جلسة ١٦ يناير للمرافعة

 الوسمي يواجه ٤ اتهامات أمن دولة متفاوتة العقوبة

 .. و«هيئة التدريس» تعلن اعتصاماً تضامنياً معه 

 النيابة توجه تهمة الشروع بالقتل
  للمتهمين باالعتداء على الجويهل

 آالء خليفة
  أعلنت جمعيــــة اعضاء هيئة التدريس عــــن اقامة اعتصام 
تضامني مع د.عبيد الوسمي عضو هيئة التدريس وأستاذ القانون 
واخلبير الدســــتوري ومستشار جمعية اعضاء هيئة التدريس 

اليوم االثنني، وسيكون االعتصام في الساحة بني كليتي احلقوق 
والعلوم االجتماعية من الساعة ١٢ وحتى الساعة الواحدة ظهرا 
وذلك بهدف ارسال رسالة توضح تضامن زمالء د.عبيد الوسمي 

وطلبته ضد التعسف والتعامل الهمجي معه.

املتهم   فيما ضبطت «الداخليـــة» أمس 
اخلامس في قضية االعتداء على الناشـــط 
السياسي ومرشح مجلس األمة السابق محمد 
اجلويهل أمام ديوان السعدون، أمرت النيابة 
العامة أمس باستمرار حجز الكاتب الصحافي 
«ن.م.» وجنل النائب السابق «ع.م.» حلني 
عرضهما على النيابة العامة اليوم الستمرار 
التحقيق معهما على خلفية القضية نفسها. 
وقد وجهـــت النيابة العامة للمتهمني تهمة 
الشـــروع في القتل، إال أنهما أنكرا التهمة. 
املتهمـــني بالصور وهما  النيابة  وواجهت 

يضربان اجلويهل بالعقال فقررا أن الصور 
مت التقاطهـــا أثناء تدافع الناس بالديوانية 

فسقطوا على اجلويهل.
  وعلمت «األنباء» من مصادر مقربة من 
التحقيقات أن املباحـــث اجلنائية تواصل 
حترياتهـــا وتواصل اســـتدعاء العديد من 
املشتبه فيهم. وستقوم الحقا بإحالة من يثبت 
تورطه أو اشتراكه في االعتداء على اجلويهل 
إلى النيابة العامة بعد التأكد من املعلومات 
الواردة مـــن مصادرها الســـرية والصور 

الفوتوغرافية وتسجيالت الڤيديو. 

 بعد حتقيق مطول مع أستاذ القانون د.عبيد 
الوســــمي وجهت إليه النيابة العامة أمس ٤ 
اتهامات تتعلق بأمــــن الدولة منها التطاول 
على مسند اإلمارة. وقد أنكر الوسمي جميع 
االتهامات قبل ان يغشــــى عليه من اإلرهاق 

ويتم نقله إلى املستشفى األميري.
  فقد وجهت له النيابة العامة هذه االتهامات 
وطالبت مبحاكمته طبقا لنصوص املواد (١٥) 
و(٢٥) و(٢٦) و(٣٤). وتنص املادة (١٥) من 
قانون اجلزاء الكويتي على أنه: يعاقب باحلبس 
املؤقت الذي ال تقل مدته عن ٣ ســــنوات كل 
كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمدا في 
اخلارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو 
مغرضة حول األوضاع الداخلية للبالد وكان 

من شأن ذلك إضعاف الثقة املالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها 
أو باشــــر بأي طريقة كانت نشاطا من شأنه اإلضرار باملصالح 
القومية للبالد. وتنص املادة (٢٥) من القانون نفســــه على ان: 
يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز ٥ سنوات كل من طعن علنا أو في 
مكان عام، أو في مكان يســــتطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان 
في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم 
أو الصور أو أي وســــيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، 
في حقوق األمير وســــلطته، أو عاب في ذات األمير، أو تطاول 

على مسند اإلمارة.
  بينما تنص املادة (٢٦) من القانون على 
ان: كل من حرض أحد أفراد القوات املسلحة 
أو الشرطة على التمرد، ولم يترتب على هذا 
التحريض أثر، يعاقب باحلبس املؤقت مدة 
ال جتاوز ٥ ســــنوات ويجوز أن تضاف إليه 

غرامة ال جتاوز ٥٠٠ دينار.
  وتكون العقوبة احلبس املؤبد، الذي يجوز 
أن تضــــاف إليه غرامة ال جتــــاوز ألفا و٥٠٠ 
دينار، إذا وقعت األمــــور التي حرض عليها 
نتيجة لذلك التحريض وهذا دون إخالل بأي 

عقوبة أشد ينص عليها القانون.
  أمــــا املادة (٣٤) فتنص علــــى أن: كل من 
اشــــترك في جتمهر في مكان عام، مؤلف من 
٥ أشــــخاص على األقل، الغرض منه ارتكاب اجلرائم أو اإلخالل 
باألمن العام وبقى متجمهرا بعد صدور أمر رجال السلطة العامة 
باالنصراف، يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز سنة واحدة وبغرامة 
ال جتاوز ١٠٠ دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني. وإن كان يحمل 
ســــالحا من نوع آخر، ومنه األســــلحة البيضاء وكذلك العصي 
واألدوات الصلبة غير املعتاد حملها في األحوال العادية، فتكون 
العقوبة احلبس مدة ال جتاوز ٣ سنوات والغرامة التي ال جتاوز 

٢٢٥ دينارا أو إحدى هاتني العقوبتني. 

 «االستئناف» تلغي حبس مواطن ١٠ سنوات
  وتقضي ببراءته من تهمة الخطف

 قضت الدائرة اجلزائية اخلامســــة في محكمة االســــتئناف 
برئاسة املستشار إبراهيم العبيد بتعديل حكم محكمة أول درجة 
القاضي بحبس مواطن ١٠ ســــنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت 

ببراءته من تهمة اخلطف.
  وكان دفاع املتهم احملامي فيصل عيال العنزي قد ترافع عن 
املتهم أمام محكمة االســــتئناف دافعا مبخالفة احلكم املستأنف 
للقانــــون، واخلطأ في تطبيقه وتأويله عالوة على إخالله بحق 
الدفاع وبكيدية االتهام وتلفيقه من قبل املجني عليها فضال عن عدم 

معقولية التصور اجلنائي للواقعة، كما أكد أن حملكمة املوضوع 
أن تستخلص من مجموع األدلة وسائر العناصر املطروحة أمامها 
على بســــاط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي 

إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى.
  ودفع العنزي بفساد احلكم املستأنف في االستدالل وقصوره 
في التسبيب ومخالفته للثابت باألوراق وببطالن القبض على 
املتهم لعدم وجوده في حالة مــــن حاالت التلبس وعدم وجود 

إذن من النيابة العامة. 

 مثل باألمس امام محكمة اجلنايات شاهد 
النفــــي في قضية الوافد املصري املتهم بقتل 
زوجته الفلبينية بصالون نسائي باجلابرية 
وأجلت القضية للمرافعة ١٦ يناير املقبل، هذا 
وناقشت احملكمة الشاهد حول معلوماته عن 
الواقعة وقرر ان املجني عليها كانت لها عالقة 
مع شخص من نفس جنسية املتهم وان هذا 
الشخص سيئ السمعة حيث اشتهر بعالقاته 

النسائية.
  واضاف الشاهد انه بناء على طلب املتهم 
اتصل بالعشيق وطلب منه عدم االتصال او 
االلتقاء باملجني عليها ونهاه عن الذهاب الى 
الصالون قبل الواقعة بيوم، وقرر االخير انه 
ال يذهب الى الصالون وقرر الشاهد انه حذره 

وقرر له ان املتهم يشــــك في عالقتــــك مع امرأته، وقرر ايضا ان 
العشيق مت القبض عليه وحجزه باملخفر قبل الواقعة بشهر مع 

امرأة من اجلنسية الفلبينية ومت االفراج عنه الحقا.
  وفي هذا االطار طلب احملامي بشار النصار من احملكمة احالة 
املتهم الى الطب النفسي للوقوف على حالته العقلية والنفسية 

وقت ارتكاب الواقعة، كمــــا طلب التصريح 
باستخراج كشف حركة خاص بهاتف املجني 
عليها لبيان عالقاتها االخرى مع اشــــخاص 

غير العشيق.
  واشار النصار الى ان املكاملات بني العشيق 
واملجني عليها في غضون شهر جتاوزت الـ 
٨٥ مكاملة لساعات طويلة ومتأخرة من الليل 
وبني النصار ان االمور تكشفت بعد ان استجمع 
كل ما يحتاج اليه، مضيفا انه سيفجر مفاجأة 
في اجللسة املقبلة من خالل املستندات التي 

سيقدمها للمحكمة.
  وختم النصار تصريحه بشكر عميق للهيئة 
املوقرة التي لــــم تبخل عن املتهم بأي طلب، 
حيث انها هي احملامــــي االول للمتهم وليس 
هو، وطالب النصار السفارة املصرية بالتدخل الفوري الحضار 
ابناء املتهم من الفلبني فهم ابناء مصريني ومن حقهم العيش مع 
اسرتهم في بيئتهم الطبيعية خصوصا بعد موت والدتهم، فال 
يقبل اي شخص ان يترعرع ويتربى ابناؤه في بيئة مختلفة كل 

االختالف عن عاداتهم وتقاليدهم. 

 احملامي بشار النصار

 بالغ عن قنبلة يخلي مدرسة في الجهراء 

 سكران عاطل عن العمل يعترض شقيقتين سوريتين
  ويحاول اختطاف إحداهما بالقوة في السالمية

 محمد الجالهمة
  متكن رجـــال جندة دوريات حولي من 
ضبط مواطن بعد مطاردة بوليسية استمرت 
نحو نصف ســـاعة بعد االبالغ عن قيامه 
مبحاولة اختطاف شقيقتني سوريتني من 
وسط الطريق العام بعد أن اعترض طريقهما 
بسيارته وحاول جذب إحداهما الى داخلها 

وطارد االخرى.
  وقـــال مصدر أمنـــي ان بالغا ورد الى 
عمليات الداخلية مساء أول من امس من 
وافدة سورية قالت في بالغها ان شخصا 
يقود سيارة جيب سوداء اعترض طريقها 
وحاول اختطافها وشقيقتها أثناء سيرهما 
في الطريق العام، وأضافت في بالغها ان 
الســـائق كان يبدو بحالـــة غير طبيعية 

عندما اعترض طريقهما بسيارته وترجل 
منها وشرع في مطاردتهما وحاول جذب 
شـــقيقتها الى داخل ســـيارته، غير أنها 
وشـــقيقتها قاومتاه وبدأتا بالصراخ، ما 
جعل اخلاطف يعود الى سيارته ويفر بها، 
خاصة بعد رؤيته لعدد من املارة يتجهون 

إلنقاذهما.
  وأضاف املصدر انه وحال تلقي البالغ 
التفصيلي من الفتاة السورية طلب منها 
مأمور بدالة هاتف األمان بيانات ســـيارة 
اخلاطف فقدمتهـــا له، كما قدمت له أرقام 
لوحة ســـيارته وعلى الفـــور قام مأمور 
بدالـــة هاتف األمان بنقـــل املعلومات الى 
ادارة جندة حولي الذين قاموا على الفور 
السيارة، وانطلقت عدة  بتعميم أوصاف 

دوريات في حملة متشيط شملت مداخل 
ومخارج منطقة الساملية.

  وأوضح املصدر أن دورية جندة رصدت 
سيارة اخلاطف، وحاول رجالها إيقافه، اال 
انه حاول الفرار، وعليه مت طلب إسناد من 
دوريات اخرى واستمرت مطاردة سيارة 
املشتبه به نحو نصف ساعة قبل إيقافه. 
وذكـــر املصدر انه تبني ان اجلاني مواطن 
(٣٢ عامـــا) عاطل عـــن العمل ومن أرباب 
السواق، وكان حتت تأثير الكحول حلظة 
القبـــض عليه، وبتفتيش ســـيارته عثر 
بداخلها على ٣ زجاجات خمر مســـتوردة 
ومتت إحالته الى مخفر الساملية بكمية من
التهـــم أبرزهـــا محاولة اختطـــاف أنثى 

بالقوة. 

 هاني الظفيري
  تســـبب بالغ عـــن وجود 
قنبلـــة بإخالء مدرســـة بنات 
خاصة في منطقة اجلهراء، فيما 
انتهى متشيط املدرسة على يد 

رجال املتفجرات الى ان البالغ 
كاذب.

  وقال مصدر امني ان اتصاال 
من مجهول ورد نحو الساعة

الـ ٩٫١٥ من صباح امس ليبلغ 

عن وجود قنبلة في املدرسة.
الى  املدرسة  بإدارة    ما أدى 
الطالبات  اخالئها بالكامل من 
واستدعاء رجال األمن، حيث 
قام رجال ادارة املتفجرات واألثر 

بفرض طوق أمني على املدرسة 
والشـــروع في تفتيشها بحثا 
عن القنبلـــة املزعومة لينتهي 
التفتيش الى خلو املدرسة ما 

يعني ان البالغ كاذب. 

 ١٢ حالة وفاة في ١٠ أيام بسبب حوادث المرور 
 ذكرت االحصائية االسبوعية حلاالت الوفيات غير 
اجلنائية «حوادث السيارات» الصادرة عن االدارة العامة 
لالدلة اجلنائية ان الفترة من ١ – ٢٠١٠/١٢/١٠ شهدت 
(١٢) حالة وفاة من جنسيات مختلفة، ٦ مواطنني، و٦ 
غيـــر كويتيني، اي ان حاالت الوفيات اكثر من االيام 
العشر املاضية، وهذا مؤشر خطير ملا تسببه احلوادث 
املرورية في استنزاف مقدرات البالد. وادارة االعالم 
االمني بـــوزارة الداخلية تهيب بقائدي املركبات إلى 
ضرورة توخي احليطة واحلذر اثناء القيادة، مشيرة 
بذلك الى ارتفاع معدل الوفيات بني الشباب والذين هم 
عماد االمة ورجال املستقبل والبد من احلفاظ عليهم، 

مؤكدة بذلك دور االسرة في تربية االبناء وتعليمهم 
آداب الطريق والقيادة اآلمنة. وأوضحت انه في يوم 
واحد كان هناك ثالث حاالت وفاة ملواطنني تراوحت 
اعمارهم بني ١٩ عاما و٤٨ عاما. وقالت ان االلتزام بقواعد 
وآداب املرور وعدم جتاوز االشارة الضوئية احلمراء 
وااللتزام مبدلول اخلطوط االرضية، فيه االمان على 
الطريق. كما تهيب مبســـتخدمي الطريق من املشاة 
وعابري الطرق الرئيسية إلى االلتزام بأماكن العبور 

املخصصة للمشاة كذلك استخدام جسور املشاة.
  وشددت على ان االلتزام بقانون املرور يعني السالمة 

على الطريق وعودة مستخدمي الطريق ساملني. 

 كشفت ادارة االعالم االمني بوزارة الداخلية 
في بيان لها امس بدء استخدام الرادار احملمول 
لرصد مخالفات الســــرعة ومخالفات السير 
على كتف الطريق (حارة االمان)، وقالت ادارة 
االعالم االمني في بيانها ان الرادار احملمول بدأ 
استخدامه ميدانيا منذ شهر لتحقيق مزيد من 

االنضباط املروري على كل طرق الكويت.
  واوضحــــت ان الــــرادار اجلديــــد يتميز 
بخصائص عديدة من بينها الدقة الكاملة وخفة 
احلركة بحيث ميكن نقله من مكان الى آخر، 
باالضافة الى انه يقوم بتصوير ڤيديو وتصوير 
فوتوغرافي، مما يؤكد واقعة املخالفة لرصد 
السائق املخالف الذي يلجأ للسير على حارة 

االمان اثناء االزدحامات املرورية.
  وذكرت ان الــــرادار احملمول يعمل حاليا 
وبكفاءة عالية في العديد من املواقع وخاصة 

اماكن الكثافة املرورية العالية، وان استخدامه 
يتركز عند ذهاب الطلبة واملوظفني الى مدارسهم 
واماكــــن عملهم وعند عودتهم، باالضافة الى 

اوقات اخرى مختلفة.
  واحملت الى ان فرقة الرادار التابعة الدارة 
العمليات باالدارة العامة للمرور بذلت جهدا 
كبيرا في تدريب العســــكريني على استخدام 
الرادار احملمول. وكشفت عن ان عدد مخالفات 
الســــير على كتف الطريق تتراوح بني ٨٠٠ 
و١٠٠٠ مخالفة كل خمسة ايام، وان متوسط 
عدد املخالفات اليومي يتراوح بني ١٧٠ و٢٠٠ 
مخالفة. واختتمــــت ادارة االعالم االمني بأن 
القضية املرورية قضية بالغة التعقيد والتشابك 
وان وزارة الداخلية توليها اهتماما كبيرا للحد 
من تأثيراتها السلبية على املواطنني واملقيمني، 

وحماية المنهم وسالمتهم. 

 متوسط المخالفات المسجلة بين ١٧٠ و٢٠٠ مخالفة يومياً 

 «الداخلية» بدأت في استخدام «الرادار المحمول»
  لرصد مخالفات السير على حارة األمان

 سياراتا اسعاف امام املدرسة  سيارة إدارة املتفجرات ودورية أمن امام مدرسة ثانوية للبنات قبل الشروع في متشيطها 

 الرجيب يترأس اجتماعًا 
لمجلس أكاديمية سعد 
العبداهللا للعلوم األمنية

 ترأس وكيــــل وزارة الداخلية 
رئيــــس مجلس اكادميية ســــعد 
الفريق  العبداهللا للعلوم االمنية 
احمد الرجيب في مكتبه مبقر وزارة 
امــــس اجتماعا  الداخلية صباح 
ملجلس اكادميية ســــعد العبداهللا 
للعلوم االمنية. واستعرض الرجيب 
مع اعضاء مجلس االكادميية جدول 
االعمال، وما مت حتقيقه خالل الفترة 
السابقة، وما ينبغي القيام به في 
الفترة القادمة لتطوير اداء اكادميية 
سعد العبداهللا للعلوم االمنية مبا 
يحقق االهداف املنشودة، وقد مت 
التصديق على محضر االجتماع 
السابق. كما مت النظر فيما استجد 
من اعمال، واصدر الفريق الرجيب 
توجيهاته بشأن وضع السياسة 
العامة لنشــــاط االكادميية الداء 
مهمتها في مجال التعليم والبحث 
العلمي والتطبيقي مبا يتفق مع 
حاجات الوزارة والتنســــيق بني 
مجاالت نشاطها املختلفة مبا يحقق 

تكاملها. 

 محمد الجالهمة
  نفذ ٣ لصوص عملية ســـرقة استهدفت 
٣ محال أزياء في منطقة الســـاملية وانتهت 
بخروجهم بعدد من الفســـاتني غالية الثمن 
وتقـــدر قيمتها بـ ٣٦ ألف دينار. وبحســـب 
مصدر أمني فان أصحاب احملال اكتشفوا واقعة 
السرقة صباح أول من أمس عندما وجدوا أن 
محالهم تعرضت للكسر واالقتحام، فسارعوا 
بابالغ عمليات الداخلية ليحضر فور ورود 
البـــالغ مدير مباحث محافظة حولي العقيد 
عبدالرحمن الصهيـــل ومدير أمن احملافظة 
العميد عبداللطيف الوهيب، وقام رجال األمن 

واملباحث بفرض طوق أمني على احملال الثالثة 
وشرع رجال األدلة اجلنائية بجمع البصمات 
واألدلة من مسرح اجلرمية. وقال املصدر ان 
رجال املباحث قاموا بتحريز أشرطة كاميرات 
املراقبة التي دلت على ان اللصوص اقتحموا 
احملال في ســـاعة متأخرة من مساء اجلمعة 
وقدر عددهم بـ ٣ أشـــخاص جميعهم كانوا 
يرتدون األقنعة ودخلوا بطريقة الكسر إلى 
احملال الثالثة، واشار املصدر الى ان الثالثة 
كانوا يرتدون ايضا قفازات واستخدموا آالت 
قص وقطع وكســـر القتحام احملال، وقدرت 

حصيلة املسروقات بـ ٣٦ ألف دينار. 

 ٣ مقنعين يقتحمون ٣ محال أزياء
  ويخرجون بفساتين قيمتها ٣٦ ألف دينار 

 الرقص يكشف عن خمر 
وحشيش وكبتي

 محمد الجالهمة
  متكن رجال دوريات امن الطرق اجلنوبية مساء 
اول من امس من ضبط ٣ مواطنني على طريق بنيدر 
كانوا بحالة سكر، وعثر بحوزتهم على بطل خمر 
نوع رد ليبل وقطعة حشيش وكيس يحتوي على 
٢١٠ حبات كبتي، وعلى الفور مت حتويلهم الى ادارة 

مكافحة املخدرات للتحقيق معهم.
  وقال مصدر امنـــي ان رجال دورية امن تابعة 
للطرق اجلنوبية اشتبهوا في مركبة متوقفة على 
جانب الطريق وبداخلها ٣ اشخاص كانوا يقومون 
بالرقص على انغام املوسيقى العالية، ما دعا رجال 
االمن الى التوقف الســـتطالع امرهم ليتبني انهم 
كانوا في حالة سكر بني، وبتفتيش سيارتهم عثر 

على كمية املمنوعات املضبوطة. 

 الفريق احمد الرجيب 

 أمرت باستمرار حبسهما لحين عرضهما عليها مجدداً اليوم 

 محمد اجلويهل 

 د.عبيد الوسمي 


