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جمعية اأهايل ال�سهداء الأ�سرى 

واملفقودين الكويتية

فعلى الراغبني بالت�ش���جيل مراجعة �ش���كرتارية اجلمعية يف مقرها باجلابرية - قطعة (6) �شارع 

(111) ق�شيمة (28) وذلك خالل اأوقات الدوام الر�شمي �شباحاً وم�شاًء وفقاً لل�شروط التالية:

اأولوية الت�شجيل للذين مل ي�شبق لهم اال�شرتاك يف الرحالت ال�شابقة.  - 1
يب���داأ الت�ش���جيل اعتباراً من يوم الثالث���اء املوافق 2011/1/4 وحتى ي���وم اخلمي�س املوافق   - 2

.2011/1/13
العدد املطلوب هو (150) �شخ�س، واإذا زاد العدد عن املطلوب �شيتم اإجراء قرعة يعلن عن   - 3

موعدها الحقاً.

ت�شديد الر�شوم بعد اإجراء القرعة وقبول امل�شجل.  - 4
االأوراق املطلوبة للت�شجيل هي البطاقة املدنية االأ�شلية و�شورة جواز ال�شفر.  - 5

ا�شتالم تفا�شيل الرحلة واالأ�شعار من �شكرتارية اجلمعية عند الت�شجيل.  - 6
واهلل ويل التوفيق،،،

جمل�س الإدارة

اإعالن لرحلة العمرة الثالثة

يعلن جمل�س اإدارة جمعية اأهايل ال�سهداء الأ�سرى 

واملفقودين الكويتية لأع�ساء اجلمعية العمومية الكرام

 باأن اجلمعية �سوف تقوم باإذن اهلل تعاىل

بت�سيري رحلة العمرة الثالثة

للأرا�سي املقد�سة
اعتبارًا من يوم الثالثاء املوافق 2011/2/1

ولغاية يوم اخلمي�س املوافق 2011/2/3
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إعداد: مؤمن المصري

 مؤمن المصري
  قضت الدائرة اجلزائية الســـابعة مبحكمة االستئناف برئاسة 
املستشار ســـالم اخلضير بتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي 
بحبس املتهم االول بجرمية الصليبية عشـــر سنوات مع الشغل 
والنفاذ، بينما عدلت حكم أول درجة القاضي ببراءة شقيقه وقضت 

بحبسه مؤبدا.
  وتتلخص القضية التي وقعـــت أحداثها في منطقة الصليبية 

في ان املجني عليه خرج من منزله ليعاتب املتهمني األول والثاني 
اللذين اعتديا عليه، إذ وجه اليه االول ضربات عدة بالسكني، بعد 
ان ترامـــى الى االول ان املجني عليه كان يتحدث عنه بأقوال تنال 
من رجولته ومتس سمعته فخبأ سكينا بني مالبسه، وحينما حدثت 
مشاجرة بني شقيقه واملجني عليه سارع الى مكان املشاجرة وأصر 
على ضرب املجني عليه وبادره بطعنات عدة بســـكني مما اصاب 

املجني عليه في أماكن عدة بظهره مما اودى بحياته. 

 إلغاء براءة مواطن  قتل شابا  طعنًا بالسكين

 «إياك وزوجتك... وإن طالت عشرتها»
 مقالي الذي اســـطره 
أو  ليس تأليفـــا لقصة 
اختراعا ملوضوع وإمنا 
لواقعة حدثت بالفعل في 
مجتمعنا املليء باالحداث 
املثيرة ولعل أبلغ عنوان 
لهـــذا املقال هو «ال تأمن 
لزوجتـــك.. وإن طالت 
عشرتها» فاملشهد األول 
لهـــذا املقال يتلخص في 
أن وافـــدة عربية قدمت 
للبالد معها طفلها بزيارة 
عائلية عام ٢٠٠٧ حيث 
كان زوجها متواجدا في 
البالد إال أن سلوكه املعوج 

جعله نزيل أحد الســـجون التهامه بجرميـــة خيانة أمانة وبعد 
قضائه للعقوبة أبعد عن البالد – وبدال من أن تعود زوجته معه 
فضلت البقاء لتصريف أعمال زوجها التاجر وتصفية أعماله وبيع 
شـــاحناته إال أن املقام لها في الكويت طاب فضال على ذلك فانها 
فهمت سر الصنعة فقررت البقاء – أما املشهد الثاني فيبدأ حيث 
بدأ الزوج في بلده يساوره القلق في عدم حلاق زوجته به السيما 
أن بعض املقربني أوصلوا له أن نشاطها في التجارة ذاع صيته 
وأصبح يشار إليها بالبنان وساعدها في ذلك أسلوبها التجاري 
الذي أبهر من تعامل معها، ما جعلهم يتنافسون ملساعدتها وتذليل 
الصعاب أمامها – حينها جن الزوج وراح يتوسل اليها أن تعود 
إليـــه لتلهفه لرؤية أوالده الذين تركهم صغارا بحضانتها إال أن 
طلبه هذا ضرب به عرض احلائط وأبت العودة وقررت أن تعيش 
مع أوالدها – يئس الزوج من إقناع زوجته أم أوالده بالعودة إلى 
عش الزوجية إال أن قريحته راحت تتفتح على فكرة «جهنمية» 
حصل مبوجبها على ڤيزا للعمل في السعودية وعنها استقر له 
املقام وطلب منها اللحاق به إال أنه فشل في تليني دماغها – فقرر 
املضـــي قدما في خطته انتقاما منها ألنها اســـتولت على حالله 
ومنعته من رؤية أوالده – فاتفق مع سائق شاحنة لنقل بضائع من 
السعودية للكويت أن يهربه في شاحنته مقابل مبلغ مالي وجنح 
في إدخاله الكويت حيث اســـتقر املقام به عند أحد أصدقائه في 
منطقة خيطان وجنح في الوصول إلى رقم هاتف زوجته واتصل 
بها طالبا رؤيتها ورؤية أوالده – املشهد األخير – لم تكن الزوجة 
وفّية لزوجها وتتلهف لرؤيته بل أخذت أوالدها إلى حيث مخفر 
الفروانية تناشد املسؤولني إيقاف تهديد زوجها لها تلفونيا وبعد 
رصد احدى مكاملات الزوج لها طار رجال املباحث حيث يقيم ومت 
القبض عليه واإلمساك به واعترف الزوج بدخول البالد بطريقة 
غير مشروعة لرؤية أوالده وامرأته التي سلبت حالله - تلك هي 
القضية التي بطلتها الزوجة التي بدال من أن تلم شـــمل األسرة 
راحـــت لإلبالغ عن زوجها التي ســـلبت حالله – لذا صدق املثل 
القائل «ال تأمن لزوجتك وإن طالت عشرتها» فهذا مثال حي إلنكار 
اجلميل من زوجة لزوجها فبدال من الوقوف بجانبه في محنته 
ومساعدته تنصلت منه ومنعته من رؤية أوالده بل واستولت على 
حالله – ولعل املنظار القانوني لهذه الواقعة يفرض نفسه – فال 
شـــك أن الزوج دخل البالد بطريقة غير مشروعة عمال باملادتني 
١، ٤ من القانون ١٧ لســـنة ١٩٥٩ بقانون إقامة األجانب وقد أفرد 
املشـــّرع عقوبة السجن مدة ال تزيد على ستة أشهر عمال باملادة 
٥/٢٤ من ذات القانون وال يفوتنا أن نشير الى أن املادة ١٢ مكرر 
من ذات القانون حظرت إيواء أو إســـكان أو استخدام أي أجنبي 
تكون إقامته غير مشـــروعة وهو ما عمد إليه أصدقاء الزوج من 
استضافته وهو األمر املعاقب عليه باملادة ٥/٢٤ من ذات القانون 
باحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر فضال عن اتهام الزوجة له 
بتهديدها بإحلاق أذى بها وهو األمر املعاقب عليه باملادة ١٧٣ من 
قانون اجلزاء وهي التي أفرد فيها املشـــرع عقوبة احلبس مدة 

ال جتاوز سنتني.
  وفي نهاية مقالي أو باألحرى القصة أقول انه صحيح دخول 
الزوج للبالد مت بغير الطرق القانونية املشـــروعة إال أنه – كان 
على الزوجة أن تقف بجانبه وتساعده ال أن تتخلى عنه السيما 
أنها اســـتولت على حالله فضال عن انها منعته من رؤية أوالده 
الذي حرم منهم طيلة وجوده فـــي بلده قبل وصوله إليهم، كل 
هذا يجعلنا نقول: إياك وزوجتك وإن طالت عشـــرتها السيما إن 
كانت (.....) األصل، لذا التمس مـــن القارئ إضافة الكلمة التي 

بني القوسني.
 www.riyad-center.com  

 بقلم: المحامي رياض الصانع

 مداهمة «بدون» التجاره في المخدرات 
تكشف عن انتحال صفة وتزوير جنسية

  هاني الظفيري
  كشفت مداهمة نفذها رجال من االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
بعد اســـتصدار اذن من النيابة العامة عن تورط شخص من غير 
محددي اجلنسية بتزوير في محررات رسمية وانتحال صفة الغير. 
وقـــال مصدر امني ان معلومات وصلت الى وكيل وزارة الداخلية 
لشؤون االمن اجلنائي اللواء الشيخ احمد اخلليفة عن اجتار شاب 
بدون في املواد املخدرة حيث كلف احدى ادارات املباحث اجلنائية 
بالتأكد من صحة املعلومات بعد التنسيق مع النيابة العامة حيث 
قام فريق العمل باملهمة وبعد ثبوت حيازة البدون للمخدرات حاول 
فريق العمل استدراجه الى صفقة لبيع كمية من تلك املواد املخدرة 
وحينما لم يســـتجب املتهم مت تنفيذ اذن النيابة العامة ومداهمة 
منزله الكائن في منطقة سعد العبدهللا ليعثر رجال املباحث على 
٣ قطع من مادة احلشـــيش تزن نحو ١٠٠ غرام وتكشفت املفاجأة 
املهمة حينما عثر على جنســـية الحد اقارب املتهم واضعا عليها 
صورته وعليه مت التحفظ علـــى املضبوطات واحالة املتهم بتهم 

التزوير في محررات رسمية وبقصد االجتار والتعاطي. 

 زوج يسلب معاش زوجته لزوم «رأس السنة»
  هاني الظفيري

  قضايا السلب باإلكراه وقضايا التزوير في محررات بنكية غالبا 
ما يكون اجلناة مجهولني لبعض الوقت، إال ان إصرار مواطن على 
االحتفال برأس الســـنة دفع ســـيدة الى التقدم بقضية الى مخفر 
اجلهراء بعنوان السلب بالقوة والتزوير في محرر بنكي، اما املتهم 

فهو معلوم، وباألحرى فهو زوجها.
  وقال مصدر امني ان مواطنة تقدمت الى مخفر اجلهراء مســـاء 
امس في بالغ ضد زوجها الذي أقدم على االعتداء عليها بالضرب 
وسلبها محفظتها التي كانت حتتوي على بطاقتها البنكية والتي 
اكتشـــفت ان راتبها قد اســـتولى عليه زوجها بعد ان تركها وقال 
ســـأحتفل برأس السنة بعيدا عنك، ليتم تســـجيل قضية وجار 

استدعاء الزوج للتحقيق معه. 

 سقوط تشكيل ثالثي بعد ١٠ 
قضايا سلب واعتداء على آسيويين

  أمير زكي
  أغلـــق رجال ادارة بحث وحتري محافظة حولي بقيادة العقيد 
عبدالرحمن الصهيل ملف ١٠ قضايا سلب باإلكراه وانتحال صفة 
رجال املباحث بتوقيف ثالثة أشخاص اعترفوا باستهدافهم منازل 

اآلسيويني وسلبهم واالعتداء عليهم.
  وجاءت اعترافات املتهمني الثالثة بعد ان مت عرضهم على بعض 
املجني عليهم في طابور عرض تعـــرف من خالله املجني عليهم 

على املتهمني.
  وقال مصدر أمني ان معلومات وردت الى العقيد الصهيل تضمنت 
ان «بدونا» يقطن في الصليبية احد افراد عصابة استهدفت مؤخرا 
منازل اآلسيويني وسلبهم بالقوة ليتم القبض عليه مقابل منزله 
ومبواجهته بالتحريات اعترف وأرشد عن زميليه ليتم ضبطهما 

واغالق ملف السرقات. 

 باكستاني يكشف عن لص الدراجات
  و٣ آسيويين بسرقة مواد مشابهة

  محمد الدشيش
  متكن رجال أمن العاصمة من ضبط شاب من فئة البدون 
تخصص في بيع الدراجات ألحد كراجات التصليح في منطقة 
الشويخ مساء امس األول. وفي التفاصيل ان الوافد الباكستاني 
شك في الشاب (٢٠ عاما) لتردده على محله وبيع الدراجات 
بسعر بخس ليقوم بإبالغ العمليات وعليه مت ضبط الشاب 
الذي اعترف بسرقته للدراجات النارية في منطقتي كبد والوفرة 
لتتـــم إحالته إلى جهة االختصـــاص.  ومن جانب آخر، ألقى 
رجال دوريات أمن مبارك الكبير القبض على شابني «بدون» 
سوري اجلنسية باجلرم املشهود أثناء سرقتهم النحاس في 
منطقة العقيلة مســـاء امس االول لتتم إحالتهم إلى مديرية 

األمن متهيدا إلحالتهم الى النيابة العامة. 

 ١٠ سنوات سجن لمواطنة ضربت خادمتها حتى الموت
 ايدت الدائرة اجلزائرية السابعة مبحكمة 
االستئناف برئاسة املستشار سالم اخلضير 
وعضوية املستشــــارين مفرح اجلداوي 
ومحمد عبداملنعم حكم اول درجة القاضي 
بحسب مواطنة عشر سنوات مع الشغل 
والنفاذ في دعوى قتل خادمتها في ضاحية 
علي صباح السالم نتيجة االعتداء عليها 
باليد وضربها بحجر وعصا وادوات مطبخ 
وغيرها قاصدة قتلها نتيجة خالفات بينهما 
بعــــد ان كان زوجها ينوي اعادة اخلادمة 

ملكتب اخلدم قبل وقوع اجلرمية.
  وتخلص واقعة الدعوى فيما شهد به 
زوج املتهمة بالتحقيقات انه كانت هناك 
خالفات بني املجني عليها النيبالية وزوجته 

املتهمة، وفي يوم الواقعة تبادلت زوجته 
الضرب مع املجني عليهــــا، فاتصلت به 
زوجته وابلغته ان اخلادمة ال تريد العمل 
لديها بعد حصول مشادة كالمية بينهما.

  فعاد الزوج مســــرعا الى منزله ليجد 
اخلادمة مســــتلقية على ســــريرها وبها 
اصابات متفرقة، وتقول كالم غير مفهوم، ثم 
فارقت احلياة رغم محاوالت الزوج وزوجته 
املتهمة اسعافها، وقد وجهت النيابة العامة 
للمتهمة تهمة القتل العمد، اال ان احملكمة 
عدلت وصف التهمة الى ضرب افضى الى 
املوت، وكان دفاع املجني عليها قدم تنازال 
من الســــفارة النيبالية باململكة العربية 

السعودية. 

 قضت الدائرة اجلزائية اخلامســـة مبحكمة االستئناف أمس 
برئاسة املستشار إبراهيم العبيد وعضوية املستشارين لطفي 
ساملان وعلي حسني نصر بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي 
باالمتناع عن النطق بعقاب املواطن (ع.خ) في قضية أمن الدولة 
رقم ٢٠٠٨/١٩ املرفوعة من النيابة العامة ضد املتهم واثنني آخرين 
بتحريض الشـــباب على السفر إلى أفغانستان عن طريق إيران 
للجهاد. وأيدت احملكمـــة أيضا حكم أول درجة القاضي بحبس 

املتهم الثالث خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بينما قضت احملكمة 
بوقف استئناف املتهم الثاني حلني الفصل في املعارضة.

  وتخلص واقعة الدعوى، حسبما جاء باعترافات املتهم بتحقيقات 
النيابـــة العامة، أن املتهم األول تلقى اتصـــاال هاتفيا من املتهم 
الثاني خالل شهر يونيو ٢٠٠٨ وسأله عن رغبته في السفر إلى 
أفغانســـتان للجهاد ضد قوات االحتـــالل، فأخبره أنه متى كان 

جاهزا فسيعلمه بذلك.

 «االمتناع عن عقاب مواطن في قضية «جهاد»

 المؤبد لـ ٤ مواطنين قتلوا طليقة صديق أحدهم
 أيدت الدائرة اجلزائية الســـابعة 
مبحكمة االستئناف أمس حبس أربعة 
مواطنني حبسا مؤبدا لقتلهم طليق 

صديقة أحدهم.
  كانت النيابة العامة قد أســـندت 
إلى املتهمني أنهم قاموا بقتل املجني 
عليه عمدا مع سبق اإلصرار والترصد 
بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على 
قتل املجني عليه في منزل طليقته. 
واتهمت النيابة املتهمني أيضا بدخول 
منزل طليقة املجني عليه عنوة دون 
موافقتها وإذنها بقصد ارتكاب جرمية 
فيـــه. وقد اعترف املتهـــم األول في 

حتقيقات النيابة العامة أنه في يوم 
الواقعة كان يشرب اخلمر مع باقي 

املتهمني عدا الرابع.
   وفي أثناء هذا اتصلت به زوجته 
(عرفيا) مقررة أنها ســـتحضر إليه 
بعد أن ينـــام أوالدها. وبعد حوالي 
ســـاعة اتصل عليها فلم ترد عليه، 
فعاود االتصال بها عدة مرات حتى 
العاشـــرة والنصف  ردت عليه في 
مساء فســـمع صوت شخص معها، 
وبعد ذلك حاول االتصال بها فوجد 

هاتفها مغلـقا. 
إلى مســـكنها في  املتهم    وتوجه 

السابعة من صباح اليوم التالي برفقة 
أصدقائه املتهمني بعد أن شعر بوجود 
شخص غريب باملنزل، وعندما وصل 
طرق باب الشقة فلم يرد عليه أحد، 
ثم ردت اخلادمة وقررت أن زوجته 
ليست بالبيت، لكنه سمع صوتا داخل 
الشقة، فقام املتهمان الثاني والثالث 
بكسر باب الشقة، ودخلوا فوجدوا 
املجني عليه الذي حاول الهرب فلحق 
به املتهم األول وأمسك به وسحبه إلى 
الصالة وكان بيد املجني عليه سكني 
فسحبها منه وقام بطعنه في أجزاء 

متفرقة من جســده. 

 خيانة أمانة بـ ٥٠٠٠ دينار في الجابرية
  محمد الدشيش

  اتهم مواطن وافدا من اجلنسية املصرية بسرقة حصيلة 
ايجارات مكتبه املتخصص فـــي العقار في منطقة اجلابرية 

ليتم تسجيل قضية وجار ضبط الوافد املصري.
  وفي التفاصيـــل التي يرويها املصـــدر ان مواطنا فوجئ 
صباح امس بعـــدم وجود موظفه فقام بتفقد مكتبه اخلاص 
ووجد مبلغ ٥٠٠٠ دينار قد تبخر من خزينة املكتب فاتصل 
مبوظفه ولكن هاتفه كان خارج نطاق التغطية فأبلغ عمليات 

الداخلية وسجل قضية. 

 هبوط اضطراري لطائرة عسكرية أميركية 
  أمير زكي

  متكن قائد طائرة عسكرية اميركية من الهبوط في ساعة 
متأخرة من مساء أمس بشكل اضطراري داخل املطار العسكري، 

دون ان تلحق أي اضرار تذكر بهيكل الطائرة وطاقمها. 
  وقال مصدر امني ان برج املراقبة في مطار الكويت الدولي 
تلقى اشارة من كابنت الطائرة االميركية التي كانت قد اقلعت 
قبل دقائق ليقوم برج املراقبة بنقل البالغ الى اجلهات املختصة 

والتي تعاملت مع البالغ. 

 مصرع كندي في حادث وباكستاني في سقوط
 هاني الظفيري

  لقـــي وافـــد من اجلنســـية 
الباكســـتانية مصرعـــه بعـــد 
سقوطه من الطابق اخلامس في 
البناية التي يقطن بها في منطقة 
الفروانية ظهر امس ليتم نقله إلى 
التفاصيل  الطب الشرعي. وفي 
التي يرويها مصدر امني فان بالغا 
ورد إلى عمليـــات الداخلية عن 

سقوط وافد باكستاني في العقد 
الرابع من العمر ليتجه على الفور 
مدير أمن الفروانية العميد غلوم 
حبيب وقائد املنطقة العقيد وليد 
الدرعة  الشهاب واملالزم مشعل 
حيث وجـــدوا الوافد ممدا فوق 
ملحق البناية التي تقع بقطعة 
٥ في منطقة الفروانية وحسب 
افادة الشهود بان الوافد كان يقوم 

بجمع املالبس من فوق البناية إال 
انه سقط دون سابق انذار ليتم 
نقل اجلثة الى الطب الشـــرعي 

وسجلت سقوط ووفاة.
  وفي جانب آخر فقد لقي وافد 
كندي مصرعه جراء حادث تصادم 
على طريق العبدلي بالقرب من 
منطقة اللياح ومت نقل اجلثة الى 

الطب الشرعي. 

 رجال االدلة اجلنائية في موقع سقوط الباكستاني 

 املستشار سالم اخلضير 

 قضت الدائرة اجلزائية مبحكمة االستئناف 
برئاسة املستشـــار علي الدريع وأمانة سر 
فارس القضاب بإلغاء حكم محكمة أول درجة 
القاضي بحبس وافدين ٤ سنوات مع الشغل 
والنفاذ واإلبعاد وقضت ببراءتهما من تهمة 

تزوير البطاقات املدنية اخلاصة بهما.
  كانت محكمة أول درجة قد قضت غيابيا 
بحبس كل من املتهمني ٤ سنوات مع الشغل 
والنفاذ وقد رفضت احملكمة املعارضة املقدمة 
من املتهمني وقضت بتأييد احلكم املعارض 

فيه.

  ومت انتـــداب احملامـــي محمـــد خريبط 
باالستئناف للدفاع عن املتهم الثاني فترافع عن 
املتهم شفاهة ودفع بالقصور في التحقيقات 
وإجراءات احملاكمة وبطالن التحريات لعدم 
جديتها وانعدامها وعدم ثبوت الواقعة وانتفاء 

أركانها بحق املتهمني.
  ودفع خريبـــط بخلو األوراق من الدليل 
اليقيني وانتفاء علم املتهم الثاني املستأنف 
بالواقعة محل االتهام وطالب بإلغاء احلكم 
املســـتأنف والقضاء مجددا ببـــراءة املتهم 

املستأنف مما أسند إليه من اتهام.

 تبرئة وافدين من تزوير البطاقات المدنية

 احملامي محمد خريبط 

 انفجر سلندر الغاز فأصيبت مواطنة وخادمتها
  أمير زكي

  أدى انفجار سلندر غاز في منطقة العقيلة إلى إصابة مواطنة 
(٢٩ عاما) وخادمة إندونيسية (٣٠ عاما) بإصابات متفرقة نقلتا 

على اثرها الى مستشفى العدان.
  وفي التفاصيل: ان بالغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية صباح 
امس عن انفجار ســـلندر غاز مبنطقة العقيلة، حيث مت إخماد 
احلريق والسيطرة عليه من قبل رجال اإلطفاء، حيث تبني إصابة 
خادمة املنزل بحروق متفرقة مـــن الدرجة األولى، كما أصيبت 

مواطنة بحروق متفرقة وصفت بالدرجة الثانية . 


