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عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 محامي رئيس الوزراء يرد على بيان عائلة الجاسم

 قتلهما بعد أن استهزآ به لتغييره مذهبه 

 السيف: محمد الجاسم متهم ومدان بجريمة
  سب وقذف  وليس سجين رأي 

 «الجنايات» تؤجل نظر قضية قاتل صديقيه للمرافعة 

 تبرئة سوري من االتجار في المخدرات 

 حجز دعوى «اإلعالم» ضد «سكوب»

 محكمة االستئناف تبرئ رئيس هيئة الزراعة 

 مؤمن المصري
الســـابعة  الدائـــرة اجلزائية    حجزت 
باحملكمة الكلية أمس برئاســـة املستشار 
هاني احلمدان وأمانة سر سيد مهدي الدعوى 
املرفوعة من وزارة اإلعالم ضد قناة سكوب 

الى جلسة ٢٦ اجلاري للحكم.

  وتتلخـــص الدعوى فيما ذكرته وزارة 
اإلعالم في شكواها أن قناة «سكوب» بثت 
برنامج «صوتك وصل» في ١١ اغســـطس 
املاضـــي دون أخـــذ موافقة مســـبقة من 
وزارة اإلعالم وهي مخالفة لقوانني املرئي 

واملسموع. 

 محمد راتب
  قال مدير العالقات العامة واإلعالم في 
الهيئة العامة لشـــؤون الزراعة والثروة 
السمكية، شاكر محمود عوض، أن محكمة 
االســـتئناف أصدرت حكمها أول من امس 
برفض دعوى االستئناف املقامة من ملياء 
السقاف مندوب الكويت لدى الفاو سابقا 
ضد رئيس هيئة الزراعة بصفته وشخصه 
على خلفية اتهامها له باإلســـاءة اليها من 
خالل حديث صحافي أدلى به رئيس الهيئة، 

حيث قضت محكمة االســـتئناف برفض 
الدعوى وتأييـــد حكم أول درجة القاضي 
برفض الدعوى ضد رئيس الهيئة والزام 

املستأنفة مبصروفات التقاضي.
  وذكر عوض أن احلكم برفض االستئناف 
األخير قد أسدل الستار وبصفة نهائية على 
اجلـــدول الذي دار في اروقة احملاكم حول 
اتهامات السقاف لرئيس هيئة الزراعة خالل 
رده على الشكوى االعالمية التي تقدمت بها 

املذكورة ونشرها احد اعالم الصحافة. 

 رد عمـــاد الســـيف 
محامـــي ســـمو رئيس 
الوزراء على البيان الذي 
أصدرته عائلة اجلاسم 
مبا يلـــي: ردا على بيان 
أسرة اجلاســـم أود أن 
أشير أوال إلى أن محمد 
اجلاسم هو متهم ومدان 
بجرمية سب وقذف، ولم 
يكن صاحب رأي حتى 
يكون سجني رأي وكفى 

تضليال بهذا الشأن.
  ثانيا: عـــن اي خطة 
يتحدثـــون واجلاســـم 

يقضي عقوبته مبوجب احكام قضائية 
وسلطة االفراج عنه او إبقائه في محبسه 
للقضاء، وال يستطيع ايا كان واي كانت 
صفته ان يؤخـــر أو يقدم حكم القضاء 

دقيقة واحدة.
  ثالثا: إذا كانوا ميلكون املعلومات عن 

تدخل سمو الرئيس او 
احمليطني به في القضاء 
ملـــاذا ال يكشـــفونها 
للقضـــاء نفســـه بدال 
إليه على  من اإلساءة 
صفحات الصحف أو 
اســـتعداء املنظمـــات 
الدولية على ســـمعة 
الكويـــت وقضائهـــا 

الشامخ.
  رابعـــا: ان الشـــيخ 
ناصـــر احملمـــد عومل 
كأي مواطن عادي أمام 
القضاء والدليل انه ربح 
وخسر قضايا وظل مؤمنا بقضاء وطنه.

  اما عن توزيع القضايا وطلب الرد فمن 
مأل رؤوسكم بهذا الرأي يريد إخفاء فشله 
وعرضتم للمساءلة القانونية اجلادة من 
جانبنا ردا على افتراءاتكم بحق ســـمو 

الرئيس. 

 قـــررت مــحـكـمـــة 
اجلنايات أمس برئاسة 
املستشار هاني احلمدان 
وأمانة ســـر سيد مهدي 
املتهم  القضية  تأجيـــل 
فيها مواطن (و. م.) بقتل 
صديقيه عمدا بديوانية 
أحدهما جللسة ١٦ فبراير 

املقبل للمرافعة.
  وتخلـــص واقعـــات 
الدعوى فيما شـــهد به 
ضابط مباحـــث قيادة 
منطقـــة اجلهـــراء بأن 
حترياته السرية أكدت 

أن املتهم قام بقتل املجني عليهما (ف.ع.) 
و(م.ف.) بديوانيـــة املجني عليه األول 
وذلك باستخدام سكني بعد أن استهزآ به 
ألنه اعتنق املذهب الشيعي بعد أن كان 
سنيا، وأضاف الضابط أنه قام بضبطه 

مبستشفى الطب النفسي.
  ومبواجهـــة املتهـــم بالتحريات أقر 

بقيامـــه بقتل املجني 
عليهما ألنهما ســـخرا 
منه واستهزآ به عندما 
علما أنـــه قام بتغيير 
مذهبه. وأرشد عن مكان 
السكني املستخدم في 
التي  قتلهما واملالبس 
كان يرتديهـــا وقـــت 

الواقعة.
  وبتوقيع الكشـــف 
املتهم  الطبـــي علـــى 
أنـــه يعاني من  تبني 
حالـــة انفصـــام في 
الشخصية واضطرابات 
عقلية ونفســـية وأنه يراجع مستشفى 
النفســـي، وله ملف باملستشفى  الطب 
منذ أكثر من ١٦ عامـــا حيث انه يعاني 
من اضطرابات عصبية ونفسية تفقده 
القدرة على التحكم في أفعاله وجتعله 
عاجزا عن إدراك طبيعة أفعاله كما أنها 

تعجزه عن توجيه إرادته. 

 قضت الدائرة اجلزائية 
الكلية بتبرئة  باحملكمة 
وافد سوري من تهمة جلب 
مادة مخدرة (حشيش) 

بقصد االجتار.
  وكانت احملامية دالل 
املـــال التي مثلـــت املتهم 
خالل جلسات احملاكمة قد 
ترافعت شفاهة ودفعت 
بانعدام حتريات املباحث 
ومخالفتهـــا للشـــهادة 
الصادرة من احد افرادها 
بأنه تلقى اتصاال من احد 
العراق  االشـــخاص من 

مقررا قيامه بدس مواد مخدرة في الشاحنة 
التي كان يقودها املتهم دون علم االخير، 
مؤكدة ان هذه الشهادة تدل على عدم صحة 

التحريات.
  ودفعت املـــال بعدم معقولية الواقعة، 
حيث إن املخدر املضبوط لم يعثر عليه 

في كابينة القيادة وإمنا 
مت دسه في (سطحة) 
الشـــاحنة دون علـــم 
املتهـــم، ودفعـــت املال 
بانتفـــاء اركان جرمية 
حيازة املـــواد املخدرة 
بقصد االجتار وانعدام 
القصد اجلنائي وطلبت 
في نهاية املرافعة براءة 
املتهم مما اســـند إليه 
اتهامـــات، وقدمت  من 
احملامية للمحكمة مذكرة 

بدفاعها.
  وكانت النيابة العامة 
قد أحالت املتهم الى محكمة اجلنايات بعد 
ان اســـندت إليه تهمة جلب مادة مخدرة 
(حشيش) بقصد االجتار وانه قام بتهريب 
املادة املذكورة بأن أدخلها الى البالد بصورة 
مخالفة للتشريعات وطلبت عقابه طبقا 

لقرار االتهام. 

 احملامي عماد السيف

 املستشار هاني احلمدان

 احملامية دالل املال 

 ٩٫٤٣٠٫٩٧٥ تنقلوا عبر النويصيب والسالمي والعبدلي في ٢٠١٠
 «المنافذ» منعت مغادرة ٨٨٩ مطلوبًا وأوقفت ٢٧٦ آخرين

 اللواء محمد ادريس الدوسري متوسطا املكرمني 

هذا الوطـــن العزيز نحن من 
يرسم ذلك في أذهان القادمني 
إلى بالدنا واملغادرين منها، لذا 
فان لوحة هذا الوطن اجلميل 
ترســـم بأيديكم انتم فاعتنوا 
بهـــا وجتملوا بها وضعوا هذا 
األمر باعتباركم واجعلوه نصب 
أعينكم ومحط أنظاركم فانتم 
متثلون الكويـــت وال متثلون 

أنفسكم.
  وشدد على انه خالل الفترة 
املاضية وهي فترة بداية تشكل 
اإلدارة سعي اجلميع إلى إحداث 
نقلة نوعية في عمل اإلدارة أوال 
وفي توفيـــر متطلباتها ثانيا، 
واليوم نحن ســـعداء بأننا قد 
وصلنا بحمد اهللا وفضله إلى 
ما يقارب ٩٠٪ مما رســـمنا له 
وسعينا له متمنني وآملني أن 
يوفقنا اهللا خالل الفترة املقبلة 
بإحـــداث نقلة اكبـــر وتطور 
أســـرع وخاصة مع ما جنده 
من دعم ومؤازرة من قبل وزير 
الداخلية الفريق الركن. م.الشيخ 
جابـــر خالد الصبـــاح ووكيل 
الفريق غازي  الداخلية  وزارة 
عبدالرحمن العمر ووكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون أمن 

املنافذ اللواء عبداهللا املهنا.
  كما قامت اإلدارة العامة ألمن 
املنافذ البرية بتكرمي مدير إدارة 
اإلعالم األمني الناطق الرسمي 
باســـم وزارة الداخلية العميد 
محمد هاشـــم الصبر ورئيس 
قسم اإلعالم النقيب ناصر عيد 

أبوصليب. 

 ذكرت اإلحصائية السنوية 
لعام ٢٠١٠ الصادرة عن اإلدارة 
العامة ألمـــن املنافذ البرية ان 
املنافـــذ البرية شـــهدت قدوم 
٤٫٦٦٤٫٥٩٧ شخصا ومغادرة 
٤٫٦٦٦٫٣٧٨ شـــخصا بإجمالي 

٩٫٤٣٠٫٩٧٥ شخصا.
  وقال بيان صادر عن وزارة 
الداخلية ان رجال املنافذ البرية 
ألقوا القبض على ٢٧٦ مطلوبا 
وطلبوا من ٣١ العودة من حيث 
جـــاءوا لصـــدور أوامر مبنع 
دخولهم، كما أعادوا من املنافذ 
١٤٣ شـــخصا ال تنطبق عليهم 
اشـــتراطات التنقل بني بلدان 
دول املجلـــس، كما منعوا ٨٨٩ 
من السفر لكونهم غير مصرح 

لهم مبغادرة البالد.
  من جهـــة أخرى، كرم مدير 
عـــام اإلدارة العامـــة للمنافذ 
ادريـــس عددا  اللـــواء محمد 
املنافذ ووزع  العاملني في  من 
عليهم دروعا تذكارية ومكافآت
ماليـــة أمـــر بصرفهـــا وزير 

الداخلية.
  وأكد الدوســـري ان تطوير 
البرية مستمر بحسب  املنافذ 
أوامر وزير الداخلية وقيادات 

الوزارة.
  وألقى مدير عام اإلدارة العامة 
ألمن املنافذ البرية اللواء محمد 
إدريس الدوســـري كلمة بهذه 
املناسبة أكد فيها أن أهمية عمل 
اإلدارة العامة ألمن املنافذ البرية 
تكمن في واجبني أساسيني هما: 
تأمني منافذ البالد أوال وتسهيل 

ومساوئهم فنثني على الدولة 
ونرســـم عنها صورة جميلة 
فـــي أذهاننـــا ان وجدنا األمن 
والترحيب وحســـن املعاملة 
وســـهولة اإلجراءات وتتعلق 
في مخيلتنا الصورة السيئة 
ان وجدنا عكس ذلك، وهنا في 

واجبنـــا في إعطـــاء الصورة 
احلضارية املشـــرقة عن بلدنا 
العزيز الذي أعطانا الكثير ولم 

يبخل علينا بشيء.
  وقـــال اننا عندما نســـافر 
للبلدان األخرى تلتقط حواسنا 
فـــي منافذها  العاملني  ميزات 

عملية الدخول واخلروج ثانيا، 
وأن تأمني منافذ البالد هو ليس 
مجـــرد عمل مقابل اجر بل هو 
حتصني لنا وألبنائنا وملجتمعنا 
ووطننا من شـــرور املفسدين 
وغدر احلاسدين، وأن تسهيل 
عمليـــة الدخول واخلروج هو 

 اإلجمالي  مغادرة  دخول  المنفذ 
 ٣٫١٩٣٫٦٨٥  ١٫٥٩٥٫٧١٨  ١٫٥٩٧٫٩٦٧  الساملي 

 ٥٫٧١٠٫٦٢١  ٢٫٨٥٨٫٩٧٦  ٢٫٨٥١٫٦٤٥  النويصيب 

 ٤٢٦٫٦٦٩  ٢١١٫٦٨٤  ٢١٤٫٩٨٥  العبدلي 

 ٩٫٤٣٠٫٩٧٥  ٤٫٦٦٦٫٣٧٨  ٤٫٦٦٤٫٥٩٧  االجمالي 

 لقيط سلوى الميت ثمرة عالقة محرمة
  بين إندونيسية وحدث أردني 

 عبداهللا قنيص
  متكن رجال ادارة بحث وحتري محافظة حولي بقيادة العقيد عبدالرحمن 
الصهيــــل من فك لغز قتل طفل حديث الوالدة والعثور على جثته أعلى 
احدى البنايات في منطقة سلوى حيث جرى توقيف وافدة اندونيسية 
تعمل خادمة لدى اســــرة وافد اردني حيث اعترفت بأن ابن كفيلها وهو 
حدث واقعها مواقعة االزواج وفوجئت بحملها وحاولت اجهاض نفسها، 
اال انها لم تتمكن من ذلك وحينما خرج اجلنني الى احلياة وضعته في 

كيس نايلون وسلمت الكيس الى احلدث ليتخلص منه.
  وقال مصدر امني ان رجال املباحث ومنذ العثور على الطفل متوفي 
كثفوا من حترياتهم حتى اسفرت حترياتهم عن ان هناك وافدة اندونيسية 
كانت تظهر عليها عالمات احلمل وشوهدت ومعها طفل، وعليه قام رجال 
املباحــــث بضبطها واعترفت بأنها متزوجة في موطنها وان ابن كفيلها 
وهو حدث واقعها باالكراه حسب زعمها واجنبت منه، ومت توقيف احلدث 

 العقيد عبدالرحمن الصهيل واحالتهما الى النيابة العامة بتهمة الزنا واالجهاض والقتل العمد. 

 باكستاني سلب ٢٥ آسيويًا ١٢ ألف 
دينار بخدعة ابتالع بطاقة السحب  

 بـ ١٫٥ دينار يكشف عن دين بـ ٧٥٠٠ دينار 

 لغم صرع بنغاليًا في السالمي

 تتهم زوجها بسرقتها بعد زواجه بأخرى

 محمد الجالهمة
  متّكن رجال إدارة بحث وحتري محافظة األحمدي من ضبط وافد باكستاني 
ارتكـــب ٢٥ قضية تزوير في محرر بنكي واســـتولى على ١٢ ألف دينار من 
ضحاياه، وذلك بطريقة غريبة تتمثل في ابتالع جهاز الصرف اآللي للبطاقة 

البنكية.
  وقال مصدر أمني ان عدة بالغات أغلبها من اسبوعني قالوا فيها انهم ال 
يجيدون السحب اآللي من أجهزة البنوك، وان هناك شخصا يكون متوقفا 
حيث يطلبون من اجلاني الذي يتواجد على مقربة من األجهزة مساعدتهم، 
ومن ثم يدعي املتهم ابتالع اجلهاز للبطاقات البنكية ثم يفاجأون بعد ذلك 

بأن أرصدتهم قد سحبت خاصة بعد تزويد اجلاني بأرقامهم السرية.
  وأضاف املصدر األمني انه متت االســـتعانة بكاميرات مراقبة أمنية ثم 
جرى حتديد هوية اجلاني وإلقاء القبـــض عليه، واعترف بارتكابه واقعة 
التزوير وانه يقوم بعد دقائق محددة من ســـرقته للبطاقة البنكية بالتردد 
على أفرع البنوك وسحب كامل رصيد اآلسيوي. واعترف الوافد بأنه استولى 

ومن خالل هذه الطريقة على مبالغ مالية فاقت الـ ١٢ ألف دينار. 

 محمد الجالهمة
  لم يتوقع مواطن ان طلبه للوجبة ذات الدينار ونصف الدينار ستلقي 
به خلف القضبان، هذا ما حصل حينما اختلف مواطن مع عامل التوصيل 
على سعر وجبة قام بطلبها من بدالة املطعم في منطقة الفحيحيل، وتذمر 
ورفض اعطاء عامل التوصيل حســــابه، وبعد ابالغ العمليات توجهت 
دورية وباســــتعالم رجالها عن بطاقــــة املواطن تبني انه مدين بـ ٧٥٠٠ 

دينار، وعليه مت ضبطه وإحالته الى جهة االختصاص. 

 هاني الظفيري
  لقي وافد بنغالي مصرعه اثر انفجار لغم قام بدهسه اثناء رعيه 
االغنام عصر امس. وقال مصدر امني ان مواطنا بينما كان في طريقه 
الى مخيمه في بر الســـاملي شاهد قطيعا من الغنم من دون راعيها، 
فاقتـــرب من القطيع ليجد الراعي غارقا في دمائه اثر دهســـه الحد 

االلغام التي تعود الى مخلفات االحتالل العراقي. 

 هاني الظفيري ـ عبداهللا قنيص
  اتهمت مواطنة زوجها السابق بسرقة أدوات الكترونية وعطورات 
ومصوغات من منزلها الكائن في منطقة القصر، وقالت السيدة في  
بالغ إلى مخفر اجلهراء انها عادت الى منزلها بعد أن امضت ٤٨ ساعة 
عند أهلها لتجد واجهة املنزل قد كسرت وانها جتزم بأن زوجها هو 
اللص خاصة بعد زواجه من أخرى واحتياجه الى املال لالنفاق على 

زوجته اجلديدة. 

 سيدة تتهم ضابطًا بالبحث عن رخصتها في مكان حساس
  والضابط يتهمها بالتشهير به عبر «الوات سب» 

 أمير زكي
  تبادلــــت ســــيدة كويتيــــة

(٣٩ عاما) وضابط برتبة نقيب 
في مرور حولي االتهامات، ففي 
الوقت الذي أكدت فيه املواطنة 
أن الضابط أوقفها بدعوى حترير 
مخالفة مروريــــة لها بعنوان 
التحدث فــــي الهاتف، وتلمس 
جزءا حساســــا من جســــدها، 

وسجلت قضية هتك عرض.
  أما الضباط فقد اتهم السيدة 
بسبه وقذفه وإهانته والتشهير 

به من خالل إرسالها خبر هتك 
عرضها عبر «الوات سب».

  واستشهد الضابط في صحة 
ادعائه وكــــذب املدعية بوالدة 
ضابط في وزارة الداخلية كانت 
املوقــــع ومهندس مصري  في 

وسيدة ثالثة.
  وقال مصدر أمني ان الضابط 
ويدعى (م.د) تقدم إلى مخفر 
الساملية وقال إنه أوقف سيدة 
في التاسعة من مساء امس االول 
لتحدثها في الهاتف النقال وطلب 

منهــــا رخصة القيــــادة ودفتر 
ملكية املركبة ولكنها رفضت 
فمــــا كان منه إال أن طلب منها 
االنصــــراف وقام بأخذ بيانات 

مركبتها لتحرير املخالفة.
  وأضاف الضابط في أقواله 
انه فوجئ بعــــد دقائق وأثناء 
توقفه في احلملة بذات السيدة 
تعود إليه وتصرخ في وجهه 
وتقول له «انت مســــكت ....» 
واهللا راح أوريــــك، وصــــدم 
الضابط بــــأن الواقعة موزعة 

على «الوات سب».
  وأكد الضابط أن لديه شهودا 
أبدوا استعدادا للشهادة، معه 
أما السيدة فأكدت أن الضابط 
وحينما رفضت اعطاءه رخصة 
القيادة ألنها غير مخالفة قال 
لهــــا الضابط ميكن «خشــــاها 
مني» أي في املكان احلســــاس 
ومد يده إلى هذا املكان حسب 
زعمها وســــجلت قضية هتك 
عرض وسجلت قضية للضباط 

إهانة وتشهير. 

 دعوى إلطالق سراح 
وافد احتجز لـ ٥٠ يومًا 

في المخفر
الى  افغاني   تقدم ذوو مقيــــم 
احملامــــي محمد عبداهللا العنزي ـ 
اقامة دعوى جزائية  طالبني منه 
ضد مسؤولي املخفر الحتجازهم 
ذلك املقيم باملخفر الكثر من خمسني 
يوما دون وجــــه حق، ودون امر 
من الســــلطات املختصــــة، وجار 
تقدمي شــــكوى الى النيابة العامة 
ضد املسؤولني بتهمة احلجز دون 
وجه حق واساءة استعمال السلطة، 
وكانت حجة املسؤولني باملخفر انه 
مخالف االقامة وان ادارة الهجرة 

ترفض استالمه متهيدا البعاده.

 أمن العاصمة «يزرق» مواطنة من الرازي
  بعد محاولة والدها خطفها تمهيداً لقتلها 

 سكران دعم ٤ مركبات وأكمل نومه في سلوى 

 محمد الدشيش
  اضطر رجال امن العاصمة الى متكني مواطنة 
للهرب من داخل مستشفى الرازي والتحفظ عليها 
داخل مخفر الشويخ حلني استدعاء اسرتها والزامهم 

بالتوقيع على تعهد بعدم التعرض لها.
  وقال مصدر امني ان سيدة استغاثت بعمليات 
وزارة الداخليـــة، مشـــيرة الى انهـــا نقلت الى 
مستشـــفى الرازي اثر حادث مروري، وحني علم 
اهلها ووالدها واشقاءها بتواجدها في املستشفى 

حاولوا خطفها.

  وقالت السيدة لرجال االمن انها تخشى على 
حياتها خاصة انها ترفض االقامة في منزل اسرتها 
بعد ان هجرها زوجها، مؤكدة ان والدها يريد ان 

يتسلمها من املستشفى متهيدا لقتلها.
  ومضـــى املصدر بالقول: مت ابـــالغ مدير امن 
العاصمـــة اللواء طارق حمـــادة والذي امر بنقل 
السيدة الى املخفر لعمل الالزم ولدى وصول رجال 
االمن الى املخفر شاهدوا والد السيدة واشقاءها 
يريدون اســـتالمها عنوة ليتم اخراجها من باب 

خلفي بخالف الباب الرئيسي. 

 هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
  كشف حادث مروري عن سكر وافد آسيوي اصطدم 

بأربع مركبات ونام بسيارة الكفيل.
  وقال مصدر امني ان مواطنا ابلغ عمليات الداخلية 
عن حادث اصطدام اربع مركبات في منطقة سلوى 
مســــاء امس األول ليتجه على الفــــور رجال األمن 
الــــى موقع البالغ حيث وجدوا املتســــبب نائما في 
مركبته وبعد ايقافه تبني انه آسيوي وخارج نطاق 

التغطية.
  من جانب آخر، ألقى رجال جندة األحمدي القبض 

على مواطن في املهبولة وبحوزته قطعة حشــــيش 
و٤٠ حبة روش لتتم إحالته الى جهة االختصاص 
وفي ذات السياق، مت ضبط مواطن آخر على طريق 
امللك فهد من قبل دوريات جندة األحمدي بحوزته ٣٠ 
حبة مخدر احيل على اثرها الى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات. من جهة أخرى، ألقى رجال أمن االحمدي 
القبض على خليجي وبحوزته سالح وذخيرة كان 
يستخدمها للصيد في منطقة الوفرة ليتم احتجازه 
وتســــجيل قضية ضده حملت مسمى حيازة سالح 

وذخيرة دون ترخيص. 


