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 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 مؤمن المصري ـ محمد الدشيش  
  قضت  محكمة التمييز امس بإخالء سبيل 
الجاسم بال ضمان وإعادة الدعوى إلى محكمة 
أول درجــــة لنظرها مــــن جديد. كما قضت 
ببطالن التفويض الصادر من وزير الداخلية 
للنائب العام باالدعاء في القضية حيث ان 

النص القانوني يمنع ذلك التفويض.
  وقال المحامي والكاتب محمد عبدالقادر 
الجاسم  عقب إطالق سراحه عصر أمس من 
أمام إدارة تنفيذ األحكام بالفروانية لوسائل 
اإلعالم ان فرحتي ناقصة وأشعر بالغصة 
لوجود د.عبيد الوسمي داخل السجن، األمر 
الذي يدفعني الى المطالبة برحيل الشيخ 
ناصر المحمد. وأضاف الجاســــم: خرجت 
منتصرا في هذه المعركة والكل يعرف ان 
قضيتي من شــــقين األول سياسي واآلخر 
قانوني. مستدركا بقوله: ان الشق السياسي 
جعل الكل يلتف حولي من الشــــعب وهذا 
يدعونــــي للقول بأن فريــــق ناصر المحمد 
القانوني ووزير الداخلية هما أكبر فاشلين 
في فريق ناصر المحمد، وهذا الحكم الصادر 
في حقي ما هو إال لمشــــاهدة أحكام أخرى 
قادمة.وأشار الجاسم الى انه ينوي تنظيم 
اعتصام مع المطالبين بالتغيير مؤكدا «انه 
ســــيكون أول أبناء الكويت الذين يقولون 

كلمتهم في هذا االعتصام».
  وأضاف الجاسم ان فريق ناصر المحمد 
ومحاميه عماد السيف اكتفى بالتصريحات 

دون وجود أي إعالم يلتف حوله، وهذا يدل 
على ان الناس تعرف الحقيقة.

  واختتم الجاسم تصريحه بالشكر لكل من 
سأل عنه وعن أسرته خالل فترة سجنه.

  وكانت دائرة تمييز الجنح قضت أمس 
برئاسة المستشار نايف المطيرات ببطالن 
تشــــكيل المحكمــــة التي حاكمــــت الكاتب 
والمحامــــي محمد عبد القادر الجاســــم في 
دعوى ســــمو رئيس مجلس الوزراء ضده 
والتــــي اتهمه فيها بســــبه وقذفه في مقال 
نشره الجاســــم على موقعه على اإلنترنت 

بعنوان «ناصر السابع عشر».
  وقد قضــــت المحكمة في حكمها بإخالء 

سبيل الجاســــم بال ضمان وإعادة الدعوى 
إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد. كما 
قضت ببطالن التفويض الصادر من وزير 
الداخلية للنائب العام باالدعاء في القضية 
حيث ان النص القانوني يمنع ذلك التفويض.
وعقب صدور الحكم صرح دفاع الجاســــم 
المحامي عبداهللا األحمد لـــــ «األنباء» بأن 
المحكمة انتصرت للقانون بالتطبيق الفعلي 
لنص المادتين ٩، ١٠٧ من قانون اإلجراءات 

والمحاكمات الجزائية الكويتي.
  وأضاف: وبناء عليه يخرج اليوم سجين 
الرأي محمد عبدالقادر الجاسم من محبسه 
تطبيقــــا لذلك الحكم الذي يعتبر حكما من 

األحكام التي يجب أن تدرس للقانونيين كونه 
جاء تطبيقا فعليا للنصوص القانونية.

  من جانبها، صرحت شــــقيقة الجاســــم 
(وفاء) لـ «األنباء» عن ســــعادتها الغامرة 
وسعادة جميع أفراد أسرة محمد عبد القادر 
الجاســــم بقرار إلغاء الحبس واإلفراج عن 
شــــقيقها ابن الكويت البــــار بوطنه والذي 
ضحى بحريته من أجل ترسيخ مبدأ كرامة 

المواطن الكويتي وإحقاق الحق.
  وزادت: ونتمنى أال يمر أي مواطن مخلص 
مثل شــــقيقها (محمد الجاســــم) بمثل هذه 
التجربــــة. وعلى الرغم من مــــرارة الفراق 
والشــــعور بالظلم إال أنها أكسبتنا الفخر 
والعزة، وأصبح للكويت رمز لبطل سيحكي 

عنه التاريخ.
  وأضافت: نحمد اهللا على أن ما حدث قد 
أضاف لرصيد محمد الجاسم من المحبة عند 
الشعب الكويتي وجعله رمزا يرغب الكثيرون 
في اتباعه. كما أن صموده ساهم في إبراز 

المتسلقين والضعفاء من اآلخرين.
  كانت الدائرة التجارية بمحكمة الجنح قد 
قضت بحبس الجاسم لمدة سنة مع الشغل 
والنفاذ في دعوى السب والقذف المرفوعة 
ضده من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر المحمد. إال أن دائرة الجنح المستأنفة 
عدلت الحكم إلى الحبس لمدة ٣ أشــــهر مع 
الشغل والنفاذ عن مقال نشره على موقعه 

على اإلنترنت

  فرج ناصر
  قدمت أســـرة محمد غـــزاي املطيري الى النائب العـــام كتابا يتيح حملاميهم 
حضور جلسات التحقيق، وقال فيصل الطويح ابن عم القتيل ان اللجنة املشكلة 
من قبل وزارة الداخلية ملتابعة سير وفاة املطيري جلنة يشوبها الشك والريبة 
من خالل التخبط في سير التحقيق ويتضح وذلك من خالل بعض التناقضات 
مطالبا هذه اللجنة بأن تستدعي كل من له يد وضلع في هذه القضية كائنا من 

كان، وخاصة ان الداخلية يوجد فيها خلل. 

 أسرة محمد غزاي تطلب حضور محاميها جلسات التحقيق

(محمد ماهر)   تهنئة أسرية للجاسم بعد اإلفراج عنه    

 اجلاسم متوسطا أحمد الديني وخالد الفضالة ومحاميه عبداهللا األحمد 

 ..متحدثا لوسائل اإلعالم 

 قبلة على رأس اجلاسم احتفاال بإطالق سراحه  احملامي اجلاسم ملوحا ملستقبليه 

 جدد مطالبته باستقالة سمو الشيخ ناصر المحمد ووصف فرحته بـ «الناقصة»

 الجاسم: خرجت منتصرًا في معركتي مع رئيس الوزراء 
وعلى الحكومة وقف المالحقات السياسية 

 تأجيل دعوى قتل المواطن 
  في الفنطاس لحضور ضابط الواقعة

 المحكمة تأمر باستمرار حجز الوسمي وتستدعي
   اللواء الشمالي للشهادة بجلسة ١٤ فبراير

 مؤمن المصري
  قـــررت الدائـــرة اجلزائيـــة 
الثانية عشـــرة باحملكمة الكلية 
أمس برئاســـة املستشار عادل 
الهويدي وعضوية املستشارين 
الدين أبو  علي سلطان وصالح 
الفتوح وأمانة سر وليد منصور 
تأجيل قضية أمن الدولة ٢٠١٠/٧ 
املرفوعـــة ضـــد أســـتاذ قانون 
املرافعات بكلية احلقوق د.عبيد 
الوسمي جللسة ١٤ فبراير املقبل 
لالستماع إلى شهادة وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن 
العام اللواء خليل الشـــمالي مع 

استمرار حجز الوسمي.
  وحضر اجللسة مع الوسمي 
عدد كبير مـــن احملامني تقدمهم 
الســـبيعي وحمود  احلميـــدي 
الهاجـــري ود.إبراهيم احلمود 
ود.ثقل العجمـــي ومحمد منور 
املطيري ونواف ساري املطيري 
وخالد الطني وشريان الشريان 

وطالبوا جميعا بإخالء ســـبيل 
الفصـــل في  الوســـمي حلـــني 

الدعوى.
  وخالل اجللسة السرية التي 
عقدتها احملكمة في قصر العدل 
استمعت احملكمة إلى شهادة كل 
من العقيد شكري النجار والعقيد 
املـــرزوق وضابط أمن  مرزوق 

الدفاع  الدولة. وقد واجه فريق 
الشـــهود مبا جاء فـــي أقوالهم 

بالتحقيقات.
  وعقب انتهاء اجللسة صرح 
الســـبيعي  احملامـــي احلميدي 
بـــأن هناك مفاجأة  لـ «األنباء» 
القادمة.  سيفجرها في اجللسة 
مضيفا أن ســـير القضية حتى 

اآلن في صالح املتهم ودفاعه من 
خالل أقوال الشهود، سواء شهود 

النفي أو شهود اإلثبات.
  وقال السبيعي: لقد صممنا 
على استدعاء الفريق الرجيب ألنه 
هو محرك الشكوى ضد د.الوسمي 
وهو الذي قدمها للنيابة العامة 
التـــي وهت على أساســـها تلك 

االتهامات للوسمي.
  وصمم فريق الدفاع على طلب 
االستماع إلى شهادة الفريق أحمد 
الرجيب، إال أن احملكمة لم تستجب 
لطلـــب الدفاع. كما صمموا على 
الداخلية  استدعاء وكيل وزارة 
املساعد لشؤون األمن العام اللواء 

خليل الشمالي. 

 تجديد جوازات الوافدين بكتاب لمن يهمه األمر ال يعتد به 
ومهلة شهرين لتجديد المنتهية بال غرامات

 

 بعد تزايد ظاهرة انتهاء جوازات السفر  

 المتهمان تعرفا عليه عبر اإلنترنت  

 شددت االدارة العامة للهجرة 
على ضرورة جتديد جوازات 
انتهائها  الوافدين قبل  ســـفر 
بفترة مناســـبة وإال تعرضوا 
القانونية، وقالت  للمســـاءلة 
وزارة الداخليـــة في بيان لها: 
لوحظ فـــي اآلونة األخيرة ان 
جوازات السفر للعمالة الوافدة 

املنتهية الصالحية يتم جتديدها 
بعد مدة طويلة مما يتسبب ذلك 
في تعرض هذه العمالة النتهاء 
اقامتهم وللغرامات املالية جراء 

ذلك التأخير.
  وأضافت ان شـــهادات ملن 
يهمه األمر التي تقوم السفارات 
باعطائها للمراجعني من رعاياها 

شهادات ال يعتد بها في نطاق 
املســـاءلة القانونية وقد ازداد 
انتشار هذه الظاهرة بني العمالة 
الوافدة، مما يؤدي الى تعرضهم 
للغرامة بسبب انتهاء االقامة او 
انتهاء مهلة الشهرين املمنوحة 
لهم بعد انتهاء صالحية جواز 

السفر. 

 مؤمن المصري
  أجلت الدائرة اجلزائية الثالثة 
الكلية أمس برئاسة  باحملكمة 
املستشار حمود املطوع وأمانة 
سر سيد مهدي دعوى قتل عمد 
مع سبق اإلصرار والترصد متهم 
فيها مواطنان بقتل مواطن شاذ 
جللسة ١٤ فبراير املقبل حلضور 

ضابط الواقعة.
  كان املتهمان قـــد دأبا على 
االلتقاء مع املجني عليه وهو 
مواطـــن ثالثيني في شـــقته 
مبنطقة الفنطاس بعد أن تعرف 
عليهما من خـــالل أحد مواقع 

اإلنترنـــت اإلباحية ألكثر من ٦ مرات وفي املرة 
الســـابعة بعد أن قام املجنـــي عليه بتهديدهما 
بنشر صورهما اإلباحية قاما بقتله بعد طعنه 

بالسكني وبضربات باسطوانة الغاز.
  وكشـــفت حتقيقـــات مباحـــث األحمدي أن 
املتهمني البالغني من العمر (٢٥) و(٢٣) ســـنة 

أنهما تعرفا على الضحية عن 
طريق اإلنترنت وأنهما ترددا 
عليه في شقته ست مرات وأن 
الضحية صورهما وهددهما عدة 
مـــرات بفضحهما مما جعلهما 

يعتزمان التخلص منه.
  وقام املتهمان بشراء سكني 
وتوجهـــا إلى مســـكن املجني 
عليه وأثناء نومـــه طعناه ٥ 
طعنات نافـــذة أدت إلى وفاته 

في احلال.
  وقد اعترف املتهمان بأنهما 
حاوال حـــرق اجلثة للتخلص 
منها ولكنهما لم يتمكنا من ذلك، 
وبعد فرارهما من مكان اجلرمية تخلصا من أداة 
اجلرمية برميها فوق أحد احملوالت القريبة من 
شـــقة املجني عليه كما نزعا مالبسهما امللوثة 
بدماء الضحية وأخفياها حتت إحدى األشجار 
وأخفيا كذلك مفاتيح شقة املجني عليه في مكان 

بعيد بعد إغالقها.

 «التمييز» أخلت سـبيله بال ضمان وقضت ببطالن تشكيل المحكمة التي أدانته بالسجن

 املستشار حمود املطوع  د.عبيد الوسمي احملامي احلميدي السبيعي اللواء خليل الشمالي  احملامي حمود الهاجري

 «تأهيل الضباط» كرمت خطيب «األوقاف»
 كرم مساعد مدير عام اإلدارة العامة لتأهيل ضباط الصف 
واألفـــراد العميد محمد عامر العجمي إمـــام وخطيب وزارة 
األوقاف الشـــيخ بدر مبارك الحجرف وفـــالح نهار العجمي 
رئيس الثقافة اإلسالمية بوزارة األوقاف، وذلك لما بذاله من 
جهد واضح في عقد المحاضرات والندوات الدينية بمدرسة 
الشرطة خالل الموسم الدراسي ، وكذلك الحث على الصالة 
والوالء للوطن، وصاحب السمو األمير المفدى، والمحافظة 

على المؤسسات واألموال العامة.
  حضر حفل التكريم مســـاعد مدير مدرسة الشرطة الرائد 
اسامة الشمري، وعدد من الضباط ويأتي هذا التكريم في ظل 

 العميد محمد  العجمي مكرما الشيخ بدر احلجرف التعاون بين مختلف وزارات الدولة. 

 احملامي عبداهللا األحمد وفاء اجلاسم 


