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 اآلسيوي واملضبوطات اللواء عبدالفتاح العلي

 صورة تذكارية للمشاركني في ورشة العمل 

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 حتت رعاية مدير عام كلية االمن الوطني 
اللواء ركن محمد رافع الديحاني وبحضور 
مساعد املدير العام العميد فوزي يوسف 
السويلم ومدير مركز اعداد القادة العقيد 
ناصـــر ابراهيم احلوطـــي ومديرة مكتب 
العليا لالمم املتحدة لشـــؤون  املفوضية 
الالجئـــني د.حنان مالك حمـــدان واملمثل 
االقليمـــي باالنابة حمدي انـــور بخاري، 
اختتمت ورشة عمل حول موضوع، العنف 
النوعي والعنف ضـــد املرأة التي نظمتها 
العليا لالمم املتحدة لشـــؤون  املفوضية 

الالجئني بالتعاون مع وزارة الداخلية.

  وشـــارك فيها عدد من منتسبي وزارة 
الداخلية من ضبـــاط ومدنيني وعدد من 
السفراء املعتمدين لدى الكويت وعدد من 

الفعاليات االجتماعية.
  وقد القى العميد الســـويلم كلمة بهذه 
املناســـبة شـــكر من خاللها معالي وزير 
الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر خالد 
الصباح على رعايته لهذه الورشة وكذلك 
دعم وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
التعليم والتدريب الفريق الشيخ احمد نواف 
االحمد الصباح اللذين لم يألوا جهدا في دعم 
ومتابعة فعاليات هذه الورشة وتذليل جميع 

التعاون  املعوقات، وحثهم على مواصلة 
مع املفوضية العليا لالمم املتحدة لشؤون 
الالجئني مبا يخدم املواطنني واملقيمني على 

هذه االرض الطيبة.
  ومن جانب اخر جاءت هذه الورشـــة 
متطابقة ومتجانسة مع اهداف كلية االمن 
الوطني من خالل االهتمام البالغ باالعداد 
وتأهيل وتنمية الكوادر البشرية من القيادة 
الوسطى والعليا التي تذخر بها القطاعات 

االمنية بوزارة الداخلية.
  وفي ختام هذه الورشة مت تسليم الهدايا 

والشهادات ملنتسبي هذه الورشة.  

 فتح رجال مباحث العاصمة
  حتقيقا في محاولة التوصل 
الى شخص مجهول قام بترك 
زميلـــه املتوفـــى مقابل بوابة 
مستشفى الصباح وفر الى جهة 
غير معلومة، وقال مصدر امني 
ان احد عمال املستشـــفى لفت 
انتباهه وجود شـــخص نائما 
نـــوع «هامر»  داخل ســـيارة 
وحاول ايقاظه ولكن تبني له انه 
بال حراك حيث مت ابالغ وزارة 
الداخلية وتبني وفاة الشخص 
املتواجد داخل الســـيارة، كما 
تبني انه مواطن وقد افاد الطب 
الشرعي بأن الوفاة ناجتة عن 

تعاطي املواد املخدرة.
  من جهة اخرى توفي شـــاب 
كويتي جراء تناوله جرعة زائدة 
مـــن املواد املخـــدرة في منطقة 
الروضة وقـــال مصدر امني ان 
شـــقيق الشـــاب ابلغ عن وفاة 
شقيقه ولدى وصول رجال األمن 
تبني ان الوفاة ناجتة هي األخرى 

عن جرعة زائدة. 

 هاني الظفيري
  دفع شــــابان ضريبــــة لعبهما 
مباراة لكرة القدم داخل فرع جمعية 
املعلمني بعد ان ســــرق من مركبة 
كانا يستقالنها هاتفني بالك بيري 
و١٠٠ دينار تقدما على اثرها الى 
مخفر النعيم لتسجيل قضية سرقة 

عن طريق الكسر.
  وقال مصدر ان املواطنني ابلغا 
بأنهما فوجئا بعد خروجهما من 
ملعب كرة القدم اخلاص بجمعية 
املعلمني في منطقة اجلهراء بتعرض 
زجاج مركبة احدهم لكسر وسرقة 

ما سبق ذكره. 

 هاني الظفيري
  أدت مشــــاجرة في بر املطالع 
الى دخول شابني جناح مستشفى 
اجلهراء جراء اإلصابات التي حلقت 
بهمــــا، وقال مصدر امني ان بالغا 
ورد الى غرفــــة عمليات الداخلية 
يفيد بوقوع مشاجرة بني مجموعة 
الشباب لينطلق رجال األمن  من 
الى موقع البالغ يتقدمهم العقيد 
صالح الدعاس والذي لعب دورا 
بارزا في فض االشتباك بني الشبان 
الذين وصل عددهم ١١ شابا، حيث 
مت ضبط جميع املتشاجرين غير 
املصابني، واحتجاز البقية، وكشفت 
التحقيقات عن ان بداية املشاجرة 
كانت بسبب استهتار احد الطرفني 
وإقدامه على االستهتار مبركبته 
بالقــــرب من مخيم الطرف الثاني 
ومت نقل املصابني الى املستشفى 
واصطحاب تقارير طبية وسجلت 

قضية. 

 جثة متعاط في «هامر»
  ومصرع آخر في الروضة

 مباراة تكلف شابين 
بالك بيري و١٠٠ دينار

 مشاجرة شبابية
  في بر المطالع

 «الداخلية» اختتمت ورشة العمل حول العنف النوعي ضد المرأة

 لغم في المطالع وسرقة ١٥٠٠ دينار في المباركية
 هاني الظفيري

  تعامل رجال هندسة اجليش 
صباح أمس مـــع بالغ يتضمن 
العثـــور على لغم ومتكن رجال 
«الهندسة» من التعامل مع اللغم 

والذي يرجح انـــه من مخلفات 
الغزو، وكانت عمليات الداخلية 
أمـــن اجلهراء عن  أبلغت مدير 
وجود لغم فـــي منطقة املطالع 
ليقوم مدير أمن اجلهراء العميد 

محمد طنا بوضع حراسة على 
موقع اللغم حلني التعامل معه.

  من جهته، أبلغ مواطن ميتلك 
محال للمالبس في املباركية عن 
قيام مجهول بكسر محله وكسر 

جتوري وسرقة ١٥٠٠ دينار من 
خزينة احملل وســـجلت قضية 
ســـرقة وانتقـــل رجـــال األدلة 
اجلنائية لرفع البصمات متهيدا 

لضبط املتهم. 

 محمد الدشيش
  واصل رجال مديرية أمن األحمدي والتي يرأسها 
اللواء عبدالفتاح العلـــي مالحقتهم لتجار املواد 
املسكرة، ومتكن رجال حملة كانت تقام بإشراف 
الرائد فالح الهزيلي من ضبط وافد آسيوي عثر 

بحوزته على ١٢٧ زجاجة خمر محلية.
  وقال مصدر امني ان الرائد فالح الهزيلي اخضع 
اآلســـيوي للتحقيق ليعترف بأنه اشـــترى هذه 

اخلمور بســـعر دينارين لـــكل زجاجة وانه كان 
بصدد توزيعها على عمال بناء. واضاف املصدر 
ان اللواء عبدالفتاح العلي أمر بإحالة اآلسيوي الى 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات وارفاق املضبوطات 
التي عثرت بحوزته الى جانب محضر التحقيقات 
األولية والتي تضمنت شـــراء املتهم للخمور من 
وافد آخر حيث مت ضبط الوافد الكوري الذي ابلغ 

اآلسيوي املوقوف عن بيع اخلمور له.

 ١٢٧ زجاجة خمر محلية من األحمدي إلى «المكافحة»

 إثيوبية تتهم شرطيًا باالعتداء عليها
  و«الرقابة والتفتيش» تحقق في الواقعة

 هاني الظفيري
  علمت «األنباء» ان شــــــرطيا احتـــجز في 
ســـجن النزهة الرتكـــابه فعـــال فاضحا بحق 
وافـــدة إثيوبية كانت محتجـــزة داخل نظارة 

مخفر النقرة.
  وقال مصــدر امنـــي ان نزيالت في نظارة 
املخفر أبلغن رئيس املخفر املقدم بدر الناصر 
عن ان الشـــرطي أخرج اإلثيوبية والتي كانت 

موقوفة على ذمة تغيب ومن ثم صدر منه فعل 
فاضح على مرأى من النزيالت.

  وأشار املصدر األمني الى ان املقدم الناصر 
استمع الى إفادات املجني علــيها والتي أكدت 
الواقعة ليعيد التحقيق مع الشـــرطي والذي 
أقر بارتكابه الواقعة لتتم إحالته الى «الرقابة 
والتفتيش» متهيدا الستكمال التحقيقات معه 

ومن ثم إحالته الى النيابة. 

 أمير زكي
  علمت «األنباء» ان املواطن املتهم بقتل صهره 
في منطقة الفردوس سلم نفسه وأداة اجلرمية 
الى مخفر األندلس وذلك في ساعة متأخرة من 

مساء أول من امس.
  وقـــال مصدر امني ان القاتـــل أكد ان هناك 
خالفات بني شـــقيقته وزوجها وعلى اثر هذا 
اخلالف غادرت شقيقته منزل زوجها حيث حضر 
زوجها وطالب بان تعـــود الى منزل الزوجية 
عنوة، واضاف املتهـــم انه دخل في نقاش مع 

نســـيبه وتطور النقاش الى تشابك باأليدي، 
حيث سارع الى ســـالح ناري كان يحتفظ به 

وأطلق عدة أعيرة نارية.
  ومضى املصدر األمني بالقـــول ان املتهم قدم 
لرجال األمـــن الســـالح املستخدم وعليه متت 
احالته الـــى نيابة الفروانـــية والتي وجـــهت 
الـــى املتهم تهمة القــتل العمـــد، وجار معرفة 
ما إذا كان ما حــدث قتـــال عــمدا مع ســــــبق 
إصرار وترصد أم فقط قتال دون سبق إصرار 

وترصد. 

 أكد أن القتيل اعتدى عليه بالضرب

 المتهم بقتل صهره سلم نفسه وأداة الجريمة
  وبرر جريمة القتل بالدفاع عن النفس

 العوضي يعين  الدريعي مديرًا لمباحث األحمدي
 قال مصدر امنـــي ان وكيل وزارة الداخلية

  املســـاعد لشـــؤون األمن اجلنائـــي اللواء 
عبداحلميـــد العوضـــي اجرى حركـــة تدوير 
محـــدودة وقام بنقل مدير مباحث محافظة مبارك 
الكبير العقيد وليد الدريعي الى منصب مدير 

مباحث األحمدي والذي كان يشــغله العقـــيد 
عادل احلمدان والذي مت توقيفه عن العمل بقرار 
من وزير الداخلية على هامـــش قضـــية مقـــتل 
املواطن محمد عزاي املطيري جراء التعذيب في 

مخفر االحمدي. 

 «اإلدارية» تقضي بأحقية محام بالبلدية في الترقية إلى الفئة «أ»

 «الجنايات» تبرئ مواطنًا من تهمة سرقة وسلب

 محكمة االستئناف تلزم شركة بـ ٢٫٣ مليون دينار
  لصالح شركة أصول لالستثمار

 قضت الدائرة اإلدارية باحملكمة الكلية 
بأحقيـــة محام ببلدية الكويت في الترقية 
إلى درجـــة محام فئة «أ» وما يترتب على 
ذلك من آثار أخصها استحقاقه للعالوات 
واملكافآت والفروق املاليـــة املترتبة على 

الترقية واملزايا الوظيفية.
  وترجع وقائع هذه الدعوى إلى أن املدعي 
أقام دعواه طعنا على قرار وزاري صدر من 
وزير الدولة لشؤون البلدية متضمنا إغفال 
حقه في الترقية رغم توافر كافة الشروط 
املســـتحقة فيه، خاصة أنه منى إلى علمه 
أن ذلك كان بسبب تقارير الكفاءة حيث لم 

يحصل فيها على درجة «امتياز».
  وإزاء ذلك طعن املدعي على تلك التقارير 

التي لـــم يوقع عليـــها ولــم يعـــلـــن بـــها من األصـــل، 
وبالتبعيـــة طعن في القرار الـــوزاري الذي أغفل حقه في 

الترقية.

  وتعليقا على احلكم صرح احملامي نواف 
ســـاري املطيري وكيل املدعي بأن احلكم 
الصادر في هذه الدعوى قد تفهم حقيقة دفاع 
املدعي وطلباته وطبق صحيح القانون. وأكد 
أن تقارير كفاءة املوظف ال تسير حسب أهواء 
جهة اإلدارة وإمنا حتكمها معايير وشروط 
قررها ديوان اخلدمة املدنية في نصوصه 
وأحكامه. مضيفا أن هذا هو ما انتهى إليه 
احلكم بقضائه بأحقية احملامي في الترقية 
رافضا كافة ما أبدته جهة اإلدارة من دفاع 
كان الهدف منه إهدار حقوق هذا احملامي. 
مردفا أن احلكم قد أعاد حقوق املدعي وقضى 
بترقيته كما ألغى تقارير الكفاءة املنسوبة 
إليه نظرا ملخالفتها لصحيح الواقع وعدم 
قانونيتها. وأضاف املطيري أن القضاء الكويتي الشـــامخ 
هو احلصن احلصني واملالذ األخير الذي يلجأ إليه املواطن 

واملقيم إلنصافه وإعادة حقوقه.

 قضت الدائرة اجلزائية احلادية عشـــرة 
باحملكمة الكلية ببراءة مواطن من تهمة السرقة 

مبنطقة مواقف األكوابارك.
  كان دفاع املتهم احملامى فيصل عيال العنزي 
الذي مثل املتهم خالل جلسة سابقة قد دفع 
ببطالن االستيقاف والقبض الواقع على موكله 
وما تال ذلك من إجـــراءات النتفاء مبرراته، 

وعدم توافر ما يسوغه قانونا.
  وقال: إنه من املقرر بقضاء محكمة التمييز 
ان (االستيقاف إجراء يقوم به رجل الشرطة في 
سبيل التحري عن اجلرائم وكشف مرتكبيها 
ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح 
لرجل الشرطة إذا ما وضع الشخص نفسه 
طواعية منه واختيارا في موضع الريبة والظن 

وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل املستوقف 
للتحري عن حقيقته عمال بحكم املادة ٥٢ من قانون االجراءات 

واحملاكمات اجلزائية).
  كما دفع ببطالن اإلقرار املنسوب صدوره 
ملوكلـــه وتلفيـــق االتهام من قبـــل ضابط 
الواقعـــة وخلو األوراق مـــن ثمة دليل على 

إدانة موكله.
  وتعقيبا على احلكم أشاد احملامى فيصل 
عيال العنـــزي أننا في ظل القضاء الكويتي 
العادل ال نخشى من االتهامات الباطلة مادام 

هناك قضاء عادل.
  وتخلص الواقعة فيما جاء ببالغ املجني 
عليه من أنه في أحد الليالي ركن ســـيارته 
مبواقف األكوابارك مبنطقة شرق وحال عودته 
إليها اكتشف سرقة مبالغ مالية وهاتف نقال 
وجهاز كمبيوتر (البتوب) وإثباتات شخصية 
تعود ملكيتها للمجني عليه عن طريق كســـر زجاج السيارة 

األمامي.

 قضت الدائرة اإلدارية مبحكمة االستئناف 
برئاسة املستشار يوسف شمس وعضوية 
املستشـــارين نايف املطيري وصادق بالل 
برفض االستئناف وتأييد احلكم املستأنف 
وألزمت املستأنفة باملصروفات شاملة أتعاب 

احملاماة.
  وفـــي التفاصيـــل أقامت شـــركة أصول 
لالســـتثمار ضد إحدى الشـــركات الكبرى 
دعـــوى بطلب إلزامها بأن تـــؤدي لها مبلغ 
٢٫٣٠٩٫٣٥٢/٦٧١ دينـــار مـــن خـــالل وكيلها 
مجموعة طاهر القانونية وذلك على ســـند 
مديونيتها بذلك املبلغ مبوجب سند إذني، وإذ 
امتنعت عن السداد فاقامت املستأنف ضدها 
تلك الدعوى وقضت محكمة أول درجة بإلزام 

الشركة املستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضدها املبلغ املذكور 
واملصروفات واتعاب احملاماة الفعلية.

  استأنفت الشـــركة احلكم وحضر وكيل 
املستأنف عليها احملامي خالد طاهر اخلطيب 
وطلب تأييد احلكم املستأنف ألسبابه وشرح 
ظـــروف الدعوى وحدود التزام املســـتأنفة 
وأسست محكمة االستئناف حكمها على أن 
البني أن السند موضوع الدعوى اشتمل على 
كل البيانـــات الواردة باملادة ٥٠٦ من قانون 
التجارة إال أن املستأنفة لم تقم بسداده بحجة 
وجود عالقة بني ذلك السند وعقد االتفاقية 

املبرمة بينها واملستأنف عليها.
  وأضاف احملامي اخلطيب أن أوراق الدعوى 
قد خلت من وجود تلك العالقة مما يشير إلى 
أن السند االذني منبت الصلة عن عقد االتفاقية 
ويكون طلب ندب اخلبير في الدعوى يقصد 
منه إطالة أمد التقاضي مما يتعني االلتفات عنه، وعليه قضت 

احملكمة باحلكم السابق.

 احملامي خالد اخلطيب 

 احملامي فيصل عيال العنزي 

 في دعوى المواطنة التي تعرضت لهتك عرض في فندق بالبحرين

 تأجيل نظر مقتل  مدرسة المهبولة لجلسة ٢٠ مارس

 المحكمة تدخل الفندق كشريك في الجريمة بإخفاء معالم الجريمة

 عرض ٨ من المتهمين بتعذيب الميموني على قاضي التجديد اليوم
 قررت الدائرة اجلزائية مبحكمة االستئناف 
أمس برئاسة املستشار علي الدريع وعضوية 
املستشارين عبداهللا اجلاسم وعزت أبو اخلير 
في حضور رئيس أمناء سر الدوائر اجلزائية 
مشعل الشمري تأجيل نظر دعوى جرمية 
قتل منطقة املهبولـــة التي راحت ضحيتها 
مدرسة كويتية جللســـة ٢٠ مارس لورود 
تقرير اللجنة البرملانية املتعلق بوفاة مواطن 

جراء التعذيب.
  كان دفاع املتهم احملامي خالد العنزي خالل 
جلسة األمس قد طلب من احملكمة السماح 
بضم نســـخة من تقرير اللجنة البرملانية 
التي حققت في وفـــاة املواطن محمد غزاي 
امليموني الذي لقي حتفه جراء التعذيب على 

أيدي رجال املباحث مقررا أن أحد الضباط املتهمني في قضية 
امليموني هو نفسه الذي حقق مع موكله.

  وقـــد قضت محكمة أول درجة بإعـــدام املتهم، كما قضت 
بحبســـه ثالث سنوات مع الشـــغل والنفاذ عن تهمة حيازة 
سالح وذخيرة بدون ترخيص وحبسه ستة أشهر مع الشغل 

والنفاذ عن تهمة مقاومة رجال األمن.
  من جانب آخر ميثل اليوم ثمانية متهمني 
في قضية تعذيب املواطن املطيري أمام قاضي 
التجديد وذلك لتمديد حبسهم بالسجن املركزي 
أو اإلفراج عنهم حلني حتديد جلسة للقضية 
أمام محكمة اجلنايات علمـــا بأن االتهامات 
األولية جلميع املتهمني الـ ١٦ هي تهمتان فقط 
األولى القتل العمـــد والثانية قبض وحجز 
مع تعذيب إذ التـــزال النيابة العامة حتقق 
في القضيـــة ولم تغلق ملف القضية نهائيا 
بعد أن ضمت ملف شـــكوى تعذيب املواطن 
صياح الرشيدي مع هذه القضية باإلضافة 
إلى شـــكوى احملامي محمد منور في نفس 

القضية أيضا.
  ووفقا ملصادر مطلعة فـــإن قضايا تعذيب مباحث أخرى 
ستظهر إعالميا في الفترة املقبلة بعد أن طلب دفاع املتهم بقتل 
املدرسة في املهبولة تقرير اللجنة البرملانية مبقتل املواطن 
املطيـــري نظرا لضلوع أحد املتهمني وهو املالزم أول (ع.ع.) 

في تعذيب املتهم بجرمية املهبولة وإجباره على االعتراف.

 قررت محكمة اجلنايات البحرينية أمس 
برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية 
القاضيني علي الكعبــــي وعلي الظهراني 
وبحضور أمني سر اجللسة هيثم املسيفر، 
تأجيل نظر قضية مواطنة كويتية تعرضت 
لهتك عرض باإلكــــراه أثناء تواجدها في 
أحد الفنادق الشهيرة بالبحرين الستكمال 
دراستها اجلامعية جللسة ٢٦ فبراير إلعالن 
الفندق. وخالل جلسة األمس طلب احملامي 
عبد احملســــن القطان بصفته وكيال عن 
املجني عليها إدخال الفندق خصما ثانيا في 
القضية كونه تستر على القضية وأخفى 
معالم اجلرمية وقام بتنظيف مكان اجلرمية 

ومسح آثارها من الغرفة.
  وأضاف أن قيام الفندق بإحضار أحد 
موظفيه على أنه رجل امن محقق وإجبار 
موكلته على القيام بالتوقيع على تنازل 
مكتوب باللغة االجنليزية يعتبر حتايال 
وانتحال صفة رجال مباحث وهذا ما يجعل 
الفندق شريكا أساسيا في اجلرمية التي 

وقعت ضحيتها موكلته.
  وشــــرح القطان تفاصيل الواقعة كما 
نقلتها موكلته له أنه وبعد وصولها إلى 
البحرين وإقامتها بأحد الفنادق الشهيرة في 
املنامة ولدى عودتها إلى غرفتها بعد يوم 
دراسي سمعت طرقا على الباب ففتحته 

وشاهدت شخصا يرتدي زي العاملني في 
الفندق، وأضافت أنها قبل أن تسأله عن 
ســــبب مجيئه تهجم عليها وأغلق الباب 
ومزق مالبسها وبسبب مقاومتها وصراخها 

واستغاثتها هرب اجلاني.
  وحضر إليها بعض املسؤولني لتهدئتها 
وملعرفة سبب اســــتغاثتها فأبلغتهم مبا 
حدث معها وأعطتهم أوصاف اجلاني ومت 
التعرف عليه، وطالب القطان إنزال أقصى 
العقوبة اجلزائية في القانون البحريني 
على املتهم كما طلب االستماع إلى الشهود 
وادعى مدنيا مببلغ ٥٠٠١ دينار على سبيل 

التعويض املؤقت. 

 احملامي خالد العنزي 

 احملامي نواف ساري املطيري 


