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 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 قـــرر عدد من احملامني التجمع واالعتصام أمام مقر جمعية احملامني بوقفة احتجاجية يوم اخلميس 
املوافق ١٠ اجلاري الســـاعة الواحدة ظهرا مهيبني مبجلس الوزراء واجلهات املعنية بالدولة واملواطنني 
والســـلطة التشـــريعية الكرام الى التضامن معهم وذلك لتمكينهم من تلبية مطالبهم املتمثلة في اقرار 
كادر احملامني على ضوء الدراسة املقدمة من اجلهاز التنفيذي لدعم العمالة انصافا بنا حتى نتمكن من 

اداء دورنا على أكمل وجه احقاقا للحق ودفاعا عن احلريات وكرامة الوطن.
  وتتكـــون اللجنـــة املنظمة للتجمع من احملامني: علـــي محمد العلي، احمـــد القحطاني، عبدالرحمن 

الطاحوس وعبداهللا العالج. 

 محامون يقررون االعتصام أمام جمعية المحامين الخميس للمطالبة بكادرهم

 طبيب نفسي ينجح في إقناع طالب كويتي
  بالعدول عن االنتحار قفزًا من سطح الجامعة

 مواطنة تدهس امرأتين في المستشفى 

 هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
  اضطـــرت ادارة جامعـــة خاصة الى االســـتعانة 
بطبيب نفسي وذلك القناع احد طلبتها بعد تلويحه 
باالنتحار قفزا من سطح اجلامعة. ووفق مصدر امني 
فإن الطبيب النفســـي وبعد محاوالت استمرت زهاء 
الســـاعة متكن من اقناع الطالب بالعدول عن تهديده 
والنزول من السطح، حيث كان يقف مهددا بالقاء نفسه 
فـــي حال اقترب احد منه. وقال مصدر امني ان ادارة 
اجلامعة ابلغت عمليات وزارة الداخلية صباح امس 

عن ان طالبا كويتيا (١٩ عاما) يعاني من اضطرابات 
نفســـية هدد باالنتحار قفزا من اعلى سطح اجلامعة 
حيث يدرس، ومبجرد تلقي البالغ سارع رجال االمن 
والدوريـــات الذين لم يتمكنوا مـــن ثني الطالب عن 
تهديده لتتدخل بعدها ادارة اجلامعة وتقوم باستدعاء 
الطبيب النفسي الذي كان يقوم بعالج الطالب الذي 
يعاني من وساوس قهرية واكتئاب، والذي متكن من 
اقناع الطالب بالنزول. هذا وسجلت قضية شروع في 

االنتحار في مخفر الساملية. 

  أمير زكي ـ عبداهللا دشيش
  أدخلت مواطنتان الى املستشفى األميري ووصفت 
حالتهما باخلطرة، وذلك اثر تعرضهما للدهس في 
مواقف املستشــــفى. وقال مصدر أمني إن مواطنة 
كانت تقود سيارتها دون أن تلتفت الى مرور سيدتني 

لتدهسهما خطأ، وسجلت قضية دهس وإصابة.

  على صعيد آخر، نقلت الى ادارة الطب الشرعي 
جثتان إليراني (٤٦ عاما) وهندي (٤٣ عاما) ملعرفة 
سبب وفاتهما في غرفتني يقيمان بها في الصليبية 
واجلليــــب، وأمر وكيال نيابة اجلهــــراء والفروانية 
بتســــجيل الوفاة باعتبارها طبيعية حلني االنتهاء 

من تقرير الوفاة.  

 معلمة ابتدائية تتهم المديرة والمساعدة 
  بتزوير كشوف الحضور واالنصراف في المدرسة

 هاني الظفيري
  في واقعة شديدة الغرابة اتهمت معلمة في مدرسة ابتدائية 
كال من مديرة املدرســـة ونائبة مديرة املدرسة بالتالعب في 
كشـــوف احلضور واالنصراف، وأصـــرت على تقدمي بالغ 
الى رجال مخفـــر العدان وحملت القضية عنوان تزوير في 
محرر رسمي، متهيدا للتحقيق مع املديرة ونائبتها فيما هو 

منسوب إليهما.
  وقال مصدر أمني إن املعلمة (مواطنة) تقدمت الى مخفر 
العدان عصر امس وقالت انه حينما حتققت من أسباب اخلصم 
من راتبها تبني لها أن سببه وجود تسجيل أيام غياب صادرة 
بحقها وفق كشوف احلضور واالنصراف في املدرسة وهو 
األمر املنافي للواقع بحســـب ادعائها وعليه تقدمت ببالغها 

تطعن في الكشوفات متهمة املديرة ومساعدتها بتزويره.
  واضافـــت املعلمة في بالغها ان مـــا زاد من الكارثة التي 
حلقت بها ان عددا كبيرا من املدرســـات والهيئة اإلدارية لم 
يخصم من راتبهن رغم عدم التزامهن باحلضور يوميا مؤكدة 
على أن املديرة ومســـاعدتها تقومان بالتالعب في كشـــوف 
احلضور واالنصراف ســـواء بالنسبة لها أو لبقية عضوات 
الهيئة االدارية مبررة استهدافها من قبل الناظرة لكونها ال 

جتيد التملق لها وال ملساعدتها. 

 الدوسري: «تحقيق الشخصية» في منطقة شرق تعمل مساء 
الستقبال مخالفي قانون اإلقامة ممن ال يحملون وثائق سفر 

 مواطن يتهم جاره بإطالق النار عليه 
  ومحاولة اختطافه والجار ينفي: «كاذب!»

  هاني الظفيري
  ادعى مواطن بتعرضه إلطالق 
نار على يد جاره والشــــروع في 
خطفه، اال أن املدعى عليه نفى بشكل 
قاطع أيا من تلك االدعاءات، مؤكدا 
أن ما ادعى به جاره غير صحيح، 
وانه سيحتفظ بحقه القانوني في 
مالحقة املجني عليه جنائيا بتهمة 
البالغ الكاذب ومحاولة إحلاق أذى 

بالغ به. وقال مصدر أمني ان مواطنا 
في العقد الثالث من العمر استنجد 
بعمليات وزارة الداخلية، مشيرا الى 
ان جاره أطلق صوبه عدة أعيرة 
نارية من مسدس، مشيرا الى ان 
جاره اعترض طريقه أثناء خروجه 
من منزله في منطقة الواحة. وأضاف 
املصدر: انتقل رجال األمن الى موقع 
البالغ ولم يرصد رجال األمن أي 

آثار إلطالق النار، وعليه مت نقل 
املبلغ الى مخفر الواحة واستدعاء 
املدعى عليه الذي نفى الواقعة ونفى 
حيازته ألي سالح، معترفا بوجود 
خالفات بينه وبني جاره، اال أنه لم 
يتوقع أن يدعي اُملبلغ مبثل هذه 
القضية اخلطيرة. هذا، وأحيلت 
القضية الى االختصاص الستكمال 

التحقيقات بشأنها. 

 تنفيذا للمكرمة االميرية مبنح 
الوافدين املخالفني لقانون اإلقامة 
مهلة أربعة شهور للمغادرة التي 
بدأت في األول من الشهر اجلاري 
وتستمر حتى الثالثني من يونيو 
القادم وحتى دون احلصول على 
أي موافقات أو حتقيق من أي جهة 
واخلروج من جميع املنافذ البرية 
والبحرية واجلوية، أو دفع الغرامات 
املقــــررة وتعديــــل وضعه وفق 
االشتراطات املطلوبة ودفع قيمة 
املخالفة وهي املهلة التي اصدر بها 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ أحمد احلمود قرارا 
تنفيذيا بذلك حيث شكل مدير عام 
اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية اللواء 
د.فهد الدوسري فريق عمل بإشراف 
مساعد املدير العام العميد عدنان 
باقر وبرئاسة مدير إدارة حتقيق 
العقيد  الشخصية والبحث اآللي 
د.حامد اخلالدي الستقبال الوافدين 
املخالفني للقانون الذين ال يحملون 

 تنفيذًا للمكرمة األميرية وقرار الحمود بمنح ٤ شهور لتعديل األوضاع أو المغادرة

 أصغر ضحايا حادث انهيار منزل الجهراء
  عمره شهر ونصف ومصاب بـ «نزيف بالمخ» 

 هاني الظفيري
  اليزال أصغر ضحايا حادث انهيار سقف 
املنزل باجلهراء يرقد في غرفة العناية الفائقة 
بعد ان قرر األطباء االشتباه بإصابته بنزيف 
باملخ، وقال مصدر طبي لـ «األنباء» ان الرضيع 
البالغ من العمر شهرا ونصفا كان من بني ٧ 
ضحايا ادخلوا مستشفى اجلهراء في وقت 
متأخر من مســـاء اول من امس بعد انهيار 

سقف صالة املنزل فوق رؤوسهم.
  وأوضح املصدر ان الضحايا الستة جميعهم 

من أسرة واحدة خرجوا من املستشفى امس 
بعد عالجهم فيما أبقى األطباء على الرضيع 
حتت العناية الفائقة لإلصابة اخلطرة التي 

حلقت به.
  وكانت «األنباء» قد انفردت في عددها أمس 
بنشر خبر حادثة انهيار سقف املنزل والذي 
أدى الى اصابة ٧ أفراد من أســـرة واحدة (٥ 
سيدات ورجل وطفل رضيع)، وقال املصدر 
ان احلادثة نتجت عن سقوط كتلة من طابوق 
جيري في واجهة املنزل، وتقدر زنتها بنحو 

طن، وقد سقطت فوق سقف الصالة املصنوع 
من الكيربي والذي لم يتحمل ثقل السقوط 
فانهارت على من كان حتته ليؤدي الى اصابة 

جميع من كانوا حتته.
  وكان عدد من جيران املنزل قد ســـاهموا 
في إخراج الضحايا، كما حضر رجال مركز 
اطفاء اجلهراء وشرعوا في البحث عن ضحايا 
محتملني، كما حضر عـــدد من رجال األمن 
الدعاس وســـجلت  العقيد صالح  يتقدمهم 

قضية. 

 أحد سكان املنزل محاطا بكتل من طابوق اجليري دخلت املنزل بعد االنهيار  واجهة املنزل التي انهارت فوق سقف صالة الكيربي 

 ٣ سلبوا ٢٠٠ دينار 
من مصري

 هاني الظفيري
ــلب  ــبان على س ــدم ثالثة ش   اق
ــالح  وافد مصري حتت تهديد الس
ــتيالء  ــة الصليبية واالس في منطق
على ٢٠٠ دينار منه وسجلت قضية. 
ــبان  وقال مصدر امني ان ثالثة ش
ــاء امس على سلب وافد  اقدموا مس
مصري يعمل حارسا الحد املشاريع 
ــة الصليبية  ــي منطق ــائية ف االنش
ــة ٣ حيث قام  ــدا خلف قطع وحتدي
ــكينا على رقبة  ــبان بوضع س الش
ــد املصري بعد ان اعتدوا عليه  الواف
ــتيالء على محفظة  بالضرب واالس
ــل املبلغ  ــت حتم ــي كان ــوده الت نق
ــجيل قضية  ــور وعليه مت تس املذك

حملت مسمى السلب بالقوة. 

 المتهمون بقتل الميموني أنكروا جميع االتهامات أمام المحكمة
  وتأجيل القضية لجلسة ٥ أبريل المقبل الستدعاء اللواء العوضي 

 «التمييز» تلزم «التعليم العالي» 
  بمعادلة شهادة من جامعة لبنانية

 عقدت الدائرة اجلزائية باحملكمة 
الكليـــة أمس أولى جلســـاتها لنظر 
القضية التي شغلت الرأي العام في 
الكويت على مدى األسابيع املاضية 
وهي قضية تعذيـــب املواطن محمد 
غـــزاي امليموني داخـــل أحد مخافر 
الشـــرطة والذي أدى إلى وفاته من 
جراء ذلك وقـــد حملت القضية رقم 

.٢٠١١/٤٨
  وقد عقدت اجللسة برئاسة املستشار 
عادل الصقر وعضوية املستشارين 
أحمد أبو العمامي وخالد عبد الوهاب 
وأمانة سر هشام سماحة في حضور 
عدد غير مسبوق من احملامني وأهالي 
املتهمني ورجال الصحافة واإلعالم. 
فيما جتمهر عدد من أســـرة الراحل 
محمد غزاي امليموني أمام قصر العدل 
أمس مطالبني بتطبيق أقسى العقوبات 

بحق املتهمني والقصاص.
  وقد أمرت احملكمة بتأجيل نظر الدعوى جللسة ٤/٥ الستدعاء 
اللواء عبداحلميد العوضي لالســـتماع إلى شـــهادته وسداد 
رسوم الدعوى املدنية. وقد أحضر املتهمون احملبوسون من 
السجن املركزي في حراسة أمنية مشددة كما حضر املتهمون 
املخلى سبيلهم (م.س.) و(م.ه.) و(ي.ع.) ولم يحضر املتهم 
السابع عشـــر (ح.ع.) وقرر محاميه أنه محجوز مبستشفى 

الطب النفسي.
  وقد سألت احملكمة املتهمني عن التهم املسندة إليهم ومنها: 
استعمال القسوة مع املجني عليهم امليموني واجلار اهللا وصياح 
وعودة وتعذيب امليموني حتى املوت فأنكر املتهمون جميعا 
االتهامات املســـندة إليهم وقرر أحد املتهمني (م.ع.) أنه لم ير 

املجني عليه امليموني أبدا ولم يتعرض له بشيء.
  وطلب احملامون إخالء سبيل املتهمني بأي ضمان تراه احملكمة، 
كما طلب البعض منهم جعل اجللســـة ســـرية حتى ال نترك 

الفرصة ألي شخص لتشويه هؤالء 
األفراد الذين ينتمون إلى مؤسســـة 
أمنية هامة حتى ال حتدث بلبلة وعدم 

ثقة في اجلهاز األمني.
  وقرر دفاع املتهم الثامن (ح.ف.) 
أن موكلـــه كان خـــارج البالد وقت 
وقوع الواقعة ولم يكن له أي ارتباط 
بالواقعة من أي نوع. كما قرر دفاع 
املتهم التاسع أن موكله انتهى دوره 
عند تسليم املجني عليه (امليموني) 
إلى السلطات املختصة ولم يكن له 

يد في تعذيبه.
  بينما قرر دفاع املتهم العاشر أنه 
ليس من املنطقـــي أن نحبس متهما 
ملجرد وجوده في مكان الواقعة ولم 
يكن له أي دور فيها، وطالب بإخالء 
سبيل موكله بأي ضمان تراه احملكمة 
حيث انه مواطن كويتي ال يخشى من 
هروبه أو تأثيره على سير الدعوى 

كما أن املتهم بريء حتى تثبت إدانته.
  من جهته قرر دفاع املتهم احلادي عشـــر أن املتهم له ابنة 
مت إجراء ثـــالث عمليات جراحية لها وهي مريضة في حاجة 
إلى وجود والدها معها، الســـيما أن النيابة العامة لم تســـند 
له أي جرم واحد ألنه لم يشـــارك في أي ضبط أو تنفيذ ألنه 
رجل إسناد ومت استدعاؤه علة أنه شاهد وهو محبوس منذ 

شهرين بال جرمية.
  أما دفاع املتهم الرابع عشر فقد قرر أن موكله لم يتعرض 
للمجني عليه امليموني بسوء، بل إنه هو الذي قام باستدعاء 
اإلســـعاف عندما شـــعر بتعب املجني عليه. وقد تطوع أحد 
احملامـــني للدفاع عن املتهم الثامن عش ر(ك.م.) وهو بنغالي 
اجلنسية. وعندما سألته احملكمة عما إذا كان قد ُأمر بتعذيب 
امليموني من قبل أحد الضباط أنكر، واملتهمون بالقضية يبلغ 

عددهم ٢٠ شخصا. 

 رفضت غرفة املشورة مبحكمة 
التمييز طعن وزارة التعليم العالي 
على حكمي أول درجة واالستئناف 
القاضيني بإلزامها االعتراف بشهادات 
مواطن حاصل على درجتي املاجستير 
والدكتوراه من جامعة جنان مبدينة 

طرابلس اللبنانية.
  أقـــام املدعـــي دعـــواه مبينا أن 
اجلامعة املانحة مرخص لها مبوجب 
املرســـوم رقم ١٩٩٩/١٩٤٨ ثم صدر 
مرسوم باعتماد الشهادات املمنوحة 
فيها كما أنه معترف بها من وزارة 
التربية والتعليم العالي استنادا إلى 
املرسوم الصادر بترخيصها فضال عن 
كونها عضوا عامال باحتاد اجلامعات 
العربية، مضيفا أنه قدم جلهة عمله 
الشـــهادتني احلاصل عليهما والتي 
بعثت بهما إلى الوزارة بكتاب التمست 
فيه معادلتهما وفق درجتها بدولة 

الكويت إال أن جهة اإلدارة التزمت الصمت مبا يجعل سكوتها 
قرارا سلبيا باالمتناع عن املعادلة باملخالفة للواقع والقانون، 

ما دعاه إلقامة تلك الدعوى.
  وذكـــر وكيل املدعي احملامي عبداهللا الكندري أن احملاكم 

الثـــالث (أول درجة واالســـتئناف 
والتمييز) التفتت إلى دفوعه حول 
اعتراف التعليم العالي اللبناني بتلك 
الشـــهادات فضال عن ان املستندات 
واملراســـالت تؤكد أنه معترف بها، 
مبينا أن احلكم أكد أن جهة اإلدارة 
لم تقدم ما يدحض ما حفلت به تلك 
الدعوى من مستندات تؤكد اعتماد 
شهادة الدكتوراه من جهة املصدر وهي 
شهادات صحيحة ومصدقة من سفارة 
الكويـــت في بيروت، فمن ثم يكون 
القرار املطعون فيه قد صدر مخالفا 
للواقع والقانون ما يتعني إلغاؤه مع 

ما يترتب عليه من آثار.
  وأشـــار الكندري إلـــى أن نيابة 
التمييز أودعـــت رأيها الذي قررت 
فيه أن القرار اإلداري قد صدر مخالفا 
للواقع والقــــانون ما يتعني إلغاؤه، 
في وقت لفتت فيـــه إلى أن احلكم 
املطعون فيه أقر بصـــحة الشـــهادات التـــي حصل عليها 
الطالب من اجلامعة املشار إليها ومــــن ثم فإن النعي بـــــهذا 
الســـبب ال يعدو أن يكون جدال ال يجوز إثارته أمام محكمة 

التمييز.
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 د.فهد الدوسري 

وثائق سفر أو بطاقات شخصية 
وعمل بصمــــة تعريفية لهم. وقد 
ذكر اللواء الدوسري ان ادلفريق 
بدأ عمله باستقبال اعداد كبيرة من 
الوافدين املخالفني في  املراجعني 
قسم حتقيق الشخصية والبحث 
الكائن  العاصمة  اآللي حملافظــــة 
بشــــارع خالد بن الوليد مبنطقة 

الشــــرق، حيث مت عمــــل بصمة 
تعريفية لهم، كما مت اســــتخراج 
اوراق لتسهيل عملية مغادرتهم 

وفق االجراءات القانونية.
  وأضاف اللواء الدوســــري أن 
الفريق املكلف باستقبال الوافدين 
املخالفني يبدأ عمله في الســــاعة 
الثالثــــة عصرا في مبنى قســــم 
حتقيق الشخصية والبحث اآللي في 
العاصمة وحتى الساعة السابعة، 
حيث يقوم بعمل بصمة تعريفية 
للوافــــد ملعرفة اســــمه احلقيقي 
وبياناته والتأكد من كونه مطلوبا 
لقضايا مدنية او جنائية أو السباب 
اخرى، مشيرا الى ان االدارة العامة 
لالدلة اجلنائية قد جندت جميع 
امكانياتهــــا لتنفيذ هــــذه الرغبة 
االميرية السامية ولتفعيل القرار 
الوزاري الذي مينح مخالفي قانون 
االقامة فرصة املغادرة أو تعديل 
اوضاعهم وفقا للشروط والقواعد 

املنظمة لذلك. 


