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 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 صــــرح احملامي عــــادل عبد الهــــادي املوكل عن
  رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية عبداهللا املبارك 
الصباح التعاونية، والذي تقدم باستقالته، بأنه مت 
رفع دعوى قضائية ضد وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمــــل بإلغاء قرار حل مجلس اإلدارة الصادر من 
قبل الوزارة ملخالفة القرار ألحكام القانون وصحيح 
الواقع واحلقيقة. وأضاف العبد الهادي أن االستقاالت 

اجلماعية التي قدمها غالبية أعضاء املجلس جاءت 
نتيجة احتجاج على تأجيل موعد اجتماع اجلمعية 
العمومية والتي كان محددا لها تاريخ ٢٠١١/٣/٨ النتخاب 
أعضاء مجلــــس اإلدارة وذلك دون مبرر قانوني أو 
واقعي ونتيجة لضغوط من متنفذين لصالح قوائم 
أخرى. وعليه مت رفع الدعوى إللغاء هذا القرار لعدم 
وجود محل له بعد أن قــــدم أعضاء مجلس اإلدارة 

استقاالتهم من مجلس إدارة اجلمعية طبقا ألحكام 
املرسوم بقانون رقم (٢٤) الصادر سنة ١٩٧٩ في شأن 
اجلمعيات التعاونية. ومن ثم يكون املجلس مستقيال 
منذ تقدميها بشكل رسمي مما ال يتصور معه إصدار 
قرار وزاري بحل مجلس اإلدارة الذي يعتبر منحال 
بقوة القانون بتقدمي (٥) أعضاء استقاالتهم للوزارة 

وقبل التفكير في إصدار القرار الوزاري. 

 مجلس إدارة جمعية عبداهللا المبارك المستقيل يقاضي «الشؤون»

 أكد خالل مؤتمر صحافي عقده في مجلس األمة أن قضيتهم إنسانية والحلول قادمة

 الحمود: أدعو البدون إلى عدم التظاهر اليوم لمصلحتهم
  والتجنيس المتدرج سيكون أحد حلول قضيتهم اإلنسانية

 سامح عبدالحفيظ
  دعا نائـــب رئيـــس الوزراء 
الشـــيخ احمد  الداخلية  ووزير 
احلمود أبنـــاء فئة غير محددي 
اجلنسية الى عدم التظاهر اليوم 
(اجلمعة) واعدا اياهم بأن وزارة 
الداخليـــة تعمل جاهدة من اجل 
حل قضيتهم، معتبرا انها قضية 
انسانية بالدرجة األولى، محذرا 
في الوقت ذاته من ان تعامل رجال 
األمن ســـيكون مختلفا عن املرة 

األولى التي تظاهروا فيها.
  واضاف احلمود في مؤمتره 
الصحافي الذي عقده في مجلس 
األمة أمس ان التجمع األول الذي 
شـــهدته منطقة تيماء باجلهراء 
قمنا مبنـــح املتظاهرين فترة ما 
بني صالتي الظهر والعصر النهاء 
جتمعهم ولكن غدا ستكون املدة 
أقصر، وعاد احلمود قائال: «هنا 
ال أحـــذر ولكن كلـــي أمل في أال 
يجتمعوا أو يخرجوا في تظاهرات 
ألن هذا األمر سيسيء لكثير منهم، 
وفي املرة األولى قبضنا على ١٠٠ 
شخص وقمنا باخراجهم ولكن 
هذه املرة ســـتكون مختلفة وأنا 
أعلم يقينا ان اعدادا كبيرة منهم 
ال ترغب في اخلروج للشـــارع، 
ورجائي فـــي عدم خروجهم هو 
كوني انسانا غيورا على هذا البلد 
مثلما أبناء هذه الفئة هم غيورون 

ايضا عليهـــا واؤكد ان طلباتهم 
ستتم عن طريق اجلهاز املركزي 
وأنا واألخ صالح الفضالة قائمان 
على حل كل ما يعترض قضيتهم 
ومطالبتهم واحللول قادمة وفي 

أقرب وقت.
  وأكد احلمـــود ان العمل جار 
على قدم وســـاق وخالل الفترة 
القادمة سيلمس البدون إجراءات 

لصاحلهم.
  وأشـــار احلمود الى انه طلب 
تشكيل جلنة من الفتوى والتشريع 
للتحقيق في قضية امليموني وبعد 
االنتهاء من التحقيق نعرض األمر 
على املجلس ورغبـــت في هذه 

«احملايدة» الظهار احلقيقة.
  وعـــن املغردين على التويتر 
قال الوزير احلمود انه مطلع على 
التويتر وهناك جديد في التعامل 
معهم واعطيناهم احلرية كاملة 
مثلما اجتمع أخوة لهم بشرط أال 
يتجاوزوا القانون ونطالبهم بأي 
أدلة فيها جتاوز والبد من دليل.

  وعن الترهيب والترغيب من 
أمن الدولة قـــال الوزير احلمود 
ال يوجد جهاز فـــي الدولة فوق 
القانون ونحن دولة مؤسســـات 
من خالل الدســـتور ولن أرضى 
أو أســـمح ألي كان فـــي وزارة 
الداخلية بأن يهدد أي شـــخص 
وإذا كان هناك جتاوز أنا مستعد 

ولكن بالدليل ولن اسمح بانتهاك 
القانون وباملقابل لن أرضى باتهام 
أي شخص في الداخلية وأيا كان 
منصبه في الداخلية لن أسمح له 

بالتجاوز ولن أتركه مبنصبه.
  وعـــن جتنيس البـــدون أكد 
الوزيـــر احلمـــود ان احللـــول 
ستشمل التجنيس ولكن لنأخذها 
بخطوات ومن يستحق سيكون 
هناك جتنيس في القريب العاجل 
وعن اولويـــات وزارة الداخلية 
قال الوزير احلمود انه سيبتدئ 
بخطوات مهمة وســـنركز على 

إدارات مهمة معينة.
  وعـــن الغاء جهاز امن الدولة 
وفصل التحقيقات والطب الشرعي 

وضمها للنيابة.
  قال الوزير احلمود لدي افكار 
سأطرحها مع النواب وسنتباحث 

حول هذه املواضيع.
  وعـــن خطـــوات اعـــادة ثقة 
املواطنـــني اكد احلمـــود انه قام 
باجـــراءات وتغييـــر طبيعـــة 
التعامل مع املواطنني وأنا واحد 
من مجموعة وسترون تصرفات 
أحسن.. وسنة احلياة لو دامت 
لغيرك ما اتصلت اليك. والبد من 

تغييرات في الوزارة.
  وأضاف احلمود يوجد اخوة في 
الوزارة مخلصون للبلد وسنجلس 

معهم لتحديد نوع التغييرات. 

 تشكيل لجنة من إدارة الفتوى والتشريع للتحقيق في قضية مقتل محمد الميموني

 أحّذر مـن أن تعامل رجـال األمن هذه 
المـرة مـع أي تظاهـرات سـيكون مختلفًا

 ال يوجـد جهاز في الدولة فـوق القانون وأدعـو «المغردين» إلى عدم تجـاوز القانون

 اللواء عبداحلميد العوضي العميد محمد طنا

 وزير الداخلية الشيخ احمد احلمود 

 مصدر أمني: الداعي لتظاهرات البدون «عراقي» 
وسنطلب من «الخارجية» مخاطبة العراق بشأنه

 محمد الجالهمة
  اكد مصدر في وزارة الداخلية ان من قام 
بتوزيع الدعوات الداعية لتظاهر البدون 
على االنترنت اليوم اجلمعة هو شخص 
يخفي اوراقه الثبوتية العراقية ويدعي انه 
بدون وان اجلهات االمنية الكويتية متلك 
اثباتات على انه يخفي جنسيته العراقية 
واقام في الكويت لفترة من الوقت مدعيا 
انه بدون آمال في احلصول على اجلنسية 
الكويتية، وأوضـــح املصدر ان الداخلية 
ستقوم مبخاطبة وزارة اخلارجية الكويتية 
لتقوم بدورها مبخاطبة نظيرتها العراقية 
عبر القنوات الديبلوماسية لتوثيق االوراق 
الثبوتية اخلاصة بالداعي لتظاهرات البدون 
حيث متلـــك وزارة الداخلية جنســـيته 
العراقية واعتباره مواطنا عراقيا يعبث 
بالشـــأن الداخلي الكويتي عبر استغالل 
قضية البـــدون املنظورة امـــام اجلهات 

احلكومية القرارها.
  ومضت املصـــادر بالقـــول إن رجال 

األمن متكنوا فجر امس من القبض على 
٣ أشـــخاص من غير محددي اجلنسية 
أثناء قيامهم بتوزيع منشورات تدعو الى 
التظاهر مساء اجلمعة وأشارت املصادر 
الى ان املنشورات حملت أكاذيب حتريضية 
منها التأكيد زيفا على وجود قتيلني في 
مواجهات تيماء قبل اسبوعني وهو األمر 
الذي ثبت عدم صحتـــه ونفته الداخلية 
يومها بل وحتى عندما دعا مجموعة الى 
التظاهر في مقبرة اجلهراء لتشييع جثماني 
الشخصني الوهميني لم يجدوا شيئا في 

املقبرة.
  وذكرت املصادر ان محاولة تأجيج ابناء 
فئة البدون عبر بـــث االكاذيب واالخبار 
امللفقة ال يصب في صالح خدمة قضيتهم، 
خاصة ان من يقوم بالتحريض شخص 
عراقي ســـتتم مخاطبة وزارة اخلارجية 
العراقية بشأنه وكذلك مخاطبة اخلارجية 
القانونية  البريطانية التخاذ االجراءات 

املناسبة بحقه. 

 اتهام مواطن بضرب خادمه حتى الموت في كبد 
وبراءة عسكريي المخفر واتهامهما بالتقصير

 مصرع طفل مصري
  في ظروف غامضة

  نتيجة سقوط من علو

 مواطنة: طليقي
  سرق وديعتي

 

 مصرع مواطن
  بتصادم وجهًا لوجه

  في بر السالمي

 امير زكي
  هل هناك وحش جديد حاول 
االعتداء على طفل ٩ سنوات ما 
دعا الطفل وهو مصري الى الهرب 
قفزا من الطابق التاســـع ليلقى 
حتفه؟ هذا السؤال املهم يحاول 
رجال ادارة بحث وحتري محافظة 
حولي االجابة عنه فيما قال مصدر 
امني ان هذا االحتمال قائم وهناك 
احتمال آخر ال يقل في قوته عن 
االحتمال االول وهو ان الطفل كان 
يلهو اعلى السطح فسقط اهماال، 
فقد سجلت القضية بشكل مبدئي 
حتت عنوان «شبهة جنائية وراء 

مصرع الطفل املصري».
  وقال مصـــدر امني ان بالغا 
تلقته عمليـــات وزارة الداخلية 
عن سقوط طفل من اعلى بناية 
وبانتقال رجال االمن الى موقع 
البالغ تبني ان الطفل مصري وقد 
سقط من اعلى البناية التي تقيم 

فيها اسرته.

 هاني الظفيري
  اتهمت مواطنة  زوجها السابق 
وهو كويتي بسرقة ٣٠٠٠ دينار 
من حســـابها لتتجه على الفور 
الى مخفر تيماء وتسجل قضية 
ضد طليقها بعنوان التزوير في 

محرر بنكي.
  تفاصيل الواقعة التي يرويها 
ان  لـ «األنبـــاء»  امنـــي  مصدر 
املواطنة اكتشـــفت مؤخرا اقدام 
زوجها الســـابق على االستيالء 
على «وديعتها» من أحد البنوك 
خصوصا انه ميلك وكالة عنها. 

 هاني الظفيري
  لقي مواطن مصرعه مســـاء 
امس اثر حـــادث تصادم وجها 
لوجه في بر الســـاملي، ووصف 
مصدر أمني حادث التصادم بأنه 
يدل على رعونة واستهتار، خاصة 
ان احلادث وقع على طريق غير 
ممهد، هذا وسارع الى موقع البالغ 
رجال األمن وماجد الصليلي من 
مستشفى اجلهراء، وتركت اجلثة 

للطب الشرعي. 

 عسكريان يتهمان مواطنين بإهانتهما
  واالعتداء عليهما بالضرب في المخفر

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
  تبادل مواطنان احدهما شـــقيق شخصية 
«V.I.P» ورجال امن االتهامات فيما بينهما داخل 
مخفر ميدان حولي، ففي الوقت الذي اكد رجال 
االمن تعرضهما لالهانة من قبل املواطنني وانهما 
يشـــتبها في احتســـائهما للمواد املسكرة، اكد 
املواطنان ان العسكريني تعامال معهما بشكل مهني 
في اعقاب توقيفهما لتحرير مخالفة مرورية، 
وامر وكيل النيابة بتسجيل قضية اهانة ضد 

شقيق الـ «V.I.P» ومرافقه.
  وقال مصدر امني ان عمليات وزارة الداخلية 
تلقت بالغا من رجلي امن عن تعرضهما لالهانة 

اثناء تنظيمهما حملة تفتيشـــية، حيث طلب 
رجل االمن من شاب هويته اال ان الشاب رفض 

معرفا عن نفسه انه شقيق (....).
  واضاف املصدر: اصـــر رجال االمن على ان 
يقدم الشـــاب اثباتاته لكنه رفض ليتم طلب 
اسناد وتوقيف الشـــاب ومرافقه، مشيرا الى 
ان الشـــابني حاوال االعتـــداء على رجلي االمن 

داخل املخفر.
  واشـــار املصدر الى ان شقيق املتهم حاول 
التدخل ومللمة القضية اال ان هذه املســـاعي لم 
تكلل باحتواء ملف القضية، خاصة بعد ان مت 

ابالغ القيادة العليا في الوزارة. 

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
  خلصــــت التحقيقات التي اجريت من قبل رجال 
املباحث اجلنائية الى تورط املواطن كفيل اآلسيوي 
الذي توفي جراء تعرضه للضرب في قضية ضرب 
افضى الى املوت، مبساعدة اثنني من اصدقائه فيما 
متت تبرئة عسكريني في مخفر شرطة كبد من التهمة 
ومت االكتفاء بتسجيل قضية االهمال في أداء الواجب 
نظير عدم ابالغهما املديرين عن وصول اآلســــيوي 

في حالة سيئة وعدم ارساله للعالج.
  واستنادا الى مصدر امني فإن تقرير الطب الشرعي 
اخلاص باآلسيوي املتوفى جاء متخما بالوقائع البشعة 
وتضمن وجود ســــحجات وكدمات في انحاء جسد 
اآلسيوي، ووجود كسر في عظام الرقبة، وضربات 

مؤثرة على الرأس وتعرضه للخنق.
  وأشار املصدر االمني الى انه فور االبالغ بشأن 
وفاة اآلســــيوي داخل املخفر ووجــــود آثار تعذيب 
عليــــه امر مدير امن محافظة اجلهراء العميد محمد 
طنا باحتجاز افراد «الزام» خشية من تورطهم في 
االعتداء ومن ثم مت فتــــح حتقيق مع أفراد «الزام» 
الذين اكدوا ان اآلسيوي وصل الى املخفر مكبال من 
قبل كفيله وتبدو عليه آثار ضرب وقد افاد كفيله بأنه 

سرق منه مبالغ مالية وانه رفض رد املبالغ املسروقة 
وطلب احتجاز اآلسيوي التهامه بالسرقة.

  وأفاد املصدر فور وفاة اآلسيوي داخل املخفر قام 
وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون االمن اجلنائي 
اللواء عبداحلميد العوضي بفتح حتقيق موسع مع 
قوة املخفر والكفيل وقد نفــــى رجال االمن قيامهم 
بضرب اآلسيوي وانه وصل في حالة سيئة إال انهم 
لم يبرروا أسباب عدم إحالته الى املستشفى أو ابالغ 

وكيل النيابة رغم رصدهم آلثار التعذيب.
  ومضى املصدر االمني بقوله مت القاء القبض على 
كفيل اآلسيوي وهو عسكري سابق وبالتحقيق معه 
اعترف بأنه كان يريد ان يفصح اآلسيوي عن املبالغ 
التي سرقها منه، وأقر بأن اثنني من اصدقائه ساعداه 
في تأديب اآلســــيوي اال انهـ  اي اجلانيـ  اكد انه لم 
يكن يتخيل ان يصل االمر الى قتل اآلســــيوي جراء 

الضرب املبرح.
  وأكد املصدر على ان وكيل النيابة امر باحتجاز 
جميع اطراف القضية واالكتفاء بإدانة افراد املخفر 
بالتســــتر على جرمية، أما املواطن وصديقاه فقام 
باحتجازهم إلعادة التحقيق معهم في قضية ضرب 

افضى الى املوت. 

«V.I.P» أحد المتهمين شقيق شخصية 

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 بعد قبول عفو المجني عليها

 «التمييز» تقضي بحبس ثالثة أحداث قاموا
  بخطف خادمة آسيوية واالعتداء عليها

 براءة مواطن من االستيالء على ١٣ ألف دينار من فنانة
 قضت محكمة اجلنح املســـتأنفة 
برئاسة املستشار عبد الناصر خريبط 
ببراءة مواطن من النصب واالحتيال 
واالستيالء على أموال مذيعة وممثلة 

كويتية.
  وحضر احملامي منيف جبر الظفيري 
بصفته وكيال عن املتهم ودفع بانتفاء 
التهمة املسندة للمتهم وبراءته منها ألن 
جرمية النصب توافرها رهن بوقوع 
احتيال على املجني عليه بقصد خداعه 
واالستيالء على ماله، وان مجرد األقوال 
الكاذبة مهمـــا بالغ فيها  واالدعاءات 
مبديها ال يتحقق لها الطرق االحتيالية 
في النصب فتحقق الطرق االحتيالية 
شرطه أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال 
مادية ومظاهر خارجية حتمل املجني 

عليه على تصديقه.
  وحيث إن مبنى االتهام املاثل هو أن املجني عليها ادعت 
أن املتهم قد دلس عليها بقصد إيقاعها في الغلط حلملها على 
تسليم املبلغ املبني باحملضر وهو ١٣٫٥٠٠ دينار كرأسمال 
وهو يقوم باستثماره لها على أن يعطيها مبلغ ٥٠٠ دينار 
شهريا بأن أوهمها بوجود مشروع كاذب وهو توزيع وشراء 
وبيع الزيوت وشحوم السيارات وخبرته في ذلك وقدرته 
على استثمار أموالها فتمكن بهذه الوسيلة من االستيالء 

على تلك املبالغ بناء على ذلك اإليهام.

  ودفع الظفيـــري بانتـــفاء وقوع 
النصب تأسيسا على مدنية  جرمية 
النــــزاع بني املـــتهم واملجني عليها، 
طالبـــا ملوكلــه البراءة مـــن التهمة 
املنــســـوبة إليه النتفـــائها بركنيها 
املـــادي واملعنوي ورفـــض االدعاء 

املدني.
  ورأت احملكمة في حيثيات احلكم أن 
االتفاق بني املتـــهم واملجـــني عليها 
من خالل عقــد مـــؤرخ بينهما، وقد 
حوت املستندات التي قدمها املتهم على 
مزاولته لنشــاطه التجــاري وهو ما 
يؤكد أن النزاع جتاري وخلت األوراق 
من ثمة احتيـــال من جانب املتهم أو 
واقعة كاذبة، األمر الذي ينتفي معه 
النصـــب واالحتيال  أركان جرميـــة 
املتهم من  وتقضي احملكمة ببـــراءة 
االتهام املســـند إليه، مما ينـــتفي معه اخلــطأ في جانب 
املتــهم وهــو عمـــاد املســـؤولية املدنيـة التي تتكون من 
خطا وضرر وعالقة سببية ومن ثم تقضي احملكمة برفض 
الدعـــوى املدنية وأيدت محكمة اجلنح املســـتأنفة القرار 

السابق.
  وثمن احملامي منيف جبر الظفيري عدالة احملكمة إلنصافها 
موكله، مؤكدا انه كان واثقا باهللا عز وجل منذ فجر حتقيقات 

القضية أن موكله سينال البراءة. 

الدائــــرة اجلزائية مبحكمة   قضت 
التمييز بقبــــول طعن ثالثة مواطنني 
(أحداث) شــــكال وقضت في املوضوع 
لقبول عفو املجني عليها عن املتهمني 
األول والثاني بالنسبة لتهمة اخلطف 
بالقوة وليترتب عليه ما يترتب على 

احلكم بالبراءة من آثار.
  كما قضت بتعديــــل حكم احلبس 
الصادر من محكمة أول درجة واملؤيد 
اســــتئنافيا بحبس املتهم األول مؤبدا 
وقضت بحبسه عشر سنوات مع الشغل 
والنفاذ، كما قضت بتأييد حكم أول درجة 
واالستئناف بالنســــبة للمتهم الثاني 
باحلبس عشر سنوات والثالث باحلبس 
سبع سنوات عن تهمتي املواقعة وهتك 

العرض بالقوة.

  وتخلص واقعة الدعوى فيما شهدت 
به املجني عليها أنها بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٢٦ 
وحال خروجها من اجلمعية التعاونية 
املبــــارك متوجهة  مبنطقة عبــــداهللا 
إلى مســــكن مخدومها شاهدت سيارة 
بداخلها ثالثة أشخاص حيث قام أحدهم 
(مجهول) بالتحرش بها ثم قام واملتهم 
األول باإلمساك بها وإدخالها عنوة داخل 
الســــيارة بعد أن هددهــــا املتهم األول 
بســــكني. وقام املتهم الثاني الذي كان 
يقود الســــيارة باالنطالق بها بأقصى 

سرعة.
املتهمــــون باملجني عليها    وتوجه 
إلى مخيم مبنطقة مجهولة حيث قام 
املتهم املجهول مبواقعتها رغما عنها بعد 
اعتدائه عليها بالضرب ثم أعقبه املتهم 

الثاني وتاله املتهم األول. وأعقب ذلك 
حضور املتهمني الثالث والرابع حيث قاما 

باالعتداء على املجني عليها تباعا.
  وبتاريخ ٢٠٠٩/٣/١٦ قضت محكمة 
اجلنايات غيابيا للمتهم الرابع الذي لم 
يتم ضبطه وحضوريا للمتهمني الثالثة 
األول: بحبس املتهم األول حبسا مؤبدا 
وبحبس الثاني عشر سنوات مع الشغل 
والنفاذ والثالث والرابع سبع سنوات 

مع الشغل والنفاذ.
  اســــتأنف املتهمــــون الثالثة األول 
احلكم فقضــــت محكمة االســــتئناف 
برئاسة املستشار إبراهيم العبيد برفض 
االستئناف وتأييد حكم أول درجة. فقرر 
املتهمون الطعن على احلكم بالتمييز 

التي قضت بحكمها املتقدم. 

 احملامي منيف الظفيري 


