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إيضاحا ملا نشرته احدى الصحف احمللية الصادرة 
صباح امس اخلميس في صفحتها االولى من ان وزارة 
الداخلية تقوم بالتجسس والتنصت على هواتف املواطنني، 
تؤكد وزارة الداخلية انها حريصة كل احلرص على دعم 
ركائز س����يادة القانون والدميوقراطية واحلريات التي 

تنعم بها البالد في ظل قيادتها احلكيمة.
وتشدد وزارة الداخلية على انها تلتزم بقواعد الدستور 

واحكام القانون وان النيابة العامة هي التي تصدر االذن 
في شأن اي قضية بهذا الصدد.

وأكد البيان ان هناك جرائم عديدة توصلت اليها وزارة 
الداخلية من خالل خدمة االستعالم والتتبع عن طريق 
ش����ركات الهواتف املتنقلة الثالث وان جميع االجراءات 
التي تتخذ في هذا الشأن تتم وفقا للقانون وبالتالي فإن 

ما نشر امس عار عن الصحة جملة وتفصيال.

»الداخلية«: ال نتجسس على هواتف المواطنين

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

دعوى الخط األخضر لجلسة 5 نوفمبر للحكم

3 سنوات لقاتل المواطن في خيطان

الحكم في قضية تزوير البكالوريوس 12 نوفمبر
حجزت محكمة اجلنايات أمس برئاس���ة 
املستش���ار وحيد رفعت وأمانة س���ر محمد 
عبداللطي���ف القضية املرفوع���ة من النيابة 
العامة ضد املواطن ع.م املتهم بتزوير شهادة 
البكالوريوس في الهندسة احلاصل عليها من 
إحدى اجلامعات الهندية جللسة 12 نوفمبر 

للحكم.
وخالل اجللس���ة، تراف���ع احملامي نواف 
الشرقاوي عن املتهم ودفع بعدم صحة نسبة 
االتهام للمتهم، كما دفع بانعدام القصد اجلنائي. 
ودفع الشرقاوي بالقصور املبطل في حتقيقات 
النيابة العامة وطالب احملكمة أصليا ببراءة 
موكله من التهمة املس���ندة إليه واحتياطيا 

التقرير باالمتناع عن النطق بعقابه.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه 
ارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله 

على نحو يوهم بأن���ه مطابق للحقيقة، هو 
عبارة عن شهادة دراس���ية وذلك للحصول 
على البكالوريوس في التكنولوجيا واملنسوب 
صدورها إل���ى جامعة بندل كهان���د الهندية 
واملصدق عليها من قسم التصديقات باإلدارة 

القنصلية لوزارة اخلارجية الكويتية.
كما قام املتهم بتزييلها بتوقيعات نسبها 
زورا للمختصني في اجلامعة املذكورة واستغل 
حسن نية املوظفني بقسم التصديقات بوزارة 
اخلارجية الكويتية وأملى عليهم كذبا وعلى 
خالف احلقيقة أنه حصل على الشهادة املذكورة 
موهما إياهم بصحة بياناتها فقاموا بالتصديق 
عليها، وكان احملرر بعد تغيير احلقيقة فيه 

صاحلا ألن يستعمل على هذا النحو.
يذك���ر أن النيابة العام���ة كانت قد أخلت 

سبيل املتهم بكفالة مائة دينار.

احملامي احلميدي السبيعي

احملامي عبداهلل العلندا

رجل إسعاف يتعامل مع املصاب

حكم سيقلل من دعاوى جنح الصحافة »التمييز« 
»تحظر محاكمة المتهم عن الفعل ذاته مرتين«

قضت الدائرة اجلزائية مبحكمة التمييز 
برئاسة املستش���ار محمد دياب وعضوية 
املستشارين جاب اهلل محمد، علي الصادق، 
يحيى خليفة وحسني اجليزاوي في حضور 
أمني السر سعود احلجنوني بقبول الطعن 
املرفوع من الطاعنني وبتمييز احلكم املطعون 
فيه وفي موضوع االس���تئناف بعدم جواز 
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعوى 

جنح صحافة أخرى.
وتخل���ص واقعة الدعوى في أن النيابة 
العامة أسندت ألحد رؤساء التحرير ومحرر 
بجريدته أنهما أخال بوس���يلة من وسائل 
الواجب ألحد  العالنية )النشر( باالحترام 
أعضاء النيابة العامة وذلك على نحو يشكك 
في نزاهته واهتمامه بعمله، حيث نش���را 
باجلريدة املذكورة حتقيقا صحافيا تضمن 
عبارات متس سمعة وكرامة املجني عليه.

وق���د قضت محكم���ة اجلنايات بتغرمي 
كل من احملرر ورئيس التحرير ثالثة آالف 
دينار. استأنف املتهمان احلكم فقضت محكمة 
االس���تئناف أوال: برفض الدفع بعدم جواز 
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعوى 
أخرى )2008/12 جن���ح صحافة( وبجواز 
نظرها، ثانيا: برفض االس���تئناف وتأييد 
احلكم املس���تأنف، فطعن رئيس التحرير 
واحملرر على احلكم أم���ام محكمة التمييز 
التي قضت بحكمها املتقدم، وقالت احملكمة 

في حيثيات حكمها:
ومن حيث ان احلكم املطعون فيه عرض 
لدفع الطاعنني بعدم ج���واز نظر الدعوى 
لس���ابقة الفصل فيها واطرحه بقوله: وملا 
كان البني من مطالعة احلكم في الدعوى رقم 
2008/12 جنح صحافة أن تلك الدعوى أقيمت 
بناء على شكوى من مجني عليهما أخريني 
بوصف أن املتهمني في الدعوى املاثلة قذفا 
في حقهما في ذات املقال املبني بتقرير االتهام 
أمورا لو كانت صادقة ألوجبت معاقبتهما 
واحتقارهم���ا ب���ني مخالطيهم واملس���اس 
بكرامتهما بينما الشاكي في الدعوى املاثلة 
هو مجني عليه آخر نسب إليه املقال أمورا 

متس كرامته ونزاهت���ه، ومن ثم فإنه وإن 
احت���د املقال موضوع االتهام في الدعويني، 
إال أنه تعلق حق مستقل لكل شخص يرى 
أن املقال تضمن أمورا ومفردات تسيء إليه 

ومتس كرامته.
وعليه وملا كان املجني عليهما في الدعوى 
2008/12 هما زوجة املتهم وشقيقتها اللتان 
أقامتا تلك الدعوى ضد املتهمني عما نسب 
إليهما املقال من وقائع الزنا والسرقة بينما 
الدعوى املاثلة أقامها أحد وكالء النيابة العامة 
مختصا بتحقيق جرمية ملا تضمنه ذات املقال 
من وقائع متس كرامته ونزاهته وسمعته، 
وهو ما ترى معه احملكمة اختالف الدعوى 
املاثلة عن الدعوى السابقة 2008/12 من حيث 
اخلصوم واملوضوع والسبب مبا يضحى معه 

هذا الدفع غير سديد ترفضه احملكمة.
ملا كان ذل���ك، وكان النص ف���ي الفقرة 
األولى من امل���ادة 184 من قانون اإلجراءات 
واحملاكم���ات اجلزائية على أن: »متى صدر 
حكم في موضوع الدعوى اجلزائية بالبراءة 
أو باإلدانة بالنسبة إلى متهم معني، فإنه ال 
يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى 
ضد هذا املتهم عن نفس األفعال أو الوقائع 
التي صدر بش���أنها احلك���م ولو أعطي لها 
وصف آخر..«، مؤداه: حظر محاكمة املتهم 
عن الفعل ذاته مرتني، وكان القول بوحدة 
اجلرمية أو بتعددها هو من التكييف القانوني 

الذي يخضع لرقابة محكمة التمييز.
وكان الثابت مما تقدم أن فعل النشر، التحقيق 
الصحافي، وعدد اجلريدة املنشور فيها التحقيق، 
املسند إلى الطاعنني في الدعوى املشار إليها، 
هو الفعل ذاته املسند إليهما في الطعن املاثل، 
مبا ال يجوز مع����ه محاكمتهما عنه مرتني، وال 
يغير من ذلك اختالف املجني عليهما في الدعوى 
السابقة عن املجني عليه في الدعوى الراهنة.
ومادام أن التحقيق الصحافي موضوع 
النشر املسند إلى الطاعنني في كلتا الدعويني 
واحد وقد سبق أن حوكما عنه، فإنه ال يجوز 
بعد ذلك أن ترفع عنه دعوى جزائية أخرى 

ضدهما ولو أعطي لها وصف آخر.

قضت الدائرة املستعجلة باحملكمة الكلية أمس برئاسة 
املستشار ايهاب اسماعيل بحجز الدعوى املقامة من احملامي 
احلميدي بدر السبيعي التي يطالب فيها بوقف قرار وزارة 
األش����غال بضخ مياه الصرف الصحي الى البحر جللس����ة 
اخلامس من نوفمبر للحكم. وخالل اجللسة قدم السبيعي 
مذكرة جديدة بدفاعه صمم فيها على طلب وقف قرار وزارة 
األش����غال الصادر بضخ مياه الص����رف الصحي الى البحر 
وباألخص مش����رف، وذلك بعد توفير احلل البديل ملشكلة 
محطة مشرف، مع إلزام املعلن اليهم باملصروفات ومقابل 
أتعاب احملاماة. كان السبيعي قد قدم صحيفة دعوى اختصم 
فيها كال من وكيل وزارة االشغال بصفته، ومدير عام الهيئة 
العامة للبيئة بصفته، ووزير الصحة بصفته، ووكيل وزارة 

الصحة بصفته، واالمني العام ملجلس الوزراء بصفته.

قضت الدائرة اجلزائية اخلامس����ة مبحكمة االستئناف 
برئاسة املستش����ار إبراهيم العبيد وعضوية املستشارين 
لطفي ساملان وعلي حسني وأمانة سر سامي العنزي رئيس 
أمناء سر الدوائر اجلزائية بتعديل حكم محكمة أول درجة 
في قضية قتل املواطن مبنطقة خيطان واكتفت بحبسه ثالث 
سنوات مع الشغل والنفاذ واإلبعاد. بينما أيدت احملكمة تغرمي 
املتهم الثاني مائ����ة دينار. كان دفاع املتهم احملامي عبداهلل 
العلندا خالل اجللسة السابقة قد دفع بانتفاء جرمية الضرب 
املفضي إلى املوت لتوافر حالة من حاالت الدفاع الشرعي عن 
النفس حيث ان املتهم لم يكن هو املعتدي على املجني عليه 
وإمنا هو الذي أتى إلى مسكنه وتعدى عليه بالضرب بسالح 
هو ومن كان معه. وطال����ب العلندا بإلغاء حكم أول درجة 
والقضاء ببراءة موكله. وكانت محكمة أول درجة قد قضت 
بحبس املتهم األول ثالث س����نوات وأربعة أشهر مع الشغل 

والنفاذ وغرمت املتهم الثاني )شقيقه( مائة دينار.

اصطدم الوافد بشجرة فطار من مركبته

مجهول التقط صورًا لمواطنة بـ »محمول«
سوري خان األمانة بـ 1300 دينار و3 رخص واعتماد توقيع

 أمير زكي
تقدمت مواطن���ة ببالغ الى 
الس���الم بقضية  مخفر صباح 
حملت عنوان التعدي اخلفيف، 
مش���يرة الى ان ش���خصا قام 
بالتقاط صور لها اثناء نزولها 

من مركبتها، مشيرة الى ان هذه 
الصور التقط���ت لها من خالل 
هات���ف نقال، وقدم���ت املبلغة 
بيانات عن السيارة التي التقط 
قائدها صورا لها. من جهة اخرى 
تقدمت مواطنة ببالغ حمل عنوان 

خيانة أمانة متهمة وافدا سوريا 
بخيانة االمانة، مشيرة الى ان 
الوافد استولى منها على 1300 
دينار و3 رخص جتارية واعتماد 
توقيعها وس���جلت قضية في 

مخفر الصاحلية.

 أمير زكي
بذل رج���ال الطوارئ 
الطبية ومنهم نزار ربيع 
وأحمد عنبر جهودا كبيرة 
النقاذ وافد عربي من موت 
محقق اثر حادث سير على 

طريق الملك فهد.
وقال فني اول الطوارئ 
الطبية عبدالعزيز بوحيمد 
ان بالغا بحادث سير تلقته 
عمليات الطوارئ مس���اء 
ام���س وتبي���ن ان الوافد 
اصطدم بشجرة وطار من 
مركبت���ه بفعل االصطدام 

واستقر اسفل تنكر.
وأشار الى ان الوافد نقل 
بواسطة فرقة الطوارئ الى 
العدان وكانت  مستشفى 

حالته حرجة.

لست في موضع دفاع عن زوجي وحالته الصحية »على قده«

»ع.س«: مباحث السرة انتهكت حرمة منزلي
 واستولت على شرائط ڤيديو »خاصة«

 حمد العنزي
لم تصدق املواطنة الكويتية ع.س عندما عادت لبيتها 
في منطقة عبداهلل املبارك ووجدته مقلوبا رأسا على عقب 
وكل اغراض البيت ومقتنياتها واغراضها الش���خصية 
مبعثرة ومكس���رة ولم يسلم منها شيء يذكر، وحاولت 
جاهدة وهي غير مصدقة ما حصل لها ان جتد تفس���يرا 
واضحا لهذا الوضع الغريب دون الوصول الى نتيجة تهدئ 
من روعها وقلقه���ا على ما حل بها، وظلت تلك املواطنة 
على حيرتها طيلة 24 ساعة متواصلة حتى توصلت الى 

احلقيقة التي كانت غائبة عنها.
املواطنة قصدت »األنباء« وأرادت من خاللها أن توصل 
معاناتها ومشكلتها التي حلت عليها الى أعلى مسؤولني 
بالدول���ة حتى يقتصوا لها حقها حيث كان لنا معها هذا 

اللقاء:
في البداية ما مشكلتك؟

مشكلتي عندما رجعت الى بيتي في منطقة عبداهلل 
املبارك وجدته مكسرا بداية من الباب الرئيسي الى آخر 
غرفة في البيت فاألغراض مبعثرة واثاثنا مقلوب ومبعثر 
في كل مكان واغراضي الشخصية ومالبسي وغرفة نومي 

وغرف واوالدي جميعها ملعوب فيها.
من الذي قام بهذا الفعل؟

بعد مضي 24 ساعة متواصلة عرفت االشخاص الذين 
قاموا بهذا الفعل.

من هم؟
املباحث التابعني ملنطقة السرة.

هل كنت موجودة باملنزل؟
لم اتواجد بالبيت وامنا كنت في بيت اهلي في منطقة 
القرين حيث قام زوجي بتوصيلي الى هناك ومن ثم رجع 

هو اآلخر للمنزل.
متى كانت احلادثة؟

يوم اجلمعة املاضي املوافق 2009/10/16.
كيف عرفت ان بيتك متت مداهمته من قبل املباحث؟

قمت باالتصال بزوجي يوم اجلمعة نفس اليوم الذي 
ذهب���ت فيه الى اهلي اال انه لم يرد على تلفوني واخذت 
اتصل به اكثر من مرة بال اجابة االمر الذي جعلني اقلق 

عليه وأحسست وقتها بأن مكروها حل به.
هل ذهبت ساعتها الى بيتك؟

ال وامنا بقيت في منزل اهلي انتظر زوجي ليعود دون 

ج���دوى ولكن في اليوم التالي ذهبت الى بيتي ووجدت 
املفاجأة التي لم اصدقها.

عندما دخلت ملنزلك ماذا رأيت؟
رأيت الباب األمامي لبيتي مكس���ورا وعندما دخلت 
ال���ى الداخل وجدت ما ال أصدقه، أثاث منزلي وأغراضي 
الشخصية ومالبسي ومالبس أوالدي وحاجياتي ومقتنياتي 
الثمينة مبعثرة في كل مكان ومكسرة في أرجاء البيت، 

عندها أيقنت ان مكروها قد حل بزوجي.
ماذا فعلت وقتها؟

سألت عن زوجي في مخفر عبداهلل املبارك واملستشفيات 
وإدارة أمن الدولة واملباحث اجلنائية اال انهم لم يرشدوني 

عن مكانه.
ومتى عرفت بالتحديد مكان زوجك؟

جاءني اتصال بعد ذلك من ادارة مباحث السرة يبلغوني 
ب���أن زوجي مضبوط لديهم م���ع مجموعة من أصدقائه 
كانوا موجودين داخل بيتي وأنهم متهمون بعدة قضايا، 
وزوجي طلب من املباحث ان يتصلوا بي ألوكل له محاميا 

للدفاع عنه.
هل قمت بالذهاب الى ادارة مباحث الس��رة للتأكد من ان 

زوجك موجود لديهم؟
نع���م، ذهبت إليهم ولكنهم لم يس���محوا لي برؤيته 
والتحدث اليه، وقالوا لي: ممنوع وال ميكنك مشاهدته.

هل حاولت بعد ذلك؟
نعم، ولكنهم لم يسمحوا حتى يوم االثنني 2009/9/19 ولم 

تكن سوى دقيقتني فقط وبعدها طلبوا مني املغادرة.
ماذا قال لك؟

قال لي انه بريء وكان فقط مع اصدقائه داخل البيت 
قبل وقت املداهمة حيث جاء اتصال ألحد اصدقائه الذين 
كانوا معه وأبلغه عن تواجدنا وبعدها مت اعتقالنا مبداهمة 

البيت.
هل زوجك من أصحاب السوابق؟

لست هنا للدفاع عن زوجي اذا كان مذنبا، ولكنه فعال 
لم يفعل اي شيء، زوجي مريض وحالته الصحية على 
قده، وليست عنده اي أعمال منافية، فهو مصاب بڤيروس 

كبدي سي املزمن وحالته صعبة جدا.
ما التهم التي مت توجيهها لزوجك؟

عدة تهم وقضايا.
فكيف تقولني انه بريء؟

صدقني ان���ا ال أدافع عن اخلطأ فإذا كان مخطئا فإنه 
س���يأخذ جزاءه ولكنه إلى اآلن متهم ول���م تثبت عليه 

القضايا املوجهة ضده.
فأن���ا لم أالحظ عليه اي ش���يء غريب، فمعظم وقته 

يقضيه بالبيت.
قلت ان اغراضك الش��خصية مبعثرة ومقلوبة هل هناك 

اشياء افتقدتها من بيتك؟
نعم الكمبيوتر اخلاص بي غير موجود، اضافة لصوري 
اخلاصة واش���رطة ڤيديو عائلي���ة جتمعني مع زوجي 
واوالدي في حفل عيد ميالدي وس���يارة ايجار باس���مي 

اخذوها معهم.
ألم تسألي عنها مباحث السرة؟

نعم سألتهم ولكنهم قالوا لي ان اتسلمها من النيابة 
العامة بكتاب رسمي، وعندما ذهبت للنيابة العامة ابلغوني 

بأنهم لم يتسلموا اي مقتنيات خاصة بي.
ألم يتم حتويل زوجك للنيابة؟

حولوه بعد خمس���ة ايام حتى ي���وم الثالثاء بعد ان 
اكتفوا من التحقيق معه وتعذيبه.

ماذا فعلوا به خالل التحقيق؟
حسب الذي عرفته من زوجي خالل مشاهدتي القصيرة 
له انه مورس معه ابشع انواع التعذيب واالذالل مع العلم 

انه مريض وال يقوى على املقاومة.
ماذا فعلوا به؟

مسحوا بوجهه األرض وادخلوا النعال في فمه وقالوا 
ل���ه هذا قدرك وبعدها اخذوا يضربونه على كبده الى ان 

نزف دما وبعدها ابتعدوا عنه وتركوه يئن.
ماذا تودين ان تقولي عبر »األنباء«؟

اريد ان اقول اننا في بلد قانون ودميوقراطية فالقانون 
فوق اجلميع املذنب يأخذ جزاءه سواء زوجي او غيره، 
ولكن الطريقة التي عومل بها زوجي واملداهمة الهمجية 
لبيتي وتكسيره ومصادرة مقتنياتي الشخصية واشرطة 
الڤيديو ل���ي ولعائلتي فانها ال متت للقانون بصلة فال 
ميك���ن ان يتقبلها العقل واملنطق فندائي ومناش���دتي 
لوزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد اطال اهلل في عمره 
ان يتدخ���ل في هذه القضي���ة وينصفني ويرجع حقي 
املس���لوب الذي اخذوه مني فانا امرأة كويتية ال دخل 
لي بهذه املشاكل والقضايا واذا كانت هناك مشكلة فهي 

بعيدة عني وعن بيتي.

مسـحوا وجه زوجي بـاألرض وأدخلـوا النعال فـي »حلقه« وقالوا لـه »قدرك«
مـا فعلـوه بمنزلـي ال يمـّت للقانون بصلـة وحقي سـيأخذه لـي الوزيـر الخالد

)محمد ماهر(الباب األمامي للشقة مكسور بعد اقتحام الشرطة األثاث واملالبس على األرض الزوجة تلملم أثاث شقتها

هندي حاول االنتحار بحبوب في النظارة
وآخر تسمم نتيجة تناوله خمورًا في الجو

زوج يصفي خالفاته األسرية بمعاونة شقيقيه
وصراخ سيدة أفشل محاولة سلبها

 أمير زكي
نق���ل وافد هندي )27 عاما( من مخف���ر الفروانية الى العالج في 
مستش���فى الفروانية ووضع حتت الرقاب���ة األمنية وذلك النه اقدم 
على االنتحار بتناول كمية من احلبوب، وأسعف اآلسيوي بواسطة 
رجلي الطوارئ عبداملطلب االس���تاد وهاني اشكناني والذي اشرف 

على نقل الوافد الى املستشفى.
من جهة اخرى مت توقيف هندي في محجر مطار الكويت بعد ان 
دخل الى البالد صباح امس وكان في وضعية تس���مم جراء تناول 
مواد كحولية، وانتقل فريق من الطوارئ الفنية لتقدمي االسعافات 
للواف���د داخل محجر املطار وتبني ان الهندي تناول كمية كبيرة من 

اخلمور على منت الطائرة التي اقلته الى الكويت.

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
تقدمت مواطنة ببالغ الى مخفر الصليبخات متهمة زوجها وشقيقيه 
بضربه���ا بعنف مما احدث بها اصابات متثلت في ش���رخ في عظام 

االنف ونزيف.
وقالت املواطنة ان خالفات نشبت بينهما وبني زوجها وان شقيقيه 
قاما باالعتداء عليها بالضرب وقدمت تقريرا طبيا يفيد بش���رخ في 

عظام االنف وكدمات وسحجات متفرقة.
من جهة اخرى، تقدمت مواطنة وابلغت عن تعرضها حملاولة سلب 
بالقوة، مش���يرة الى ان شخصا مجهوال كان يستقل مركبة اميركية 
الصنع اوقف سيارته فيما كانت تتجه الى منزلها في االحمدي وحاول 
س���رقة شنطتها لكنها استغاثت فما كان من اجلاني اال ان هرب الى 

جهة غير معلومة.


