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مؤمن المصري
تق���وم احملامية العنود الهاجري 
اليوم مبقاضاة كل من وزارة العدل 
ورئيس مجلس القضاء االعلى والنائب 
العام في دعوى ادارية تطالب فيها 
بقيد مواطنة تنطبق عليها شروط 
العمل في سلك القضاء كوكيلة للنائب 

العام بعد ان مت رفض قيدها في هذه 
الدورة اجلديدة لوكالء النيابة العامة 
والتي تنتهي في بداية الشهر املقبل 
بش���كل ش���فهي مما حدا باحملامية 
الهاجري إلقامة دعوى إدارية اليوم 
نيابة عن موكلتها ستكون األولى من 

نوعها في الكويت.

هاني الظفيري
اقدم مواطن على تسليم نفسه الى مباحث اجلهراء كما 
قدم لرجال املباحث سالحا ناريا، مؤكدا ان هذا السالح 

هو املستخدم في محاولته قتل احد اصدقائه.
وكان مواطن قد اس���تنجد بعمليات الداخلية مؤكدا 
تعرضه الطالق نار من شخص حدد اسمه وسارع الى 
موقع البالغ رجال األدلة اجلنائية وجرى رصد اثار ل� 
5 طلقات نارية وسجلت قضية شروع في القتل وبعد 
ساعتني من احلادثة تقدم املتهم وسلم نفسه وافاد بأنه 
اقدم على اطالق النار على زميله خلالفات مالية ورفض 

املجني عليه سداد مستحقات مالية للجاني.

أول دعوى لتعيين وكيلة نيابة في العدل

حاول قتل صديقه في الجهراء وسّلم نفسه

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

المحكمة حددت يوم 1 سبتمبر لنظر الدعوى

في حكم نادر من نوعه

»سكوب« ترفع دعوى مستعجلة ضد قرار وزير اإلعالم
العنزي: القرار يعتبر تعسفيًا الغرض منه الهروب

إلزام ابن بدفع نفقة لوالده 
قيمتها 150 دينارًا شهريًا

وعن التحرك القانوني لوقف قرار وقف 
البرنامج قال العنزي: العمل القانوني هو 
أننا قمن���ا برفع دعوي إدارية طعنا علي 
القرار الصادر من الس���يد وكيل الوزارة 
متضمن���ا طلبا مس���تعجال بوقف تنفيذ 

القرار.
ثم سنعود على الوزارة بدعوى تعويض 
ع���ن الضرر الم���ادي واألدبي الذي لحق 

بالقناة من جراء هذا القرار.
وأضاف العنزي: ان ما يحدث اآلن من 
إحال���ة كل من يق���وم بالتعبير عن رأيه 
عبر تلفزيون سكوب إلي النيابة العامة 
فهذا يخالف ما ط���رح من حريات للرأي 
فنحن نحترم ونقدر النيابة العامة ولكن 
ال يكون كل ما يشغل القائمين بهذا األمر 
هو إحالة تلفزيون سكوب فقط دون غيره 

من الشبكات اإلعالمية األخرى.
لذلك يجب علينا أن نتخطى هذا المسلك 
ونعبر الصعاب حتى نس���تطيع اللحاق 
بالمجتمعات التي عرفت حرية الرأي في 
الحديثة لشبكات اإلعالم  التقنيات  زمن 
المختلفة وهي ما أتت به انتشار الوعي 
السياسي والثقافي واالجتماعي وتنوع 

الثقافات وانسيابها بصورة فعالة.

أكد المحامي فيصل عيال العنزي بأنه 
قام برفع دعوي إدارية ضد القرار الصادر 
من وزير اإلعالم والقاضي بوقف بث برنامج 
»صوتك وصل« الذي تبثه قناة سكوب 
الفضائية للمطالبة بإلغاء القرار، والتي 
حدد لها يوم 1 سبتمبر المقبل لنظر الطلب 

المستعجل.
جاء هذا خالل المؤتمر الصحافي الذي 
عقده العنزي بمكتبه مساء أمس األول، 
مضيفا أن حري���ة الرأي والتعبير يمكن 
تعريفها بالحرية في التعبير عن األفكار 
واآلراء عن طريق الكالم أو الكتابة أو عمل 
فني بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط 
أال يمثل طريقة ومضمون األفكار أو اآلراء 
المطروحة ما يمكن اعتباره خرقا لقوانين 
وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت 
بحرية التعبي���ر ويصاحب حرية الرأي 
والتعبير على األغلب بعض أنواع الحقوق 
والحدود مثل حق حرية العبادة وحرية 

الصحافة وحرية التظاهرات السلمية.
وردا على سؤال عن سبب اختيار قناة 
»سكوب« دون غيرها لوقف البرامج قال: 
تم اختيار محطة سكوب دون غيرها ألن 
قناة س���كوب هي قناة رائدة وكان همها 
الش���اغل هو معالجة األمور التي تخص 
المجتمع الكويتي وكان هدفها ومازال هو 
النقد الهادف وحل مشكالت الفرد الكويتي 

بغض النظر عن انتمائه الطائفي.
وأضاف أن القرار يعتبر تعسفيا الغرض 

منه الهروب من أمر غير معلوم.
وحول ما إذا كان البرنامج قد ذكر أسماء 
نواب أو وزراء بأسمائهم قال العنزي: لم يذكر 
المسلسل أشخاصا بأسمائهم أو وظائفهم 
 وإنما هو مسلسل كوميدي هادف من النقد 

البناء.
وأض���اف العن���زي أن رأس الهرم في 
مجلس األمة شاهد البرنامج ولم يبد أي 
اس���تياء منه بل على العكس أثنى على 

البرنامج والقائمين عليه.

مؤمن المصري
قضت دائرة األحوال 
الش����خصية باحملكم����ة 
الكلي����ة بإل����زام ش����اب 
بأن ي����ؤدي لوالده نفقة 
ش����هرية مستمرة قدرها 

150 دينارا.
وقال احملامي مبارك 
اخلشاب الذي أقام الدعوى 
لصالح األب ضد ابنه ان 
املستندات واألوراق أثبتت 
مبا ال يدع مجاال للش����ك 
نكران االبن جلميل وفضل 
والده الذي أنفق عليه من 

مال����ه حتى صار رجال ون����ال تعليمه في 
إحدى الدول اخلليجية على حساب أبيه 
اخلاص حتى أصبح االبن موظفا، وعندما 
طالبه والده بأن ينفق عليه أبى فاضطر 

األب إلى أن يقيم دعواه.
وزاد اخلشاب: »تهرب االبن من االلتزام 
بذلك عبر الس���عي لالقت���راض من أحد 
املصارف التمويلية لالدعاء زورا بأنه مدين 
ساعيا لقطع الطريق على األب في أن ينال 
حكم النفقة ضده واالبن نسب الفضل في 
تعليمه إلى غير أهله رغم انه ما كان له 
أن يصل إلى وظيفة راتبها الشهري 600 
دينار لوال مال أبيه وأن مثل هذا االبن العاق 

حلقوق والده ال يصلح 
عقوقه واعوجاجه سوى 
القانون الذي يلزم االبن 
باإلنفاق على والده الذي 
هو في حاجة إلى مساعدة 
حتى لو كان قادرا على 
العمل مشيرا إلى أن املادة 
301 من القانون رقم 51 
لسنة 1984 تنص على أنه 
جتب على الولد املوسر 
ذك���را كان أو أنثى نفقة 
والديه وأجداده وجداته 
الفقراء وإن خالفوه في 
الدي���ن أو كانوا قادرين 

على الكسب.
واستشهد اخلشاب في صحيفة دعواه 
باآلية الكرمية )وقضى ربك أال تعبدوا إال 
إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أف وال 
تنهرهما وقل لهما قوال كرميا. واخفض لهما 
جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما 
ربياني صغيرا. ربكم أعلم مبا في نفوسكم 
إن تكونوا صاحلني فإنه كان لألوابني غفورا 

� اإلسراء: 23 � 25(.
وثم����ن احملام����ي اخلش����اب املوق����ف 
الرائع للقض����اء الكويتي العادل إلنصاف 

املستضعفني.

احملامي مبارك اخلشاب

احملامي فيصل العنزي خالل املؤمتر الصحافي

ويستعرض أوراق الدعوى

أكد أن المتغاضين عن المخالفات الجسيمة تحت المجهر

الزعابي: »الرقابة والتفتيش« كلفت بتقييم التزام أجهزة 
الداخلية بالخطة المرورية ورفع تقارير عن رجال األمن

رصدها.
واشار الى ان هناك توزيعا 
او  الش����املة  محددا للدوريات 
الدوريات املرورية ويجب االلتزام 
باماكن الثبات تلك وبالتالي فان 
عدم االلتزام بعرض قائد الدورية 
ملخالفات، واشار اللواء الزعابي 
الى ان التقاري����ر الصادرة عن 
الرقابة والتفتيش ال تهدف الى 
تصيد االخطاء وامنا الهدف منها 
ان يلتزم العسكريون باخلطط 
والتعليمات الصادرة عن القيادة 

في وزارة الداخلية.
وردا على سؤال حول ما اذا 
كانت الرقابة والتفتيش قيمت 
التواج����د االمن����ي خالل عرس 
العيون ق����ال د.الزعابي: جميع 
اجهزة الداخلية قامت مبا يجب 

ان تفعله في هذه االحداث.
واض����اف د.الزعابي: نعزي 
جميع ذوي الضحايا ونتمنى 
ان يله����م اهلل ذويه����م الصبر 
والسلوان وان يعجل سبحانه 
وتعالى بالشفاء للمصابني في هذا 
احلريق الذي راح ضحيته عدد 

كبير من النساء واالطفال.

أمير زكي
أعل����ن مدي����ر ع����ام االدارة 
العام����ة للرقاب����ة والتفتيش 
الل����واء د.مصطفى الزعابي ان 
االدارة تلق����ت تعليم����ات من 
الفريق متقاعد  الداخلية  وزير 
الشيخ جابر اخلالد ومن وكيل 
وزارة الداخلي����ة الفريق احمد 
الرجيب لرقابة عموم الدوريات 
الش����املة والدوريات املرورية 
خالل ش����هر رمض����ان املبارك 
الرامية  لتطبيق حازم للخطة 
الى منع االختناقات املرورية، 
وقال د.الزعاب����ي في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان تعليمات 
وزير الداخلية ووكيل الوزارة 
دخلت حيز التنفيذ وطلب من 
عموم ق����وة الرقابة والتفتيش  
مراقبة م����دى التزام الدوريات 
مبواقع انشائها ومدى التزامها 
القان����ون على عموم  بتطبيق 
قائدي املركب����ات في الطرقات 
مع التركيز على عدم التساهل 
مع املخالفات اجلسيمة املتعلقة 
بسير املركبات في حارات األمان.

واشار اللواء الزعابي الى ان 
قوة الرقابة والتفتيش ستقوم 
باع����داد تقاري����ر الي دوري����ة 
تخال����ف اخلطة املرس����ومة او 
ال يق����وم قائد الدورية بتحرير 
املخالف����ات املرورية، مش����يرا 
الرقابة والتفتيش  الى ان قوة 
ورغم امتالكها صالحيات حترير 
املخالفات املروري����ة اال انها ال 
تقتصر على حترير املخالفات 
فحسب بل ايضا سترفع تقارير 
بش����أن عدم التزام رجال األمن 
بتطبيق القانون وانه سيحرر 
في التقرير رقم الدورية ونوعية 
املخالفة التي كان من املفترض 

اللواء د.مصطفى الزعابي

»الرقابة والتفتيش« تتابع مدى التزام أجهزة الداخلية باخلطة املرورية

مصري وبنغالي يحّوالن »إقامة العمل« إلى »مندوب«
ويتقاضيان 900 دينار عن كل معاملة

أنجزا مائة معاملة داخل منزل المندوب في الجهراء حمالت لـ »اإلعالم« 
استهدفت محالت 

األلعاب والڤيديو

في إطار اجله����ود املتواصلة 
ل����وزارة اإلع����الم وتأكيدها على 
ضرورة االلتزام بتطبيق القانون 
رق����م 3 لس����نة 2006 في ش����أن 
املطبوع����ات والنش����ر وحماي����ة 
النشء واألطفال وصغار الس����ن 
من االنح����راف ومكافحة الرذيلة 
بكل صورها واحملافظة على القيم 
الدينية واخللقية والعادات األصيلة 

للمجتمع الكويتي.
ادارة املصنفات  قام مفتش����و 
الفنية بحمالت تفتيشية موسعة 
على محالت بيع األلعاب واملطبوعات 
املرئي����ة ملالحقة ضعاف النفوس 
ممن تس����ول لهم أنفسهم مخالفة 
القوان����ني واللوائح لتحقيق ربح 
رخيص ع����ن طريق عرض وبيع 
ألعاب وأفالم إباحية منافية لآلداب 
العامة موجهة للطفل ويتم ادخالها 
للبالد بصورة غير شرعية دون 
عرضها على أجهزة الرقابة بوزارة 
اإلعالم، وقد أسفرت هذه احلمالت 
ع����ن ضبط عدد كبير من احملالت 
املخالفة بجميع مناطق الدولة مت 
غلقها جميعا اداريا وأحيل أصحابها 

الى النيابة العامة املختصة.
وبهذا الصدد شدد مدير ادارة 
املصنف����ات الفنية بوزارة اإلعالم 
قن����اص العدوان����ي على ضرورة 
حصول أصحاب محالت األلعاب 
املرئي����ة على ترخي����ص مبزاولة 
هذا النش����اط م����ن وزارة اإلعالم 
وعدم التعامل مع أي مصنف غير 
مرخص بإجازة نشره وتداوله من 
وزارة اإلعالم. كما تهيب الوزارة 
باملواطنني واملقيمني الى ضرورة 
حتري الدقة في اختيار هذه األلعاب 
وعدم التراخي في اإلبالغ عن أي 
مخالفة من هذا النوع والتي ستقابل 
ب����كل االهتمام واحلزم عن طريق 
االتصال باخلط الس����اخن ملكتب 
الوكيل املساعد لشؤون الصحافة 
واملطبوعات والذي سيتم اإلعالن 

عنه الحقا.

االنصاري: إستراتيجية اإلطفاء حّدت من خسائر الحرائق

أمير زكي
امر مدير عام االدارة العامة ملباحث الهجرة 
العميد عبداهلل خليفة الراشد باحالة مصري 
وبنغالي ومواطن الى النيابة العامة بتهمة 
التزوير في محررات رسمية واستصدار 70 
اذن عمل مزورا، كما امر العميد الراشد بادراج 
اس���م نحو 100 وافد استفادوا من خدمات 
الش���ركة الكائنة في محافظة اجلهراء على 
قائمة املطلوب ابعادهم، كما حتفظ رجال 
مباحث الهجرة على آلة طباعة يستخدمها 
املصري في عملية التزوير واستصدار اذونات 

عمل مقابل 700 دينار للمعاملة الواحدة.
ووفق مصدر امني، فإن معلومات وردت 
الى وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
اجلنسية واجلوازات اللواء مساعد املشعان 
عن ان هناك شركة في اجلهراء تقوم بتحويل 

االقامات للعمالة الهامشية مقابل 700 دينار، حيث امر مدير عام 
مباحث الهجرة بالوقوف على حقيقة عمل الشركة تلك، وعليه 
مت تكليف ادارة البحث والتحري بقيادة العقيد جنيب الش���طي 
ومس���اعده املقدم حمدان اخلشم وفريق التحقيقات، وبعد عمل 

التحري���ات تبني ان الواف���د املصري يقوم 
يوميا بالتنقل على املقاهي لعرض خدمات 
ش���ركته في حتويل االقامات وبالوظائف 
الت���ي مبوجبها يس���تحق حاملها رخصة 
قيادة مثل مندوب وس���ائق، وقال املصدر: 
بعد التأكد من عمل الوافد في التزوير، مت 
استصدار اذن نيابي ومداهمة شقة الوافد 
املصري في اجلهراء وعثر بداخل الش���قة 
على آلة طباعة ومناذج صورة طبق االصل 
م���ن اذونات العمل، كما عثر على كمية من 

النماذج اجلاهزة للتسليم.
وبالتحقيق مع الوافد، اعترف بانه يزور 
اذونات العمل الش���خاص لديهم مشكالت 
مع شركاتهم والشخاص يحلمون برخص 
قيادة، وانه يتقاضى نظير االقامة بس���مة 
مندوب م���ا بني 700 و900 دينار، واعترف 
بان هن���اك بنغاليا يعمل في ادارة عم���ل اجلهراء يقوم بوضع 
اختام على املعامالت الت���ي يقوم بطباعتها منزليا، اما املواطن 
فنف���ى ان يكون على علم مبا يقوم به املندوب املصري، واحيل 

اجلميع لالختصاص.

اكد نائب املدير العام لشؤون املكافحة وتنمية 
املوارد البشرية في اإلدارة العامة لإلطفاء العميد 
يوسف االنصاري فعالية إس���تراتيجية اإلدارة 
التي تتبعها منذ نحو عامني في مكافحة احلرائق 
اذ جنحت في احلد من حجم اخلس���ائر البشرية 

واملادية.
وقال االنصاري ان ادارة اإلطفاء وفقا لتوجيهات 
مديرها العام اللواء جاسم املنصوري اتبعت اسلوب 
تواجد فرق اضافية في موقع حادث احلريق حال 
وروده وذلك للدعم واملساندة في اخماد احلرائق 

خالل زمن قياسي للحيلولة دون توسعها.
واضاف ان األسلوب املتبع سابقا كان يقضي 
بإعطاء ضابط اإلطفاء الذي يصل الى املوقع تقريرا 

حول مدى احلاجة الى فرق اطفائية اضافية من 
عدمها األمر الذي كان يستنزف معه وقتا ثمينا.

واشار الى ان االس���تراتيجية تتضمن كذلك 
النهوض مبستوى كفاءة رجل اإلطفاء من خالل 
إعداده في دورات تدريبية متواصلة تطلعه على آخر 
التطورات في مجال السالمة واحلماية إضافة الى 
تعزيز قدرات اجهزة اإلطفاء بامتالك احدث املعدات 

التقنية واألجهزة في مجال املكافحة واإلنقاذ.
واشاد العميد االنصاري في هذا الصدد بالدعم 
الذي حتظى ب���ه ادارة اإلطفاء م���ن قبل القيادة 
السياسية العليا من خالل توفير كل املستلزمات 
واملتطلب���ات املعنوية واملادية لرج���ال اإلطفاء 

لالضطالع مبهام عملهم على اكمل وجه.

العميد عبداهلل الراشد

العميد يوسف االنصاري

قناص العدواني

ضبط 5 سوريين حاولوا سرقة محل ذهب بالفحيحيل
محمد الجالهمة

متك����ن رجال ادارة بحث وحتري محافظة األحمدي من توقيف 5 لصوص 
جميعهم من اجلنس����ية الس����ورية بعد ان حاولوا قبل أيام السطو على محل 

للمجوهرات في الفحيحيل من خالل مخبز آلي مجاور حملل الذهب.
وكان عمال مخبز من اجلنس����ية اآلس����يوية أبلغوا بأن هناك 5 أشخاص 
دخلوا الى املخبز وقاموا بتكبيلهم ومن ثم حاولوا تكسير الطوفة املؤدية الى 
محل للمجوهرات. وقال املصدر: مت تكثيف التحريات وتوصل رجال مباحث 
األحمدي الى اللصوص اخلمسة واعترفوا بأنهم كانوا بصدد السطو على محل 
املجوهرات وانهم درس����وا موقع احملل وتبني ان املدخل له هو املخبز املجاور 

فقرروا الدخول اليه مهما كلفهم ذلك من مخاطر.


