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إعداد: مؤمن المصري

محمد الدشيش
تعرضت سيارة وافد مصري للسرقة 
عن طريق الكس���ر حيث كان يؤدي صالة 
العش���اء في احد مساجد خيطان، وخرج 
ليجد سيارته قد حتطم زجاجها ومت سلب 

150 دينارا منها.
من جهة أخرى، تقدم وافد مصري آخر 

الى مخفر جليب الشيوخ ليبلغ عن سرقة 
ادوات كهربائي���ة بقيمة 750 دينارا حيث 
يعمل الوافد مندوبا إلحدى الشركات، وأثناء 
تس���ليمه احدى الطلبي���ات الحد العمالء 
اكتشف س���رقة بعض األدوات الكهربائية 

من سيارته.
وقام بعمل بالغ وجار التحقيق.

صلّى العشاء فطارت 150 ديناراً من سيارته

حكـايـات
من وراء القضبان

الحلقة 8 ـ 10

في العام املاضي قامت »األنباء« باقتحام سجن النساء وخرجت بقصص من وراء القضبان لسجينات 

روين قصصهن اإلنسانية التي انتهت بكل واحدة منهن إلى السجن، وهذه املرة تقتحم »األنباء« 

سجن الرجال، رغم احملاوالت العديدة للحصول على تصريح رسمي من وزارة الداخلية إلجراء 

حوارات إنسانية مع السجناء إال أن التوصل إلى السجناء لم يكن باألمر الصعب خاصة في ظل 

وجود أقارب للسجناء وفروا لنا طريقة اتصال مع أقربائهم من السجناء الذين فتحوا قلوبهم 

لـ »األنباء« ورووا حكاياتهم والتي انتهت بكل واحد منهم إلى حيث وراء القضبان.

العيسى: نحترم حكم القضاء وهذا حكم أول درجة وهو قابل لالستئناف

قال إنه اشترى بها سيارة فارهة لها أثناء زواجهما

المحكمة: قرار فصل الهيفي من »المحامين«.. باطل

رفض طلب مواطن السترداد 27 ألف دينار من طليقته

مض���يئة تضاف إلى السجل 
العدالة في  احلافل حملراب 
املت��مثل في القضاء  البالد 

النزيه.
وتعليق���ا عل���ى احلكم 
صرح احملامي عمر العيسى 
رئيس جمعية احملامني في 
تصريح خاص ل� »األنباء« 
بأنه يحترم حكم احملكمة، 
مؤكدا أنه ال يوجد أي خالف 
شخصي بينه وبني رئيس 
احت���اد مكات���ب احملامني، 
مضيف���ا انه ميث���ل جميع 
احملامني الذين يرغبون في 
عدم جتزئة املهنة. »فنحن 
منث���ل ضميره���م في هذه 

املسألة«.

القانوني لكل من  التنظيم 
اجلمعية واالحتاد.

أن  اله��يف���ي  وأك�����د 
ه���ذا احلكم يعتب���ر نقطة 

جمعي���ة نفع ع���ام، بينما 
التق���دم بطلب  االحتاد مت 
إش����هاره ك����منظمة نقابية 
وال تثريب على ذلك الختالف 

أصدرت احمل���كمة الكلية 
الدائ���رة ت����ج���اري مدني 
كل���ي حكوم���ة حك����مها 
بب����ط���الن قرار م����جلس 
إدارة جم����عي���ة احملامني 
الكويتي���ة بفصل احمل�امي 
ناصر حجي الهيفي رئيس 
احتاد مكاتب احملامني »حتت 

اإلشهار«.
إدارة  مجل���س  وكان 
ق���رر فصل  اجلمعي���ة قد 
الهيفي لقيامه بتأس���يس 
وإنشاء احتاد مكاتب احملامني 
الكويتيني. كان الهيفي قد أكد 
في دعواه أن أهداف االحتاد ال 
تتعارض مع أهداف جمعية 
احملامني املشهرة باعتبارها 

في دعوى مطالبة مالية غريبة أيدت محكمة 
االستئناف رفض الشكوى املقامة من احد املواطنني 
الذي طالب طليقته بسداد مبلغ 27 ألف دينار 
قيمة س����يارة فارهة كان قد اشتراها لطليقته 

ابان زواجه منها وسجلها باسمها.
وتتلخص الدعوى فيما ذكره الزوج انه قام 
بسداد مبلغ 27.000 دينار عبر ايصاالت مالية 
قام بس����دادها نيابة عن زوجته قيمة س����يارة 
فارهة مسجلة لدى املرور باسمها وطالب احملكمة 

باسترجاع ذلك املبلغ.
وقد استمعت احملكمة القوال الشهود من كال 
الطرفني فأكد ش����قيقا املدعي بان السيارة هي 

خاصة بشقيقهما الشاكي الذي اتفق مع املدعى 
عليها ان تس����جل الس����يارة لدى املرور باسمه 
نظرا النها لم تك����ن تعمل في ذلك الوقت. وقد 
اكد شهود املدعى عليها وهم والدتها وشقيقتها 
وصديقتها وجارتها ان الزوج قبل وقوع الطالق 
قام باهداء زوجته السيارة محل النزاع كهدية 
بدليل حتريره كتابا بذلك على نفسه لدى احدى 
الشركات بيد ان احملامي مبارك اخلشاب بصفته 
وكيال عن الزوجة دفع بعدم جواز نظر الدعوى 
لس����ابقة الفصل فيها من جهة وتقدميه ملذكرة 
تضمنت حافظة مستندات بها تنازل من الزوج 

وطلب اخلشاب ايضا رفض الدعوى.

احملامي ناصر الهيفي احملامي عمر العيسى

احملامي مبارك اخلشاب
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ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

ال�سالم لل�ستاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606
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24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

رجل أمن خلف القضبان: ال أريد الحديث عن جريمتي 
ففي السجن 22 رجل شرطة مسجونون معي

دانيا شومان 
احللق��ة الثامنة من حلقاتنا املتواصلة حلكايات س��جناء 
من خلف قضبان السجن املركزي هي حكاية رجل أمن قّدر 
له أنه يتبدل األدوار ويتحول من ش��خص يالحق املجرمني 
إل��ى زميل زنزان��ة لعدد من املجرمني الذي��ن كان يالحقهم 
س��ابقا، ورغم أن رجل األمن الذي رفض أن يقول رتبته أو 

تهمته إال أنه قال ان الس��جن اليوم يضم أكثر من 22 رجل 
أمن بني ش��رطة عاديني ورقيبني وضب��اط ورجال مباحث 
بتهم مختلفة بعضهم يقضي أحكاما بالس��جن املؤبد، قائال 
انهم في يوم من األيام كانوا حماة للقانون ولكنهم خرجوا 
على القانون وبعدها حتولوا إلى مالحقني ومت القبض عليهم 

وأدينوا، .

هل هناك رجال أمن من حرس الس��جن 
أصبحوا الحقا سجناء؟

نعم وهم أسوأنا حاال، فهؤالء املساكني، 
وأنا أعتبرهم مس���اكني فعال، ألنهم كانوا 
يقومون بحراسة املس���اجني وفي اليوم 
التالي أصبحوا ش���ركاء لهم وزمالء في 

ذات الزنزانة أو العنبر.
هل تعرف حكاية أحد حراس أمن السجن 
الذين س��جنوا بتهمة تهري��ب مخدرات أو 

ممنوعات إلى السجن؟
نعم، وجميع من في الس���جن يعرفه، 
وألق���ي القبض عليه قب���ل عامني بتهمة 
إلى السجناء،  محاولة تهريب ممنوعات 
وعث���ر معه يومه���ا على هوات���ف نقالة 

ومخدرات وغيرها.
هل من املعقول أن رجل أمن تابع حلرس 

أمن السجن يهرب مخدرات ملساجني؟
بصراحة معقول ونص، ألن الناس ال 
يعرفون كم تبلغ أس���عار املمنوعات في 
داخل السجن، وهو األمر الذي جعل رجل 
األمن الذي يعمل في حراسة أمن السجن 
يبيع وينقل املمنوعات إلى بعض السجناء 
طمعا في الرب���ح اخليالي الذي ميكن أن 

يحققه من بيع املمنوعات.
أوال ما تلك املمنوعات؟

ال أتذكر ولكن عثر معه على مخدرات 
وأعتقد أنها قطعتا حشيش وغراما هيروين 

وهواتف نقالة ال أذكر عددها.
وكم تبلغ قيمتها في السجن؟

تبلغ أسعارا خيالية وميكن أن جتعل 

أي شخص يفكر في أن يقوم بتهريبها إلى 
داخل السجن.

كم مثال يبلغ سعر الهاتف النقال؟
الهاتف النق���ال العادي يبلغ ثمنه في 
الس���وق 50 إلى 60 دين���ارا، بينما يصل 
سعره في السجن املركزي إلى أكثر من 150 
دينارا، وشاحن الهاتف النقال مثال سعره 
نصف دينار وفي السجن يصل سعره إلى 
10 دنانير، والهاتف املرفق بالكاميرا يبلغ 

سعره أكثر من 300 دينار.
ومن هم املهربون وكيف تدخل الهواتف 
النقالة إلى السجن املركزي وخاصة أن هناك 

تفتيشا دقيقا قبل الدخول؟
املهربون ليسوا رجال أمن السجن، ولم 
يكن رجل األمن الذي ذكرت حكايته سوى 
استثناء، فرجال أمن السجن متشددون، 
ولكن التهريب أحيانا يكون على يد أحد 
الزوار الذي يغامر بإدخال ممنوعات أثناء 
وقت الزيارة املسموحة، وأحيانا عن طريق 

عمال في السجن، .
ولكنن��ا نس��مع ع��ن جتار مخ��درات 
يقومون بإدارة صفقاتهم من داخل السجن 
ويجعلون أناسا من خارج السجن يجلبون 
املخدرات حلسابهم هل ميكن أن حتدثنا عن 

هذه الظاهرة؟ 
صحيح، كثير من جتار املخدرات بعضهم 
كويتيون وبعضهم باكستانيون وإيرانيون 
يقومون بإدارة جتارتهم من داخل السجن 
عبر الهواتف النقالة التي تهرب لهم، وأكثر 
من مرة قبض عل���ى مهربني أو موزعني 

ملخدرات أو جتار مخدرات واعترفوا بأنهم 
يعملون لصالح نزالء في السجن املركزي 
بعضهم يقضي عقوبة السجن املؤبد في 
السجن، ويتم استدعاء النزالء الذين يعترف 
عليهم جتار املخدرات ويذهبون للتحقيق 
ولكن ال نعرف ماذا يحدث لهم هناك وهل 
يعترفون أم ال يعترفون وهل تثبت عليهم 
التهمة أم ال ولكننا نس���مع نعم أن هناك 
م���ن يدير جتارته من املخدرات من داخل 
السجن، وأذكر أنه في شهر أغسطس املاضي 
مت استدعاء 4 نزالء اتهموا بأنهم يديرون 

جتارة املخدرات من داخل السجن.
وهل هناك رجال أمن مس��جونون معك 

اتهموا بالتجارة في املخدرات؟
4 من رجال األمن املسجونني تاجروا في 
املخدرات بعد فصلهم من الداخلية وأحدهم 
كان يعم���ل رجل مباحث، و3 منهم كانوا 
رجال شرطة وفصلوا من عملهم وعملوا في 
املخدرات بعد فصلهم، أي أنهم لم يكونوا 
على رأس عملهم عند القبض عليهم، ولكن 
هناك رجلي أمن كانا شريكني باالجتار في 
املخدرات وهما يقضيان عقوبة الس���جن 

املؤبد بتهم تتعلق باملخدرات.
هل تعرف تهمتهما بالضبط؟ 

ال أتذكرها فهما قلي���ال الكالم حولها، 
ولكن ما أعرفه أن تهمتهما ليست حيازة 
مخدرات فقط، بل استغالل دورية شرطة 
وتلفي���ق تهم آلخرين والئحة طويلة من 
االتهامات التي وصلت عقوبتها إلى السجن 

املؤبد.


