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شباب في عمر الزهور يكافحون غزو الظالم

شابان جهراويان حتديا الظالم لتنظيم السير

بالغترة والعقال.. وينظم حركة املرور

جهود الشباب لتنظيم السير

عربة إطفاء أمام املنزل احملترق في مدينة سعد العبداهلل

العقيد سلطان النشمي يتابع عمليات تنظيم السير دورية مرور تغلق طريقا لتنظيم السير

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

إحالة دعوى اإلعالم ضد »سكوب« ل� »الدستورية«
العنزي: طعنا في مادة تخالف نص الدستور

إلغاء قرار البلدية بإغالق مقاهي السالمية

تأييد حبس طبيب كويتي 5 سنوات مع الشغل والنفاذ 
التهامه بتزوير شهادات »الئق صحيًا« للوافدين

قضت الدائرة اجلزائية الثالثة باحملكمة 
الكلية أمس برئاسة املستشار حمود املطوع 
وأمانة سر سيد مهدي بوقف نظر الدعوى 
املقامة من وزارة اإلعالم ضد قناة سكوب 
والكاتب نبيل الفضل والنائب فيصل املسلم 
وإحالة الدعوى إلى احملكمة الدس����تورية 
بعد أن دفع احملامي فيصل عيال العنزي � 
محامي قناة سكوب � بعدم دستورية املادة 
13 من قانون رقم 2007/61 بش����أن اإلعالم 
املرئي واملسموع ملخالفتها لنص املادة 33 

من دستور دولة الكويت.
وق����ال العنزي في مذك����رة دفاعه أمام 
احملكم����ة إن املادة املطع����ون عليها بعدم 
الدس����تورية تضمن����ت مخالفة نصوص 
وروح الدس����تور ان »العقوبة شخصية« 
وم����ا تضمنته نص امل����ادة 13 من قانون 
2007/61 التي تنص على أنه: »يعاقب كل 
من مدير عام القناة ومعد املادة اإلعالمية 
وكل مس����ؤول عن بثها بالعقوبة املقررة 
بامل����ادة 29 فقرة أولى من القانون رقم 31 
لس����نة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون 

اجلزاء رقم 16 لسنة 1960 في حالة مخالفة 
احلظر املنصوص عليه في املادة 11-2 من 
هذا القانون، يعاقب كل منهم باحلبس مدة 
ال جتاوز سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة 
آالف دينار وال تزيد على عشرين ألف دينار 
أو بإحدى هاتني العقوبتني، وبالغرامة التي 
ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تزيد على 
عش����رة آالف دينار عن أي مخالفة أخرى 

ألحكام هذا القانون«.
وأضاف العنزي ان هذا احلكم يعد مبثابة 
انتصار للعدل وإتاحة الفرصة أمام القنوات 
األخرى لتعمل في حري����ة يكفلها قانون 
ودس����تور دولة الكويت وان دفعنا بعدم 
الدس����تورية للعقوبة الشخصية هو دفع 
سديد مما نؤكد عليه أن الدفع سوف يغير 
الكثير من األحكام وفقا لنصوص الدستور 

في مجال اإلعالم املرئي واملسموع.
وأشاد احملامي العنزي بالقضاء الكويتي 
ومواقفه النزيهة التي ال تتغير وال تندثر 
وال تتأث����ر ب����أي معطيات غي����ر القانون 

والدستور.

الدعوى، مؤكدا أن هذه املقاهي كانت أصال 
مرخصة م���ن وزارة التجارة والصناعة 
وم���ن بلدية الكوي���ت، وإال فكيف لها أن 
تعمل طوال هذه السنوات اخلمس وهي 

بال ترخيص؟
وأشار الى أن وزارة التجارة والصناعة 
أعطت هذه التراخيص بعد موافقتها على 
عدد العاملني في كل مقهى باعتبار أن العدد 
املوجود بكل مقهى مناسب ملساحة األرض 
املخصصة للمقهى. فكيف تأتي البلدية بعد 
هذه السنوات وتدعي أن مساحة األرض 
املخصصة لكل مقهى ال تتناسب مع عدد 

العمال؟!

قضت الدائرة اإلدارية السادسة باحملكمة 
الكلية أمس برئاسة املستشار جنيب املاجد 
وأمانة سر إبراهيم حجاج بإلغاء قرار بلدية 
الكويت القاضي بإغالق املقاهي الواقعة 
داخل س���وق الساملية مع ما يترتب على 

ذلك من آثار.
وعقب صدور احلك���م صرح احملامي 
خالد العوضي الذي مثل عددا من أصحاب 
املقاهي الت���ي مت إغالقها ل� »األنباء« بأن 
هذا احلكم جاء جريئا وأن احمل��كمة راعت 
احل��كمة من وراء إلغ���اء قرار اإلغ���الق 
بأن هناك تعس���فا من بلدية الكويت وأن 
جميع القرارات التي مت اتخاذها من قبل 
البلدية باإلغالق جاءت جائرة وال تستند 

إلى الواقع.
مضيفا أن إجراء البلدية الذي مت بدون 
املقاهي  إنذار باإلغالق ألص��حاب  إعطاء 
يعتبر تعسفا منها وس������وء استخدام 
للس���لطة. كما أن البلدية عندما اتخذت 
ق���رار اإلغالق لم تس���لم ق���رار اإلغالق 
ألصحاب املقاهي إمعانا في سوء استخدام 

السلطة.
وأوض���ح العوض���ي أن احملكمة رأت 
أن هناك جدية واس���تع���جاال في إعادة 
فتح هذه املقاه���ي ألن قرار اإلغ���الق مت 
ات����خاذه بناء على ق���رارات غير جدية 
وغير مدروسة، كما رأت احملكمة أن هناك 
مصلحة للعاملني في هذه املقاهي. وبناء 
عليه ألغت احملكمة قرار البلدية وقضت 

بإعادة فتح املقاهي.
كان العوضي خالل جلسة سابقة قد 
ترافع شفاهة أمام احملكمة شارحا ظروف 

قضت الدائرة اجلزائية األولى مبحكمة 
أم����س برئ���اسة املستشار  االستئناف 
صال���ح املريشد وأم���انة س��ر عبداهلل 
الزير بتأييد حك���م محك���مة أول درجة 
القاضي بحبس طبي���ب كوي���تي ووافد 
مصري ملدة 5 سنوات مع الش��غل والنفاذ 
وأمرت بإبعاد الوافد عن البالد عقب تنفيذ 
العقوبة بعد إدانتهما بتزوير مناذج شهادات 

صحية.
وتتلخص الواقعة في أن املتهم األول 
)الطبي���ب( كانت تربط���ه عالقة معرفة 
باملتهم الثاني فاتف�قا على ارتكاب تزوير 
في شهادات صحية بأن يصطنعاها على 
غرار احملررات الصحيحة مبقابل مادي، 
وذلك بأن يسعى األخير بالبحث عن العمالة 
الراغبة في اس���تخراج شهادات صحية 
من إدارة التراخيص الصحية مبحافظة 
العاصمة أو جتدي���د بطاقاتهم املنتهية، 
فيأخذ املتهم الثاني منهم األوراق الثبوتية 
اخلاصة بهم ومبلغا ماليا مقابل كل شهادة 
ويوهمهم بأنه سيستخرج لهم الشهادات 
املطلوبة وفق إجراءات سليمة وفي وقت 

مختصر. ثم يقوم بتسليمها للمتهم األول 
الذي كان يحتفظ بنماذج من هذه الشهادات 
كان قد استولى عليها بغير حق ويدون 
بها بيانات طالبها ويذيلها بخامت وتوقيع 
املوظف املخت���ص بإصدارها عن طريق 
أجهزة املس���ح الضوئي واحلاسب اآللي 

والطابعة.
ثم يأخذ املتهم األول من املتهم الثاني 
املبلغ املال���ي املتف���ق عل��يه واملقدم من 
طالب الشهادة بعد أن يخصم املتهم الثاني 

نسبته منها.
وكانت احمل���ررات املزورة بعد تغيير 
احلقيقة فيها صاحلة ألن تستعمل على 

النحو الذي زورت من أجله.
وبتاري���خ 2009/10/12 قضت محكمة 
اجلناي���ات بحب�����س املته��م���ني ملدة 5 
سنوات مع الش����غل والن���فاذ وأم���رت 
بإبع����اد املتهم الثان���ي عن البالد عقب 

تنفيذ العقوبة.
وأمرت مبصادرة احمل���ررات املزورة 
املضبوطة. وقد استأنف املتهمان احلكم 

فأيدت احملكمة حكم أول درجة.

احملامي فيصل عيال العنزي املستشار حمود املطوع

احملامي خالد العوضي

المباحث انتشرت بين المتجمهرين وأطلقت أعيرة نارية

ضبط 8 شبان رشقوا دوريات األمن واإلطفاء بالحجارة
وبالغان بسرقة ووافدين بالجرم المشهود خالل الظالم

وق���ال مصدر امني ان رجال االمن حال تواجدهم في تتمة المنشور ص 10
منطقة تيماء فوجئوا بتجمعات شبابية في محيط املنطقة 
حيث طلب رجال االمن من املتجمهرين العودة الى منازلهم 
اال ان ردة فعله���م كانت مغايرة اذ قاموا بالقاء احلجارة 

وعبوات املياه الغازية على رجال االمن واالطفاء.
واش���ار املصدر الى انه مت الطلب م���ن ادارة البحث 
والتحري االنتشار بني املتجمهرين ومن ثم ضبط عدد 
منهم واحالتهم الى االختصاص بتهمة اتالف مال الدولة 

واالعتداء على رجال االمن.
الى ذلك فقد تقدم صباح امس الى مخافر في اجلهراء 
مواطنان احدهما ميتلك محل مالبس واآلخر ميتلك محال 
للهواتف ابلغا عن سرقة محليهما تزامنا مع انقطاع التيار 
الكهربائي وفور تلقي البالغ انتقل رجال االمن الى موقع 
البالغني لرفع البصمات. على صعيد متصل متكن رجال 
االمن من توقيف وافدين عربيني استغال انقطاع التيار 
الكهربائي وشرعا في سرقة احد احملالت في منطقة اجلهراء 

ليتم ضبطهما واحالتهما الى االختصاص.
واكد املصدر ان قضايا السرقة والشروع في السرقة 
سوف يتم التعامل معها بحزم خاصة ان اللصوص وايضا 
املتهمون ما كان يجب ان يفعلوا ذلك في وقت كانت مختلف 

اجهزة االمن منشغلة بفرض األمن وتنظيم السير.

ورأيت العمل في طوارئ احلوادث واملراجعني.
من جانب آخر، طالب النائب عس���كر العنزي وزير 
الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان باالسراع بتجديد وصيانة 
واعادة احملطات الرئيسية واحملوالت في محافظة اجلهراء، 
خاص���ة بعد ان منى الى علمن���ا انها حتتاج الى صيانة 
واصالحات، خاصة ان كيبالت هذه احملطات كيبالت قدمية، 
وذلك بس���بب الزيادة في االحمال، وعليه البد ان تكون 

استعدادات وزارة الكهرباء جاهزة قبل الصيف املقبل.
وخاطب العنزي الوزير الشريعان: أنك شاب طموح 

وعينك على البلد، لذلك نتمنى منك احلرص االكبر.
وتقدم بالش���كر الى القيادات والوكالء واملهندس���ني 
ب���وزارة الكهرباء من خالل اع���ادة التيار الكهربائي الى 
محافظ���ة اجلهراء، متمنيا ان يك���ون هذا االنقطاع آخر 

االنقطاعات.
ميدانيا، متكن رجال وزارة الداخلية من ضبط 8 شبان 
منهم احداث قاموا برشق دوريات األمن واالطفاء والطوارئ 
الطبية باحلجارة خالل فترة االنقطاع الكهربائي، وجاء 
ضبط الشبان الثمانية بعد قيام رجال املباحث بأطالق 
اعيرة نارية في الهواء لتفريق اعداد من الشبان جتمعوا 
على مقربة من دوار مبنطقة تيماء وقاموا برشق رجال 

االمن واالطفاء والطوارئ الطبية باحلجارة.

عسكر العنزي لتواجده لوقت طويل، قائال: »وحلرصي 
على اعادة التيار تركت جلس���ة مجلس الوزراء الكون 

في موقع احلدث«.
من جانبه، قال مدير ادارة العالقات العامة واالعالم 
بوزارة الكهرباء طالل العنزي انه في متام الساعة 11.1 مساء 
وقع عطل في محطة النقل الرئيسية في اجلهراء والتي 
تغذي اغلب مناطق اجلهراء وبقدرة 275 كيلو ڤولت، مشيرا 
ال���ى ان املناطق التي انقطعت عنها الكهرباء هي مناطق 
اجلهراء بالكامل منها اجلهراء القدمية والواحة والقصر، 

وبالتالي هرعت الى موقع احلادث مراكز االطفاء.
واضاف انه مت ابالغ وزير الكهرباء بذلك، حيث كان في 
جلسة ملجلس الوزراء وكان يتابع املوضوع حلظة بلحظة، 
مؤكدا ان اغلب الوكالء املس���اعدين كانوا متواجدين في 
مكان احلادث. وأضاف ان انقطاع الكهرباء كان نتيجة خلل 

فني متت السيطرة عليه واصالحه في وقت قياسي.
وعن سبب العطل قال انه خروج »السيركت« حيث 
ج���ار تغذيته في خطوط اخرى اضافية ومن ثم معرفة 

نوعية اخللل فيما بعد.
وقال ان االماكن احلساسة مثل مستشفى اجلهراء لم 
تتأثر بهذا االنقط���اع، حيث قمت بجولة خارجية عليه 

فرج ناصر
الشموع احرقت منزال في جنوب اجلهراء، 
كانت هذه اجلملة هي فحوى البالغ الذي 
استجاب له رجال اطفاء اجلهراء امس االول 
وعلى وجه الس���رعة بعد ورود بالغ عن 
حريق في منزل مبدينة س���عد العبداهلل 
»جنوب اجلهراء«، وقام رجال االطفاء بإخماد 
النيران وبالتحقيق تبني ان شمعة اشعلها 
اهالي املنزل ملواجهة انقطاع التيار الكهربائي 
تس���ببت في احلريق الذي لم يسفر عن 
اي اصابات بني أهال���ي املنزل واقتصرت 

اخلسائر على التكييفات.
كما نشب حريق آخر بسبب الشموع في 
منطقة العيون وتوجه رجال االطفاء الى 
موقع البالغ ومتكنوا من الس���يطرة على 
احلريق الذي لم يس���فر ع���ن أي اصابات 

تذكر.

الشموع تحرق منزاًل في مدينةسعد العبداهلل

شباب الجهراء واجهوا »غزو الظالم« بالتطوع الذاتي

فرج ناصر � محمد الدشيش
كما ان لالنقطاع جانبا مظلما كان له جانب مضيء 
وذلك بعد أن طبق عدد من اجلهراوية أمس اثر االنقطاع 
مبدأ »كل مواطن خفير« عندما ترجلوا من سياراتهم 
أمام االزدحامات التي شهدتها عدد من املناطق وقاموا 

بتنظيم الس���ير متاما كما يفعل رجال املرور، وكان 
جتاوب السائقني مع »اجلهراوية« املتط���وعني من 
الش���باب كبيرا، لذا خالل الساعتني اللتني انق���طع 
خاللهما التيار الكهربائي متكن املتطوعون من الشباب 
ورجال مرور اجلهراء ورجال دوريات أمن اجلهراء 

من السيطرة وبشكل كامل على التقاطعات الرئيسية 
في املنطقة.

وعلق أحد الشباب قائال: لقد واجهنا غزو الظالم 
بالتطوع رغبة في أن نقدم ش���يئا ما ملدينتنا خالل 

هذه األزمة العابرة.




