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نعلم جيدا وعلى نحو مؤكد وقاطع ان 
قانون إقامة األجانب في بلدنا يشترط خلو 
األجنبي الوافد من األمراض املعدية والوبائية 
مثل التهاب الكبد الوبائي واإليدز وبعض 
األمراض األخرى التي نترك حتديدها لألطباء 
املختصنيـ  هذا وحرصا على حماية البالد 
ــير إلى أن  من تلك األمراض واألوبئةـ  أش
ــراءات املتبعة عندما يأتي وافد للبالد  اإلج
وإلحلاقه بالعمل تقوم سفاراتنا في جميع 
الدول بإجراء فحوصات طبية لهم وذلك في 
بلد الوافد، وذلك بصورة مبدئية وهي كشف 
صدر وبطن ونظر ثم فحوص مخبرية وهو 
حتليل الدم ملعرفة األمراض الكامنة واملزمنة 

وعقب حصوله على تلك الفحوصات بأنه »الئق« وخال من 
األمراض فضال عن استخراجه صحيفة للحالة اجلنائية بأنه 
خال من السوابق يأتي للبالد ويتم اجراء فحوصات اخرى 
له بوزارة الصحة وعلى أساسها تعطي إدارة الصحة العامة 
ــهادة اللياقة الصحية لبدء إجراءات عمل اإلقامة كل ذلك  ش
قبل منح االقامة من وزارة الداخلية وهذا اجراء واجب اتباعه 
قانونا وذلك من جانب من يحرصون على حماية البالد من 
ــاوزات وانحرافات جمة  ــراض واألوبئة إال أن هناك جت األم
نسردها بشيء من اإليجاز ثم نسرد الرؤية القانونية لتلك 
ــتطيع الوصول  ــاوزات مؤيدة مبواد القانون حتى نس التج
ــؤول عن تلك التجاوزات وتقدميه للعدالة لكي تقتص  للمس
منه بالعقاب الالزم حتى يكون رادعا لكل من تسول له نفسه 
إتيان هذا العمل مستقبال ولنحمي بالدنا من التفشي املزمن 
لألمراض مما يعرض أوالدنا وشعبنا خلطر االمراض، اقول 
ــي إجراءات الفحوصات  ــاك خلال واضحا وصارخا ف ان هن

والتحاليل وشهادات اللياقة الصحية.

 بداية التزوير

ــون للبالد للعمل البد من اجراء  ان الوافدين عندما يأت
ــك التحاليل اصابتهم  ــم، وبعد اجرائها تثبت تل حتاليل له
ــع منحهم حق االقامة والعمل  بأمراض وبائية ومعدية متن
بالبالد وتقوم وزارة الصحة بإخطار وزارة الداخلية لوقف 
منحهم االقامة بل إبعادهم عن البالد بناء على املرض املثبت 
بالتحاليل وهذا ال يجد سوى تفسير واحد ان املرض كامن 
ــم متكنوا بالتزوير من  ــم قبل وصولهم للبالد إال انه لديه
ــهادة الصحية من بالدهم بخلوهم من  احلصول على الش
األمراض املعدية والوبائية امعانا منهم بأنه لن ينفضح أمرهم 
في الدولة التي أتوا اليها ثم يفاجأون بإجراء الكشف الطبي 
ــف األمر بوجود امراض وبائية كامنة فيهم  عليهم وينكش
ومعدية، لكن التساؤل الهام انه عقب الكشف عليهم بالدولة 
التي يرغبون في العمل لديها يتبني أن لديهم امراضا كامنة 
ووبائية ويثبت ذلك في الشهادة الصحية بعبارة »غير الئق« 
ومينع من دخول البالد بل االقامة اال انه يحدث تزوير وتغيير 
في الشهادة الصحية من عبارة غير الئق إلى »الئق صحيا« 
بعد ايام معدودة دون تفسير طبي مقبول إال ان له تفسيرا 
قانونيا سنشير إليه ويؤدي بنا إلى الكشف عن لغز تزوير 
تلك الشهادات، حيث ان الفحص األول عقب وصول الوافد 
وإجراء الكشف عليه يتبني أنه »غير الئق« وبناء على ذلك 
مينع من االقامة ويدرج في قائمة املمنوع من دخول البالد 
ــل إبعادهم منها إال أنه وبإعادة الفحص يتبني ان املريض  ب
ــق طبيا ملنحه اإلقامة ـ إذن أين كان الفحص األول وما  الئ
وجه االختالف الذي ادى للنتيجة الثانية، هل ميكن أن يكون 
مت عالجه خالل ايام معدودة وشفي من املرض؟ هذه أسئلة 
ــة ـ واقول ان هذا املوضوع يفتح ملف  لها إجابات قانوني
العبث باألمن الصحي للوطن ويكشف عن ضعفاء النفوس 
ــخصية ويضربون  ــوى مصاحلهم الش الذين ال يهمهم س
ــمعة الوطنـ  وأقول ان هؤالء  بعرض احلائط مصلحة وس
العابثني مبصلحة وسمعة الوطن يرتكبون جرائم الرشوة 
والتربح والتزوير في مستندات رسمية اما بالنسبة للجرمية 
األولى وهي الرشوة فيعني املشرع بتجرميها حماية أعمال 
الوظيفة اذ إن املوظف املرتشي يعتدي على اعمال الوظيفة 
التي ينبغي ان تؤدي بالتطلع فقط ملقتضيات الصالح العام 
ــإدارة وما ينبغي لها من  ــير الطبيعي ل ويعتدي على الس
نزاهة وهيبة ال تتنزل الى الكسب بغير حق وهي نوع من 
االجتار غير املشروع بأعمال الوظيفة وهي جوهر الرشوة 

ـ وتلك اجلرمية تقتضي وجود شخصني: 
1ـ موظف او مستخدم يأخذ ويقبل ما يعرض عليه من 
عطية او وعد بها او يطلب شيئا من ذلك مقابل قيامه بعمل 
او امتناعه عن عمل من اعمال وظيفية او لإخالل بواجباتها 

)ويسمى املرتشي(.
2ـ صاحب املصلحة الذي يتقدم بالعطية او الوعد بها الى 
ــمى »راشيا«  املوظف ليؤدي له العمل او ليمتنع عنه ويس
واساس اجلرمية ينحصر في االجتار بالوظيفة او استغاللها 
وهذا العمل يقع في نصيب املوظف »املرتشي« ولكن مساهمة 
ــي لوجود  ــي بتقدمي العطية او الوعد بها امر اساس الراش
الواقعة اإلجرامية في حالة األخذ بالعطية والقبول للوعد ـ 
واملشرع اجلزائي الكويتي تناولها في املواد من 114 الى 119 
ــي موظفا عاما  من قانون اجلزاء ـ ويجب ان يكون املرتش
او في حكمه وان يكون له صفة وقت ارتكاب الرشوة، كما 
يتعني توافر الركن املادي من قبول املوظف لفائدة وعد بها 
او طلب شيئا من ذلك لنفسه او لغيره من صاحب املصلحة 
ــه ـ اذ الفعل يقع  ــرا يدخل في اعمال وظيفت ليؤدي له ام
»تاما« مبجرد ان يأخذ املوظف العطية او يقبل وعدا بها او 
ــيئا من ذلك ـ واملستفيد منها قد يكون شخص  يطلب ش

ــي وقد يكون شخصا عينه لذلك،  املرتش
ــببها هو ان يؤدي  ــل الفائدة او س ومقاب
ــة عمال يدخل  ــف لصاحب املصلح املوظ
ــي اختصاصه فعال او زعما او توهماـ   ف
ويتعني ان يكون اجلاني قد أتى احد أفعال 
ــاء بارادته وان تنصرف نيته الى  االرتش
االجتار بأعمال الوظيفة العامة او تعدية على 
السير الطبيعي للمرفق وغرض »االجتار« 
ــة املوظف او من في حكمه حني  يعني ني
ــول الفائدة تنفيذ ما بذلت من اجله اي  قب
ان توافر حقيقة القيام مبا يطلب منه من 
ــل في حدود وظيفته  عمل او امتناع دخ
ــى انه اذا متت جرمية الرشوة  ـ وال ننس
ــول املوظف ما عرضه عليه صاحب احلاجة فإنه يكون  بقب
جانيا باعتباره فاعال ثانيا لوجود الواقعة في جرمية الرشوة 
فضال عن علمه ان ما يقدمه من عطية او الوعد بها للموظف 
يكون لقضاء حاجته وان يكون غرضه من تقدمي العطية او 
الوعد بها شراء ذمة املوظف وحمله على االجتار بالوظيفة 
العامة هذا عن الرشوة، اال انه يقوم بجانبها جرمية التربحـ  
وجوهرها يقوم على استغالل املوظف العام العمال وظيفته 
في احلصول على ربح او منفعة لنفسه او لغيرهـ  فاملفترض 
ــة القانونية التي تربطه  ــي املوظف العام بناء على الرابط ف
ــة ان يقوم بأداء اعمال وظيفته واضعا نصب عينيه  بالدول
ــعي لتحقيق  مصلحة املرفق العام الذي يعمل به دون الس

اي مصلحة اخرى ذاتية.

دعوة للتحقيق

 وال شك ان مجرد ثبوت سعي املوظف العام الى حتقيق 
مصلحة خاصة له او لغيره يلقي ظالال من الشبهةـ  ان هذا 
املوظف قد قدم مصلحته على املصلحة العامة وانه استغل 
وظيفته العامة في حتقيق مآربه اخلاصة وانه في مثل هذا 
الغرض ما يكفي لتحقيق الضرر املعنوي وهو ضياع هيبة 
ــة موظفي الدولة  ــك في نزاه الوظيفة العامة وادخال الش
وحيادهم. وعالج املشرع الكويتي احكام جرمية التربح في 
املواد 47 و48 من قانون اجلزاء، وال شك ان الصفة املفترضة 
ــف العام كما في جرمية  ــي تلك اجلرمية هي صفة املوظ ف
الرشوة او من في حكمه، ويتمثل نشاط اجلاني في جرمية 
التربح في حصوله لنفسه او لغيره على ربح او منفعة من 
اعمال وظيفته او محاولته احلصول لنفسه او لغيره على 
التربح او املنفعة وعالقة السببية بينهماـ  ويشمل الربح هنا 
ــمها او نوعها او طبيعتها ـ  جميع صور الفائدة ايا كان اس
والفقه متفق على ان قيام املوظف بالتربح من اعمال وظيفته 
ميثل اعتداء على مصلحة متعلقة بوظيفته التي ينوب بها 
عن احلكومة او الهيئات التي اعطيت حكمها مبوجب القانون 
ومتفق على اعتبار ان ما فعله في هذه اجلرمية ميثل ضررا 
جديرا بأن يسبغ عليه املشرع احلماية اجلنائيةـ  ويجب فوق 
ذلك ان يتوافر لدى املوظف القصد اجلنائي وهو اجتاه ارادته 
ــه او لغيره دون وجه حق  نحو احلصول على الربح لنفس
من وراء احد اعمال وظيفته مع علمه بذلك، اما عن اجلرمية 
االخيرة وهي التزوير في اوراق رسمية واستعمالها فاحملرر 
ــمي هو كل محرر يصدر او من شأنه ان يصدر عن  الرس
موظف عمومي مختص بتحريره او بالتداخل فيه واعطائه 
ــمية، فمناط الرسمية في احملرر هو صدوره  الصفة الرس
ــام مختص بتحريره او بالقيام باجراء معني  عن موظف ع
ــأنه والتأشير به فيه، واحملررات الرسمية اربعة انواع  بش
يهمنا منها احملررات االدارية وهي التي تصدر عن سلطات 
ــهادات احلالة الصحية وامليالدية والوفاة  االدارة، ومنها ش
ــير الى ان صفة املوظف العام  واوراق االمتحانات ـ ونش
ــمية الورقة ألنها مناط هذه الرسمية  الزمة في حتديد رس
ــددة  كما هي الزمة في فاعل التزوير النطباق العقوبة املش
ــرة الثانية من املادة 259 من قانون اجلزاء فضال عن  بالفق
وقوع التزوير اثناء تأدية الوظيفة، ويهمنا ان نشير للتزوير 
ــوي وهو احدى طرق التزوير وذلك ألن ذلك التزوير  املعن
ال يتصور وقوعه اال في اثناء الوظيفة ألنه ال يقع اال وقت 
ــر احملرر من املوظف املعهود اليه بذلك وصورة تلك  حتري
ــة ان يعهد الى موظف بتدوين وقائع او بيانات في  الطريق
ــأن،  محرر اما مبقتضى عمله او بناء على طلب ذوي الش
ــر احلقيقة فيها بإثبات واقعة غير صحيحة على انها  فيغي
واقعة صحيحة )مثال ان يثبت في شهادة اللياقة الصحية 
ــالف احلقيقة والواقع( كما  ــض الئق طبيا على خ ان املري
في مثالنا الذي نتحدث عنه واستعماله بتقدميه الى االدارة 

اجلوازات في البلد املوفد إليها ملنحه االقامة.
واآلن وبعد هذا العرض املبسط للقانون في رؤيتنا هذه، 
نناشد وزير الداخلية ووزير الصحة التدخل قبل فوات االوان 
بوضع حل لتلك التجاوزات وجمع التحريات وفحص ملفات 
العاملني القائمني على فحص وكتابة احملررات الرسمية )الشهادة 
الصحية( لضبط محرفي تلك الوقائع، وذلك لوضع حد لهذا 
العبث باالمن الصحي للبالد وللقبض على مرتكبيه وتقدميهم 
للمحاكمة وذلك ألن مسلسل العبث الصحي احلالي ان استمر 
فإن الوضع الصحي بالتالي سيزداد سوءا وستصبح الكويت 
ــك دولة مليئة باالمراض املعدية بسبب جشع ضعاف  بال ش
النفوس وانحرافهم واجتارهم بالوظيفة العامة وتربحهم من 
ورائها، فضال عن تزويرهم لتلك الشهادات وحتايلهم الصدار 
شهادات ملن ال يستحقونها هادفني من ذلك الى ضرب قانون 
االقامة بعرض احلائط كذلك قرارات مجلس الوزراء املنظمة 

للياقة الصحية للوافدين.
reyadcenter@yahoo.com

دعوة لوزيري »الصحة« و»الداخلية« لوقف العبث باألمن الصحي للبالد

العبث في نتائج الفحص الطبي للوافدين
 يشكل جرائم رشوة وتربح وتزوير

بقلم: المحامي رياض الصانع

العقيد محمد الصبر و املالزم اول عبداهلل بهمن خالل احملاضرة

الصبر: عام 2009 شهد أكثر من 61 ألف حادث مروري

اول عب���داهلل بهمن ع���ددا من 
االرشادات والنصائح املرورية 

التي تهم فئة طالب اجلامعة.
وقد تفاعل احلضور بش���كل 
كبير مع احملاضرة واتضح ذلك 
بوضوح من خالل االسئلة التي 
انهالت على العقيد الصبر واملالزم 
اول بهمن، خاصة من جانب ذوي 
االحتياجات اخلاصة من الطلبة 
الذين شهدوا احملاضرة، ومت الرد 
على تساؤالتهم بكل موضوعية 

وشفافية.

املرور وكذلك القيادة باستهتار 
وجتاوز االشارة احلمراء باالضافة 
الى القيادة بسرعة فوق املعدل 
وعدم االلتزام باخلطوط االرضية 
او استخدام الهاتف النقال اثناء 
القيادة او االنشغال بغير الطريق 
بأي صورة من الصور يؤدي الى 
امكانية حدوث كوارث حقيقية.
واس���تعرض العقيد الصبر 
عددا من االحصاءات املهمة لعام 
2009 و2010 فيما يتعلق بعدد 
املخالفات واحل���وادث املرورية 

وضحاياها وم���ن بينها مصرع 
407 اشخاص في العام 2009 و94 
قتيال من اول يناير 2010 حتى 
امس واكثر م���ن 61 الف حادث 

مروري خالل 2009.
وتطرق العقي���د الصبر الى 
قصص واقعية تعكس بصورة 
جلية اخطاء قائ���دي املركبات 
نتيجة عدم االنتباه واالنشغال 
بغير الطريق، وما ينتج عن ذلك 

من سقوط ضحايا وقتلى.
من جانب آخر، تناول املالزم 

أمير زكي
متكن رجال االدارة العامة للمباحث اجلنائية من ضبط 6 آسيويني 
يلعب����ون القمار داخل ملحق مرفق مبنزل مواطن، وعثر بحوزتهم 
على ادوات لعب قمار واعترفوا بأنهم يوزعون أوراقا مدونا عليها 

ارقام ويجرون سحبا وهو ما يسمى ب� »اللوتري«.
وقال مصدر امني ان معلومات وصلت الى مساعد مدير عام 
االدارة العام���ة للمباحث اجلنائية لش���ؤون احملافظات العميد 
الش���يخ مازن اجلراح عن ان آسيويني يس���تأجرون ملحقا من 
مواطن في منطقة الس���رة ويس���تغلون امللح���ق الدارة القمار، 
وعليه اوعز العميد الش���يخ مازن اجلراح الى قوة من املباحث 
اجلنائية والتي قامت مبداهمة الوكر وضبط جميع من بداخله 
وعددهم 6 آس���يويني اعترفوا بأنهم يلعب���ون القمار ويجرون 
عملية »يانصيب« على اآلسيويني بصورة غير قانونية، بحيث 
يطلبون من صاحب الرقم تدوي���ن رقم هاتفه بحيث اذا ما فاز 

يقومون بتسليمه قيمة اجلائزة.
واكد املصدر ان حتريات رجال املباحث اكدت ان صاحب املنزل 
ال عل���م له مبا يدور داخل امللحق الذي اجره لآلس���يويني كما ال 

يعلم انه يستغل في لعب القمار.

أمير زكي
قال مصدر أمني ف���ي اإلدارة العامة ملباحث 
الهجرة إن ادارة التحري والتي يرأسها العقيد 
جنيب الش���طي ومساعده املقدم حمدان اخلشم 
بص���دد ابعاد 162 وافدا وضعت إقاماتهم بطرق 
ملتوية على كفالة مواطن، مؤكدا على ان هؤالء 
الوافدين اجنزت معامالتهم بطرق غير قانونية 

وان ما بني على باطل فهو باطل. وكانت االدارة 
العامة ملباحث الهج���رة بقيادة العميد عبداهلل 
خليفة الراشد اعلنت امس األول ان مواطنا مسجل 
له في وزارة الش���ؤون استخراج 50 كفالة، اال 
ان االرقام الرس���مية تبني وجود 212 وافدا على 
كفالته. وقال املواطن ان مندوبا أردنيا هو الذي 

اجنز هذه املعامالت.

عق���دت ادارة االعالم االمني 
محاضرة في كلية اآلداب وذلك 
ف���ي اط���ار اجلهود املس���تمرة 
واملتواصلة لوزارة الداخلية في 
تعميق مفاهيم التوعية املرورية 
بني ابناء املجتمع من اجل وضع 
حد لنزيف الدماء على الطرقات 
بس���بب احلوادث املرورية التي 
ال تنتهي، والتي يروح ضحيتها 
العديد من االبرياء من مستخدمي 

الطريق.
وكجزء من نشاط ادارة االعالم 
االمني تزامنا مع اسبوع املرور 
اخلليجي املوحد قام مدير ادارة 
االعالم االمني الناطق الرس���مي 
العقيد  الداخلية  باس���م وزارة 
محمد الصبر واملالزم اول عبداهلل 
بالقاء محاضرة في كلية  بهمن 
اآلداب حتت عنوان »احذر اخطاء 
اآلخرين«، وهو باملناسبة شعار 
اسبوع املرور اخلليجي املوحد 

لهذا العام.
وقد اكد العقيد الصبر، خالل 
احملاضرة التي شهدها حشد كبير 
من طلبة وطالبات كلية اآلداب، 
اثناء  على مخاطر عدم االنتباه 
القيادة وضرورة االنتباه الخطاء 
اآلخرين بالنسبة ملستخدمي كل 

الطرق.
واوضح ان عدم التزام قلة من 
مستخدمي الطريق بقواعد وآداب 

في محاضرة إلدارة اإلعالم األمني بكلية اآلداب

منتقبة سرقت بطاقة 
وسجلت هاتفًا باسمها

هرب بـ 100 زجاجة 
فكسرت قدمه

رة« مع »بدون« 20 »مزوَّ
في األحمدي

عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة
فق���دت املواطن���ة بطاقتها 
املدنية ففوجئت بان رصيدها 
على الهاتف النقال 90 دينارا، 
هذا هو م���ا حدث مع مواطنة 
فوجئت بان فات���ورة هاتفها 
قد تضخم���ت بطريقة الفتة، 
وتب���ني ان رصيده���ا هو 90 
الى  دينارا، وعليه س���ارعت 
شركة االتصاالت ليتم ابالغها 
بأنها أدخلت خدمة االنترنت، 
حيث أكدت انها لم تفعل ذلك، 
وعليه مت حتديد مكان ش���راء 
اخلط وه���و محل هواتف في 

الصليبية.
وأفاد صاح���ب احملل بان 
سيدة منتقبة قدمت له بطاقة 
الس���يدة املدني���ة وقدمت لها 
خطا م���زودا بانترنت، وزود 
رجال األم���ن بصورة البطاقة 
املدنية الت���ي قدمتها املواطنة 
ليتم تسجيل قضية تزوير في 
محررات رسمية وأحيلت الى 

التحقيق.

محمد الجالهمة
بعد مطاردة مثي����رة وقفز 
م����ن الطابق الثان����ي مت ضبط 
تاجر خمور آسيوي اجلنسية 
ومت وضعه حتت احلراسة في 
الفروانية والتحفظ  مستشفى 

على 100 زجاجة خمر محلية.
ووفق مصدر امني فإن حملة 
الفروانية اوقفت  ام����ن  لرجال 
مركبة بداخلها آسيوي وبتفتيش 
املركبة عثر فيها على 100 زجاجة، 
واثناء نقل اآلسيوي إلى الدورية 
هرب ركضا لتتم مالحقته بعد 
صعوده الى احدى البنايات ومن 
ثم قفز من الطاب����ق الثاني في 
محاولة للهرب ليسقط مصابا 

بكسور.

عبداهلل قنيص
ُأخضع ش���خص من غير 
محددي اجلنسية للتحقيقات من 
قبل رجال ادارة بحث وحتري 
محافظة االحمدي ملعرفة كيفية 
حصوله على مبلغ 20 دينارا 
 م���زورة فيما تب���ني ان حامل

 ال� 20 دينارا املزورة من أرباب 
السوابق.

وقال مصدر أمني ان دورية 
تابعة لنجدة الطرق اجلنوبية 
أوقفت مركبة بعد االش���تباه 
ف���ي ان قائدها متعاط، اال انه 
املتهم لم يعثر معه  بتفتيش 
عل���ى مخدرات، ولكن أس���فر 
التفتيش عن وجود 20 دينارا 
م���زورة في حافظ���ة نقوده، 
وباالستعالم عن سجله تبني 

انه من أرباب السوابق.

6 آسيويين يديرون صالة قمار
في ملحق منزل مواطن بالسرة

»الهجرة« تبعد 162 وافدًا ُسجلوا 
على شركات لمواطن بطرق غير مشروعة

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»االستئناف« تلزم وزارة الصحة وطبيب أسنان 
بمبلغ 3000 دينار تعويضًا لمواطنة

قضت محكمة االستئناف 
بإلزام وكيل وزارة الصحة 
وطبيب االسنان بأن يؤديا 
ملواطنة مبلغا وقدره 3000 
دينار تعويضا عما أصابها 
من أضرار أدبية ونفسية 
نتيجة خطأ املدعى عليهما 
االول والثان���ي اثناء عمل 

العملية اجلراحية.
وتتمثل واقعة الدعوى 
فيما أثبت���ه وقرره وكيل 
املدعية احملامي مش���اري 
العي���ادة م���ن أن موكلته 
قد توجهت للمدعى عليه 
بصفته طبيب اسنان لعمل 

جراحة لها بفمها إلصابتها مبا يسمى )خراج( 
باللث���ة حتت احد أضراس���ها، وذلك بعد أن 
قامت بعمل االش���اعات والص���ور املقطعية 
املطلوبة واثناء اجلراحة قام الطبيب بعمل 

جرح كبير في اللثة، وكذلك 
بقطع احد االعصاب، ما ادى 
الى نزيف دائم ومستمر 
مصاحب بالتهاب أجبرها 
على تنوميها لفترة طويلة 
الذي  باملستش���فى، االمر 
أصاب املدعي���ة بالضرر 
االدبي والنفس���ي، االمر 
الذي قضت معه احملكمة 
وقبل الفصل في املوضوع 
بإحالة الدعوى إلدارة الطب 
الش���رعي التابعة لالدارة 
العامة لالدل���ة اجلنائية 
لعرض املدعية على جلنة 
طبي���ة مختص���ة. وجاء 
التقرير مثبتا وجود خطأ من جانب الطبيب 
املعال���ج، وذلك لعدم اج���راء اجلراحة وفقا 
للمعايير الطبية الفنية املتعارف عليها، االمر 
الذي قضت معه احملكمة بتعويض املدعية.

أمير زكي
في قضية شديدة الغرابة لم يلمس لصوص 
مجهولون املقتنيات الثمينة من منزل مواطنة 
في منطقة غرب اجلليب، امنا اكتفوا بس���رقة 
خامة التوصيالت النحاسية داخل املنزل واحدثوا 

اضرارا تقدر باآلالف نتيجة هذا العبث.
وقال مصدر امن���ي ان مواطنة دخلت الى 

مخفر اجلليب وقالت انها كانت في منزل اسرتها 
وحينما عادت وج���دت ان هناك من دخل الى 
املنزل واحدث تلفيات، وسارعت الى االطالع على 
مصوغاتها لتجدها كاملة دون نقصان، وتبني 
لها ان اللصوص دخلوا الى املنزل الستهداف 
النحاس فقط، وسجلت قضية سرقة واتالف 

مال الغير واحيلت الى مباحث الفروانية.

لصوص ال يسرقون سوى النحاس في غرب الجليب

مشاري العيادة

العميد الشيخ مازن اجلراح


