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محمد الجالهمة
تقدمت مواطنة تبلغ من العمر 19 عاما 
ببالغ الى رجال مخفر الساملية تتهم فيه 3 
شبان مبعاكستها بطريقة وصفها مصدر 
أمني بأنها »مبتكرة«، حيث أوضحت الفتاة 
ان الشبان الثالثة كانوا يستقلون سيارتني 
وكانت الس���يارة األولى بها ش���خصان 

والثانية شخص واحد، وعند توقفها أمام 
محل زهور في الساملية توقفت السيارة 
األولى خلف سيارتها بينما توقفت الثانية 
امام سيارتها، وأوضحت انها عندما خرجت 
وجدت انه من االستحالة ان تتحرك حيث 
ان الفارق بني دعامية سيارتها ودعامية 
كل سيارة أقل من 2 سنتيمتر، وقالت انها 

فوجئت بأن الثالثة تعمدوا هذه احلركة 
خاصة ان احدهم توجه لها وقال لها »يا 
تاخذين الرقم يا تقعدين هنيه للصبح«، 
وقالت املواطنة اخ���ذت الرقم وحتركت 
السيارتان، وقدمت املواطنة رقم الهاتف 
ورقمي السيارتني الى رجال األمن وجار 

استدعاء »املغازجلية« الثالثة.

3 شبان يغازلون فتاة بـ »2 سنتيمتر«

إعداد: مؤمن المصري

السؤال ال يزال قائماً: أين اختفت الـ 159 ألف دينار؟!
املباحث اجلنائية القبض على عصابة 
متخصصة في سرقة مرتادي البنوك 
)مواطنني وايراني( واعترفوا امام رجال 
املباحث بجميع جرائمهم واعترفوا كذلك 
بأنهم من يقف وراء سرقة ال� 121 الفا 

في منطقة صباح السالم.
براءة المصري

وحول امكاني���ة ان يكون املصري 
ومرافقه الهن���دي وراء اختفاء املبلغ 
الكبير قال املصدر: استحالة ان يكون 
املص���ري او مرافقه الهن���دي قد قاما 
بالتخطيط لهذه السرقة، فاملوضوع كما 
علمنا من خالل جدول توزيع سيارات 
نقل االموال على السائقني ان املصري 
عندما حضر في يوم اختفاء االموال لم 
يكن يعلم اي سيارة سيقود، حيث ان 
سواقي الشركة ال يعرفون اي سيارة 
سيس���تقلون وال اي مرافق س���يكون 
معه���م، اي ان املصري لم يكن يعرف 
التي ضاعت  الس���يارة  انه سيستقل 
منها االموال ولم يكن يعرف ان الهندي 
سيكون مرافقه، لذا فمن االستحالة ان 
يكون قد قام بالتخطيط لهذه العملية 
الن الشركة تتبع آلية توزيع السيارات 
والس���ائقني واملرافقني بنظام متطور 
جدا ال يس���مح بأن يتكرر اس���تخدام 
 السائق لذات الس���يارة اكثر من مرة
ف���ي الش���هر باالضاف���ة ال���ى تدوير 

املرافقني.

فأوال ان تكون سقطت في شارع جانبي 
في منطقة الش���ويخ وقام بالتقاطها 
احدهما، اما السيناريو الثاني فهو ان 
االموال ال���� 159 الفا لم تكن في كيس 
واحد، بل في عدة اكياس، ويحتمل ان 
يكون كل كيس منها قد سقط في مكان 
غير الذي سقطت فيه بقية االكياس، 
ما يعني انه يحتمل ان جزءا من املبلغ 
سقط في منطقة وجزءا ثانيا في منطقة 
اخرى وثالث���ا في موقع آخر، وهو ما 
يرجح ان يكون قد عثر على تلك االكياس 
الثالثة ثالثة اشخاص مختلفني، غير 
انه حتى امس لم يتقدم احد ليبلغ عن 
عث���وره على االموال املفقودة وهو ما 
كنا ننتظ���ره وال نزال نأمل ان يتقدم 
شخص ما لالبالغ عن العثور على تلك 
االموال او جزء منها، اما الس���يناريو 
االضعف ولكننا ال ميكن ان نهمله اننا 
جن���رى حترياتنا حول امور مرتبطة 
بالشركة ال ميكننا كشفها اآلن خلدمة 

التحقيق.
15 عامًا

واستذكر املصدر حكاية سرقة 121 
الفا م���ن مواطن س���تيني في منطقة 
صباح السالم في العام 1995 عندما قام 
مجهولون بكسر زجاج سيارة املواطن 
واستولوا على املبلغ الكبير الذي كان 
بداخلها ولم يتم اكتشاف الفاعلني اال 
في بداية العام احلالي عندما القى رجال 

واكد تقرير اخلبير الفني كذلك وجود 
عطل في الباب.

ال���ذي حتدث  واوض���ح املص���در 
ل� »األنباء«: اليزال ملف القضية مفتوحا 
وانتهينا من التحقيقات االولية مع كل 
الهندي  السائق املصري ومرافقه  من 
حارس االمن اللذين كانا في عربة نقل 

االموال التي فقد منها املبلغ الكبير.

السيناريوهات المحتملة

وقال: »لدينا سيناريوهات محتملة ملا 
حدث لالموال التي سقطت من العربة، 

عبداهلل قنيص
اعلن مصدر امني انتهاء التحقيقات 
االولي���ة مع كل من س���ائق عربة نقل 
األموال املصري ومرافقه الهندي اللذين 
فقدا 159 الف دينار من عربتهما أثناء 
نقلهما لكمية من االموال من عدد من 
البنوك  الى احد  التجارية  املؤسسات 
احمللية، وبحسب االفادات التي قدمها 
املصري والهندي خالل التحقيقات ومن 
خالل تتبع خط سير عربة نقل االموال 
ف���إن ال� 159 الفا فق���دت داخل منطقة 

الشويخ على االرجح.
بداية البالغ

وكان املصري قد ابلغ رجال املباحث 
اجلنائي���ة بقيادة مس���اعد مدير عام 
املباحث اجلنائية لشؤون احملافظات 
العميد الشيخ مازن اجلراح بأنه سبق 
ان خاطب شركة نقل االموال التي يعمل 
لديه���ا بوجود عطل ف���ي باب خزينة 
العربة قبل حادثة فقد ال� 159 الف بنحو 
شهرين، وقدم اكثر من كتاب وهو ما 
اكده مس���ؤولو الشركة اثناء االفادات 
التي قدموها امام رجال املباحث داعمني 
بذلك رواية السائق املصري، كما قام 
رجال املباحث بإجراء جتربة عملية على 
السيارة وجربوها ل� 3 مرات ووجدوا 
في كل مرة كان���ت تتوقف فيها خالل 
قيادتها بحضور رجال االدلة اجلنائية 
ان باب اخلزينة اخللفي يفتح تلقائيا 

سقطت من عربة نقل أموال في الشويخ األسبوع الماضي والبحث اليزال جارياً

تأييد قرار »مجلس تأديب المحامين« يوقف
محاميًا معروفًا عن ممارسة المهنة لمدة 6 أشهر

الهاتف النقال ينقذ باكستانيًا من حكم اإلعدام
و»االستئناف« تقضي ببراءته من تهمة االتجار بالمخدرات

أي���دت دائرة مجلس تأديب احملامني 
مبحكمة االستئناف برئاسة املستشار 
راشد الشراح وعضوية املستشارين سيد 
إبراهيم وعبدالعزيز عبد الغفور وأمانة 
سر أحمد ش���ردان حكم مجلس تأديب 
احملامني مبحكمة أول درجة القاضي بوقف 
أحد احملامني املعروفني عن ممارسة مهنة 
احملاماة ملدة ستة أشهر عما أسند إليه 
من اتهام في الدعوى املرفوعة ضده من 

رجل أعمال معروف.
كان���ت النياب���ة العامة قد أس���ندت 
للمحامي في دعوى تأديبية ش���كاوى 
محامني بأنه في تاريخ 2006/7/10 بدائرة 
اختصاص محافظة العاصمة، وهو محام، 
أخل بواجبات مهنة احملاماة وحط من 

قدرها بتمثيله مصالح معارضة بأن قام بتحرير عقد بيع بني 
كل من )ع.م.( طرف أول )بائع( و)ز.ع.( طرف ثان مشتر حال 
كونه وكيال عنهما مبوجب وكالة رسمية سارية بتاريخ التعاقد، 
ومن دون علم ورضاء الطرف الثاني »املشتري« مت توقيعه 

مبا يفيد إلغاء ذات العقد عن الطرف األول »البائع«.
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة طلب الش���اكي 
إل���زام احملامي بأداء مبلغ 33 ألف دينار، وبتاريخ 2009/4/6 
قرر مجلس التأديب حضوريا مبعاقبة احملامي املذكور بالوقف 
عن ممارس���ة مهنة احملاماة ملدة ستة ش���هور عما أسند إليه 

من اتهام.
طعن احملامي املذكور على ذلك القرار طلبا للبراءة، وطعن 
الشاكي باحلق املدني، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة االستئناف 
مثل احملامي بنفسه ونفى وجود مصالح متعارضة أو شبهة 

تواطؤ من جانبه، مؤكدا أن املش���تري 
)الش���اكي( لم يدفع ثمنا ما لدى إبرام 
البي���ع وأن الوفاء به كان مؤجال حتى 

متام التسجيل.
وقد أيدت االستئناف قرار محكمة 
أول درجة وقالت في حيثيات حكمها: 
إن���ه ال يجوز للمحام���ي، وعلى وجه 
العموم، أن ميثل مصالح متعارضة، وهو 
خطر يسري وينطبق سواء تعلق األمر 
بإجراءات قضائية أو بأعمال وتصرفات 
قانونية م���ا دام أن ذلك يتعارض مع 
مصالح موكله، وأن البيع هو من عقود 
املعارضة يرتب التزامات ويولد حقوقا 

في جانب كل من البائع واملشتري.
وأضافت احملكمة: فالتزامات كل من 
البائع واملش���تري تقابل حقوق اآلخر حيث يأخذ كل طرف 
مقابال ملا أعطى ويعط���ي في نفس الوقت مقابال ملا أخذ وأن 
الثابت من نصوص عقد البيع الذي انعقد من خالل احملامي 
أن البيع انصب على أرض فضاء مساحتها 30760 مترا مربعا 
شائعة في مساحة أكبر ضمن وثيقة آلت للبائع املذكور بطريق 
الش���راء من الغير بعقد بيع مؤرخ 1975/8/7 قضي بصحته 

ونفاذه بحكم احملكمة.
وملا كانت امللكية العقارية ال تنتقل � سواء فيما بني املتعاقدين 
أو بالنسبة للغير � إال بالتسجيل، فقد ثبت تسجيل املساحة 
املبيعة باس���م شخص آخر غير البائع في هذه الدعوى دون 
استقطاع أو استنزال تلك املساحة املبيعة، وقد حصل التصرف 
في كامل املس���احة للغير بوثائق مسجلة قبل البيع املؤرخ 

2006/7/10 مبا يكون معه البائع غير مالك ملا باع.

ألغت محكمة االس����تئناف برئاس����ة 
املستشار إبراهيم العبيد وأمانة سر محمد 
الس����بع حكم محكمة أول درجة القاضي 
بإعدام وافد باكس����تاني وقضت ببراءته 
مما أسند إليه من اتهام بينما قضت بتأييد 
حكم اإلعدام في حق املتهم األول وذلك عن 

تهمة جلب املخدرات.
وتتلخص الواقعة حسبما جاء في اقوال 
ضابط املباحث بأن حترياته السرية دلت 
على حيازة املتهم ملواد مخدرة فانتقل على 
رأس قوة من رجال الشرطة لضبط املتهم 
الذي كان متواجدا في منطقة ميناء عبداهلل، 
فقام بضبطه بالقرب من إحدى الشركات 
وكانت لديه شاحنة حتمل لوحات إلحدى 

الدول اخلليجية.
وبتفتيش الش����احنة مت العثور عل����ى أربعة أكياس حتتوي 
على مخ����در الهيروين، ومبواجهة املتهم باملضبوطات، أقر بأنه 
جلب املخدرات من إحدى الدول اخلليجية إلى الكويت عن طريق 

إخفائها مبخابئ سرية في الشاحنة.
كم����ا أقر بأن أحد أبناء بلدته اتصل به من باكس����تان وطلب 
منه تس����ليمها للمتهم الثاني وقام بتزوي����ده برقم هاتف املتهم 
الثاني فقام الضابط باالتصال على األخير لتسليمه كيسني من 

املضبوطات. وبحضور املتهم إلى املكان 
احملدد مت ضبطه وهو يتسلم الهيروين 
ومبواجهته مبا أقر به املتهم األول اعترف 
بأنه يقوم بتوزيعه����ا على الراغبني في 
التعاطي. وقضت محكمة أول درجة بإعدام 

املتهمني ومصادرة املضبوطات.
لم يرتض املتهم الثاني، وقام بتوكيل 
احملامي ف����ارس األمير للترافع عنه أمام 
محكمة االستئناف وحضر األمير بصفته 
وكيال عن املتهم الثاني وترافع ش����ارحا 
ظروف الدعوى قائال في مرافعته إن إذن 
النيابة العامة جاء خاليا من ورود اسم 
املتهم الثاني كم����ا أن القائم على عملية 
الضبط قد أورد سيناريو من وحي خياله 
حيث انه لم يبني خالل التحقيق بأنه قام 
بإحراز الهاتف الذي متت املكاملة واالتفاق عليه مع موكله حيث 
اكتفى بكلمة هاتف وزعم بأنه يخص املتهم الثاني مما يدلل على 
عدم مصداقية ضابط الواقعة بشأن اتصال املتهم األول بالثاني 
وكان من املفترض أن يقوم الضابط بإحراز الهاتف ليكون دليال 

قاطعا يثبت تورط املتهمني في ارتكاب اجلرمية الفعلية.
وفي نهاية مرافعته طلب احملامي األمير إلغاء حكم أول درجة 

والقضاء ببراءة املتهم الثاني مما أسند إليه من اتهام.

املستشار راشد الشراح

احملامي فارس األمير

العميد الشيخ مازن اجلراح

صورة أرشيفية لسيارة نقل األموال

متعاطيان يصطدمان عمدًا بمواطن خمسيني
ويسرقان سيارته تحت تهديد السالح في الصليبية

على مرأى ومسمع من زوجته وابنتيه

تس���يران خلف بعضهما بالقرب من منطقة 
الصليبية وأحاطت بهما الدوريات، وحاول 
اجلانيان الهرب إال ان سرعة تطويقهما حالت 
دون هروبهما، ومت إيقافهما وألقي القبض على 
الشابني اللذين كانا حتت تأثير املخدرات ومت 
اقتيادهما الى مخفر املنطقة حيث اعترفا بأنهما 
أقدما على فعلتهما في سبيل احلصول على 

املال لتلبية احتياجاتهما من املخدرات.
وقال املصدر انه مت استدعاء املواطن بعد 
3 ساعات من الواقعة وتعرف على الشابني، 
واللذين عثر معهما على السكني، أداة اجلرمية، 
كما اعترفا بأنهما دائما ما يقومان باالصطدام 
بالضحايا ثم يقومان بس���رقة ما بحوزتهما 
وانهما دائما يستهدفان اآلسيويني إال انهما 
وبسبب تأثير املخدرات لم مييزا ان الضحية 
التي اصطدما بها بسيارتهما مواطن ومعه 

عائلة وكانا يعتقدان انه آسيوي.
وأضاف املصدر ان تقريرا رفع بالواقعة 
الى املس���ؤولني في وزارة الداخلية، وأشار 
املصدر الى ان سرعة حترك رجال أمن اجلهراء 
كان لها الدور األكبر في سرعة القبض على 

اجلانيني.
وأوضح املصدر انه مت تسجيل قضية سلب 
بالقوة ضد الشابني كما تبني انهما مطلوبان 
على ذمة قضية مخدرات سابقة وانهما من 

أرباب السوابق.

وابنتيه وقدموا لهم املساعدة الالزمة، وبعد 
ان قدم املواطن أوصاف س���يارته وسيارة 
اجلاني���ني أمر العميد محم���د طنا بضرورة 
انتشار جميع دوريات امن اجلهراء في محيط 

املنطقة ومتشيطها بحثا عن السيارتني.
وأوضح املص���در ان رج���ال األمن ومع 
االنتش���ار املكثف والسريع وإغالق مخارج 
ومداخل منطقة الصليبية لنحو س���اعتني 
متكنوا م���ن رصد الس���يارتني اللتني كانتا 

هاني الظفيري
متكن رجال أمن اجلهراء من ضبط شابني 
قاما بسلب وس���رقة عائلة كويتية بالقوة 
وحتت تهديد السالح، وتعود تفاصيل القضية 
الغريبة التي شهدتها منطقة الصليبية امس 
األول الى انه عندما أقدم شابان على االصطدام 
عنوة بسيارة تقل مواطنا خمسينيا وزوجته 
وابنتيه، ما حدا باملواطن للتوقف للتفاهم مع 
صاحبي السيارة التي اصطدمت به، ولكنه 
ما ان ترجل منها حتى فوجئ بأحد الشابني 
وال���ذي كان يبدو بحالة غير طبيعية يقوم 
بوضع سكني على عنقه ويهدده بالقتل ما لم 
يقدم له مفاتيح السيارة ويطلب من زوجته 
وابنتيه الترجل من السيارة، وهو ما فعله 

الرجل اخلمسيني حتت تهديد السالح.
وقال املصدر ان احد الشابني ركب سيارة 
املواطن وانطلق بها وحلق به زميله بسيارتهما 
التي اصطدما بها قصدا بسيارة اخلمسيني 

بغرض توقيفه لسرقته.
وأشار املصدر الى ان املواطن اخلمسيني 
الذي متلكه الرعب هو وعائلته قام باالتصال 
بعمليات الداخلية وأبلغهم مبا جرى لتنطلق 
دوريات امن اجلهراء فور ورود البالغ الغريب 
بفرقة أمنية بقيادة مدير أمن اجلهراء العميد 
محمد طنا والرائد مطر س���بيل، وقام رجال 
األم���ن باالطمئنان عل���ى املواطن وزوجته 

العميد محمد طنا

القبض على 3 من أنصار البرادعي في الكويت
واستدعاء 13 آخرين للتحقيق في قضية توزيع منشورات

عدد من املصريني دون تصريح 
من اجلهات األمني���ة، وأحالوا 
بعض املنظم���ني إلى التحقيق، 
وبحسب مصدر أمني فإن عدد 
املتجمعني أمام مركز سلطان أمس 
لم يتجاوز العش���رين شخصا 
كانوا ق���د رفعوا ش���عار »معا 
للتغيير« مدع���ني أن ثالثة من 
عناصرهم األساسية قبض عليهم 

مساء أمس األول.

األمر الذي نفاه املصدر قائال: حاليا 
لدينا 3 فق����ط يواجهون اتهامات 
توزيع منش����ورات غير مرخصة 
والعمل على تأسيس جمعية غير 
مرخصة ايضا، واما ال� 13 اآلخرون 
فتم استدعاؤهم للتحقيق وسيطلق 
س����راحهم قريبا بعد اس����تكمال 

التحقيقات معهم.
هذا وكان رجال امن محافظة 
حولي قد فضوا جتمعا شارك فيه 

اعترافات الثالثة مت القبض على 13 
شخصا واخضعوا للتحقيق ملعرفة 
مدى ارتباطهم بتلك النشاطات غير 

املرخصة.
الرس����مي باسم  وكان املتحدث 
الوطنية للتغيير حمدي  اجلمعية 
قنديل قد ص����رح في مقر اجلمعية 
في مصر امس بأن س����لطات األمن 
الكويتية قد اعتقلت 30 مصريا من 
انصار البرادعي في الكويت، وهو 

عبداهلل قنيص
ألقى رج����ال األمن امس األول 
القب����ض على ش����اب مصري من 
البرادع����ي في منطقة  مناصري 
املنقف بعد أن ضبط اثناء محاولته 
توزيع منشورات بني ابناء اجلالية 
املصرية، وأوضح املصدر ان الشاب 
البالغ من العمر 29 عاما ويدعى 
)مصطف����ى.ص( يعم����ل في احد 
املواقع احلساسة بوظيفة مبرمج 
املباحث  كمبيوتر، وأرشد رجال 
التحقيقات عن ش����ريكني  خالل 
مصريني له مت القبض عليهما امس، 
واللذين اعترفا بدورهما على أنهما 
كانا ينويان مع آخرين تأسيس 
فرع في الكويت جلمعية سياسية 
تعرف باسم »اجلمعية الوطنية من 
أجل التغيير« وهي جمعية تسعى 
البرادعي كمرشح  لدعم د.محمد 
للرئاسة في مصر وسبق أن افتتح 
فرع لها في قطر في وقت سابق 

هذا الشهر.
وقال مصدر امني ان مصطفى 
أنفسهم لرجال  وشريكيه عرفوا 
األم����ن انهم يعملون كمنس����قني 
للجمعي����ة الت����ي كان من املزمع 
تأس����يس فرع لها ف����ي الكويت، 
وأشار املصدر الى انه وبناء على 

)نقال عن صحيفة اليوم السابع املصرية( املصريون الثالثة الذين مت توقيفهم في الكويت أمس األول 


