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 أمير زكي
أمر مدير أمن محافظة حولي العميد عبداللطيف 
الوهيب بإحالة شخصني من غير محددي اجلنسية 
إلى النيابة العامة بتهمة املواقعة باإلكراه وحجز 
حرية والس����كر وجاءت إحالة الشابني الى نيابة 
حولي بعد ان تلقت عمليات وزارة الداخلية بالغا 
بسقوط وافدة اندونيسية من الطابق اخلامس وان 

هناك وافدة اخرى تلوح باالنتحار.
ووفق مصدر امني فإن عمليات الداخلية تلقت 
بالغا بسقوط اندونيسية من اخلامس حيث مت نقل 
البالغ الى العميد الوهيب الذي اوعز الى قائد املنطقة 
العقيد محمد املويزري والذي سارع إلى موقع البالغ 
ومت االنتقال للشقة التي سقطت منها االندونيسية 

حيث كانت االخرى تلوح باالنتحار.

سقوط إندونيسية من »الخامس« يكشف عن »حجز حرية وخطف«

آسيويان و150 »ُبطل« 
محلية  في الفحيحيل

أكد تعرضه للضرب من قبل رجال األمن

خليجي يدعو إلى فتح تحقيق بشأن تعرضه لالعتداء وهو مكّبل

 هاني الظفيري
»تعرضت للض���رب داخل 
مستشفى اجلهراء من قبل رجال 
األمن واطال���ب بالتحقيق في 
واقعة االعتداء علي وانا مكبل« 
هكذا سرد وافد خليجي قصته 
من داخل مستش���فى اجلهراء 
حيث يتلقى العالج، مشيرا الى 
انه تشاجر مع شخص آخر على 
طريق الس���املي وحضر رجال 
األمن لفض املشاجرة وقامت 
س���يارات من االسعاف بنقلي 
الى املستشفى نظرا إلصابتي 

بجروح وسحجات.
الواف���د اخلليجي  وق���ال  
ل�»األنب���اء«: ما ان وصلت الى 
املستشفى حتى قام رجال االمن 
بتكبيل قدمي ورفضوا السماح 
لي باخلروج من غرفتي حتت 

اي ظرف من الظروف.
ومضى بالقول: ابلغت رجال 
الى  الدخول  اريد  األمن بأنني 
احلمام حتى يفكوا قيدي اال انهم 
قاموا باالعتداء علي بالضرب 
مدعني انني حاولت الهرب، وهذا 

غير صحيح.

 محمد الجالهمة
تمكن رجال أمن األحمدي 
من ضبط وافدين آسيويين 
عثر معهما على 150 زجاجة 
خمر محلية وقال مصدر 
امن���ي ان قائ���د منطق���ة 
الفحيحيل راشد النومس 
فيما كان يتجول في منطقة 
الفحيحيل رص���د باصا 
بداخله آسيويان فطلب من 
قائده التوقف إال ان قائد 
الباص حاول الهرب لتتم 
الباص بواسطة  مطاردة 
دوري���ة اخ���رى بقيادة 
الم���الزم أول عبدالعزيز 
النومس وبتفتيش الباص 
وجد بداخله 150 زجاجة 
خمر محلي���ة وتم إحالة 
الى اإلدارة  اآلس���يويين 
العامة لمكافحة المخدرات 
لمعرف���ة الوكر الذي يتم 
المواد المسكرة  تصنيع 

فيه.

»التمييز«  تؤيد حكم اإلعدام الثالث بحق وحش حولي 

»اإلدارية« تعوض 3 أكاديميين تبرئة نزيلين بالسجن المركزي
قضت الدائرة اإلدارية برئاس����ة املستشار حمود املطوع ووكيل  من تهريب 70 كيلو حشيش

احملكمة محمد مجاهد والقاضي وليد املذكور بتعويض 3 أس����تاذة 
كويتيني بعد حصولهم على شهادة املاجستير من جامعات مختلفة 
بواقع 5590 دينار للمدعي األول والثاني 5406 دنانير والثالث 4930 

دينارا وبقبول الدعوة وإلزام اجلهة اإلدارية.
واستند احملامي خالد عايد العنزي في القضايا التي رفعت الى 
ان هناك مستحقات لم تدفع ملوكليه برغم حصولهم على إجازة في 
التفرغ للحصول على ش����هادات عليا، وحصلوا على كل املوافقات 
الرسمية للبعثات الدراسية وقدم بذلك املستندات املطلوبة وصورا 
من القرارات التي س����محت بها الهيئة العام����ة للتعليم التطبيقي 

والتدريب وديوان اخلدمة املدنية.
وطالب العنزي بإلزام احلهة املدعى عليها بتعويض مالي عن بدل 
طبيعة العمل واملكافأة التشجيعية واملصروفات واألتعاب مع شمول 
احلكم بالنفاذ بغير كفالة واملوافقة على منح موكليه أعضاء هيئة 

التدريس والتدريب مميزات أخرى كبدل السكن والتأثيث.
وأشاد بالقضاء الكويتي الذي يعتبر رمزا للفخر واالعتزاز ومالذ 
املظلوم في إعادة احلقوق ملوكليه املتضررين من التقاعس والتلكؤ 

في تطبيق مواد القانون التي يرتضيها اجلميع في النهاية.

قضت محكمة اجلنايات برئاسة املستشار عبدالرحمن الدارمي 
وعضوية القاضيني خلف عبيد ومحمد جاس����م بهمن وامانة س����ر 
احم����د علي ببراءة ثالثة متهمني من جل����ب مواد مخدرة ومصادرة 

املضبوطات.
كان����ت النيابة العامة قد وجهت ال����ى املتهمني انهم قاموا بجلب 
مواد مخدرة )حشيش( تبلغ 70 كيلو بقصد االجتار على شكل قطع 
مس����تطيلة ملفوفة بلغت 141 قطعة رغم ان املتهمني األول والثالث 
س����بق احلكم عليهما نهائيا في عقوبة نهائية في قضايا مخدرات 

وهما يقضيان العقوبة حاليا في السجن املركزي.
وتتلخ����ص الواقعة في ان مجموعة من ضباط خفر الس����واحل 
انتش����لوا عدد 2 خيش����ة مربوطة على بوية ويشتبه ان تكون بها 
مواد مخدرة، وش����هد ضابط الواقعة ان املتهم األول وهو نزيل في 
السجن املركزي يجلب مواد مخدرة من ايران وبعد التأكد من صحة 
املعلومة مت استصدار اذن من النيابة العامة ومت ضبط احد معاوني 
املتهم األول و ه����و املتهم الثاني والذي اقر انها تخص املتهم األول 

وانه يبيعها حلسابه نظير مقابل مادي.

5 سنوات سجنًا
 لوافدة تسببت 

في مقتل خادمتها
قضت الدائرة اجلزائية 
باحملكم����ة  الرابع����ة 
الكلي����ة أمس برئاس����ة 
املستش����ار عادل الصقر 
وعضوية املستش����ارين 
أحم����د أبوالعمامي وخالد 
عبدالهادي وأمانة س����ر 
هشام س����ماحة بحبس 
واف����دة ثالثيني����ة م����ن 
اجلنس����ية املصري����ة 5 
سنوات مع الشغل والنفاذ 
وإحالة الدعوى املدنية الى 
احملكمة املدنية املختصة 
بعد إدانتها بالتسبب في 
مقتل خادمتها اآلسيوية.

قضت محكمة التمييز امس برئاسة املستشار 
احم���د العجيل بقبول الطعن املقدم من املصري 
حجاج السعدي املعروف ب� »وحش حولي« شكال 
ورفضه موضوعا في قضيت���ني محكوم فيهما 

بإعدامه.
وبهذين احلكمني يكون مجموع األحكام التي 
صدرت بإعدام السعدي نهائيا ثالثة أحكام متييز 
وهناك حكم »التمييز« بحبسه مؤبدا، ومازالت 
هناك تس���ع قضايا لم تنظرها محكمة التمييز 

بعد.
كانت محكمة اجلنايات قد قضت بإعدام السعدي 
في القضيت���ني في 2008/11/10 ثم أيدتها محكمة 

االستئناف في 2009/5/31.

وقد أسندت النيابة العامة للسعدي في القضية 
األولى انه يوم 2007/11/29 خطف املجني عليها 
الطفلة )د.( عن طري���ق احليلة بأن طلب منها 
ارش���اده عن احدى البنايات املجاورة لس���كنها 
فتمكن بهذه الوسيلة من نقلها من مكان تواجدها 
الى أعلى احدى البنايات واحتجازها فيه بقصد 

هتك عرضها.
وفي القضية الثانية أس���ندت النيابة العامة 
للسعدي تهمة خطف الطفلة )أ.( عن طريق القوة 
بقصد هتك عرضها وذلك بأن حملها عنوة رغما 
عنها إلى سطح العقار ومتكن بذلك من نقلها من 
املكان الذي تقيم فيه عادة الى مكان الواقعة بقصد 

حجاج السعديهتك عرضها بعد ان هددها بسكني. املستشار أحمد العجيل

اخلليجي يبدو مكبال من قدميه وفي اإلطار يعرض آثار االعتداء التي حلقت به

تجاوز السرعة على الخليج مسموح حتى إشعار آخر

»الداخلية« تدعو المواطنين
 إلى سرعة تجديد جوازات السفر

ناشدت ادارة االعالم األمني بوزارة الداخلية 
المواطنين ضرورة سرعة تجديد جوازات السفر، 
وأوضحت ان االدارة العامة للجنسية ووثائق 
السفر واالدارة العامة لمراكز الخدمة تعمالن 
على قدم وساق من اجل سرعة انهاء اجراءات 

استخراج وتجديد جوازات السفر.
وقالت ان وزارة الداخلي���ة اعدت برنامجا 
خاص���ا ف��ي ه��ذا الش�����أن يتضم��ن التعاون 
والتنسيق بين جميع قطاعات وزارة الداخلية 

ذات االختصاص حيث تم وضع خطة اعالمية 
توعوية مسبقة تهدف الى توعية المواطنين 
بتجديد جوازاتهم قبيل موعد س���فرهم بفترة 
زمنية كافية حتى يتم انجازها في اسرع وقت 

ممكن.
وقالت ان االدارة العامة للجنسية ووثائق 
الس���فر ابوابها مفتوحة الستقبال المواطنين، 
باالضافة ال���ى مراكز الخدمة التي تعمل خالل 

الفترتين الصباحية والمسائية.

شهد ش����ارع اخلليج العربي يوم أمس األول 
حادثا مروريا بني مركبتني وأس����فر احلادث عن 
إصابة شاب وسقوط كاميرا مراقبة السرعة أرضا 
ما جعل لسان حال هواة السرعة يقول ان جتاوز 
السرعة اصبح مسموحا حلني قيام وزارة الداخلية 
ممثلة في قطاع املرور بإعادة الكاميرا إلى حالها 
هذا وقد وجهت إلى صاحب السيارة التي اتلفت 

الكاميرا قضية إتالف مال الدولة.
من جهة أخرى شهد طريق اجلهراء وحتديدا 
بالقرب من إشارة اجلهراء حادث تصادم بني مركبتني 
أدى إل����ى إصابة 3 مواطنني 17 و18 و23 عاما ومت 
نقلهم إلى مستشفى اجلهراء بواسطة رجلي الطوارئ 

تامر عسران، وسلمان أحمد.

مركز رياضمركز رياض

جرائم الخدم واتهامات المخدومين
العمالة املنزلية في دولتنا 
أصب���ح وجودها م���ن األمور 
املهمة بالنس���بة ملعظم األسر 
الكويتية وهم يقدرون بنحو 
ربع مليون تقريبا، إال ان هذه 
الظاهرة تفرض نفسها اآلن على 
الواقع الكويتي مبا جتلبه من 
متاعب ملن يعمل لديه اخلادم او 
اخلادمة، فظاهرة هروب اخلدم 
من منازل مخدومهم أصبحت 
ظاهرة البد لها من حل، حيث 
ان كثيرا منه���م ال يقبل بهذا 
الواقع، ل���ذا يتجهن الى جهة 
اخرى خ���الف مهنة التخدمي 
في البيوت كالعمل مندوبة او 

مستقبلة في مؤسس���ة او شركة والبعض من 
أصحاب النفوس الضعيف���ة قد يرتكب معهن 
أعماال أخرى غير مش���روعة بعد أوقات الدوام 
الرسمي ويش���اركهن فيما يجنينه من عوائد، 
والسؤال الذي يطرح نفسه ملاذا ال يسأل اخلدم 
الهاربون عن سبب هروبهم؟ وإلى أين ذهبوا؟ 
وعن اجلهة التي تتس���تر عليهم وأدائهم طيلة 
مدة هروبهم؟ وملاذا ال يس���تدعى املتستر على 
هذه اخلادمة وبالتالي يقع حتت طائلة القانون 
لعقابه لعلمه بهروب خادمته؟ كل تلك األسئلة 
لها إجابات وحلول حتى تتطهر البالد من قبل 
تلك األفعال، فاخلادمات حينما تأتي للبالد عن 
طريق مكاتب تقوم بإحلاقهن لدى أحد املنازل 
للعمل به وما ان متر بضعة أشهر حتى يضيق 
ببعضهن اخلن���اق وتأبى العمل في هذا املجال 
حتى تهرب الى جهة غير معلومة وغير معروفة 
لصاحب املنزل الذي يكلف عناء البحث عنها بعد 
ان تكون قد التحقت بالعمل مبنزل آخر غيره، 
وهناك يكون الكفيل اآلخر الذي تعمل لديه متسترا 
عليها لعلمه بهروبها من منزل مخدومها األول، 
ما يوقعه حتت طائلة العقاب عمال باملادة 133 
من قانون اجلزاء والتي تعاقب باحلبس مدة ال 
جتاوز سنة )كل من علم بوقوع جناية او جنحة 
اذا كان لديه م���ا يحمله على االعتقاد بوقوعها 
وأعان على الفرار م���ن وجه القضاء إما بإيواء 
اجلاني املذكور أو بإخفائه أدلة اجلرمية(، فال شك 
ان صاحب العمل اآلخر الذي جلأت إليه اخلادمة 
للعمل لديه أو أي صاحب عمل يعلم أنها هربت 
من منزل مخدومها األول، إال انه بدال من تسليمها 
للمخفر يقوم بتشغيلها لديه وهو ما يخضعه 
للعقوبة املقررة باملادة 133 جزاء، فضال عن انه 
حتى ولو مت العثور على اخلادمة بعد هروبها 
وتس���جيل محضر غياب لها باملخفر يستدعي 
كفيله���ا الذي يتم أخذ تعهد عليه بتس���فيرها، 

وهذا منعا حلدوث مشاكل 
ألنه من املمكن لهذه اخلادمة 
إلصاق تهمة من التهم بكفيلها 
من جرائم الشرف واالعتبار 
املؤثمة باملواد من 186 حتى 
191 من قانون اجلزاء، وكثير 
ما متتلئ س���احات القضاء 
بتلك الوقائع كذبا وعدوانا 
وتتسابق اخلادمات باإلدالء 
باتهامات على الكفيل الذي هو 
في الواقع مجني عليه والذي 
غالبا ال يعلم عن املوضوع 
إال من خالل اس���تدعاء من 
قبل املباحث بناء على طلب 
النيابة املختصة، فيصبح 
هذا الرجل او الش���اب احملترم وذووه كالطير 
املطارد ويقدم ما في استطاعته من مال، ويترجى 
ويتوس���ل هو وأسرته لهذه اخلادمة لكي تقبل 
التنازل عنه حتى يتحاشى الفضائح وإجراءات 
القبض والتحقي���ق واحملاكمة، والعقوبة التي 
غالبا ما تكون مشددة حسب القصة احملبوكة، 
وطبعا كل ما يقول���ه املتهم ال يلتفت إليه ألنه 
يبقى سؤال التحقيق حول ملاذا اختارتك أنت؟ 
ال شك ألنه أبلغ عن هروبها من منزله فتختلق 
تلك التهمة للزج به، إال اننا نش���ير الى وجوب 
وضع قانون يجّرم هروب هؤالء اخلدم من منازل 
مخدوميهم حتى يكون هناك عقاب مش���دد ملن 
تسول له نفسه خيانة األمانة وهروبه من منزل 
مخدومه دون سبب يذكر أال وهو رفضه العمل 
في هذا املجال، فضال عن معاقبة املتس���تر ألنه 
آوى اخلادمة الهاربة وإلزامه بتس���فيرها على 
نفقته فضال عن العقوبة املفروضة عليه عمال 
باملادة 133 من قانون اجلزاء ولكي ال تسول له 
نفسه إيواء خادمة يعلم بهروبها من مخدومها 
األول. وفي النهاية أهيب بوزارة الداخلية وضع 
آلية للعمل ملواجهة تلك الظاهرة والعمل على 
احل���د منها، كما يجب عليه���ا ان تتحرى الدقة 
قبل اس���تقبالها أي بالغات من اخلادمات او من 
سماسرة السفارات ألنه بدأ يظهر من سفارات 
هؤالء اخلدم موظفون ومندوبون لديها متمرسني 
في سمس���رة تلقني هذه اخلادمة كيفية إلصاق 
التهمة بالكفيل أو أحد أوالده ثم يتدخل هؤالء 
السماسرة طالبني من اخلادمة التنازل عن شكواها 
بعد ان تأخذ اخلادمة مقابال ماديا من الكفيل ثم 
يتقاس���م معها السماسرة هذا املبلغ، فضال عن 
ضرورة متابعة تلك السفارات للعمالة الوافدة 
اخلاصة بها وخاص���ة اخلدم حتى تنأى البالد 

عن جرائم تلك الطبقة.
reyadcenter@yahoo.com

بقلم: المحامي رياض الصانع

 عبداهلل قنيص
تقدم وافد بنغالي إلى مخفر الفحيحيل مبلغا عن تعرضه للسرقة 
والتزوير في رصيده البنكي وق����ال البنغالي ويدعى اوتوم انه فقد 
حافظة نقوده وكان بداخلها 120 دين����ارا الى جانب بطاقته البنكية 
والتي حرص على أن يدون خلفها رقمه السري مشيرا الى انه فوجئ 
بسحب مبلغ 230 دينارا من رصيده البنكي وعليه مت تسجيل قضية 

سرقة وتزوير وحملت القضية رقم 2010/35 جنايات الفحيحيل.

تزوير بنكي برقم سري

كاميرا السرعة وقد سقطت ارضا

عراقية تهدد زوجها 
بالقتل مالم تحصل

 على الجنسيةالكويتية
 محمد الجالهمة

تقدم مواطن ببالغ الى 
الفحيحيل متهما  مخفر 
زوجته العراقية بإرسال 
رسالة اليه حتمل تهديدا 
صريح���ا بالقتل كما اكد 
على تلقيه اتصاالت من 
اسرتها بالعراق حتمل ذات 

املضمون.
وذلك بع���د ان رفض 
الى  ان يتق���دم باوراقها 
العامة للجنسية  االدارة 
الس���فر بحيث  ووثائق 
حتصل على اجلنس���ية 
الكويتي���ة مبوجب بند 

»اعالن رغبة«.
امني ان  وقال مصدر 
املواطن قدم رسائل صادرة 
من هاتف زوجته كما قدم 
رسائل مماثلة واردة من 
هواتف محمولة في العراق 
وس���جلت قضية تهديد 
بالقتل وجار اس���تدعاء 
الزوجة العراقية للتحقيق 

معها.


