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عبداهلل قنيص
شن رجال امن السجن املركزي يوم امس حملة امتدت من الثانية وحتى اخلامسة فجرا واسفرت 

عن ضبط 18 هاتفًا نقااًل.
وقال مصدر امني ان حملة السجن املركزي على عنبر املخدرات جاءت بتعليمات من وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون املؤسسات االصالحية وتنفيذ االحكام اللواء انور الياسني، مشيرا الى ان 
الهواتف احملجوزة مت مصادرتها وتس���جيل اثبات حالة بأنواعها ومواصفاتها متهيدا لتجميع هذه 

الهواتف واعادة بيعها في مزاد علني.

ضبط 18 هاتفًا نقااًل في المركزي

سفارتنا في الرياض تشيد بدور السلطات السعودية

الكويت شّيعت ضحايا حادث »الحفر«

 هاني الظفيري ـ محمد الدشيش وكونا
شيعت الكويت أمس ضحايا حادث حفر 
الباطن الذي حصد أرواح 9 مواطنني وخادمتني 
ووريت جثامينهم الثرى في مقبرة الصليبخات 
وسط حضور حشد كبير من أهالي الضحايا 

وأقربائهم.
من جانبها عبرت س���فارتنا في الرياض 
عن شكرها للس���لطات السعودية املختصة 
باملنطقة الش���رقية لدورها في مساعدة نقل 
جثامني االس���رة الكويتية التي قضى 9 من 
افرادها نحبهم في حادث مروري مساء امس 
االول باالضافة الى خادمتني اندونيس���يتني 
على طريق حفر الباطن � القصيم في طريقهم 

الداء العمرة.

وقال املسؤول عن الشؤون القنصلية في 
سفارتنا محمد سلطان العتيبي ان السفارة 
وبتوجيه من سفيرنا لدى السعودية الشيخ 
حمد اجلابر العلي واهتمام مباشر من املسؤولني 
في وزارة اخلارجية الكويتية باش���رت فور 
تلقيها نب���أ احلادث اج���راءات نقل جثامني 
الضحايا الى الكويت مبس���اعدة الس���لطات 
الس���عودية املختصة. وكانت أسرة كويتية 
مكون���ة من 12 فردا تعرضت حلادث مروري 
بالقرب من ام رقيبة على طريق حفر الباطن 
نتيجة النفجار اطار س���يارتهم ما أدى الى 
انقالبها ووفاة عش���رة من ركابها على الفور 
بينهم رب األس���رة جمعان الرشيدي وسبع 
سيدات وخادمتان اندونيسيتان فيما قضى 

شاب متأثرا باصابته الحقا وجناة طفلة في 
الثالثة اصابتها خفيفة.

واضاف العتيبي ان مندوب سفارتنا تابع 
من موقع احلادث مع املسؤولني السعوديني 
اجراءات نقل اجلثام���ني الليلة املاضية الى 
احلدود الكويتية عن طريق مؤسسة الراجحي 
اخليري���ة ومن ثم تولت اجله���ات الكويتية 

املختصة بقية االجراءات.
وأهاب بجميع املواطنني الكويتيني الذين 
يرغبون في زيارة السعودية عن طريق البر 
التأكد من سالمة مركباتهم السيما االطارات 
وعدم االسراع خاصة في طريق حفر الباطن 
باملنطقة الشرقية الذي يشهد هذه األيام حركة 

مرورية نشطة نتيجة االجازة الصيفية.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

مركز رياض

هاني الظفيري
تقدم مسؤول في مستشفى ابن سينا بقضية 
الى مخفر الش���ويخ مبلغا عن تعرض احدى 
غرف مستشفى ابن سينا لكسر النافذة وسرقة 
جهاز حاس�����وب من داخل الغرفة وسجلت 

قضية.

م���ن جهة اخرى، تق���دم مواطن الى مخفر 
الش���ويخ واتهم مواطنا آخر باالستيالء على 
2300 دينار حيث قام بتس���ليمها الى مواطن 
آخر على ذمة مشروع جتاري، إال ان األخير لم 
يعد املبلغ ولم يشرع في تنفيذ ما مت االتفاق 

عليه وسجلت قضية خيانة أمانة.

محمد الدشيش
ش���هدت منطقة الساملية أحداث واقعة غريبة 
حينما رفض سائق تاكسي توصيل مواطنة وابنتها 
الى منطقة الفحيحيل ولم يكتف الس���ائق � وهو 
مصري اجلنسية � بذلك وامنا اغلق محرك املركبة 
تاركا املواطنة وابنتها في ظروف مناخية سيئة 
ورطوبة عالية ودخل املكت���ب التابع له ليدخن 
سيجارة قائال »للمواطنة اعلى ما في خيلك اركبيه 
وانا مو شاغل«، وليت القصة انتهت عند هذا احلد 
فرج���ل االمن لم ينصف املواطنة وقال لها »ترى 

التاكسيات وايد ليش العناد«.
ووفق ما روته املواطنة من احداث ل� »األنباء« 
فانها اتصلت على احد تاكسيات »حتت الطلب« 
حيث ابلغت من موجه الس���ائقني بأن التاكسي 
سيكون اسفل املنزل في غضون دقيقتني، خاصة 

ان مكتب التاكسي قريب من منزله.
ومضت الس���يدة قائلة: »انتظ���رت 10 دقائق 

وعاودت االتصال وكان نف���س الرد في غضون 
دقيقتني، مضيفة انتظرت عشر دقائق اخرى ولم 
يحضر التاكس���ي وعاودت االتصال مرة أخرى، 
وحينما حضر السائق استفسرت منه عن سبب 
التأخير فكان رده بطريقة وقحة وقال »شغل انا 
مش ش���غال« وبدال من ان يتجه الى حيث طلبت 
اغلق محرك الس���يارة ودخل الى املكتب ليدخن 

سيجارة واقسم بانه لن يقوم بتوصيلنا.
ورفضت السيدة ان مير هذا املوقف مرور الكرام 
فاتصلت بعمليات وزارة الداخلية وحضر شرطي 
وسردت له كل ما حدث وان التاكسي ما يجب له 
ان يعطل رحلتنا او يتركنا في هذه الظروف فما 
كان من رجل األمن إال أن قال »التاكس���يات وايد 

ليش العناد«.
واوضحت السيدة انها صدمت بهذا التصرف 
من رجل األمن ال���ذي يفترض ان يكون حريصا 

على تنفيذ القانون.

سرقة كمبيوتر مستشفى ابن سينا

مواطنة تستنجد بعمليات الداخلية ضد »تحت الطلب« 
ورجل األمن يرد: »التاكسيات وايد ليش العناد؟«

التلوث البصري.. جريمة تشارك فيها الحكومة

»َمن أِمن العقوبة أساء األدب«.. هكذا 
يقال، ومع هذا جند أن الكثيرين يجاهرون 
بتخريبهم للمنش���آت العامة عبر لصق 
اإلعالنات التي تصعب إزالتها دون تسوية، 
ويضع���ون أرقام هواتفه���م بكل صفاقة 
مضمونة باألسماء واخلدمات، وعلى الرغم 
من ذلك ال متلك )أجهزة البلدية( املكلفة 
بتطبيق القانون إيقاف أصحابها ومخالفتهم 
كما يحدث في دولة أخرى حتترم بيئتها 
وتفرض على مخالفيه���ا جزاءات رادعة 
على من يلصق تلك اإلعالنات العشوائية، 
ليس ذلك فحسب بل يجبر املخالف على 
إعادة طالء ما أفسده من مكان بفعل عمله 
املادي املخالف، إنه كابوس مزعج يزداد 

صخبا يوما بعد يوم، وجرمية ترتكب بحق البيئة الكويتية 
العمرانية ترتكب بدم بارد دون رادع بش���كل ال يليق مبا 
نحن مقبلون عليه من رؤيا مستقبلية وخطط للتنمية وهي 
مأس���اة تشارك فيها الدولة باركان هذه اجلرمية بتهاونها 

بتطبيق القانون.
ومع أننا نلمس نشاطا ملحوظا للمفتشني املنوط بهم 
تنفيذ قوانني البيئة خالل فترة االنتخابات حيث يقومون 
بضبط لوحات املرشحني غير املرخصة برغم شكلها األنيق 
وكذلك خالل فترة األعياد ويقومون بإزالة اللوحات التجارية 
غير املرخصة للمسرحيات واحلفالت إال أننا ال ندرك حتى 
هذه اللحظة ما أس���باب غض نظر املفتشني عن اإلعالنات 
التي يقوم أصحابها بلصقها على اجلدران وعلى املصاعد 
الكهربائية، على الرغم من ان تلك اإلعالنات هي املتهم األول 
بالتشوه البصري وتخريب املنش���آت اخلاصة والعامة، 
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ذلك من باب التعاطف مع 
أصحابها وتركهم يس���ترزقون على حساب بيئة الدولة؟ 
هذا الس���ؤال البد من اإلجابة عنه، واإلجابة الصارمة عن 
هذا األمر هي ان ذلك يحدث نتيجة اختالل فلسفة اجلمال 
ل���دى املواطنني بعد أن اعت���ادت أعيونهم على رؤية هذه 
الفوضى اإلعالنية، وحالة التلوث البصري أصبحت حالة 
من الالمباالة وشملت كل املستويات العلمية، فاألمر أصبح 
اآلن ال عالقة له بالثقافة والوعي والشعور باملسؤولية جتاه 
مجتمع يختنق بتلوث بيئي وبصري، لذا فإنني أستغرب 
أن أجد إعالنا لطبيبة تقدم خدمات عالجية وهي في سبيلها 
للبحث عن زبون���ة، لم جتد أفضل من )صناديق البريد( 
تارة وسالل )القمامة( تارة أخرى للصق لوحات إعالناتها 

سريالية بعيدة عن اجلمال تتكرر رؤيتنا 
لها في كل ش���وارع الكويت، ليس���ت في 
الشوارع فقط وإمنا حتى على جدران املنازل 
واملدارس، تلك اللوحات واإلعالنات باتت 
مجانية ميارس فيها الباحثون عن زبون 
فوضويتهم اإلعالنية دون رادع لهم. وما 
دعاني إلى هذا السرد املطول لهذا املوضوع 
ما أشارت اليه احدى الصحف احمللية )او 
ما قرأته في جريدة »الوطن« في عددها رقم 
12400 بتاريخ 2010/7/11( من انتشار هذا 
التلوث البصري دومنا تدّخل من الدولة 
حلمايته، السيما ان هناك قانونا يعاقب 
على هذا التلوث بجميع أشكاله، فمشرعنا 
الكويتي ناقش هذا التلوث مبنظار قانوني 
وأفرد له القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة 
للبيئة، حيث نص في مادته )1( على ان »املقصود بتلوث 
البيئ���ة هو أن يتواجد في البيئة أي من املواد او العوامل 
امللوثة بكميات او صفات قد تؤدي بطريق مباشر او غير 
مباشر وحدها او بالتفاعل مع غيرها إلى اإلضرار بالصحة 
العامة او القيام بأعمال وأنشطه قد تؤدي إلى تدهور النظام 

البيئي الطبيعي أو تعيق االستمتاع باحلياة«.
 وال شك أن وضع اإلعالنات بالطريقة التي قمنا بسردها 
هو ما يؤدي إل���ى تلوث البيئة، فضال عن أنها تؤدي إلى 
تدهور النظام البيئي الطبيعي وتعيق االستماع باحلياة، 
وهو ما نس���ميه االستمتاع البصري بكل ما هو جميل في 
مجتمعنا، وعلى ذلك فامل���ادة 13 من هذا القانون وضعت 
عقوبة وهي احلبس مدة ال جتاوز ثالث س���نوات كل من 
خالف النظم واالشتراطات املنصوص عليها في املادة )8( 
وهي اخلاصة بوضع النظم واالشتراطات الواجب توافرها 
عند حتديد أي نش���اط يؤدي إلى تلوث البيئة، وأجازت 
املادة للمحكمة ان تلزم اجلهة املسببة للتلوث أو الضرر 
بتحمل جمي���ع التكاليف الالزمة ملعاجل���ة األضرار التي 
تلحق بالبيئة وتكون نتيجة مباش���رة للمخالفة وبإزالة 

التلوث على نفقتها.
وفي النهاي���ة أقول ان البيئة الكويتي���ة أمانة البد أن 
نحافظ عليها وأن نحترمها ال ان نلوثها، فاملنظور اجلمالي 
لدولتنا يجعلنا نهتم بالبيئة وأن مننع من يس���يء إليها، 
س���واء بالقول او بالفعل، وذلك حتى ننعم ببيئة جتعلنا 

نرى كل شيء جميل في بالدنا.
www.riyad-center.com

»االستئناف« تؤيد براءة وافد مصري من تهمتي االتجار وتعاطي المخدرات
قضت محكمة االستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة 
القاضي ببراءة وافد من اجلنسية املصرية من تهمتي االجتار 

وتعاطي املخدرات.
كان دفاع املتهم احملامي خالد عايد العنزي خالل جلسة 
املرافعة قد دفع ببطالن القبض والتفتيش حلصوله قبل 
استصدار إذن النيابة العامة وانتفاء حالة من حاالت التلبس، 
كما دفع ببطالن اإلقرار املنسوب صدوره عن موكله مبحضر 

الضبط كونه وليد إكراه.
ودفع العنزي بانتفاء أركان جرميتي االجتار والتعاطي 
املنس���وبة للمتهم وطالب أصليا ببراءة املتهم مما أس���ند 

إليه من اتهام.
وتتلخص وقائع القضية في أن حتريات ضابط املباحث 
دلت على أن املتهم األول يحوز مواد مخدرة بقصد االجتار 
والتعاطي، فاس���تصدر إذنا من النياب���ة العامة بضبطه 
وتفتيش���ه. ونفاذا لهذا اإلذن كلف أحد مصادره الس���رية 
بشراء كمية من احلشيش مقابل مبلغ 125 دينارا. وعقب 

عملية التسليم والتسلم قام الضابط بإلقاء القبض على املتهم األول.
وبتفتيش سيارته عثر بداخلها على عدد 20 إصبعا ملادة احلشيش املخدرة. 
ومبواجهته باملضبوطات أقر بأنه يحوزها بقصد التعاطي واالجتار وأن املبلغ 

املالي املضبوط معه ه���و حصيلة بيعه للمخدر للمصدر 
الس���ري. وأقر أنه يتحصل على املخدر من املتهم الثاني. 
وبإرش���اده مت االنتقال إلى مس���كن املتهم الثاني مبنطقة 

املنقف حيث قام بضبطه.
وبتفتيش مسكنه عثر على كيس كبير احلجم بداخله عدد 
157 إصبعا ملادة احلشيش وعدد 11 قطعة مختلفة األشكال 
واألحجام لنفس املادة. كما عثر في دوالب مالبس���ه على 
مبلغ 2030 دينارا. أقر بأنها حصيلة بيع املواد املخدرة. كما 
أقر بأنه يتحصل على املخدر من املتهم الثالث. وبإرشاده 
مت االنتقال إلى مسكن املتهم الثالث مبنطقة الساملية فقام 
بضبطه. وبتفتيش مسكنه عثر على قطعة صغيرة ملادة 
احلشيش وورق لف س���جائر. ومبواجهته باملضبوطات 
أقر بأنها تخصه بقصد التعاطي، وأن املتهم الثاني هو من 
زوده باملخدر املضبوط. وبتاريخ 2009/3/8 قضت محكمة 
اجلنايات ببراءة املتهمني األول والثاني من التهم املسندة 
إليهم���ا كما قضت ببراءة املته���م الثالث من تهمة االجتار 
باملخدرات وقضت باالمتناع عن النطق بعقابه عن تهمة التعاطي على أن يقدم 
تعهدا بغير كفالة يلتزم فيه بحسن السير والسلوك ملدة سنة. استأنفت النيابة 

العامة احلكم فقضت االستئناف بتأييده.

احملامي خالد العنزي 

هاني الظفيري
الداخلية حملة باالشتراك  شنت وزارة 
مع بلدية محافظة اجلهراء اس���تهدفت عدة 
مطاعم ومحالت غذائية. واس���فرت احلملة 
عن اغالق 16 مطعما ومحال جتاريا وحترير 
مخالفات مرورية، فيما اكد مصدر أمني ان 
التواجد األمني مع رجال بلدية اجلهراء جاء 
انطالقا من مخاوف من تعرض رجال البلدية 

ملضايقات اثناء عملهم.
على صعيد آخر تقدم مواطن ببالغ الى 
احد مخافر اجلهراء متهما وافدا من اجلنسية 
السورية بخيانة أمانة مببلغ 6100 دينار، 
وقال املواطن انه خطط الفتتاح محل لبيع 
»ب� 100 فلس« وتعاقد مع وافد سوري لشراء 
بضائع حتى يتم افتتاح احملل وسلمه مبلغ 
6100 دينار اال ان الوافد لم يسلمه البضائع 

ولم يقم بإعادة املبلغ اليه.
م���ن جهة اخرى طعن وافد باكس���تاني 
آخر من اجلنس���ية االفغانية اثر مش���ادة 
كالمي���ة تطورت الى تبادل الطعن للخالف 
على س���عر مركبة كان الباكستاني بصدد 
ش���رائها من االفغاني، ونق���ل االفغاني الى 
العالج في مستشفى اجلهراء واحتجز الطاعن 

الباكستاني.

حملة لـ»أمن الجهراء« و»البلدية« تغلق 16 مطعمًا

مشاجرة تدخل شابًا »الصباح«
بـ 3 طعنات نافذة في الظهر

أمير زكي
أدخل ش���اب من غير محددي اجلنس���ية الى 
غرفة العناية الفائقة في مستشفى الصباح بعد 
تلقيه 3 طعنات في ظهره اثر مشاجرة خماسية 
ش���هدها شارع كندادراي في س���اعة متأخرة من 

مساء امس االول.
وقال مصدر أمني ان عمليات وزارة الداخلية 
تلقت بالغا عن وقوع مشاجرة دامية، حيث سارع 
الى موقع البالغ رجال جندة محافظة العاصمة، 
وباالنتقال الى موقع البالغ، تبني ان املش���اجرة 
بني شقيقني من البدون وآخرين من البدون أيضا 
وشاب كويتي، مشيرا الى ان املصاب مت االشراف 
على نقله للعالج ومت احتجاز بقية املتشاجرين 
حلني معرفة التقرير النهائي بخصوص املصاب 

البدون.
من جهة أخرى، لقي آسيوي مصرعه في منطقة 
الصليبية اثر تعرضه للدهس من قبل س���يارة 

يقودها بدون.
عل���ى صعيد آخر، توفي وافد آس���يوي ايضا 
دهسا أسفل شاحنة داخل ميناء الشعيبة، وسجلت 

قضية دهس ووفاة.

الخالدي قّلد عددًا من الضباط واألفراد
أنواط الخدمة بـ »مرور الجهراء«

قام مدير إدارة مرور محافظة اجلهراء 
العمي����د محمد اخلال����دي بتقليد عدد من 
الضباط وضب����اط الصف في إدارة مرور 
محافظة اجلهراء أنواط اخلدمة والتي تفضل 
صاحب السمو األمير وأمر مبنحها وذلك 

تقديرا من سموه البنائه الذين أدوا الواجب 
املتميز بجد واخالص. حضر حفل التقليد 
مساعد مدير اإلدارة املقدم عيسى عبداهلل 
العليم ورئيس قسم تنظيم السير بالوكالة 

النقيب محمد فهيد احلجرف.

العميد محمد اخلالدي متوسطا الضباط املقلدين انواط اخلدمة

املئات شاركوا في تشييع ضحايا حادث »احلفر«

ماكينة صراف آلي تعرضت لـ»التلوث البصري« وتبدو عشرات امللصقات املخالفة

بقلم: المحامي رياض الصانع


