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هاني الظفيري
بعد مطاردة مثيرة شهدت جتاوز سكران 3 اشارات ضوئية ومت توقيف الشاب 
وأحيل الى مخفر تيماء بتهمة اتالف مال الغير ومحاولة الهرب من رجال األمن 
والس���كر البني. وقال مصدر أمني ان دورية رصدت سيارة تترنح في الشارع 
العام حيث طلب رجال الدورية من قائد السيارة التوقف وعليه رفض وجتاوز 
3 اش���ارات ضوئية ليتم طلب اسناد. وفي محاولة يائسة من السكران للهرب 
اصطدم ب� 3 س���يارات كانت متوقفة مقابل احد املساجد في العيون حيث كان 

أصحابها يؤدون صالة القيام. على صعيد آخر، شن رجال أمن اجلهراء عملية 
على املس���تهترين ومت حترير 70 مخالفة مرورية، كما مت ضبط 25 متس���كعا 
جميعهم متت احالتهم الى االختصاص لتوقيعهم على تعهدات بالتزام السلوك 
احلس���ن. وقال مصدر أمني ان نش���اط أمن اجلهراء بقيادة العميد محمد طنا 
وبتنفيذ ميداني من الرائد مطر سبيل لم يقتصر على ضبط املتسكعني وامنا 
امتد لضبط 30 من العمالة السائبة و8 مطلوبني لقضايا مدنية وجنائية، الفتا 

الى ان حملة اجلهراء شارك فيها 40 رجل أمن.

سكران تجاوز 3 إشارات واصطدم بـ 3 سيارات

مركز رياض

ف����ي اآلون����ة األخي����رة 
انتشرت مبجتمعنا ظاهرة 
سرقة احملوالت الكهربائية 
وأصبح����ت ظاهرة، خاصة 
ف����ي منطقة اجله����راء فهي 
دون  متتالي����ة  حلق����ات 
انقطاع وأدت تلك السرقات 
بالطبع إلى انقطاع الكهرباء 
لفت����رات طويل����ة عن تلك 
املنطقة وأصبح املواطنون 
والقاطنون فيها يعانون من 
الظالم الدامس وهذا يؤدي 
إلى كثرة اجلرائم ليس����ت 
السرقة فحسب وإمنا اجلرائم 
األخالقية – وما دعاني إلى 

هذا الس����رد املبسط ما تناولته جريدة الوطن 
في عدده����ا الصادر 2010/8/30 من قيام احدى 
الشركات الكبرى بسرقة محتويات احد محوالت 
الطاقة – والغريب في الواقعة ان مكتشف تلك 
الس����رقة هو احد املواطنني القاطنني في هذه 
املنطقة، حيث اقت����رب من هؤالء العمال أثناء 
الكهربائي وش����كرهم  وجودهم داخل احملول 
على العمل ال����ذي يقومون به من اجل إيصال 
التي����ار الكهربائي، حيث ان تلك املنطقة وهي 
املنطق����ة رقم 11 جنوب اجلهراء – إال أنه الحظ 
أن الكيبالت النحاس����ية مقطوعة من مولدات 
الكهرب����اء داخل احملول األمر الذي جعله يأخذ 
رقم املركبة التي يستقلونها ثم استقل مركبته 
وابتعد عنهم ثم شاهد هؤالء العاملني ينطلقون 
مسرعني مبركبتهم باجتاه سكن عزاب امغره 
وهو ما جعله يقوم باالتصال هاتفيا مبراقب 
طوارئ اجلهراء ويستفسر منه عما إذا كان لديه 
ش����ركة تقوم بصيانة هذه احملطة رقم )253( 
فإجابة بالنفي وأن هؤالء العمال لصوص، فقام 
باالتصال بغرفة عمليات الداخلية ومت القبض 
عليهم ووضعهم داخل الدورية. ولعل اكتشاف 
هذا املواطن للسرقة كان نتيجة فكرة خطرت 
ل����ه في ذهنه مع جار له ف����ي املنطقة وهي ان 
يتبادلوا عملية املراقبة حملوالت تلك املنطقة 
وذلك في وقت ال����ذروة بني الظهيرة والعصر 
فضال عن قيامهم بتوزيع وجبات اإلفطار على 
حراس القسائم املجاورة لتلك احملطة تشجيعا 
لهم حتى يقوموا باالتصال بهما عند رؤيتهم 
أية مركبة تتوقف أمام باب محوالت الكهرباء 
ومهما كانت حتى ولو كانت تابعة ألي جهة مع 
تدوين رقم املركبة ووقت توقفها وهو ما ادى 
بذلك اجلهد إلى س����رعة القبض على لصوص 
تلك احملوالت. تلك هي الواقعة التي قرأتها وكم 
كانت سعادتي بالتعاون بني املواطنني واحلكومة 

اليقظة من مواطني  ومدى 
تل����ك املنطق����ة ومتابعتهم 
للمح����والت  ومراقبته����م 
الكهربائية ملنطقتهم حتى 
أدت تلك اليقظة إلى اإلمساك 
باملتهم����ني واإلبالغ عنهم – 
التكات����ف والتضامن  فهذا 
سبيل للكشف عن اجلرائم 
قبل وقوعها وهو ما حتقق 
بيقظة أهالي املنطقة فهكذا 
يكون التكاتف والتالحم بني 
املواطن واحلكومة وال شك أن 
هذا التكاتف يجعل املواطن 
يشعر بأنه البد من أن يكون 
بل����ده ويحافظ  أمينا على 
عليها السيما ان سرقة تلك احملوالت سيكون 
لها أثرها الس����يئ في انقطاع الكهرباء وزيادة 
السرقات وإذ كنا قد انتهينا إلى أن تكاتف املواطن 
مع جهاز األمن لهو السبيل في منع اجلرمية قبل 
انتشارها إال أن املنظار القانوني لهذه الواقعة 
يلقي بظالله عليها فاملشرع الكويتي افرد نص 
املادت����ني 221/ رابعا و222 م����ن قانون اجلزاء 
بتجرمي فعل هؤالء املتهمني باعتباره س����رقة 
وقعت على شيء مودع في محل حتوزه الدولة 
ومملوك لها وهذا الشيء هو الكيبالت الكهربائية 
املوجودة في محوالت كهربائية حتوزها الدولة 
ومتتلكها فضال عن ان هذا السلب حدث من عدد 
م����ن اجلناة وليال مرتدين مالبس توهم بأنهم 
من الشركات التابعة للكهرباء فوقعت سرقة 
الكيبالت الكهربائية بهذه الطريقة االمر املعاقب 
عليه باحلبس مدة ال تتجاوز خمس سنوات – 
فضال على افرده املشرع الكويتي من نص املادة 
1/78 من قانون اجلزاء بوجوب احلكم مبصادرة 
املركبة التي كان يستقلها املتهمون الستغاللها 
في نقل الكيبالت الكهربائية املسروقة – وفي 
ختام مقالتي وان كنت قد اثنيت على املواطنني 
ويقظتهم التي أدت إلى كشف اجلرمية واإلبالغ 
عنها إال أن هذا يجعلني أطالب اجلهات األمنية 
في البالد وخاصة في تلك األشهر التي متر بها 
البالد مبوجة حر شديدة وأدى ذلك إلى انقطاع 
الكهرباء وأن كان هذا نتيجة ضغط االستعمال 
إال أن هناك طارقا انكشف وهو غياب األمن عن 
بعض املناطق وترك احملوالت الكهربائية دون 
حراسة أمنية، األمر الذي يغري بسرقتها، لذا 
لزم التنويه بل والسرعة في اتخاذ اإلجراءات 
الكفيلة حلماية هذا املال الس����يما ان هذا املال 
)الكيبالت الكهربائية( مال عام وسرقته ستؤدي 

الى ضرر مباشر على املواطنني والدولة.
www.riyad-center.com

غفلة األمن عن سرقة كيبالت الكهرباء

بقلم: المحامي رياض الصانع

الخالد يقوم بجولة مفاجئة على المراكز الشمالية
قام وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد فجر أمس اخلميس بجولة 
مفاجئة على مراكز احلدود الش���مالية شملت كال من منفذ العبدلي 
ومركز املزارع ومركز العازمية ومركز أم نقا ومركز بحيث »أم قصر« 

ومركز الصبية وخفر السواحل.
وبدأت جولة الوزير اخلالد بعد منتصف الليل واس���تمرت حتى 
الس���اعة اخلامسة، صحبه خاللها مس���اعد مدير عام اإلدارة العامة 
ملكتب وزير الداخلية لشؤون الرعاية العميد ركن عبداهلل اللوغاني 
والناطق الرس���مي باسم وزارة الداخلية ومدير ادارة اإلعالم األمني 

العميد محمد الصبر.
ونقل اخلالد الى مسؤولي هذه املراكز احلدودية حتيات القيادة 
السياس���ية العليا في الب���الد، مؤكدا لهم دعم ال���وزارة الكامل لهم 
وكذلك التقدير الكبير جلهودهم وتفانيهم في احلفاظ على أمن البالد 

وسالمة حدودها.
واستهدفت اجلولة في املقام األول االلتقاء مبسؤولي هذه املراكز 
احلدودية لالطمئنان على حس���ن س���ير العمل فيها واحلفاظ على 
أمن البالد وضبط احلدود وعمليات الرصد املستمر والتصدي ألي 

محاولة للتسلل عبر احلدود.
واس���تمع وزير الداخلية ملتطلبات رجال األمن العاملني في هذه 
املراكز احلدودية واطلع على أوضاعهم وعلى احتياجاتهم لكي يصار 
الى حتقيقها واعطاء األوامر الى اجلهات املعنية في الوزارة من أجل 

تنفيذها بالسرعة القصوى.
كم���ا بارك وزير الداخلية لرجال األم���ن العاملني في هذه املراكز 
احلدودية بحلول أيام العش���رة األواخر من ش���هر رمضان املبارك 
واستفسر عن وجبات السحور واإلفطار، ومتنى لهم دوام التألق في 
اداء واجبهم العسكري والقيام باملهام املوكلة اليهم على أكمل وجه 

وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد يتحدث الحد رجال أمن نقطة العبدالي خدمة لوطننا احلبيب الكويت.

أقام فندق كراون بالزا تدريبا 
وهميا للتأكد من مقدرة العاملني 
فيه على التعامل مع بالغات تتعلق 

باندالع حرائق.
وقال بيان تلقته »األنباء« ان 
مجموعة فنادق انتر كونتيننتال 
أقامت تدريبا في فندق هوليدي 
ان وكراون بالزا وتضمن التدريب 
سيناريو الندالع حريق، مشيرا 
ال���ى ان هذا التدري���ب يأتي في 
اطار حرص مجموعة فنادق انتر 
كونتيننتال على سالمة قاطني 

فنادقها ومرافقها.
البي���ان ان العاملني  وتضمن 
لم يكتفوا بإخالء الفندقني وامنا 
تأكدوا من خلوهما متاما من جميع 

نزالئهما.

تدريب ناجح لعملية إخالء أجراها فندق »كراون بالزا«
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اال�سم:              رقم االثبات:

العنوان:                     تلفون:

�سـروط امل�سابقـة

- 15000 (خم�سة ع�سر �ألف) دوالر نقد�ً و�أكرث من (50) خم�سني جائزة نقدية.

- يدخل �لقرعة كل من �أجاب عن 25 �س�ؤ�الً �سحيحاً يف �مل�سابقة و�أكرث.

- يدخل ��سم �ملت�سابق �ل�سحب مرة و�حدة، و يكتب �ال�سم �لرباعي كاماًل مع رقم �الثبات (�له�ية �أو ج��ز �ل�سفر) و�لهاتف و�لعن��ن كاماًل.

.www.m3ali.tv  دخ�ل �مل�سابقة و�مل�ساركة فيها يك�ن طريق م�قع قناة �ملعايل -

- تعلن نتائج �مل�سابقة الحقاً بعد رم�سان يف قناة �ملعايل وجريدة �الأنباء.
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تردد قناة املعايل على النايل �سات 10757 عامودي

م
 2
01
0 

/
 2
25

 /
ج 

 -
ت 

�سعار قناة املعايل هو : 	•

•	اأمة ايجابية.  

•	نحو جيل �سالح.  

•	ر�ؤية ثاقبة.  

•	همة عالية.  

ال�سوؤال الرابع والع�سرون

مهرب حشيش رمى 5.8 كيلو حشيشخليجي نحر نفسه في نظارة أبوحليفة 
 أمير زكي  في موقف شاحنات العبدلي واختفى 

أقدم مقيم خليج���ي على نحر رقبته داخل 
نظارة مخفر أبوحليفة أمس األول ما استدعى 
نقله على وجه السرعة إلى مستشفى العدان 
حيث قام األطب���اء مبعاجلته ووصفت حالته 

باملستقرة.
ووف���ق مصدر أمني فان رج���ال أمن مخفر 
أبوحليفه فوجئ���وا بصراخ مرعب يصدر من 
الزنزانة أعقبتها صرخات نزالء النظارة الذين 
كانوا يصرخون »احلقونا ذبح نفس���ه.. ذبح 
نفسه«، وحال وصول رجال األمن قاموا بفتح 
الزنزانة ووجدوا اخلليجي املوقوف على ذمة 

قضية مخدرات مضرج���ا بدمائه بعد أن نحر 
نفس���ه بآلة حادة يبدو أن���ه كان يخبئها بني 
طيات مالبسه، وعليه قام رجال األمن باستدعاء 
سيارة اسعاف وقاموا مبحاولة إيقاف الدماء 
النازفة من اجلرح، ومت نقله على وجه السرعة 
حيث أدخل غرفة عمليات طوارئ مستش���فى 
العدان وقام األطباء بإنق���اذ حياته ووصفوا 

حالته باملستقرة.
وقال املصدر ان رجال أمن املخفر كانوا قد 
فتشوا املتهم اخلليجي تفتيشا دقيقا قبل إيداعه 
للنظارة ولكن يبدو أنه حصل على اآللة احلادة 

بطريقة ما جار التحقيق حولها.

 أمير زكي
أثناء قيام رجال مكتب التحري اجلمركي بجولة 
اعتيادية على الساحة الترابية املخصصة للشاحنات 
في العبدلي عثروا على كمية حشيش تقدر زنتها ب� 5 
كيلوغرامات و800 غرام قام برميها شخص مجهول. 
ووف����ق رواية مصدر جمركي ان رجال مكتب حتري 
اجلمارك بقيادة راش����د البركة كانوا يقومون بجولة 
تفتيش����ية اعتيادية مفاجئة على الس����احة الترابية 
املخصصة للشاحنات مصطحبني معهم كالب األثر، 

وهي ضمن اجلوالت التفتيش����ية التي تأتي بأوامر 
مباشرة من مدير عام اإلدارة العامة للجمارك ابراهيم 
الغامن، عندما حملوا كيسا بالستيكيا ملقى على جانب 
الس����احة، وعندما ذهبوا الستطالع األمر وجدوا أنه 

يحوي كمية كبيرة من احلشيش.
وقال املصدر: يبدو أن مهربا للحشيش كان يحمله 
مع����ه قاصدا تهريبه وقام بإلقائه بعد أن ملح أعضاء 
التحري اجلمركي يقومون بجولتهم خلشيته اكتشاف 

أمره خاصة أن كالب األثر كانت ستستدل عليه.

ورثة مواطن يشكون زوجة والدهم 
بسبب 900 ألف دينار

احملامي  تق��دم 
عبداحملسن القطان 
بصفته محاميا عن 
ورثة مواطن بدعوى 
ضد زوجة والدهم 
ببط��ان عقد بيع 
من��زل تبلغ قيمته 
احلالي��ة 900 الف 
دينار قامت الزوجة 
ببيعه مببلغ 65 الف 

دينار.
القطان  وشرح 
الدعوى  تفاصي��ل 

قائا ان والد الورثة توفي وترك لورثته املنزل املتنازع 
عليه، حيث كانت زوجة ابيهم تس��كن فيه، وعندما 
قرر الورثة اللجوء الى القس��ام الشرعي لتقسيم ما 
تركه والدهم فوجئوا بزوج��ة والدهم حتضر عقدا 
يثبت بيع والدهم لها نص��ف العقار مببلغ 65 الف 
دينار، علما ان قيمته احلالية في سوق العقار تصل 

الى 900 الف دينار.
واض��اف القطان ان الورثة كانوا بصحبة والدهم 
ال��ى ان وافاه االجل وتوفي ولم يذك��ر لهم انه قام 
بتسجيل او بيع نصف العقار لزوجته الثانية، اضافة 
ال��ى انه خال مراجعتهم للجهات املعنية تبني وجود 
تزوي��ر في احملررات والعقود، حيث ان املتوفى كان 
دائما يبصم على االوراق اال انهم الحظوا في العقد 

توقيعا مما يشكك في وجود جرمية تزوير.
وبني القطان ان والد الورثة وحسب التقارير الطبية 
كان مصابا مبرض عضلي في تاريخ بيع املنزل وانه 
لم يكن يستطيع التحرك من سريره وكان على فراش 
املوت والعقد الذي قدمته املدعى عليها عقد صوري 
باطل، وطالب القط��ان في صحيفة الدعوى ببطان 
عقد البيع وفس��خه واعتباره كأن لم يكن وتسجيل 

العقد باسم ورثة املتوفى.

احملامي عبداحملسن القطان


