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مؤمن المصري
أجلت الدائ����رة اجلزائية الثالثة باحملكمة الكلية أمس برئاس����ة 
املستشار حمود املطوع وأمانة سر سيد مهدي دعوى مخالفة قانون 
املطبوعات والنشر واملتهم فيها فؤاد الرفاعي صاحب مركز »وذكر« 
وإحدى الصحف إلى األول من شهر نوفمبر املقبل لتقدمي الدفاع. يأتي 
هذا بناء على الش����كوى املقدمة ضد الرفاعي من فرج اخلضري أمني 
عام جتمع ثوابت الش����يعة عبر احملامي خالد الشطي، وتضمن قيد 

ووصف االتهام احملال من النيابة العامة أن املتهم نشر بيانا صحافيا 
بعنوان من »أجل القضاء على الطائفية وتوحيد كلمة املسلمني« تضمن 
ألفاظا وعبارات من شأنها املساس بكرامة اخلضري كونه مواطنا ومن 
يعتنقون املذهب الشيعي واملساس مبعتقداتهم الدينية واحلض على 
كراهيتهم وازدرائهم واإلضرار بس����معتهم. وقد ترافع احملامي خالد 
الشطي قائال »إن تكفير الشيعة هدفه هو التهيئة الذهنية واألرضية 

للتفجيرات وهذا ما حدث في العراق وباكستان«.

تأجيل دعوى فؤاد الرفاعي لجلسة 1 نوفمبر

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»التمييز« ترفض طعن النيابة ضد الجاسم
في قضية رئيس مجلس الوزراء

قضت دائرة متييز اجلنح أمس برئاسة املستشار نايف املطيرات 
وعضوية املستشارين خالد هزاع العنزي ويحيى يوسف ماضي 
بعدم جواز الطعن املقدم من النيابة العامة ضد حكم البراءة الصادر 
من محكمة االس���تئناف لصالح الكاتب واحملامي محمد عبدالقادر 
اجلاسم، وجاءت اسباب الرفض محددة بتجاوز طلب الطعن الذي 
تقدمت به النيابة العامة املدة القانونية وخللو حكم االس���تئناف 

من عقوبة احلبس.
وكانت محكمة اجلنح املستأنفة قد قضت بإلغاء حكم محكمة 
أول درجة القاضي بحبس اجلاس���م ستة أشهر مع الشغل وكفالة 
خمسة آالف دينار لوقف النفاذ وقضت ببراءته من تهمة سب وقذف 

سمو الشيخ ناصر احملمد أثناء ندوة بديوان العليان.
وف���ي تصريح خاص ل� »األنباء«، قال الكاتب محمد اجلاس���م 
ان سمو رئيس مجلس الوزراء قرر أنه مارس حقه في التقاضي، 
وبعد صدور األحكام النهائية ببراءتي فأنا أيضا سأمارس حقي في 
التقاضي، وسأقدم قريبا دعوى بالغ كاذب ضد سمو الشيخ ناصر 

احملمد في أحد مخافر الكويت فيما يتعلق بهذه الدعوى.
من جهته، قال احملامي جاس���ر اجلدع���ي )رئيس فريق الدفاع 
عن اجلاسم( ان حكم دائرة متييز اجلنح جاء ليؤكد براءة زميلنا 
محمد عبدالقادر اجلاسم وليؤكد استقاللية القضاء واالبتعاد عن 
أي تأثيرات خارجية أو داخلية، وهو سندنا احلقيقي ملواجهة أي 

أخطار يتعرض لها الزمالء.
مضيفا: وإذ نؤكد على أحقية األفراد، على اختالف مستوياتهم، 
باللجوء إلى الطريق القانوني، نؤكد في الوقت ذاته أن احلق أحق 
أن يتبع، واحلقيقة يجب أن تطغى. ونشكر لكل من أيد هذا النهج 
ودفع باجتاهه، ونعاهد كل الزمالء بالوقوف مع احلق أينما كان، 

وسندافع عن املهنة وأعضائها مهما كانت األسباب.
وفيما يلي نص حكم احملكمة: 

نص حكم الوقائع

أسندت النيابة العامة للمطعون ضده انه في يوم 2009/10/18 
بدائرة اختصاص مخفر شرطة الروضة:

1- اس���ند للمجني عليه الش���يخ ناصر محمد األحمد اجلابر 
الصباح – رئيس مجلس الوزراء – على مسمع ومرأى من آخرين 
غير املجني عليه لو صحت تستوجب عقابه وتؤذي سمعته وذلك 
بأن نس���ب اليه الوقائع املبينة ف���ي التحقيقات في الندوة املقامة 
بتاريخ 2009/10/18 حتت عنوان »الكويت وين رايحة« على النحو 

املبني بالتحقيقات.
2- سب املجني عليه الشيخ ناصر محمد األحمد اجلابر الصباح 
– رئيس مجلس الوزراء – على مس���مع وم���رأى من آخرين غير 
املجني عليه وقائع وذلك بأن وجه اليه العبارات واأللفاظ املبينة 
بالتحقيقات في الندوة املقامة بتاريخ 2009/10/18 على نحو يخدش 

شرفه واعتباره على النحو املبني بالتحقيقات.
- وطلبت عقابه باملادتني 209 و210 من قانون اجلزاء.

- وعرضت الدعوى على محكمة اجلنح التي قضت حضوريا 
بجلس���ة 2010/4/1 بحبس املطعون ضده س���تة اشهر مع الشغل 
وكفالة خمس���ة آالف دينار لوقف التنفيذ عن التهمتني املسندتني 
اليه لالرتباط وفي الدعوى املدنية بالزامه بأن يؤدي للمدعي باحلق 
املدني مبلغ 5001 د.ك )خمسة آالف ودينار على سبيل التعويض 
املؤق���ت عما اصابه من اضرار وألزمته مصروفات الدعوى املدنية 

وعشرة دنانير مقابل اتعاب احملاماة(.
- واس���تأنف املطعون ضده هذا احلكم كما استأنفته النيابة 
العامة، وقامت محكمة اجلنح املستأنفة بنظر االستئنافني وانتهت 
في جلس���ة 2010/7/12 الى القضاء بقبول االس���تئناف شكال وفي 
املوضوع بالغاء احلكم املس���تأنف وببراءة املتهم مما اس���ند اليه 

ورفض استئناف النيابة العامة والتأييد فيما عدا ذلك.
ولم ترتض النيابة العامة ما انتهت اليه محكمة اجلنح املستأنفة 
فتقدم���ت الدارة كتاب محكمة التمييز بتاري���خ 2010/7/12 مقررة 
بالطعن بالتمييز واودعت اس���باب طعنها ف���ي تاريخ 2010/8/9 
امام محكمة التمييز وس���جل حتت رقم 2010/567 ثم قامت بايداع 
ذات االس���باب امام محكمة استئناف الفروانية بتاريخ 2010/9/19 

لتنظرها هذه الدائرة.

المحكمة

بعد االطالع على االوراق وسماع املرافعة وبعد املداولة.
وحيث من املقرر قانونا ان الطعن بالتمييز هو طريق استثنائي 
م���ن طرق الطعن في االحكام خصص له الباب الثاني من القانون 
رقم 40 لسنة 1972 بشأن حاالت الطعن بالتمييز في املواد اجلزائية، 
واضيفت املادة 200 مكرر بالقانون رقم 73 لس���نة 2003 للقانون 
رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون االجراءات واحملاكمات اجلزائية 
بشأن جواز الطعن في االحكام الصادرة من محكمة اجلنح املستأنفة 
بعقوبة احلبس امام محكمة االستئناف العليا – بهيئة متييز – طبقا 
للحاالت واملواعيد واالجراءات املقررة للطعن بالتمييز والطعون 
اجلزائية املنصوص عليها في القانونني رقمي 17 لسنة 1960 و40 

لسنة 1972 واملرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980.
وملا كانت املادة 200 مكرر بالقانون 2003/73 قد احاله الى القانون 
1972/40 بخصوص مواعيد واجراءات الطعن بالتمييز باجلنح، وقد 
تناول الباب الثاني من القانون 1970/40 تلك املواعيد واالجراءات 
بشأن الطعن بالتمييز في املواد اجلزائية في املواد 9، 10، 13، 15 اذ 

ان املادة 9 تنص: »ميعاد الطعن بالتمييز ثالثون يوما من تاريخ 
النطق باحلكم«، بينما تنص املادة 10: »يحصل الطعن بتقرير في 
قلم كتاب محكمة االستئناف العليا ويجب ايداع االسباب التي بني 
عليها الطعن في امليعاد املنصوص عليه في املادة السابقة. اذا كان 
الطعن مرفوعا من النيابة العامة، فيجب ان يوقع اس���بابه رئيس 
نيابة على االقل. اذا كان مرفوعا من غيرها فيجب ان يوقع اسبابه 
محام. ال يجوز ابداء اسباب اخرى امام الدائرة غير االسباب التي 
س���بق بيانها في امليعاد س���الف الذكر«، بينما تنص املادة 13: »ال 
يتع���دى متييز احلكم االوجه التي بني عليها، ما لم تكن التجزئة 
غير ممكنة. اذا ل���م يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فال يقبل 
الطعن اال بالنسبة الى من قدم الطعن ما لم تكن االوجه التي بني 
عليه���ا التمييز تتصل بغيره من املتهم���ني معه، وفي هذه احلالة 
يحكم بتمييز احلكم بالنس���بة اليهم جميعا ولو لم يقدموا طعنا 
ولو كانت التهم املوجهة اليهم من اجلنح«. وتنص املادة 15  »يجري 
عل���ى الطعن املنظور امام دائرة التمييز القواعد واالجراءات التي 
جتري على الطعون اجلزائية امام محكمة االستئناف العليا، ما لم 

ينص القانون على غير ذلك«.
ومما تقدم فان الطعن بطريق التمييز يتم بتقرير في قلم كتاب 
محكمة االس���تئناف العليا، وميعاد تقدمي التقرير الطعن ثالثون 
يوما حتسب من تاريخ النطق باحلكم املطعون فيه، وكذلك محل 
وميعاد ايداع اسباب الطعن، وجتاوز ميعاد ايداع االسباب يترتب 
عليه احلكم بعدم قبول الطعن شكال حتى ولو مت التقرير بالطعن 
في امليعاد، اذ انه متى كانت مذكرة اسباب الطعن بالتمييز لم تقدم 
لقلم كتاب محكمة االستئناف العليا في امليعاد احملدد قانونا فانها ال 
تنتج اثرها القانوني، اذ ان التقرير بالطعن هو مناط اتصال احملكمة 
به وان تقدمي االسباب التي بني عليها في امليعاد الذي حدده القانون 
هو شرط لقبوله، وان التقرير بالطعن وتقدمي اسبابه يكونان معا 

وحدة اجرائية ال يقوم احدهما مقام اآلخر وال يغني عنه.
وحيث ملا كان ذلك وكان الثابت من االطالع على تقرير الطعن 
بالتمييز انه موقع من قبل االستاذ احملامي االول ممثال عن النيابة 
العامة بتاريخ 2010/8/9 ومذيل بتوقيع منس���وب للمحامي االول 
وتوقي���ع كاتب محكمة التمييز ومدير ادارة كتاب محكمة التمييز 
وسجلت حتت رقم متييز 2010/567، بينما ثبت من مذكرة اسباب 
الطعن انها مذيلة باسم االستاذ رئيس النيابة، ومؤشر عليها بتاريخ 
2010/8/9 من قبل االستاذ احملامي العام االول بعبارة نظر وتودع 
ملف الدعوى ومت ايداعها في تاريخ 2010/8/9 بالطعن اجلزائي رقم 
2010/567 لدى محكمة التمييز ث���م اودعت بعد ذلك لدى محكمة 
اس���تئناف الفروانية دائرة جنح التمييز بتاريخ 2010/9/19، فان 
الطعن في هذه احلالة لم يس���توف الشكل القانوني، وذلك لعدم 
التقرير به وايداع اس���بابه في امليعاد القانوني وهو ثالثون يوما 
من النطق باحلكم الصادر 2010/7/12، فاالوراق قد خلت من تقرير 
طع���ن مودع لدى ادارة ه���ذه احملكمة وايداع االس���باب امام هذه 
احملكمة لم يتم اال في 2010/9/19 وفق الثابت من ختم االيداع على 
منت االسباب، وال يقدح في ذلك تقرير الطعن بالتمييز الثابت في 
االوراق لكونه تقريرا مقدما امام محكمة التمييز اخلاصة باجلنايات 
وليس امام هذه احملكمة وذلك ثابت في بياناته وال يغير من ذلك ما 
ادخل عليه من تغيير بخصوص عبارة محكمة التمييز الثابتة على 
متنه بش���طب كلمة التمييز واضافة كلمة استئناف، اذ ان العبرة 
بالبيانات الواردة بالتقرير والثاب���ت فيها حضور احملامي العام 
االول بتاري���خ 2010/8/9 وتوقيعه على ما قرره من بيانات الطعن 
امام ادارة كتاب محكمة التمييز وهو يظهر واضحا وجليا بتوقيع 
كاتب محكمة التمييز ومدير ادارة كتاب محكمة التمييز مما يؤكد 
ان التقري���ر بالطعن بالتمييز هو امام محكمة التمييز وليس امام 
قلم ادارة كتاب هذه الدائرة التابعة حملكمة االستئناف، وان الرقم 
املدون على منت التقرير حتت رقم 2010/567 يؤكد اخذها رقم دعوى 
امام محكمة متيي���ز اجلنايات كما هو ثابت في اخلتم الوارد على 
مذكرة اسباب الطعن بالتمييز الذي قدم ابتداء امام محكمة التمييز 
بتاريخ 2010/8/9 وتسجيله حتت رقم 2010/567 طعن جزائي، وملا 
كان ذل���ك وكانت الدعوى قد خلت من تقرير الطعن بالتمييز امام 
هذه الدائرة، فضال على ان اتصال احملكمة باسباب الطعن لم يتم 
اال في تاريخ 2010/9/19 اي بعد ميعاد الطعن املقرر قانونا، مما كان 
يتعني معه عدم قبوله شكال، اال انه ملا كان عدم اجلواز مقدما على 
عدم القبول شكال، وكان احلكم املطعون فيه قد صدر ببراءة املتهم 
وبالتالي فليس من االحكام اجلائز الطعن فيها بالتمييز اعماال حلكم 
املادة »200 مكررا« من القانون رقم 17 لس���نة 1960 باصدار قانون 
االجراءات واحملاكمات اجلزائية املضافة بالقانون رقم 73 لسنة 2003 
قد قصرت الطعن امام هذه احملكمة – محكمة االستئناف العليا بهيئة 
متييز – على االحكام الصادرة من محكمة اجلنح التمييز املستأنفة 
بعقوبة احلبس فحسب، وكان احلكم املطعون فيه قد قضى ببراءة 
املطعون ضده، ومن ثم قد خال احلكم من عقوبة احلبس مما يكون 

الطعن فيه بطريق التمييز غير جائز.
وملا كان ذلك وكانت ي���د احملكمة مغلولة من التعرض للحكم 
املطعون فيه اال ان ذلك ال مينعها من التنويه الى ان ما شاب منطوق 
احلكم املطعون من غموض ولبس بخصوص عبارة »والتأييد فيما 
ع���دا ذلك« محله حكم املادة 125 مرافعات في طلب التفس���ير امام 

محكمة اجلنح املستأنفة التي اصدرته.
فلهذه االسباب

حكمت احملكمة بعدم جواز الطعن.

لخلو حكم االستئناف من عقوبة الحبس

احملامي جاسر اجلدعي محمد عبدالقادر اجلاسم املستشار نايف املطيرات

أدوات التعاطي التي استخدمها املدمن

مدارس ابتدائية ورياض أطفال في العاصمة
تستعين بخادمات متغيبات للعمل فراشات

الحسناء السيالنية وعدته بالزواج
وهربت بمهر 400 دينار وخاتم ذهب

محمد الجالهمة
متكن رجال أم���ن العاصمة أمس من ضبط 7 
خادمات مسجل بحقهن قضية تغيب من كفالءهن، 
ومت ضب���ط اخلادمات ال� 7 في باص تابع لوزارة 
التربية قام رجال االمن باستيقافه في نقطة تفتيشية 

نهارية أقيمت في محيط منطقة العاصمة.
ووفق مص���در امني فان رجال دوريات جندة 
العاصمة استوقفوا باصا تابعا لوزارة التربية في 
نقطة  تفتيش���ية وكإجراء روتيني طلبوا أوراق 
اآلسيويات السبع الالتي كن بداخله رغم محاوالت 
س���ائق الباص ابالغ رجال االمن بأن اآلسيويات 
هن فراش���ات يعملن في مدارس حكومية، إال أن 
رجال األمن أصروا على رؤية بطاقاتهن املدنية، 
ولم تخب ظنون رجال األمن إذ تبني ان اآلسيويات 
جميعهن خادمات )اقامة 20( ومس���جل بحقهن 
قضايا تغيب، فتم نقلهن إلى اإلدارة العامة ألمن 
العاصمة، وهناك اعترفن بأنهن يعملن كفراشات 
في مدارس ابتدائية ورياض اطفال تتبع للعاصمة 

منذ شهر، وانهن يتسلمن رواتبهن باليد من إدارات 
املدارس والرياض.

وق���ال املصدر انه متت احال���ة كل خادمة من 
اخلادمات املتغيبات الى املخفر الذي سجلت فيه 
قضية التغيب ضدها مع كشف باعترافاتها بأنها 

تعمل في مدرسة حكومية بالعاصمة.
واوض����ح املص����در ان رجال ام����ن العاصمة 
س����يرفعون تقريرا مفصال بالواقعة الى وزارة 
الداخلية لتخاطب وزارة التربية بكش����ف يحمل 
اسماء املدارس التي خالفت القانون وقامت بتشغيل 
خادمات متغيب����ات وهو األمر الذي يعد مخالفة 

صريحة للقانون.
وأشار املصدر الى ان وزارة التربية وحتديدا 
منطقة العاصمة التعليمية ستصبح ملزمة بتقدمي 
املسؤول عن تشغيل اخلادمات الى التحقيق ملعرفة 
كيفية استعانة ادارة مدرسة بخادمات متغيبات 
ومنحهن رواتب، بل وائتمانهن على التالميذ في 

املدارس.

محمد الجالهمة
تقدم وافد سيالني الى مخفر 
الفحيحيل مبلغا عن تعرضه 
ي���د خطيبته  للنصب عل���ى 
السيالنية الحس���ناء بحسب 

وصفه امام رجال األمن.
وقال السيالني في محضر 
التحقي���ق ان���ه تع���رف على 
سيالنية حسناء وعرض عليها 

الزواج وقام بخطبتها واستمرت 
الخطبة بينهما 3 اش���هر حتى 
اتفقا على الزواج واتفق معها 
على ان يقدم له���ا 400 دينار 
كمه���ر وخاتم ذهب كش���بكة، 
واوضح السيالني انه قدم لها 
ما اتفقا علي���ه امام صديقين 
له وغادرت بعذر انها ستقوم 
باالستعداد ليوم الزفاف ولكنها 

ومنذ ان تركته اغلقت هاتفها 
النقال، وحاول على مدار 3 أيام 
االتصال به���ا ولكنه كان يجد 
هاتفها مغلقا على الدوام وعليه 

تقدم ببالغه.
واوضح المصدر ان القضية 
احيل���ت الى رج���ال المباحث 
النصابة  لضب���ط الحس���ناء 

ومواجهتها بادعاء الشاكي.

»مباحث العاصمة« يُسقطون بنغالياً يوصل الخمور »ديليفري«
اعترف بأنه يعمل لصالح تاجر يستوردها من العراق

»جريدة قديمة« تكشف مدمناً بأدوات تعاطٍ
محمد الجالهمة

لم يتوقع رجال دوريات جندة حولي أن ڤيديو كليب أغنية ماجدة 
الرومي »مع جريدة« س���تتكرر أمام أعينهم وتنتهي بضبط كمية من 
الهيروين وأبرة تعاط مع وافد مصري عشريني. وفي تفاصيل القضية 
التي وصفها املصدر االمني ل� »األنباء« بالغريبة أن رجلي أمن يتبعان 
جندة حولي كانا يقومان بجول���ة اعتيادية في منطقة حولي عندما 
حملا الوافد املصري متأبطا جريدة ويسير بسرعة غير مبررة رغم أن 
الساعة كانت تشير إلى احلادية عشرة ليال، وعليه قام رجال الدورية 
باس���تيقافه بدعوى االشتباه، وكان يبدو عليه االرتباك الشديد وقام 
الوافد بوضع اجلريدة التي يحملها جانبا وشرع رجال األمن بتفتيشه 
ولم يعثرا معه على أي شيء مريب وتبني إقامته صاحلة وعليه سمحا 
له باملغادرة غير انه عندما ع���اد والتقاط اجلريدة التي كان يحملها 
ووضعها حتت ذراعه الحظ أحد رجلي األمن أن الصحيفة قدمية وتعود 
ألكثر من ثالثة أيام، فسأله رجل األمن عن سر احتفاظه بجريدة قدمية 
فارتبك وعندما قام رجل األمن بفتحها ليتصفحها سقطت منها حقنة 
طبية وكيس صغير مملوء بالهيروي���ن وملعقة، وهنا تبني لرجلي 
األمن سر سرعة الوافد غير الطبيعية اثناء السير وارتباكه، ليقوما 
بالقبض عليه واعترف بانه كان يبحث عن مكان ليتعاطى فيه جرعة 
الهيروي���ن، وعليه متت احالته إلى مخفر املنطقة متهيدا الحالته إلى 

االدارة العامة ملكافحة املخدرات الستكمال التحقيقات معه.

مبنطقة املهبولة، وحلظة استالم 
البنغالي للنقود املرقمة قام ضابط 
املباحث بإبراز هويته والقبض 
عليه ووضع االصفاد في يديه، 
وبعدها استصدر رجال املباحث 
الذين كانوا بصحبة الضابط إذنا 
نيابيا لتفتيش ش���قة البنغالي 
وعثر بداخلها على 10 زجاجات 
خمر نوع رد ليبل وقطع حشيش 
مجزأة ومعدة للبيع، ومتت احالة 
البنغالي الى مقر مباحث العاصمة، 
حيث فتح حتقيق موس���ع معه 
واعترف انه يعمل لصالح تاجر 
بنغالي يقوم باستيراد اخلمور من 

العراق وكذلك احلشيش.
وأوض���ح املصدر ان���ه جار 
البنغالي  التاج���ر  القبض على 
الذي قدم عن���ه املتهم املقبوض 
عليه اعترافات كافية ودل على 

شقته ومخازنه.

عن نشاط مشبوه آلسيوي في 
منطقة املهبولة ودلت التحريات 
على ان���ه يقوم بتوزيع اخلمور 
املس���توردة وحتديدا »الفودكا« 
و»الرد ليبل«، ويقوم بتوزيعها 
الى  الراغبني بل ويوصلها  على 
باب املنزل او الشقة بحسب طلب 

الزبون.
وقال املص���در انه وازاء تلك 
العتيبي  امر  الواردة  املعلومات 
ضاب���ط مباحث مخفر ش���رق 

بالتحري عن نشاط البنغالي.
واوض���ح املص���در ان���ه لم 
يستغرق األمر يومني حتى متكن 
ضابط مباحث ش���رق من عقد 
البنغالي املوزع بعد  صفقة مع 
أن حصل على رقم هاتفه وأوهمه 
انه يريد 7 زجاجات فودكا مقابل 
300 دينار وحدد البنغالي موعد 
التسلم والتسليم في ساحة ترابية 

وف���ي تفاصيل قضية دخول 
البنغالي���ني على خ���ط جتارة 
اخلمور املستوردة واحلشيش ان 
معلومات وردت الى مدير مباحث 
العاصمة العقيد منصور العتيبي 
ومساعده املقدم مشعل اخلميس 

عبداهلل قنيص
البنغالية  العمال���ة  ان  يبدو 
السائبة بدأت تتخلى عن االجتار 
باخلمور املصنعة محليا وبدأ بعض 
افرادها يقتحمون السوق السوداء 
لالجتار باخلمور املستوردة، وهو 
األمر الذي كش���فته قضية إلقاء 
القبض  العاصمة  رجال مباحث 
على بنغالي وبحوزته كمية من 
اخلمور املستوردة وقطع حشيش، 
وقال اثناء اعترافاته امام رجال 
الذين متكنوا من  مباحث شرق 
ضبطه انه مل من توزيع اخلمور 
احمللية ذات الربح القليل وقرر 
االجت���اه الى االجت���ار باخلمور 
املستوردة ذات العائد املرتفع جدا، 
ومعها دخل الى جتارة احلشيش 
ايضا مبعاونة تاجر بنغالي يقوم 
باستيراد كل تلك املمنوعات من 

العراق.

العقيد منصور العتيبي

محقق في الفيحاء يرفض إدراج وجود طفلين
في محضر حادث مروري ويبرر: »السالفة كلها 10 دنانير«

رفض محقق يعمل في مخفر الفيحاء ادراج
حقيقة وجود طفلني كانا قد تعرضا حلادث 
مروري مروع على طريق املطار بينما كانا 
بصحبة عمتهما، وبرر احملقق رفضه إلدراج 
وجود الطفلني في محضر التحقيق امام عمتهما 
الشاكية: اذا سجلنا وجود طفلني فالسالفة 
كلها راح تزيد التعويض لك 10 أو 20 دينارا، 
فمو الزم. ورغم اصرار الشاكية على تسجيل 
وجود الطفلني والذي تعرض احدهما لعالج 
اس���تلزم تقطيب احد جروحه 10 غرز إال ان 
احملقق اصر على موقفه وعاملها بأس���لوب 

جاف قائال ان���ا اللي اكتب احملضر مو انتي 
وما تعلميني شغلي.

وقالت الشاكية التي تقدمت ل� »األنباء« 
بقصتها انها وقبل نحو 3 اسابيع تعرضت 
حلادث مروري مروع على طريق املطار وكان 
بصحبته���ا ابنا ش���قيقها 10 و12 عاما داخل 
الس���يارة، التي انقلبت عدة مرات بهما بعد 
أن اصطدمت بهم سيارة يقودها بنغالي اثر 
انفجار اطارها االمامي ما ادى الى انحرافها 

واصطدامها بسيارة الشاكية.
ومضت بالقول انها حتمد اهلل على جناتها 

من احلادث الذي كاد يودي بحياتها وحياة 
الطفلني غير انها فوجئت بأس���لوب احملقق 
الذي اصر على عدم ذكر وجود الطفلني معها 
واجبرها على التوقيع على محضر احلادث 

الذي اغفل ذكر وجود الطفلني.
وتساءلت ما الضير من ذكر وجود الطفلني 
مع���ي انا ال ابحث ع���ن 10 او 20 دينارا، في 
قيمة التعويض فاملسألة بالنسبة إلي قانون 
واجبرت على ان اوقع على ش���يء مخالف 
للحقيق���ة، فضال عن اس���لوبه املتعالي في 

احلديث مع ضحية حادث.

سطو مسلح على خياط
في الفحيحيل

محمد الجالهمة
تقدم وافد باكس���تاني الى 
رجال مخفر الفحيحيل وأبلغ 
عن تعرض محله في س���وق 
الصباح للسطو املسلح على يد 
وافد بنغالي، وقال الباكستاني 
والذي يعمل خياطا انه فوجئ 
صباح امس بوافد بنغالي يحمل 
معه سكينا وقام بوضعها على 
رقبته بعد ان اغلق وراءه باب 
احمل���ل حال دخول���ه وطالبه 
بأن يعطي���ه كامل ايراد احملل 
واال س���يقوم بنح���ره، وقال 
الباكستاني انه وازاء التهديد 
البالغ 270  ايراد احملل  منحه 
دينارا ليفر بعدها اجلاني التى 

جهة غير معلومة.

950 دينارًا طارت 
عبر اإلنترنت

محمد الجالهمة
تقدم مواطن ووافد سيالني 
الى رج����ال مخف����ر الفحيحيل 
صباح أمس مبلغني عن تعرض 
حسابيهما للسطو على يد هاكر 
متكن من حتويل كامل رصيديهما 
عن طريق االنترنت الى حسابات 
بنكية خارج البالد. وقال مصدر 
أمني ان املواطن فوجئ بتبخر 
رصي����ده البالغ 650 دينارا، اما 
السيالني فقدم البالغ ذاته قائال 
انه وأثناء محاولته السحب من 
رصيده فوج����ئ باختفاء كامل 

رصيده البالغ 300 دينارا.


