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 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 هاني الظفيري
  شـــن رجال أمن الفروانية حملة استمرت ٦ ساعات في مناطق 
اجلليب وخيطان والفروانية، أســـفرت عـــن توقيف ١٢٢ وافدا، ما 
بني مخالفـــني لقانون اإلقامة أو عمالة ســـائبة او ممتهني األعمال 
املشـــبوهة، وكان من بني املوقوفني ١١ آســـيوية مت ضبطهن داخل 

أوكار للمتعة.
  وقال مصدر امني ان حملة محافظة الفروانية جاءت بتعليمات 
وكيل وزارة الداخلية املساعد لشـــؤون االمن العام باالنابة اللواء 
طارق حمادة وباشراف من مدير األمن العميد غلوم حبيب واملقدم 
من وكيل وباشراف من وليد الشهاب الذي رافقه في احلملة كل من 
املالزمني محمد املقلد واحمد القالف، مشيرا الى انه بعد حصر املوقوفني 
تبني ان منهم ٥٦ حالة عمالة سائبة و١٧ إقامتهم منتهية و٢٥ وافدا 
مطلوبني ملباحث الهجـــرة و١٢ وافدا مطلوبني للتحقيق في قضايا 

سرقات، الى جانب ضبط متسلل، من أصل املوقوفني الـ ١٢٢. 

 محمد الجالهمة
  يبدو أن النساء دخلن على خط االجتار في اخلمور احمللية 
وذلـــك بعد قيام رجال األمن بتوقيف العشـــرات بل املئات من 
اآلسيويني والذين يتاجرون في اخلمور احمللية، إذ متكن رجال 
جنـــدة االحمدي يـــوم امس من ضبط وافدتني من اجلنســـية 
اآلســـيوية كانتا بصدد بيع زجاجتني خمر محلية لوافدين من 

اجلنسيتني الكندية واملصرية.
  وقال مصدر امني ان رجال جندة االحمدي شاهدوا مركبتني 
متوقفتني في ساحة ترابية في منطقة املهبولة، ولدى االقتراب 
من املركبتني حاول من كان بداخل املركبتني الهرب ليتم ضبطهم 
وعثر مبركبة الوافدتني اآلسيويتني على زجاجتي خمر محلية 
من النوع الفاخر واعترفا بأن الزجاجتني كانتا ســـيتم بيعهما 

الى الوافدين مبقابل ٢٥ دينارا.
  مـــن جهة أخرى ألقـــى رجال جندة االحمـــدي القبض على 
مواطن تبني انه مطلوب لعدة قضايا وأحيل إلى إدارة التنفيذ 

اجلنائي. 

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 هاني الظفيري
  متكن رجال جندة العاصمة من توقيف شاب 
كويتي بتهمة محاولة االعتداء على فتاة داخل 

حمام نسائي على الواجهة البحرية.
  وقال مصدر امني ان عددا من املارة استنجدوا 
بعمليـــات الداخلية، ولدى حضور الشـــرطة 
شاهدت شابا وقد أمسك به املارة، وبالتحقيق 

تبني ان الشاب كان يالحق فتاة محاوال ترقيمها، 
فما كان من الفتاة إال ان دخلت حماما نسائيا 
هربا مـــن املتحرش واعتقادا منها بأن احلمام 
النسائي لن يدخله الشاب، لكنها صدمت حينما 
وجدت الشـــاب يدخل احلمام محاوال االعتداء 
عليها، وهو ما دعاها الى الصراخ واالستنجاد 

باملارة ليتم ضبطه. 

 شاب يتحرش بفتاة داخل حمام نسائي

 «االستئناف» تعفي مواطنًا من سداد
  قرضه وفوائده بعد إصابته بعجز كلي 

 تغريم مواطن ١٠ آالف دينار لتراجعه عن بيع منزله

احلكومية حتى أصيب بجلطة 
بالقلــــب أقعده عن  ومرض 

العمل.
  ونظــــرا ألنه ســــبق وأن 
اقترض من البنك مبلغ ٢٩٫٩٠٠ 
د.ك. ونظرا ألن عقد القرض قد 
تضمن التزامه بالسداد على 
أقساط شهرية عددها ١٢٠ شهرا 

 قضت الدائــــرة التجارية 
الثانية مبحكمة االستئناف 
برئاســــة املستشــــار محمد 
حســــن عبدالقادر وعضوية 
املستشــــارين محمــــد هاني 
إسماعيل وهيثم داود العتيقي 
وأمانة سر عادل النجار بإعفاء 
مواطن من دفع قيمة القرض 
الذي اقترضه من أحد البنوك 
احمللية بعد إصابته بعجز كلي 
جعله غير قادر على العمل.

  وقد أقام املدعي دعواه عن 
طريق محاميته منال العبدان 
القانوني  املمثل  ضد كل من 
للبنك احمللي والشركة التي 
كان يعمل بها ووكيل وزارة 
الصحة بصفته بطلب احلكم 
القرض املمنوح  بإعفائه من 
له من البنك على ســــند من 
أنــــه كان يعمل بوظيفة فني 
مختبر بإحدى شركات النفط 

الدائـــرة املدنية   قضت 
مبحكمة االستئناف بإلزام 
مواطن بتعويض املشتري 
مببلغ ١٠ آالف دينار شامال 
األتعاب واملصروفات إلخالله 

بعقد بيع منزله.
  وتخلص واقعات الدعوى 
في أن املواطن تعاقد مع آخر 
على بيـــع منزله في إحدى 
العاصمة، ووقعا  ضواحي 
على عقد شراء املنزل، وبعد 
فترة امتنع البائع عن تنفيذ 
التزامه وباع املنزل لشخص 

أجنبي ثالث وقام بتحويل املنزل لألخير.
  وعليه جلأ املواطن ملكتب مجموعة طاهر 
القانونية لرفع دعوى تعويض ضد البائع، 

وحضر عن املواطن احملامي 
عبدالعزيز طاهر الذي طالب 
احملكمة بإلزام املدعى عليه 
بالتعويض نتيجة الضرر 
الذي حلق موكله بســـبب 
إخالل البائع بالتزامه وبيعه 
املنـــزل لشـــخص أجنبي، 
مســـتندا في ذلـــك للخطأ 
املوجب للمسؤولية ولتوافر 
عالقة السببية بخطأ البائع 

والضرر الذي نتج عنه.
محكمـــة    واســـتندت 
االســـتئناف فـــي حكمهـــا 
بالتعويض إلـــى أن هذا املبلغ ميثل الفرق 
بني الثمن املتفق عليه بينهما بالعقد وثمن 

البيع للشخص الثالث (األجنبي). 

بواقع ٣٤٩ د.ك. شهريا، وملا 
العجز والوفاة  كانت حاالت 
غيــــر املشــــمولة بالتغطية 
التأمينية محددة على سبيل 
احلصر بعقد القرض، وكانت 
حالتــــه مغطاة تأمينيا نظرا 
ألنه قد أصيــــب باملرض في 
٢٠٠٥/٩/١٧ بعد إبرام العقد مع 
البنك في ٢٠٠٣/١٠/١٣، ورغم 
أنه قد مت إحالته إلى التقاعد 
بســــبب العجز الكلي إال أن 
البنك قد رفض تنفيذ التغطية، 

فقام برفع الدعوى.
  وبتاريخ ٢٠١٠/١/٣١ قضت 
محكمــــة أول درجة برفض 
الدعوى بعد أن قضت بقبول 
التأمني املدعى  إدخال شركة 
عليها الثانية كمدعى عليها. 
لم يلــــق هذا احلكــــم قبوال 
لــــدى املدعي فطعــــن عليه 

باالستئناف. 

 احملامية منال العبدان

 احملامي عبدالعزيز طاهر

 اللواء طارق حمادة  العميد غلوم حبيب 

 احلريق وقد اتلف معظم محتويات الشقة 

 ابناء املواطن ميسكون بالعقاب العقاب محلقا في الديوانية

 الزميل هاني الظفيري ممسكا بالعقاب

 هاني الظفيري
  «مستعد لتسليمه حلديقة احليوانات اذ ما طلبوا مني ذلك، واالسباب 
التي دفعتني لصيد العقاب هـــو تهديده الغنامي وخوفي من ان يلحق 
ضررا باحد االطفال الصغار خالل موســـم البر»، هكذا بدأ املواطن عامر 
العجمي حديثـــه لـ «األنباء» بعد صيده العقاب، والعقاب هو من اخطر 
اجلوارح واشـــد من النسر، وغالبا ما يقيم في اعلى قمم اجلبال، وفيما 
يلي تفاصيل اللقاء الذي اجري مع عامر العجمي في ديوانية منزله في 

اجلهراء.
  حدثنا عن كيفية صيد العقاب؟

  اوال انـــا رصدت العقاب اثناء تواجدي في بر الســـاملي حيث ابلغني 
راعي االغنام بأنـــه رصد عقابا يحوم حول االغنام لذا قررت ان اكمن له 
ورصدته وهو على مقربة من اجلاخور، وقمت بصيده بطريقة فنية ولم 

أحلق به اصابة بليغة.
  هل خشيت من االقتراب منه بعد صيده؟

  بحكم خبرتي في التعامل مع الطيور اجلارحة لم اخش االقتراب منه بعد 
سقوطه وقمت بالتحكم في فمه ومن ثم االمساك به ونقله الى منزلي.

  اال تخشى من تواجده في املنزل؟
  ال.

  ولكن ماذا ستفعل به هل ستطلقه ام ماذا ستفعل؟
  انا مستعد لتسليمه الى حديقة احليوان واذا لم يقوموا بتسلمه فسوف 
أطلقـــه مرة اخرى، وكل خوفي ان يصيب االغنام خاصة انه من الطيور 

اجلارحة وبإمكانه ان يلتهم ماعزا صغيرا او حتى طفال. 

 «عقاب» في ديوانية مواطن جهراوي بعد 
صيده من بر السالمي خوفًا على األغنام

 أكد استعداده لتسليمه إلى حديقة الحيوان أو إطالقه

 مواطنة وخليجي من شقة باإليجار إلى «المكافحة»

 مواطنة تتهم مالك بناية بإلقاء القاذورات 
في شرفة مسكنها لطردها

 تحرير نحو ١٦ ألف مخالفة مرورية
  وحجز ٩٩٣ مركبة في العيد

 ١٢٢ مخالفًا حصيلة حملة لـ ٦ ساعات
 منهم ١١ في أوكار مشبوهة

 آسيويتان وكندي ومصري يتبادلون
  شراء الخمور في الشارع العام

 سقط من السرير فأدخل اإلنعاش!

 محمد الجالهمة
  أحيلــــت مواطنة وصديقها اخلليجي الــــى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات بتهمة حيازة ٢٠ لفافة هيروين على ان يتم التحقيق معهما 
في العالقة التي جتمع بينهما السيما أن ضبطهما جاء بعد خروجهما 
من شــــقة باإليجار اليومي وهو ما يرجح ان تكون هناك عالقة غير 
مشروعة تربط بينهما إلى جانب تعاطيهما املواد املخدرة. وقال مصدر 
امني ان احدى دوريات جندة االحمدي وكانت تتجول على مقربة بناية 
لاليجار اليومي وشــــاهدت ســــيدة ورجال يخرجان من البناية ليتم 
توقيفهمــــا وبتفتيش مركبة اخلليجي الذي كانت املواطنة برفقته لم 
يعثر بداخلها على شيء وبتفتيش شنطة املواطنة عثر رجال النجدة 

على ٢٠ لفافة فيها هيروين وجار عمل الالزم. 

 هاني الظفيري
  اتهمت مواطنة صاحب بناية مبحاولــــة طردها من منزلها بإلقاء 
القاذورات داخل شرفة منزلها وقالت املواطنة انها فوجئت بشكل متكرر 
بوجود قاذورات داخل شرفتها مشــــيرة الى ان وكيل اعمال صاحب 
البناية يقيم اعلى شــــقتها، مؤكدة انه هــــو من يفعل ذلك بإيعاز من 
صاحب البناية والذي يريد طردها ألســــباب ال تعلمها، وسجل اثبات 

حالة واحيلت الى التحقيق. 

 كونــــا: أعلنت وزارة الداخليةـ  قطــــاع اإلدارة العامة للمرورـ  انه 
في عطلة عيد األضحى مت حترير ١٥٩٥١ مخالفة مرورية وحجز ٩٩٣ 
مركبة في احملافظات الـ ٦. وقالــــت إدارة اإلعالم األمني بالوزارة في 
بيان صحافي امس ان عدد املخالفات املسجلة خالل عطلة العيد يعد 
رقما كبيرا ويشير الى عدم التزام البعض بقواعد املرور وآدابه رغم 

اجلهود التوعوية التي تقوم بها الوزارة.
  وأكدت اإلدارة ان اجلهود املبذولة ليس الهدف منها تسجيل املخالفات 
لقائــــدي املركبات فقط وإمنا الهدف األساســــي هــــو حماية أرواحهم 

وسالمتهم، ما يتطلب مزيدا من تعاون هؤالء مع رجال األمن. 

 هاني الظفيري
  وضع طفل ٦ سنوات في العناية الفائقة في مستشفى اجلهراء وجار 
إعادة التحقيق مع أفراد أسرة الطفل السيما بعد ان ادعت ام الطفل ان 

الغيبوبة التي حلقت بابنها جراء سقوطه من اعلى السرير.
  وقــــال مصدر امني ان طفال نقل الى مستشــــفى اجلهراء في حالة 
حرجة وقالت امه ان ابنها كان ينام اعلى سرير علوي وسمعت صوت 

ارتطام باألرض ووجدت ابنها بال حراك. 

 ٣ شباب كسروا أنف مالزم في حولي وأسكنوه مستشفى مبارك

 شابان يتهمان عسكريًا بإشهار سالح ناري عليهما

 التحقيق مع عسكري في «الدفاع» بتهمة خطف فتاة عربية  

 أمير زكي
  متكن رجال إســــناد محافظة حولي من توقيف ٣ شــــباب جميعهم 
كويتيون وتبلغ أعمارهم جميعا ٢٢ عاما، ومنهم شقيقان بتهمة االعتداء 
بالضرب على مالزم في أمن حولي وإصابته بكســــر في األنف وكدمات 
متفرقة باجلســــد. وأمر وكيل النيابة باحتجاز املتهمني الـ ٣ في نظارة 
املخفر وتسجيل قضية جناية بحقهم حملت رقم ٢٠١٠/٢٠٦. وقال مصدر 
امني ان مالزما اشتبه في مركبة بها ٣ شبان، فطلب منهم التوقف واطلع 

على هوياتهم، ثم طلب منهم مغادرة املركبة إلخضاعها للتفتيش خشية 
وجود مواد مخدرة بداخلها، إال ان الشــــبان الـ ٣ ردوا على طلب املالزم 
باالعتداء عليه بالضرب املبرح ليقوم الضابط بطلب إســــناد وحضرت 
عدد من دوريات النجدة ليتم توقيف الشبان الثالثة ومن ثم نقل الضابط 
الى مستشــــفى مبارك وتبني من خالل الكشف عليه إصابته بكسر في 
األنف وأرفق في ملف القضية التقرير الطبي الذي أكد ان املالزم يحتاج 

الى عالج لفترة تزيد على ٢١ يوما. 

 أمير زكي
  فتحــــت وزارة الداخلية حتقيقا مع عســــكري في جندة حولي بعد 
ادعاء شــــابني كويتيني بأن العسكري أساء استخدام صالحياته وأشهر 

في وجهيهما سالحه الرسمي اثر خالفات سابقة بينهم.
  وقال الشــــابان الكويتيان في بالغ تقدما به الى مخفر الســــاملية ان 
العســــكري، والــــذي لديهما معه خالفات مالية، ما ان شــــاهدهما داخل 

مركبتهمــــا حتى قام بتوقيفهما وأخذ يفتشــــهما وحينما أبلغاه بأن ما 
يحدث منه يعود للخالفات القدمية بينهم قام العسكري باشهار السالح 

الناري في وجهيهما طالبا منهما الصمت وإال قتلهما.
  وأشــــار املصدر الى ان دعوى الشابني البد من التحقيق فيها السيما 
ان احتمالية ان يكون البالغ كيدي، مشيرا الى ان فريق أمن التحقيقات 

سيتحرى عن الشابني ورجل األمن. 

 أمير زكي
  احتجز عســــكري في وزارة الدفاع يتشابه اسمه مع اسم ابن ضابط 
برتبة كبيرة في وزارة الداخلية بتهمة خطف فتاة عربية والشروع في 

االعتداء عليها داخل مخيمه في منطقة اجلليعة.
  وقــــال مصدر امني ان فتاة عربية بصحبة والدها تقدمت الى مخفر 
الســــاملية وأبلغ والدها ان ابنته تعاني من اضطرابات نفسية وان شابا 

غرر بها واصطحبها من محل إقامتها الى مخيم في اجلليعة وشرع في 
االعتداء عليها. وأضاف املصدر: مت االستعالم عن اجلاني من خالل رقم 
هاتفه ليتبني انه عسكري في وزارة الدفاع ويقطن اجلهراء، ليتم ضبطه 
وقد اعترف الشــــاب بأن الفتاة رافقته الى املخيم في نزهة، إال انه نفى 
ان يكون اصطحابه للفتاة بقصد االعتداء عليها وسجلت قضية خطف 

والشروع في االعتداء. 

 حريق شقة في سلوى.. والخسائر مادية فقط 
 أمير زكي

  متكن رجال اطفاء مركزي الساملية من اخماد حريق 
اندلع في شقة بالطابق الثاني في بناية تقع باملنطقة 

مؤلفة من ٣ طوابق.
  وقال مدير ادارة العالقات العامة في اإلطفاء املقدم 
ناصر االنصاري ان عمليات االطفاء تلقت بالغا بشأن 
احلريق ظهر امس وتبني ان النيران اتت على محتويات 
الشـــقــة بالكامــل، مشـــيرا الى ان احلريق لم يسفر 
عن أضرار بشرية واقتصرت خسائره على االضرار 
املادية، وأشـــار األنصاري الى أن ســـبب احلريق لم 
يعرف بعد وأن وحدة التحقيق ســـتبحث في سبب 
بداية احلريق رافضا اجلزم بأن يكون احلريق جراء 

متاس كهربائي. 


