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 هاني الظفيري
  تقدم مواطن مســـاء أمس إلى مخفر كبد 
مبلغا عن تعرض جاخوره للسرقة عن طريق 
الكسر واالستيالء على٢٣ حمامة كانت بداخله 
ليتم تســـجيل قضية. قال مصدر امني ان 
مواطن فوجئ مساء امس ببوابة جاخوره وقد 
حطمت، ليتجه الى داخل اجلاخور وبتفقده 

وجد ان احلمام قد اختفى، ليتجه على الفور 
الى رجال األمن، حيث أفاد بان احلمام الذي 
سرق باهظ الثمن، ويقدر بـ ٢٥ الف دينار، 
خصوصا انه من فصيلة الزاجل النادر الذي 
يســـتخدم في إيصال الرسائل من دولة إلى 
دولة، وقد شارك به في العديد من املناسبات 
وحقق مراكز متقدمة، ليتم تسجيل قضية. 

 هاني الظفيري
  تعرض كيبل للقطع مساء امس األول 
على يد احدى احلفارات التي كانت تقوم 
بحرث األرض بجانب احد مزارع العبدلي 
وأسفر قطع الكيبل عن قطع التيار الكهربائي 
عن قطاع أمن احلدود مما استدعى تشغيل 

املولدات االحتياطية. 

 حفارة قطعت الكهرباء في العبدلي سرقة ٢٣ زاجًال من كبد

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 تبرئة «مصري» من االتجار بالمخدرات وتعاطيها

 براءة وافد عربي من تهمة حجز جوازات سفر موظفيه

 إلغاء حكم بإلزام شركة بدفع ٧٨٠٠ دينار لعميلها

 قضت محكمة اجلنح ببراءة وافد عربي 
يعمل في احدى الشركات مبنصب مدير 
شركة من حجز جوازات سفر ومستندات 

ودفاتر شيكات للموظفني.
  وتتلخص الواقعة في أن أحد املوظفني 
قرر أنه تعرض خليانة أمانة من قبل 
مدير الشركة «املتهم» حيث قام بأخذ 
اإليجارات من حارس احدى العمارات 
وقدرها ٢٥٠٠ دينار وجوازات ســــفر 
العمال وأوراق خاصة بالشركة وعدد 

٣ دفاتر شيكات حيث تسلمها من قبل 
أحد العمال ولم يقم بتوريدها وغادر 

البالد.
  وقدم صور خلمس إيصاالت بتسلم 
إيجار لعدة شقق سكنية مببلغ إجمالي 
٢٥٤٠ دينار وذلك على النحو املبني في 

التحقيقات.
  وبســـــــؤال أحــد العمــــال قرر أنه 
قام بإعطاء مدير الشــركة حقيــبة بها 
أغراض وكذلك مبلغ وقدره ٢٥٠٠ دينار 

قيمة إيرادات اإليجارات بناء على اتصال 
من قبل أحد املوظفــني بذلك وقرر ان 
هناك إيصاالت لتســــلم مدير الشركة 

املبالغ واحلقيبة.
  وبسؤال املتهم عن التهمة املنسوبة 
إليه أنكرها جملة وتفصيال، وقال ان 
لديه إقرار دين له يطالب الشاكي به، 
مضيفا انه هو الذي يتسلم اإليجارات 
وليس احلــــارس وقد صور إيصاالت 

تسلم اإليجارات. 

 ألغـــت الدائرة التجاريـــة مبحكمة 
االســـتئناف حكـــم أول درجة القاضي 
بإلزام إحدى شـــركات التجارة العامة 
واملقاوالت بأن تؤدي ألحد عمالئها مبلغ 

٧٨٠٠ دينار.
  وتلخص وقائع الدعوى في أن أحد 
العقارية تعاقد  عمالء إحدى الشركات 
مع شركة أخرى لشراء قطعة أرض في 
إحدى املناطق بسلطنة عمان وقام بسداد 
كامل الثمن للشركة، ثم عزم العميل على 
الرجوع في الشراء وطلب من الشركة 
إعادة ثمن قطعة األرض إليه مرة أخرى 
رغم أن الشركة لم تسلمه وثيقة التملك 
خالل مدة الستة أشـــهر احملددة بعقد 

االتفاق.
  وأقـــام العميل دعواه ضد الشـــركة 

العقارية طالبا فســـخ العقد ورد كامل 
الثمن مشموال بتعويض إلخالل الشركة 
بالتزاماتها وعدم تسليمه صك امللكية 
خالل الســـتة أشـــهر املنصوص عليها 

باالتفاق.
  وقد ترافع عن الشركة احملامي خلف 
السعد وأسس استئنافه على ثالثة أسباب: 
أولها أنه دفع دفعا شكليا قبل التكلم في 
املوضوع وهو الدفع باعتبار الدعوى كأن 
لم تكن لعدم إعالنه بصحيفة الدعوى 
في امليعـــاد املقرر قانونا إال أن محكمة 
أول درجة لم تقـــض باعتبار الدعوى 
كأن لم تكن واستمرت في نظر الدعوى 
دون أن متكن الدفاع من تقدميه الدفاع 

املوضوعي.
  ثانيها: أن احلكم ينطوي على قصور 

في التسبيب وفساد في االستدالل فيما 
أشـــار إليه بالبند الثالث من عقد البيع 
إذ لم يفطن احلكم مبا جاء بنهاية البند 
الثالث من أنه «إذا كان عدم تسليم الوثيقة 
في امليعاد يرجع إلى ما يقتضيه قانون 

ودوائر احلكومة العمانية».
  ثالثها: أن املســـتأنفة قامت بالوفاء 
التعاقدية واستخرجت  التزاماتها  بكل 
الوثيقة اخلاصة بامللكية باسم املستأنف 
ضده «العميـــل» وقد امتنع األخير عن 

تسلمها.
  وأنهى احملامي خلف السعد قوله بأنه 
فخور بالقضاء العادل الذي أعاد احلق 
إلى أصحابه وأنه فخورا بهذا احلكم الذي 
جاءت حيثياته وفق دفاعه الذي سرده 

في صحيفة استئنافه. 

 قضت الدائرة اجلزائية اخلامسة باحملكمة 
الكلية برئاسة املستشار عماد املنديل وعضوية 
املستشارين محمد زايد وأحمد الياسني وأمانة 
سر ســـالم الوهيبي بتبرئة وافد مصري من 

تهمتي االجتار باملخدرات وتعاطيها.
  كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم املصري 
وآخرين أنهم حازوا وأحرزوا مادة احلشـــيش 
املخدرة بقصد االجتار والتعاطي وحازوا وأحرزوا 
مؤثرات عقلية بقصد االجتار والتعاطي وأحالت 
الدعوى إلى محكمة اجلنايات وطلبت عقابهم 

طبقا ملواد االتهام.
  وقد حضرت احملاميـــة دالل املال عن املتهم 
الثاني «املصري» وطلبت استدعاء ضابط الواقعة 

ملناقشته فيها كما طلبت ضم دفتر األحوال.
  ومثل الضابط أمام احملكمة وناقشـــته املال 
فيما ورد إليه من معلومات وموعد ضبط املتهم 
الثاني وسبب عدم استصدار إذن النيابة العامة 
بشأنه كما ناقشته فيما ورد في أوراق الدعوى من 
تناقض. وترافعت املال ودفعت ببطالن اإلجراءات 
التي قام بها ضابط الواقعة كما دفعت ببطالن 
القبض على موكلها وتفتيشه النتفاء حالة من 
حاالت التلبس ولوقوعها دون صدور إذن من 

النيابة العامة بخصوصه.
  وقدمت املال مذكرة بدفاعها متســـكت فيها 
بدفوعها السابقة وانتهت إلى طلب براءة املتهم 

مما أسند إليه من اتهام. 

 ألزمت الدائـــرة التجارية باحملكمة الكلية 
برئاســـة املستشـــار محمـــود اخللف إحدى 
مؤسسات التجارة العامة واملقاوالت بأن تؤدي 
لورثة وافد مصري ٢٠ ألف دينار كدية شرعية 

وتعويض أدبي.
  وتتلخص تفاصيل الدعوى في أن مورث 
الطالبني كان يعمل في أعمال النجارة بأحد 
املشاريع لتشييد عمارة سكنية. وحيث طلب 
منه مراقب املشروع القيام بأعمال النجارة 
بالدور الســـابع من هذه العمارة مستعمال 
في ذلك سقالة خشبية ال تتفق مع شروط 
األمن والسالمة الواجب توافرها في مثل هذه 
االعمال فانكسرت السقالة وسقط العامل من 

هذا االرتفاع الشـــاهق مما أدى الى إصابته 
باالصابات املوصوفة بالتقرير الطبي والتي 

أودت بحياته على الفور.
  وحضر عن أسرة العامل احملامي حسن 
العجمي وطلـــب من احملـــكمة احلكم بإلزام 
الشركة بتعويض أســــرة العـــامل بدفع 
الدية الشرعية وفقا للمادة ٢٤٨ من القانون 
املدني والتي نصت على انه اذا كان الضرر 
واقعـــا على النــفس فـــإن التعويض عن 
االصابة ذاتها يتحـــدد طبقا لقواعد الدية 
الشرعية من غير متييز بني شخص وآخر، 
وذلك دون إخالل بالتعويض عن العناصر 

األخرى. 

 إلزام شركة مقاوالت بدفع مبلغ ٢٠ ألف دينار
  ألسرة وافد توفي أثناء العمل

 احملامية دالل املال 

 احملامي حسن العجمي

 في حملة اقتصرت على سعد العبداهللا

  أمن الجهراء يحصد ٥٤ شخصًا بسرقات واستهتار وقضايا مختلفة

 العميد محمد طنا العقيد صالح الدعاس

 هاني الظفيري
  شن رجال أمن اجلهراء مساء أول من امس حملة موسعة استهدفت 
مداخل ومخارج منطقة جنوب اجلهراء ليتم ضبط ٥٤ شخصا في قضايا 

مختلفة أحيلوا جميعا الى جهة االختصاص.
  وقال مصــــدر أمني ان تعليمات جاءت عن طريق مدير أمن اجلهراء 
العميد محمد طنا لرجاله باالنتشار في منطقة سعد العبداهللا وضبط 
املستهترين واملخالفني، حيث أشرف على احلملة العقيد صالح الدعاس 
والرائد مطر السبيل، ومتكنا من ضبط ٣ خليجيني قاموا بسرقة املنازل 
اخلالية من قاطنيها واعترفوا بالعديد من الســــرقات، كما مت ضبط ٢٥ 
متسكعا وسجل بحقهم قضايا حملت مسمى التجمهر وازعاج السكان، 
واضاف املصدر ان احلملة التي انطلقت مســــاء اول من امس أوقعت ١٣ 
مستهترا مت إلقاء القبض عليهم وأحيلت مركباتهم الى احلجز، وضبط 
١٣ شــــخصا آخرين كانوا قد سجل بحقهم قضايا احيلوا على اثرها الى 

جهة االختصاص. 

 وافد مصري «سكر» فسّب رجال األمن

 ..ومواطن سبّ الدستور في مقهى  
 هاني الظفيري

  أحيل مواطن في العقد الثالث من العمر الى 
مستشـــفى الطب النفسي للوقوف على حقيقة 
ادعائه بأنه مختل عقليا بعد ان قام بسب الدستور 

في احد مقاهي محافظة األحمدي.
  وقـــال مصدر أمني ان بالغـــا ورد الى غرفة 
العمليات من مســـؤول ألحد املقاهي في منطقة 
املهبولة يســـتنجد بهم من مواطن قام بالتلفظ 

بألفاظ نابية ضد الدســـتور الكويتي واحلديث 
في غمار السياسة دون ان يعرف األسباب التي 
جعلت املواطن يقوم بهذا التصرف ليتجه على 
الفور رجال األمـــن الى موقع البالغ حيث وجد 
الشخص املبّلغ عنه ومت ضبطه حيث تبني انه 
فـــي وضع غير طبيعي مت من خالله احالته الى 
مستشـــفى الطب النفسي ملعرفة ما يعاني منه 

املواطن وأسباب التلفظ باأللفاظ النابية. 

 إغالق مقر للرقية الشرعية في الجهراء
 هاني الظفيري

  أغلق رجال املباحـــث اجلنائية ثاني اوكار 
الرقية الشـــرعية في منطقة اجلهراء وحتديدا 
مبنطقة العماير االســـتثمارية بعد ان اشارت 
«األنبـــاء» في عددها الســـابق الى اول االوكار 

التي اغلقت.
  وفي التفاصيـــل التي يرويهـــا املصدر ان 
تعليمات العميد الشيخ مازن اجلراح لرجاله 

بضرورة كبح جماح االشخاص الذين ميتهنون 
عملية الرقية الشـــرعية دون تصاريح وبيع 
االعشاب والزيوت واملياه دون سند يذكر ليتم 
اجتاه قوة من رجال املباحث اجلنائية الى احد 
املقرات اخلاصة بالرقية الشرعية في محافظة 
اجلهراء حيث مت اغالق املقر واحتجاز االدوات 
املســـتخدمة بالرقية واحالة املضبوطات الى 

جهة االختصاص. 

 هاني الظفيري
  أمر مدير أمن محافظة مبارك الكبير اللواء ابراهيم 
الطــــراح باحتجاز وافد مصري فــــي مخفر مبارك 
الكبيــــر على اثر العديد من القضايا وهي الســــكر 
البني وتعريض حياة اآلخرين الى اخلطر وحيازة 
مواد مسكرة وتهديد وسب رجال االمن وذلك متهيدا 

إلحالته الى النيابة العامة.
  وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان دورية 
تابعة لألمن العام بقيادة العسكريني طالل عبداهللا 
ومحمد العوضي اشـــتبها مبركبة كانت تترنح 
على اكتـــاف طريق امللك فهد الســـريع وكادت 
تصطدم باملركبات وبالطلب من قائدها التوقف 

الذ بالفرار وبتضييق اخلناق عليه توقف حيث 
تبني انه وافد من اجلنسية املصرية (٤٠ عاما) 
خارج نطاق التغطية وباالســـتعالم عنه تبني 
انه مطلوب للتنفيذ املدني وعثر مبركبته على 
زجاجة خمر مستورد واضاف املصدر بالطلب 
من الوافد الصعود الى الدورية قام بالتلفظ على 
رجال االمن وسبهم والتلفظ عليهم بالفاظ نابية 
لتتم احالته الى مخفر مبارك الكبير حيث اشرف 
على دخوله نظارة املخفر الرائد نايف احلجرف 
حيث ســـجلت بحقه، ثالث مخالفات وهي عدم 
حمل رخصة قيادة وانتهاء تأمني وتعريض حياة 

اآلخرين للخطر. 

 مسن يطلب من «العبرية» توصيله ويتهمهم بسلبه
 محمد الدشيش

  احتجز مسن لدى رجال مباحث 
الساملية متهيدا إلحالته الى النيابة 
العامة وذلك بعد ان سجلت بحقه 
قضية االدعــــاء الكاذب والنصب 
واالحتيال بطريقة مبتكرة. تفاصيل 
القضية كما يرويها مصدر امني ان 
مواطنا فوجئ برجل مسن مبنطقة 
الساملية يطلب منه ان يوصله الى 
منطقة القيروان حيث مت االتفاق 
على مبلغ ٥ دنانير ليوصله، وبعد 

ان أوصلــــه قال له املســــن ليس 
لدي ٥ دنانير فما رأيك ان تأخذ 
هاتفي النقــــال عوضا عن املبلغ 
املتفق عليه فوافق الشــــاب الذي 
فوجئ بعد يوم من إيصال املسن 
باتصال رجال مباحث الســــاملية 
طالبني منه احلضور اليهم وحينما 
توجه الشاب وجد الرجل املسن 
يوجه له أصابع االتهام بســــلب 
النقال ومبلغ ٥٠٠ دينار،  هاتفه 
ليقول املواطن ان هذا الرجل يكذب 

وان مــــا حصل هو انني اوصلته 
القيروان من منطقة  الى منطقة 
الساملية وأعطاني هاتفه بدال من 
املبلغ املتفق عليه وهو ٥ دنانير، 
وأضاف املصدر: وباالستعالم عن 
الرجل املسن تبني انه قد تقدم بهذه 
الطريقة ببالغات عديدة الى عدد 
من مخافر محافظة حولي حيث 
مت التحقيق مع املسن الذي انهار 
واعترف بأنه كان يستخدم هذه 

الطريقة جلني املال. 

للتجارة العامة واملقاوالت
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مبزيد من احلزن والأ�سى فقيدهم

املغفور له باإذن اهلل تعاىل

تنعــــى

املحامي

 يو�سف عبداملح�سن ها�سم العلي
وقد ووري جثمانه الثـرى يوم اأم�س

اجلمعة املوافق 2011/1/7
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 ٣ طعنوا باكستانيًا 
وسلبوه في العماير

 منتقبة سرقت مواطنًا 
في الرميثية!

 هاني الظفيري
  أقـــدم ثالثة أشـــخاص على 
توجيـــه عـــدة طعنـــات لوافد 
باكستاني أدخلته العناية الفائقة 
في مستشفى اجلهراء مساء أمس 
االول ليتم تســـجيل قضية في 
مخفر اجلهراء الشـــمالي حملت 
مسمى اعتداء بالضرب وسلب 

بالقوة.
التي يرويها  التفاصيل    وفي 
املصـــدر ان بالغا ورد الى غرفة 
العمليات من مواطن وجد وافدا 
غارقا في دمائه مبنطقة العماير 
في محافظة اجلهراء ليتجه على 
الفور رجال األمن بقيادة العقيد 
صالح الدعاس ورجال الطوارئ 
الذين قاموا بنقل الوافد الذي أفاد 
رجال األمن قبل االغماء عليه بأن 
ثالثة أشخاص اعترضوا طريقه 
وهو في العودة الى منزله وقاموا 
باالعتداء عليه بالضرب وسلبه 
٥٠ دينارا وهاتفه النقال، وعليه 
مت تسجيل قضية، وجار البحث 
الذين قاموا بسلب  الشبان  عن 

الباكستاني. 
 هاني الظفيري

  شـــرع رجال بحث وحتري 
محافظة حولـــي بقيادة العقيد 
عبدالرحمن الصهيل في البحث 
عـــن مواطنة «منتقبـــة» قامت 
بسرقة محفظة مواطن من داخل 
مركبته في منطقة الرميثية وفي 
التي يرويها املصدر  التفاصيل 
ان مواطن توقـــف مقابل احدى 
الرميثية  البقاالت في منطقـــة 
مبركبتـــه اليابانية تاركا طفله 
بها وحينما قام بجمع املستلزمات 
التي يريدها من البقالة تذكر ان 
محفظة نقوده في مركبة ليتجه 
إليها حيث فاجأه ابنه بالقول ان 
امرأة قامت بفتح الباب وتقبيله 
وقامت بســـرقة محفظة النقود 
والذت بالفـــرار ليتجه املواطن 
على الفـــور الى مخفر الرميثية 
وسجل قضية وجار ضبط املرأة 

املشبوهة.
  هذا واشار املصدر الى ان املرأة 
قد تكون تنكـــرت بهذا اللباس 

المتهانها العديد من السرقات. 


