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عدل
و حماكم

 أمير زكي
  تسببت حقيبة منسية في احدى ردهات احد الفنادق، تسببت 

في استنفار أمني شامل اثر االبالغ عنها كجسم مشبوه.
  وقال مصدر أمني ان رجال األمن قاموا باستدعاء رجال 
املتفجرات الذيـــن تعاملوا مع احلقيبـــة وتبني انها تعود 
ألحد األشخاص الذي كان قد نسيها، وسجلت قضية اثبات 

حالة. 

 حقيبة منسية تستنفر األمن في أحد الفنادق

 ٥ «بقيات إطفاء» دخلت الخدمة كآليات مكافحة سريعة 

 «بقي اإلطفاء» في اخلدمة املقدم خليل األمير واملقدم ناصر الشبال والنقيبان محمد معيوف وراشد الصيخان حلظة تدشني آليات نظام املكافحة السريعة 

 أمير زكي
  أخيرا، «بقيـــات االطفاء» دخلت 
اخلدمة لتنضم كآلية غير تقليدية 
الى آليات االدارة العامة لإلطفاء التي 
اختارت يوم امس املوافق ٢٥ فبراير 
لتدشني دخول هذه اآللة غير التقليدية 
آليـــات مكافحة  لتكون جـــزءا من 
احلرائق، أو ما اطلق عليها اسم «آلية 

نظام املكافحة السريعة».
  وقال مدير العالقات العامة واالعالم 
املقدم خليل االمير ان عدد البقيات التي 
ادخلت اخلدمة امس ٥ مجهزة بالكامل 

كآلية مكافحة تدخل سريع.
  وفي تصريح لنائب املدير العام 
لشـــؤون املكافحة وتنميـــة املوارد 
العميد يوسف االنصاري  البشرية 
املكافحة  آليات نظـــام  اطلق عليها 
السريعة وهي احدى املفاجآت التي 
مت تدشـــينها ودخولها باخلدمة في 
العيد الوطني وستستخدم لالحتفاالت 
واالعياد ومواسم البر بالنقاط االمنية 
املناطق  الى  والســـواحل باالضافة 
الوعرة التي يصعب على آليات االطفاء 

الوصول إليها. 

 إعداد: مؤمن المصري 

 «التمييز» تقضي بأحقية موظف في «الكويتية» بصرف 
مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية

 إلزام «المواصالت» بتعويض مواطن بسبب خطأ تسجيل هاتف

 أفرجـــت النيابـــة العامة عن الناشـــط 
السياسي محمد اجلويهل بعد التحقيق معه 
اثر االتهامات املوجهة له من قبل أمن الدولة 
واملتعلقة بشق الوحدة الوطنية واإلساءة 
إلـــى القبائـــل ومحاولة تخريب النســـيج 

االجتماعي.
  وكانت النيابة قـــد حققت مع اجلويهل 
ألكثر من ١٣ ساعة فند خاللها جميع االتهامات 

املوجهة اليه، مؤكدا انه يحترم جميع القبائل 
وان هذا مثبت في جميع برامجه التي بثها، 
مشـــيرا الى ان حديثـــه موجه فقط حلملة 
اجلنسيتني أو من أسماهم باملزدوجني والذين 
يتقاضون رواتـــب من الكويت وأخرى من 

دول خليجية أخرى دون وجه حق.
  وبعد انتهاء التحقيق أمرت النيابة بإخالء 

سبيل اجلويهل بضمان شخصي.

 قضــــت الدائرة املدنيــــة مبحكمة التمييز 
بأحقية موظف في اخلطوط اجلوية الكويتية 
بصرف مكافأة املســــتوى الوظيفي واملكافأة 
التشجيعية أســــوة مبوظفي الوزارات عمال 
بنص القرار رقم ٢٠٠٦/٢٧ الصادر من مجلس 

اخلدمة املدنية.
  وعقب صدور احلكــــم صرح دفاع املدعي 
احملامي عدنان صالح العبيد لـ «األنباء» بأن 
هذا احلكم سيستفيد منه جميع موظفي الهيئات 

واملؤسسات العامة في الكويت.
  وتخلص وقائع الدعوى في أن املدعي عقد 
اخلصومة قبل املدعى عليهم بصفتهم مبوجب 
صحيفة أودعها محاميه عدنان العبيد إدارة 
كتاب احملكمة الكلية بغية احلكم بقبول الدعوى 

شكال وفي املوضوع بأحقيته بتطبيق قرار مجلس اخلدمة املدنية 
رقم ٢٠٠٦/٢٧ بشأن تطبيق قرارات مجلس اخلدمة املدنية على 
املوظفني الكويتيني املعينني على درجات جداول املرتبات اخلاصة 
في الهيئات واملؤسســــات العامة التي يتبعون لها باســــتحقاقه 
للمكافآت الواردة بقرار مجلس اخلدمة املدنية رقم ٢٠٠٥/١١ بشأن 
وظائــــف ومكافآت املوظفني الكويتيني حملة املؤهالت اجلامعية 
تخصص محاســــبة أو حقوق أو قانون في اجلهات احلكومية، 

وهما «مكافأة املستوى الوظيفي واملكافأة التشجيعية».

  وبتاريخ ٢٠٠٩/٢/٢٣ قضت محكمة أول درجة 
برفض الدعوى وألزمــــت املدعي املصروفات 
ومبلغ عشــــرة دنانير مقابل أتعاب احملاماة. 
اســــتأنف املدعي احلكم وبجلسة ٢٠١٠/٢/٢٢ 
قضت محكمة االستئناف بإلغاء احلكم املستأنف 
وبإلزام مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية بأن 
تؤدي للمدعي مكافأة املستوى الوظيفي بواقع 
١٦٠ د.ك. شهريا واملكافأة التشجيعية بواقع 
١٦٠ د.ك. شهريا اعتبارا من ٢٠٠٦/٧/١ وألزمتها 
املصروفــــات ومبلــــغ ٥٠٠ د.ك. مقابل أتعاب 

احملاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.
  فأقام املدعي طعنــــا على احلكم بالتمييز 
كما طعنت املؤسســــة على احلكم. وبجلسة 
٢٠١١/٢/١٦ قضت دائرة التمييز بقبول الطعنني 
شكال وفي املوضوع: برفض طعن املؤسسة أما بخصوص طعن 
املدعي فقضت بتعديل احلكم ليكون بإلزام املؤسسة بأن تؤدي 
للطاعن مكافأة املستوى الوظيفي عن الفترة من ٢٠٠٦/٧/١ حتى 
٢٠٠٨/٥/١ بواقع ١٨٠ د.ك. شــــهريا واملكافأة التشجيعية عن ذات 
الفترة بواقع ١١٠ د.ك. شهريا. واعتبارا من ٢٠٠٨/٥/١ بواقع ٢٠٠ 
د.ك. شهريا عن مكافأة املستوى الوظيفي، و١٣٠ د.ك. شهريا عن 
املكافأة التشجيعية وما يستجد مع إلزامها املصروفات وعشرة 

دنانير مقابل أتعاب احملاماة. 

 ألزمت الدائرة املدنية مبحكمة االستئناف 
وزارة املواصــــالت بتعويض مواطن نتيجة 
خطأ في إحدى معامالت تسجيل ملكية خط 

هاتف.
  كان دفاع املواطن احملامي مبارك اخلشاب 
خالل جلسة املرافعة قد قرر أن دعوى التعويض 
تقوم علــــى أركان ثالثة وردت على ســــبيل 
احلصر وهى اخلطأ والضرر وعالقة السببية. 
وقد أفصحــــت املادة ٢٤٠ من القانون بتقرير 
مســــؤولية املتبوع عن أفعال تابعه وعقدت 
هذه املســــؤولية على أساس اخلطأ املفترض 
من جانب املتبوع في ســــوء اختياره لتابعه 

أو تقصيره في رقابته.
  وأضاف أن اخلطأ كان ثابتا في حق املطعون 

ضده بصفته وهو ما ذهب إليه احلكم في تقرير املسؤولية املدنية 
على عاتق املطعون ضده عن خطأ تابعه املبني بأوراق الدعوى 

املنضمة لالستئناف املاثل.
  بيد أن احلكم تركز العوار الذي أصابه في أســــبابه فيما جاء 
بالصفحــــة الثانية في قوله بــــأن املدعى لم يثبت وقوع الضرر 

ومداه بتفســــير من احلكم بأن األوراق خلت 
من بيان ذلك وانتهت إلى تقرير إخفاق املدعى 
في إثبات قيام أركان املسؤولية التقصيرية 

والقضاء برفض الدعوى.
  وملا كان ذلك وكان الثابت في األوراق على 
خالف ما ذهب إليه احلكم أن املســــتأنف قد 
حلقته أضرار مادية جراء خطأ التابع للمطعون 
ضده بصفته وهذه األضرار متثلت في حرمانه 
مدة عشــــر سنوات متصلة من خدمة الهاتف 
األرضي على اخلط املذكور وهو ما نشأت عنه 
تكاليف مالية إلجراء االتصاالت له ولزوجته 
على الهاتف النقال مدة االمتناع عن إدخال خط 

أرضي للطاعن بديال عن اخلط املذكور.
  وال شك أن الضرر املادي قد تكشف باألوراق، 
مــــن اإلخالل احلاصل في الذمة املالية للطاعن جراء خطأ التابع 
للمطعون ضده األول فيما ترتب عليه من زيادة تكاليف مالية عن 
تكلفة املكاملات على اخلط البديل النقال الذي التجأ إليه الطاعن 
بعد حرمانه من ميزة االنتفاع باخلط األرضي املجانية التي يتمتع 

بها املواطن واملقيم على أرض الكويت على حد سواء. 

 النيابة أفرجت عن الجويهل
  بعد تحقيق استمر ١٣ ساعة

 نفى إساءته للقبائل 

 احملامي عدنان العبيد 

 احملامي مبارك اخلشاب 

 محمد اجلويهل

 مرّوج مخدرات يتسبب في إرباك حركة السير
  وينام بجانب حقيبة ملغومة بالهيروين والحشيش! 

 قال لرجال المرور حال استيقاظه: «آسف عندي دوخة سكري ونمت» 

 أمير زكي
  قــــادت الصدفــــة، او باالصح 
النوم، الى ضبط مروج مخدرات 
العربي امس  على شارع اخلليج 
بعد ان غلبه النعاس اثر تعاطيه 
جرعة مخدرة ليتوقف بسيارته 
على جانب الطريق ويغط في نوم 
عميق، االمر الذي ادى الى ازدحام 
شديد في مفرق شــــارع اخلليج 
العربي والدائري الثالث، فتدخلت 
دورية مــــرور تابعة ملرور حولي 
ليكتشف رجالها ان سبب الربكة 
ليس ســــوى مروج مخدرات قرر 

النوم في سيارته وسط الطريق.
  ووفق مصدر امني فإن عمليات 
الداخلية تلقت عددا من البالغات 
من مواطنني عــــن ازدحام خانق 
للســــير، وابلغ بعــــض املتصلني 
ان ســــبب االزدحام سيارة املانية 
الصنــــع حديثة ســــوداء بداخلها 
شخص نائم، وعليه انطلقت دورية 
امن تابعة ملــــرور حولي، وما ان 
وصلت ملوقع البالغ حتى تبني لها 
ان النائــــم كان حتت تأثير جرعة 
مخدرات، فتم تفتيشه ليتبني انه 
مواطن، وبتفتيش ســــيارته عثر 

بداخلها على حقيبة سوداء تضم 
كمية منوعة من املخدرات، وعليه 
قام رجال املرور باستدعاء دورية 

اخرى للمساندة.
  وقال املصدر: عثر رجال املرور 
بداخــــل احلقيبة علــــى ٣ اصابع 
حشيش وكيس يحوي هيروين 
بودرة وآخر يحوي هيروين نقيا 
وعلبة حتوي مجموعة من حبوب 
الهلوسة، وعليه قام رجال املرور 
باالتصال برئيس دوريات مرور 
الذي  الرجيب  املقدم سعد  حولي 
امر رجاله بالتحفظ على السائق 

وحتريز املضبوطات واحالته الى 
العامة ملكافحة املخدرات،  االدارة 
خاصــــة بعد ان تبــــني انه مروج 
مخدرات بحســــب اعترافاته بعد 
ان اســــتيقظ ليجد نفسه محاطا

بـ ٤ رجال امن.
  الطريف وكمــــا يروي مصدر 
أمني ان املواطــــن النائم وحلظة 
استيقاظه قال لرجال املرور «انا 
آســــف، بس عندي دوخة سكري 
ومنت، انا آسف»، ولم يكن يعلم ان 
رجال املرور قد عثروا على احلقيبة 

امللغمة بكوكتيل املخدرات معه. 

 موظف «كهرباء» يتهم 
زميله بالسرقة

 .. ولصوص الكهرباء 
يسقطون في الصليبية

 محمد الدشيش
  تقدم موظف يعمل في إحدى 
إدارات وزارة الكهرباء واملاء ببالغ 
يتهم فيه أحد زمالئه في املكتب 
بأنه قام بسرقة هاتفه النقال بعد 
ان كان تركه على مكتبه. وقال 
مصدر أمني ان املوظف مصري 
اجلنســـية جاء الى مخفر شرق 
ليسجل بالغ سرقة هاتف، وعندما 
سأله الضابط عما اذا كان يتهم 
أحدا، لم يتأخـــر في الرد وقال: 
«نعم انه أحد الفنيني زمالئي وهو 
هندي اجلنســـية وال أتهم أحدا 
سواه، انه الوحيد الذي كان في 

املكتب حلظة اختفاء هاتفي». 

 هاني الظفيري
  متكن رجال مباحث الصليبية 
مساء أول من أمس من ضبط ٤ 
وافدين سوريني بحوزتهم نحو 
طن من النحاس املسروق من 
كيبالت وزارة الكهرباء. وقال 
مصدر أمني ان رجال املباحث 
ومنذ بدء تسجيل بالغات عن 
سرقات كيبالت نحاسية تابعة 
لوزارة الكهرباء قاموا بتشكيل 
فرقة خاصـــة ملراقبة األماكن 
التي قد يســـتهدفها لصوص 

الكيبالت.
  وذكـــر املصـــدر ان رجال 
املباحث متكنوا من رصد إحدى 
سيارات الهاف لوري تخرج من 
منطقة مزارع الصليبية فقاموا 
بإيقافهـــا وتبني ان بداخلها ٤ 
سوريني وســـيارتهم محملة 
بكميـــة كبيرة مـــن الكيبالت 
النحاسية، وعثر كذلك بداخلها 
علـــى أدوات قـــص وقطـــع، 
وبالتحقيـــق معهـــم اعترفوا 
بأنهم يقومون بقطع الكيبالت 
النحاســـية ومن ثم يقومون 
بإعادة بيعها في سكراب أمغرة 

على جتار محددين.
  وقال املصدر انه متت إحالة 
الوافدين السوريني االربعة الى 
مبنى مباحث اجلهراء الستكمال 
التحقيق معهم متهيدا إلحالتهم 

الى النيابة. 

 مواطن يطلق النار ويصيب رجالً وامرأة في األحمدي 

 مواطن لرجال األمن: الممرضة قتلت والدتي 

 ضبط مواطن بمسدس «٩ ملم» في الجهراء 

 .. وغاضب يحطم ماكينة سحب آلي!

 أمير زكي
  تلقت غرفة عمليـــات الداخلية امس بالغا عن 
حادث اطالق نار في منطقة االحمدي ادى الى اصابة 
مواطن ومواطنة نقال على اثرها الى مستشفى العالج 
حيث اصيب املواطن بطلق نافذ في ساقه وكذلك 

املواطنة التي استقرت رصاصة في قدمها.
  وبحســـب البالغ ان احلادثة شـــهدتها منطقة 

االحمدي وحتديدا ق١٠ وتوجهت دورية امن وسيارتا 
اسعاف الى موقع البالغ حيث مت نقل املصابني الى 
مستشفى العدان، حينما حددت هوية مطلق النار 
وهو مواطن يدعـــى (ع.ع ـ ٣٠ عاما) ومت تعميم 
بياناتـــه وجار ضبطه، فيمـــا ينتظر رجال األمن 
تعافي املصابني ملعرفة سبب قيام املواطن بإطالق 

النار عليهما. 

 أمير زكي
  تقدم مواطن إلى مخفر الشـــويخ أمس متهما 
ممرضة بالتسبب في وفاة والدته التي كانت ترقد 
في وحـــدة العناية املركزة في أحد مستشـــفيات 

الصباح.
  وقال مصدر أمني ان املواطن حضر الى املخفر 
متهما املمرضة التي لم يقدم اســـمها أو جنسيتها 
بالتســـبب في وفاة والدته قائـــال: كانت والدتي، 

رحمها اهللا، ترقد في املستشـــفى في وحدة عناية 
القلب، وكانـــت موصولة بأجهزة التنفس الثابتة 
نظرا خلطورة حالتها، غير ان املمرضة قامت بفصل 
اجلهاز ووضعتها على جهاز آخر وهو ما تســـبب 

في وفاتها.
  وأوضـــح املصدر انه مت تســـجيل قضية قتل 
باخلطأ ضد املمرضة وجار احلصول على بياناتها 
الستدعائها وسجلت قضية حملت رقم ٢٠١١/١١٢. 

 هاني الظفيري
  أسفر االنتشار األمني لرجال جندة اجلهراء 
عن ضبط مواطن ثمل وبحوزته ســـالح ناري 
متت احالته على اثـــره الى جهات االختصاص 
بعـــد ان اشـــتبه رجـــال النجـــدة مبركبتـــه

التـــي كان يتجـــول بهـــا داخل املنطقـــة ذهابا 
وإيابا.

  وقـــال مصدر أمني ان دوريـــة تابعة لنجدة 
اجلهراء بقيادة الرقيب محمد البطي والشرطي 
خالد الشمري اشتبهت في مركبة يابانية داخل 

منطقة سعد العبداهللا فجر امس وعندما طلب 
من قائدها التوقف الذ بالفرار وعليه طلب رجال 
الدورية االسناد ومت تطويق املنطقة بأوامر من 
النقيب جاســـر عماش الذي لعب دورا محوريا 
في ايقـــاف قائد املركبة اليابانيـــة الذي حاول 
مقاومة رجال األمن في بداية األمر ليتضح عليه 
السكر البّني وبتفتيش مركبته وجد سالحا ناريا

«٩ ملم» وباالستعالم عن بياناته اتضح انه مواطن 
بالعقد الثالث لتتم احالته الى جهة االختصاص 

وسجلت قضية. 

 هاني الظفيري
  اجلانـــي مواطن غاضب يحمـــل «عجرة» وأما 
الضحية فماكينة سحب آلي، هذه اجلملة تختصر 
احلادثة التي شـــهدتها منطقة اجلهراء امس األول 
عندما اقدم مواطـــن على حتطيم ماكينة الصرف 

اآللي إثر نوبة غضب أملت به.
  وفـــي التفاصيل كما يوردها مصدر امني ان 
املواطن حاول ايداع مبلغ ١٠٠٠ دينار في ماكينة 
السحب اآللي، ولكن املاكينة ولعطل فني رفضت 

ادخال النقود واعادتها اليه، وحاول اكثر من مرة 
حتى بلغ عدد محاوالته ١٠ مرات، كانت املاكينة 
ترفض متاما ايداع النقود وعليه استشاط املواطن 
غضبا وتوجه الى سيارته واحضر منها عجرة 
غليظة وانهال عليها حتى حطم شاشتها متاما، 
وهو األمر الذي ادى الـــى انطالق اإلنذار اآللي 
والذي حضر فور انطالقه رجـــال األمن الذين 
ألقـــوا القبض على املواطن ومتـــت إحالته الى 

مخفر اجلهراء. 


