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إعداد: مؤمن المصري

يغادر البالد غدا االثنني وكيل وزارة 
الداخلية الفريق احمد عبداللطيف الرجيب 
والوفد املرافق له الى »مسقط« عاصمة 
سلطنة عمان الشقيقة، وذلك للمشاركة 
في اجتماع وكالء وزارات الداخلية بدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، 
واملقرر عقده خالل الفترة من 20 الى 21 

الرجيب وفد  الفريق  اجلاري. ويرافق 
أمني رفيع املستوى يضم كال من اللواء 
عبداهلل عيسى الراشد، العميد جاسم علي 
الفيلكاوي، العميد د.فهد فالح املصيريع، 
العميد عصام علي العمر، العقيد محمد 
عبدالوهاب البابطني، املقدم وليد غامن 

الغامن وخالد محمد الثليث.

الرجيب إلى سلطنة عمان

القضاء يعيد لوافد باكستاني حقه

إلزام بنك بتعويض مواطن
ورفع اسمه من القائمة السوداء

العن���زي برفع  عيد علي 
دعوى قضائية ضد البنك 
قيدت حتت رقم 2008/2861 
جتاري مدني حكومة طلب 

قضت الدائرة التجارية السادسة مبحكمة 
االستئناف برئاس���ة املستشار أحمد علوان 
وأمانة سر السيد محمود بتعديل حكم أول 
درجة وقضت بإلزام ش���ركة جت���ارة عامة 
ومقاوالت بأن تؤدي لوافد باكستاني مبلغا 
وقدره 88.000 دينار. وما يستجد بواقع ألفي 
دينار ش���هريا اعتبارا من 2007/10/1 وحتى 
متام تس���ليم س���يارتني اس���تولت الشركة 
عليهما من املدعي. وألزمت احملكمة الشركة 
باملصروفات ومبلغ 500 دينار مقابل أتعاب 

احملاماة الفعلية.
كان دفاع الباكستاني احملامي خالد عايد 

املطيري خالل جلسات احملكمة قد قدم صحيفة 
دعواه التي ذك���ر فيها أن موكله كان ميتلك 
سيارتني إنشائيتني )رافعتني( قيمة إحداهما 
)38.500 د.ك.( واألخ���رى )53.800 د.ك.( 
مبوجب الش���راء من إحدى شركات اآلليات 
املعروفة. وحيث ان املعدات اإلنشائية الكبيرة 
ال تس���جل باإلدارة العامة للمرور إال باسم 
شخص كويتي أو برخصة جتارية، والرخص 
التجارية ال تستخرج إال لكويتي، حسب نص 
املادة 23 من قانون التجارة، فقد جلأ الوافد 
الباكس���تاني إلى تسجيل املعدات اإلنشائية 

املذكورة باسم إحدى الشركات اخلاصة.

عبدالهادي العجمي
قام احد البنوك الكويتية 
بوضع اسم احد املواطنني 
على القائمة السوداء للعمالء 
املتعثرين في السداد دون 
سند قانوني او واقعي نظرا 
لوجود تص���ارع قضائي 
بني البنك وأحد املواطنني 
االمر الذي حدا بالبنك على 
االيعاز للشبكة العنكبوتية 
بوضع اس���م املواطن في 
القائمة السوداء عن طريق 
امدادها مبعلومات خاطئة 
عن املواطن مضمونها انه 
من املتعثرين في س���داد 
مديونيته خالفا للحقيقة 
وعلى اثر ذلك قام احملامي 

في ختامها إلزام البنك برفع 
اس���م املواطن من القائمة 
الس���وداء ف���ي مواجه���ة 
العنكبوتية مع  الش���بكة 
طلب التعويض عن االضرار 
التي حلقت باملواطن وقضت 
احملكمة بتاريخ 2009/9/27 
بإل���زام البنك برفع اس���م 
املواطن من القائمة السوداء 
البنك بتعويض  إلزام  مع 
أل���ف دينار  ق���دره  مالي 

للمواطن.
واعتبر احملامي العنزي 
ان احلك���م يؤك���د عل���ى 
وجود قضاء عادل حلماية 
املواطنني الشرفاء من تعنت 

البنوك.

إحالة مزوري الشهادات إلى الجنايات

»االستئناف« تنظر دعوى أمن دولة

كشفت مصادر مطلعة في النيابة العامة 
انها ستباشر خالل األسبوع اجلاري التحقيق 
في 20 قضية قدمته����ا وزارة التعليم تتعلق 
بالش����هادات األكادميية الصادرة من جامعات 
عربية وآس����يوية وش����رق أوروبية مختلفة 
ملصلحة عدد من املواطنني سيتم استدعاؤهم 
والتحقيق معهم بعد اكتشاف التعليم العالي 
انها مزورة. يذكر ان النيابة العامة أخلت سبيل 
الطالب املتهم بتزوير ش����هادة البكالوريوس 

في الهندس����ة والتي حصل عليها من إحدى 
اجلامعات الهندية خالل اسبوع واحد قضاه 
بالهند مقابل 8000 دينار عبر صاحب مكتب 
ابتعاث الطلبة الى اخلارج للدراس����ة بكفالة 
100 دين����ار. ومن املقرر ان حتال الدعوى الى 
محكمة اجلنايات بعد االنتهاء من التحقيقات 
واالستماع الى أقوال متهمني آخرين في حال 
ثبوت ضلوعهم وتعاونهم مع صاحب املكتب 

في تزوير الشهادات الدراسية.

الدائرة اجلزائي����ة االولى مبحكمة  تنظر 
االستئناف اليوم برئاس����ة املستشار صالح 
املريشد وامانة سر عبداهلل الزير دعوى امن 
الدولة رقم 2009/3 املتهم فيها كل من احلدثني 
»س.ب« و»م.أ« البالغني م����ن العمر 15 عاما 

بالعيب في الذات االميرية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لهما انهما 

خالل الفترة في ش����هري ديسمبر 2008 الى 
يناي����ر 2009 عابا ف����ي ذات االمير عن طريق 
القول إذ اتصال على الهاتف اخلاص باالدارة 
العامة املركزية للعمليات في وزارة الداخلية 
)777( حيث تفوه املتهم الثاني بألفاظ وعبارات 
مسيئة للذات االميرية، وكان املتهم االول بقربه 

بقصد تقوية عزمه على ذلك.

احملامي عيد العنزي

الفريق احمد الرجيب

جدار املخزن بعد حتطيمه

رجال األمن أثناء مداهمة الوكر

املتهم وأمامه زجاجات اخلمور

اثار عنف على جسد احلدثاملجني عليه متحدثا في »االنباء« عن واقعة محاولة االعتداء

إحدى السيارات املستهترة في الوفرة

اللواء محمود الدوسري وزيرة التربية د.موضي احلمود

حملة الوفرة تحصد 700 مخالفة وتحتجز 48 مركبة
والخالد يتدخل إلنهاء احتجاز سيارة وزيرة التربية

»الداخلية« تواصل حملتها ضد االستهتار والرعونة

أمير زكي ـ هاني الظفيري
واصل رجال وزارة الداخلية يتقدمهم وكيل 
وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون املرور اللواء 
محم��ود الدوس�����ري ووكي���ل وزارة الداخلية 
املساعد لش��ؤون العمليات الل��واء خليل الشمالي 
الداخلي��ة املس���اع��د باإلناب��ة  ووكي��ل وزارة 
العل�����ي مهمتهم إلع��ادة  العمي��د عبدالفت��اح 
االنضب��اط ال��ى منطق��ة الوف��رة حي��ث ج��رى 
ش��ن حمل��ة موسعة استكم��اال حلمل��ة ام��س 
االول وعل��ى اث��ر احلملة جرى حترير نحو 700 
مخالفة مروري��ة واحتجاز 48 مركبة واحالتها 
ال���ى ك��راج احلجز ببلدي���ة الكويت الى جانب 

احتجاز 23 شابا.
وقال مص���در امني ان القي���ام بهذه احلملة 
املوسع��ة ج��اء مبوج��ب تعليم��ات صادرة عن 
وزير الداخلي��ة الفري��ق رك��ن متقاع��د الشي��خ 
جاب��ر اخلال��د، مشيرا الى ان احلملة شارك فيها 

نحو 22 دوري���ة من قطاعات املرور والعمليات 
واألمن العام، مؤكدا على ان التعليمات الصادرة 
من وزي���ر الداخلي��ة تضمن��ت ض��رورة ع��دم 
تقب��ل اي واسط�ة واحال��ة جمي��ع املوقوفي��ن 
والس���ي��ارات احملج��وزة ال�����ى االختص��اص 
القانوني��ة بح��ق  واتب��اع جمي��ع االج��راءات 

املستهترين.
ووف�����ق جري�����دة »اآلن« االلكترونية فإن 
التربي��ة د.موض�����ي احلم��ود علق��ت  وزيرة 
وس���ط الس���يارات حي��ث اق��ام رج��ال األمن 
حمل�����ة لضب��ط الس���ي��ارات التي ت��م حتديد 
أرقامه��ا متهي��دا لتوقيفه��ا واحالة قائدها الى 
االختصاص، وقامت الوزيرة وفق »اآلن« باالتصال 
بوزير الداخلي��ة ال��ذي ارسل دورية ال��ى حي��ث 
تتوق��ف الوزي��رة واخرجها من وسط السيارات 
التي اصطف��ت لتحدي��د السيارات املخالفة من 

بينها.

استدرجوه من ممشى القيروان وأحدهم تظاهر بقراءة القرآن

عجرة في بّر الواحة أنقذت حدثًا من 3 ذئاب بشرية
أمير زكي ـ هاني الظفيري

قبل أيام بسيطة نشرت »األنباء« على صدر صفحتها 
االخيرة اشاعة تضمنت قيام مركبة نوع يوكن باستهداف 
النس���اء، حيث تتوقف مركبة الى جوار سيدة »على 
حسب ما تردد في الرسائل الهاتفية« وتطل من نافذة 
املركبة سيدة تطلب االستدالل على عنوان، وفي هذه 
االثناء يخرج شخصان ويختطفان الفتاة ومن ثم يتم 
االعتداء عليها. هذه الش���ائعة تعرضنا لها بالتحليل 
وأكدنا انها ال اس���اس لها من الصحة، ولكن الوقائع 
التي سردتها والدة طالب في املرحلة الثانوية جاءت 
لتتطابق الى حد ما مع ما كان متداوال في الشائعة اذ 
تقول السيدة التي اصطحبت ابنها الدارس في املرحلة 
الثانوية ان ابنها وفيما يتنزه هو واصدقاؤه على ممشى 
القيروان، توقفت مركبة اميركية وكان بها 3 ش���بان 
احدهم يجلس في املقعد اخللفي ويقرأ القرآن وطلبوا 
من ابنه���ا ان يدلهم على فرع اجلمعية رقم 3 وصعد 
اليها ببراءة، اال ان الشباب انطلقوا به محاولني االعتداء 
عليه، اال ان الشاب قاومهم، احلدث الذي كان على قدر 

املسؤولية حتدث ل� »األنباء« عن كامل التفاصيل، فيما 
طالبت والدة احلدث وزير الداخلية باالهتمام بالقضية 
واالس���راع بتوقيف املتهمني في القضية التي حملت 
عنوان »اخلطف والشروع في هتك العرض«، وجاءت 

حتت رقم 2009/39 القيروان.
حدثنا عن ظروف احلادثة.

كنت أتن���زه وبرفقتي زميالن ش���قيقان وتوقفت 
مركبة أميركية وكان اجلالس في املقعد اخللفي يقرأ 
الق���رآن وطلبوا مني أن أدلهم على فرع اجلمعية رقم 
3، وصعدت الى مركبتهم ولم أش���عر بأي خوف من 

منطلق ان احدهم يقرأ القرآن.
وماذا حدث بعد ذلك؟

وجدتهم يحكمون اغالق املركبة وينطلقون الى بر 
الواحة وحاولوا االعتداء علّي وشاءت املصادفة ان أجد 
عجرة قمت بحملها والدفاع عن نفسي وضربت أحدهم 
ضربة على وجهه، وحاول دهسي عدة مرات واستطعت 
الوصول الى الشارع الرئيسي، خاصة انهم دخلوا بي 

الى منطقة برية بعمق نحو كيلومتر.

هل سبق ان شاهدت اجلناة من قبل؟
ال، لم يس���بق لي ان ش���اهدتهم وكأنهم غرباء عن 
املنطقة، قدمت لهم املس���اعدة بحيث يستدلون على 

العنوان.
وكيف اخطرت أسرتك؟

توقفت الى جوار ش���باب واتصلت بوالدي والذي 
كان قد ذهب الى املخفر لالبالغ عن الواقعة.

وكيف عرف والدك بتعرضك للخطف؟
ما ان اغلقوا الباب ش���عرت بأنهم يخططون ألمر 
ما، فاتصلت بزميلي وطلبت منه ان يبلغ والدي انني 

اختطفت.
هل اذا شاهدت املتهمني ميكنك التعرف عليهم؟

بالتأكيد نعم.
وهنا التقطت والدة احلدث أطراف احلديث، وقالت 
ان رجال األمن كانوا متعاونني مع زوجي الذي سارع 
الى مخفر الصليبية لتسجيل قضية، اال انها قالت ان 
احد رجال األمن طلب تس���جيل قضية دون أن يعمم 

أوصاف املركبة النقاذ ابني.

إغالق وكرين مشبوهين و7 مركبات 
مطلوبة و23 مخالفًا في الجهراء

سرق الخمور المستوردة والبيرة
فتحول إلى مهرب مسكرات

هاني الظفيري
ش���ن رجال أمن اجلهراء يوم امس حملة اس���تهدفت عددا 
من األوكار املش���بوهة، كما أسفرت احلملة عن ضبط عدد من 

املطلوبني لقضايا جنائية ومدنية.
وقال مصدر امني ان احلملة أشرف عليها مدير أمن محافظة 
اجلهراء العميد عايض العتيبي ومساعده العميد غلوم حبيب، 
وجاءت بتنفيذ من النقيب مطر سبيل واسفرت عن اغالق وكر 
اتصاالت دولية وبه مت توقيف 3 وافدين من جنس���ية آسيوية 
الى جانب ضبط معدات االتصاالت املسروقة، كما مت دهم وكر 
دعارة وجرى توقيف 4 وافدات من اجلنسية اآلسيوية ووافد 
عربي كان في طريقه الى داخل الوكر، كما متكن رجال احلملة 
من ضبط 7 مركبات جميعها مطلوبة جلهات التحقيق وصادر 
بحقها أوامر ضبط واحتجاز قائدي هذه املركبات للتحقيق معهم، 

كما ضبط رجال احلملة 23 وافدا ال يحملون إثباتا.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
أمر مس����اعد مدير اجلمارك الش����مالية وليد الناصر بإحالة وافد 
فلبيني ضبط أثناء محاولته تهريب 87 زجاجة خمر مس����تورد نوع 
رد ليبل و12 زجاجة بيرة الى مباحث ميناء الش����ويخ، فيما كش����فت 
التحقيقات مع الفلبيني عن طرفة، اذ تبني ان القضية ال ميكن قصرها 
على تهريب مواد مس����كرة الى داخل البالد، بل البد ان يتم دمجها مع 
قضية سرقة. وكان رجال جمرك الش����ويخ عند البوابة رقم 5 أوقفا 
فلبينيا بدا عليه االرتباك وبتفتيش شاحنته التي حاول اخلروج بها، 
تبني وجود اخلمور وبالتحقيق معه اعترف بأنه س����رق هذه اخلمور 

من داخل احدى السفن الراسية في امليناء.

إصابة 4 إطفائيين في حريق مخزن مواد بالستيكية في الوفرة

خيانة أمانة ببطاقة مدنية
وسرقة في اإلسطبالت وأخرى في محل ورد

أمير زكي ـ محمد الدشيش
اضطر رجال 3 مراكز اطفاء وهي 
الوفرة والنويصيب والفحيحيل الى 
تكسير جدار مخزن مواد بالستيكية 
تابع جلمعية الوفرة بقصد السيطرة 
على ألسنة اللهب التي اندلعت داخله. 
وقال بيان صادر عن االطفاء ان بالغا 
ورد الى عملي����ات االطفاء بحريق 
داخل مخزن يقع على مساحة 500 
متر وعليه مت توجيه نحو 45 رجل 
اطف����اء من 3 مراك����ز والذين قاموا 
بكس����ر واجهة املخزن للس����يطرة 
على احلريق. واشار بيان االطفاء 
الى ان احلريق اشرف على التعامل 
معه الرائد ب����در العتيبي والنقيب 

عبدالعزيز العتيبي والنقيب عبداهلل 
الرشيدي، وانه جرى فتح حتقيق 
للوقوف على اسباب احلريق. في 
الوقت نفسه، اعلنت ادارة الطوارئ 
الطبية وعلى لسان فني اول الطوارئ 
عبدالعزيز بوحيمد ان عدة سيارات 
اسعاف توجهت الى موقع احلريق 
وجرى اسعاف 4 اطفائيني اصيبوا 
جراء استنشاق الدخان، حيث جرى 
عالجهم في املوقع. وأش����ار الى ان 
الذين تعاملوا مع  رجال االسعاف 
املصابني هم وليد العازمي ومحمد 
العنزي وعماد منصور وياسر حمدي 
وعلي محمود، ومن قسم العمليات 

وليد العميري.

هاني الظفيري
»وثقت به ومنحته صورة بطاقتي املدنية 
إلنهاء اجراءات االستعانة بخادمة آسيوية وفعل 
لي ما طلبته لكنه قام باستئجار مركبة بنفس 
بطاقتي دون ان اعلم بذلك« هذا هو فحوى بالغ 
حمل عن����وان خيانة امانة تقدم به مواطن الى 
مخفر اجلهراء. وقال املواطن انه فوجئ بصاحب 
مكتب يتصل به ويبلغه بانه استأجر مركبة قبل 
20 يوما ولم يقم بس����داد أقساطها، مشيرا الى 

انه اعتق����د ان االمر مجرد مزحة ولكنه فوجئ 
باتصال مش����ابه في اليوم التالي ليسارع الى 
املكتب ويكتشف ان صديقه الذي منحه البطاقة 
املدنية هو من استأجر مركبة دون علمه. واضاف 
املواطن قمت باالتصال بصديقي العادة املركبة 
وسداد املس����تحقات عليها اال ان طلبي لم يلق 
اي اهتمام وعليه س����جلت قضية واحيلت الى 
االختصاص. ومن جهة اخرى قررت مجموعة 
من الش����باب كان جتمعهم يتم في اس����طبالت 

اجلهراء ان احدهم قام بسرقة االدوات االلكترونية 
حيث فوجئ اصدقاؤه بعدم وجودها ليتجهوا 
الى مخفر اجلهراء مشيرين بأصابع االتهام الى 
صديقهم الذي قام بسرقتهم. على صعيد آخر 
تقدم مواطن الى مخفر اجلابرية متهما اشخاصا 
مجهولني بالدخول الى محله اخلاص ببيع الورد 
واالس����تيالء على مبلغ 800 دينار بعد تهشيم 
واجهة احملل وسجلت قضية سرقة وانتقل الى 

موقع البالغ رجال االدلة لرفع البصمات.


