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مصرية تتهم مواطنها بإصدار
شيكني بـ 70 ألف دينار بال رصيد

مجهول سرق مرآة 
مركبة »صني 2011«

هندي يبلغ عن سرقة  مجوهرات 
وأموال بقيمة 5120 دينارًا

سرقة بانشي من أمام
حديقة مواطن في الروضة

تقدمت وافدة مصرية متهمة مواطنها باصدار شيكني 
بال رصيد تقدر قيمة الشيكني بـ 70 ألف دينار، وقال 
مصدر امني ان الوافدة قدمت الى مخفر اجلابرية حيث 
سجلت القضية صورتني لشيكني األول بقيمة 38 ألف 
دينار واآلخر بـ 32 ألف دينار، هذا ولم توضح املدعية 
في البالغ االسباب التي دعت الوافد الى حترير هذين 

الشيكني لها.
محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري  ٭

تقدم وافد من اجلنسية الهندية الى مخفر الساملية 
واتهم شخصا مجهوال بســـرقة مرآة مركبة وهي من 
نوع »صنـــي« موديل 2011، وقـــال الوافد انه فوجئ 
ولدى صعوده الى مركبته بان لصا مجهوال فك املرآة 
املتواجدة في اجلانب االيســـر من السيارة باستخدام 
مفك براغي وقطع الســـلك وسجلت قضية سرقة عن 

طريق حتطيم حرز.
هاني الظفيري  ٭

تقدم وافـــد هندي يدعى اوبري ببـــالغ الى مخفر 
الساملية متهما اشخاصا مجهولني بالدخول الى مسكنه 
عن طريق نافذة البلكونة وسرقة مبلغ 120 دينارا كاش 
ومجوهرات بقيمة 5000 دينار، وقال ان اللص استخدم 
سلمًا للدخول الى منزله وترك السلم وانحاش وسجلت 

قضية سرقة بوسيلة غير عادية.
هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة  ٭

تقدم مواطن من مواليد 1993 ببالغ الى مخفر الروضة 
متهما شخصًا مجهواًل بســـرقة بانشي ذي 4 عجالت 
موديـــل 2005 من امام حديقـــة منزله، وقال املبلغ ان 
البانشـــي كان مربوطًا بقفل حديدي حيث قام اللص 

بكسر القفل وسرقة الدراجة.
مشـــيرا الى ان الواقعة حدثت فـــي حدود الثالثة 
والنصف من بعد منتصف الليل وسجلت قضية سرقة 

عن طريق الكسر.
من جهة اخرى تقدم مواطن ببالغ الى مخفر حولي 
وابلغ عن قيام مجهول بكســـر زجاج مركبة من جهة 
اليمني وان اللص سرق من داخل املركبة هاتف آيفون 
وجهاز بالك بيري. مشيرا الى ان الواقعة حدثت خالل 

تواجده في سوق جتاري.
محمد الجالهمة  ٭

الديناصورات مجموعة من احليوانات البائدة 
عاشت 160 مليون عام، قبل 230 مليون سنة، 

وهي حيوانات فقارية سيطرت على األرض حتى 
نهاية العصر الطباشيري، اي قبل 65 مليون 

عام حيث اندثرت.
في الكويت لدينا ديناصورات بشرية وهم بعض 

القياديني من حيث استمرارهم في الوظيفة 
ومتسكهم بها الى ان يقضي اهلل أمرا مكتوبا.
بعض القياديني بدأ عمله منذ الروبية ومازال 
مستمرا ومتمسكا بالكرسي وهو يعاني من 

األمراض الكثيرة، بل البعض منهم ال يستطيع 
مسك القلم للتوقيع على أي معاملة، والغريب 

ان الكثير من هؤالء املتمسكني بكراسيهم أصبح 
دينارهم عند التقاعد ليس له قيمة، كما ان عمله 

أصبح في الوقت الضائع.
قبل سنوات عديدة جلست مع صديق من 

القيادات الوسطى وكان يتذمر من بقاء 
املسؤولني األقدم منه في الوظيفة ومتسكهم 
بكراسيهم وقال باحلرف الواحد: »إذا استمر 

هؤالء في الوظيفة متى نتسلم نحن املسؤولية 
والقيادة؟!«، صديقنا هذا ما ان تسلم كرسي 

املسؤولية حتى تشبث به ومازال ويضايق اي 
شخص من القياديني حتته ليبعده عن الوظيفة 

ليستمر في املنصب، واألمر املضحك ان 
القياديني يطالبون بإحالة من مضى عليه ثالثون 

عاما بالوظيفة للتقاعد وينسون أنفسهم!
أشرنا في مقال سابق عن املختارين وظروف 

تعيينهم خاصة املعينني في اآلونة األخيرة 
واملرتبطني بأعضاء مجلس األمة سواء أقارب او 
أصدقاء وان تلك التعيينات تشوبها التجاوزات 
ايضا ألن غالبية املعينني لم يتم اختيارهم من 

أبناء املنطقة ولم تعقد جلنة املختارين لتزكيتهم.
وعندما أشرت عن بقاء بعض املختارين لسنوات 

عديدة أرسل لي صديق كشفا مدونا به كل 
أسماء املختارين وأعمارهم وتاريخ تعيينهم، 
وقد صعقت وأنا أطلع على األسماء حيث ان 

البعض منهم جتاوز الثمانني عاما، وعندما 
سألت عنه ابلغوني بأنه يأتي مرة واحدة للعمل 

أسبوعيا وعلى كرسي متحرك، أطال اهلل في 
عمره وأبقاه حيا ألسرته وبينهم دون حاجته 

للذهاب للعمل.
طالبنا في مقالنا السابق بأن يتبنى احد األعضاء 

مقترحنا بوضع قانون انتخابي يتم من خالله 
اختيار املختار عبر صناديق االنتخاب لكل 

منطقة ليختار ابناء املنطقة األكفأ واألنسب ملدة 
ثالث سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة وتوضع 

له صالحيات ومسؤوليات واضحة يؤدي 
واجباته بها.

ننتظر أن يرى القانون النور لنشكر املجلس.

صورة جماعية في حفل ختام االسبوع املروري امس اللواء د.مصطفى الزعابي يكرم الفاحص الفني بدر الفهاد

الزعابي: مستعدون لتلقي بالغات عن أشخاص
حصلوا على رخص سوق دون استحقاق

مواطن يبلِّغ عن فلبينية سرقت ذهبًا وأملاسًا
و»كاش« وأواني ووضعتها في دوالب املالبس

مصري حاول منع لص من سرقة مركبته فجراً فـ»سحل«

اتهم مواطن خادمته الفلبينية 
بســــرقة كمية من املجوهرات 
املتنوعة ومبلغ نقدي الى جانب 
أوان منزلية، وقال املواطن في 
بالغ تقدم به الى مخفر الروضة 

إنه فوجئ بكسر جتوري وسرقة 
310 دنانير وعدد 2 خامت قيمة 
الواحــــد 1000 دينار، وقلب من 
املاس قيمته 500 دينار، وأواٍن 
منزليــــة تقدر بـــــ 150 دينارا. 

وأضاف املصدر: أبلغتني زوجتي 
بإمكانية أن تكون اخلادمة هي 
من ســــرقت األغراض، وعليه 
خرجت زوجتي باخلادمة ودخلت 
الى غرفتها، وإذ بي أجد جميع 

املسروقات داخل دوالب مالبسها، 
هذا وسلم املواطن اخلادمة الى 
رجال األمن، وكذلك املسروقات 

املضبوطة بحوزتها.
محمد الجالهمة  ٭

أمر وكيـــل نيابة الفروانية 
بتسجيل واقعة سرقة مركبة 
وافد باعتبارها ســـلبا بالقوة، 
وكان وافد مصـــري تقدم الى 

مخفر الفروانية وقال انه ترك 
مركبته مقابل منزله وفي حدود 
اخلامسة فجرا شعر بكسر زجاج 
مركبة وحينما خرج وجد لصا 

داخل مركبته وقد متكن اللص 
من تشغيل السيارة وهي نوع 
نيسان يابانية وحينما حاول 
منـــع اللص من امتام ســـرقة 

املركبة وامســـك بالسيارة قام 
اللص بسحله وهرب.

 ٭ محمد الجالهمة
هاني الظفيري

أكد الوكيل املساعد لشؤون 
املرور اللواء د.مصطفى الزعابي 
على التزام قطاع املرور بكامل 
الــــوزاري  بالقــــرار  اداراتــــه 
اخلــــاص باســــتصدار رخص 
قيادة للوافدين والتي حددت 
مبوجب القرار الوزاري في ان 
يكون الوافد حاصال على مؤهل 
جامعي وأال يقل راتبه عن 400 
دينار الى جانب بقائه في البالد 

ملدة سنتني.
الزعابي في كلمة  واضاف 
انشــــطة اسبوع  له في ختام 
املرور اخلليجي املوحد والذي 
بدأ من العاشر من الشهر اجلاري 
وانتهى امس مبشاركة الوفود 
اخلليجية وقيادات قطاع املرور 
حتت شــــعار غايتنا سالمتك 
»ان االشــــتراطات التي حددت 
في القرار الوزاري لم تأت من 
فراغ وإمنا وفق أسس ومعايير 
مســــتدركا بالقول حينما يتم 
حتديــــد حصــــول الوافد على 
مؤهل جامعي فإننا ومن خالل 
هذا الشــــرط نحصر من يقود 
مركبة التميز بالثقافة والرقي 

فــــي املعاملة اعتبــــارا من ان 
القيــــادة فــــن وذوق واخالق، 
اما في شان شرط الراتب فان 
من خاللــــه يســــتطيع الوافد 
قيادة مركبة نظيفة يستطيع 
رعايتها بشكل جيد وبخصوص 
العامني فان هذا الشرط يحقق 
إملام الراغب في احلصول على 
رخصة قيادة بالطرق. وأعرب 
اللواء الزعابي عن اسفه لبعض 
املزاعم واالدعاءات من ان قطاع 
املرور يتجاوز القرار الوزاري 
ويستخرج رخص قيادة لغير 
املستحقني مؤكدا ان هذه املزاعم 
مبثابة جتريح في القيادات التي 
متارس عملها وفــــق االنظمة 
الزعابي  والقوانني. واضــــاف 
البــــد من ان نعــــرف ان القرار 
الوزاري اســــتثنى شرائح من 
هذه االشتراطات مثل املندوبني 

والسائقني وبعض املهن.
بالقــــول ندرك ان  ومضى 
العاملني في قطاع املرور ليسوا 
مــــن املالئكة ونحن  جميعهم 
باملرصاد ألي جتاوز ميكن ان 
يستفيد منه آخرون مشيرا الى 

ان قطاع املرور بكافة قطاعاته 
تلقى شــــكاوى عن جتاوزات 
صــــدرت عن البعض بشــــان 
استصدار رخص قيادة لغير 
مستحقني مؤكدا على ان هذه 
الشكاوى سيتم التحقيق بشأنها 
بســــرية وحزم باعتبار أن ما 
حدث يدخل في خانة التزوير 
ومخالفــــة القانون. واضاف ال 
يخفى على احــــد اننا ضبطنا 
رخص قيادة مزورة وضبطنا 
اشــــخاصًا يعملون في قطاع 
املرور يســــتخرجون رخص 
قيادة عير مستوفاة للشروط 
ومت احالتهم للنيابة انطالقا من 
التستر على اي متجاوز  عدم 

في هذا القرار. 
الزعابــــي بشــــان  وقــــال 
االختناقــــات املرورية ان هذه 
االختناقات هي اختناقات مؤقتة 
وسوف تشهد الطرقات انفراجة 
ملموسة في االشهر املقبلة وذلك 
بعد اجناز شبكة من اجلسور 
والطرق اجلديدة ملواكبة عدد 

املركبات.
أمير زكي  ٭

نفى أي جتاوز لقرار وزير الداخلية بشأن إجازات الوافدين

كلف رجال مباحث الفروانية بضبط شخص مجهول ابلغ 
عمليات الداخلية عن وجود قنبلة داخل مدرسة ثانوية بنين 

في الفروانية واغلق هاتفه النقال، وكانت عمليات الداخلية 
تلقت ظهر امس بالغا بوجود قنبلة داخل المدرسة حيث 

توجه الى موقع البالغ مدير امن الفروانية اللواء عبدالفتاح 
العلي وقائد منطقة الفروانية وليد الشهاب ورجال األثر 

والمتفجرات، وبعد تمشيط المدرسة دون العثور على اي 
مواد متفجرة سجل البالغ على انه كاذب ولدى معاودة 

االتصال بالمبلغ تبين ان هاتفه مغلق.
عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري  ٭

أحبط رجال جمارك منفذ العبدلي مساء امس محاولة تهريب 
2600 غرام من مادة اآليس شديدة التأثير وغالية الثمن حاول 
عراقي ضخها الى داخل البالد. وقال مصدر جمركي ان رجال 

الجمارك اشتبهوا في وافد عراقي قدم من موطنه حيث بدت عليه 
عالمات االرتباك، وبمجرد اقترابه من رجال التفتيش زادت عليه 
عالمات االرتباك وهذا ما دعا رجال جمارك العبدلي إلى تفتيش 
امتعة الوافد ليعثروا بحوزته على عدد من االكياس تحوي مادة 

بيضاء اللون تبين انها آيس وبلغت زنتها 2600 غرام.
يذكر ان غرام اآليس يصل سعره محليا نحو 50 دينارا.

هاني الظفيري  ٭

مجهول أبلغ عن قنبلة
في »ثانوية« وأغلق النقال

إحباط تهريب 2600 غرام
من مادة اآليس عبر العبدلي

تواجد امني مكثف مقابل املدرسة

املخدرات املضبوطة في العبدلي

»اجلنايات« تؤجل نظر قضية 
قاتل زميله مبخفر القادسية

احملكمة تلزم مواطنًا 
بسداد 15 ألفًا لصالح آخر

تبرئة شاب من ضرب فتاة 
وسبها علنًا في مكان عام

برأت محكمة اجلنح شـــابا من ضرب فتاة 
وإحداث إصابات في جسمها إضافة إلى سبها 

في مكان عام.
وتتلخص الواقعة فيما ذكرته املجني عليها 
في التحقيقات بأن املتهم كان دائما يالحقها إال 
أنها كانت تصفح عنه حتى أنه في يوم الواقعة 

متادى بضربها وسبها في مكان عام.
وحضـــرت احملامية حـــوراء احلبيب أمام 
احملكمة دفاعا عن املتهم وأكدت خالل مرافعتها 
أنه ال يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل 
باطل. وكشـــفت احملامية حوراء احلبيب أن 
احلقيقة وما تكشفه لنا أوراق القضية هي أن 
الفتاة هي التي تتعرض للمتهم دائما وليس 
العكس، موضحة أن أقوال املجني عليها عارية 
عن الصحة، إذ من املستحيل أن يتعدى شخص 
على امرأة بالشارع وبدون سبب، وكان يفترض 
أن حتفـــظ هذه القضية مـــن بدايتها. وقالت 
احملامية احلبيـــب: هذه الواقعة مفتعلة، ولو 
كان االتهام املنسوب إلى موكلي صحيحا ملا مت 
استبعاد تهمة هتك العرض التي أرادت الشاكية 
إسنادها للمتهم. وأضافت: إن من املبادئ حق 
املتهم في الدفاع عن نفســـه وهو حق مقدس 
يعلو على حقـــوق الهيئة االجتماعية التي ال 
يضرهـــا تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي 

العدالة معا إدانة بريء.

أجلت الدائرة اجلزائية السادسة باحملكمة 
الكلية أمس برئاسة املستشار صالح احلوطي 
قضية ضابط مخفر القادسية املتهم بقتل زميله 

جللسة 11 أبريل املقبل للمرافعة.
وخالل جلســـة األمس حضر دفاع املجني 

املدعي  عليه 
باحلق املدني 
احملامي علي 
العلي وترافع 
إن  قائـــال: 
تقرير اللجنة 
التي  الطبية 
كلفـــت مـــن 
قبل احملكمة 
بفحص قواه 
العقلية كان 
أن  رأيهـــا 
املتهم بكامل 
قواه العقلية 

ومدرك جلميع تصرفاته وال يوجد به أي حاالت 
نفسية.

وأكد العلي أن املتهم قد قام بجرمية القتل مع 
سبق اإلصرار والترصد وال يوجد أي مانع من 
موانع املسؤولية بعد رأي اللجنة الطبية، وطالب 
احملكمة بالقصاص العادل بحق املتهم وإعدامه 
وفق نصوص قانون اجلـــزاء الكويتي لعدم 
ضياع دم شهيد الواجب الذي لديه أبناء كانوا 

يحتاجون إلى رعايته األبوية التي فقدوها.

ألزمت احملكمة مواطنا بسداد 15 ألف دينار 
لصالح مواطن آخر يطالبه بذات القيمة مبوجب 
اقرار دين وتعهد بالسداد وحسب الدعوة التي 
اقامها احملامي محمد بن حثلني لصالح املواطن 
املدعي ان وقائع الدعوى تتحصل في ان املدعي 

اقامها مبوجب 
صحيفـــة 

ادارة  اودعت 
الكتاب بتاريخ 
 2 0 1 2 /9 /3
معلنـــة  و
قانونا طلب 
فـــي ختامها 
احلكم بالزام 
املدعى عليه 
ان يؤدي له 
مبلغ وقدره 
15 ألف دينار 
والتعويض 

اجلابر للضرر مع الزامه باملصروفات ومقابل 
اتعاب احملاماة الفعلية وذلك على ســـند من 

القول حاصلة:
ان املدعي يداين املدعى عليه مببلغ املطالبة 
وذلك مبوجب اقرار دين وتعهد بالسداد والذي 
حل سداده بتاريخ 2012/3/26 وكان املدعي قد 
طالب املدعى عليه بضرورة السداد اال انه لم 
يستجب وهو األمر الذي تقدم معه املدعي الى 
طلب استصدار امر باالداء وقضى برفضه ومن 

ثم اقام دعواه املاثلة للحكم له بالطلبات.
وحيث ان احملكمة انتهت في ســـرد وقائع 
الدعوى على نحو ما ســـلف بيانه فانها متهد 
توطئة لقضائها بأنه ملا كان من املقرر قانونا 
بنص املـــادة األولى من القانون رقم 1980/39 
فإن االثبات في املـــواد املدنية والتجارية ان 
)على الدائن اثبات االلتزام وعلى املدين اثبات 

التخلص منه(.
كما انه مـــن املقرر وفقا لقضـــاء محكمة 
التمييز فان حملكمة املوضوع السلطة التامة 
في حتصيل فهم الوقائع في الدعوى وتقدير ما 
يقدم اليها من االدلة والبيانات واستخالص ما 
تراه مع واقع الدعوى ما دامت تقسيم قضائها 
على اسباب سائغة لها اصلها الثابت باالوراق 

وتكفي حلمله.
وهو االمر الذي تســـتخلص معه احملكمة 
ان ذمة املدعى عليه مشـــغولة مببلغ املطالبة 
لصالح املدعي وهو االمر الذي تكون معه دعوى 
االخير قائمة على سندا لها من الواقع وصحيح 
القانـــون واحملكمة تقضي بالزام املدعى عليه 
بان يؤدي للمدعي مبلغا وقدره 15 ألف دينار 

زائد املصروفات واتعاب احملاماة.

إعداد: مؤمن المصري

عدل ومحاكم

احملامي علي العلي

احملامي محمد بن حثلني

النيابة حتقق مع »قياس« لتورطه في قتل مواطنه
»باهاج« بإلقائه في بئر املصعد

العامة من  النيابة  طلبت 
رجال مخفر جنوب الســـرة 
احتجاز 3 وافدين من اجلنسية 
البنغالية حلني عرضهم عليها 
نظرا المكانية تورط احدهم 
ويدعى محمد قياس في قتل 

مواطنه اسالم باهاج بالقائه 
من بئر املصعد.

وكان بالغ ورد الى عمليات 
الداخلية عن سقوط آسيوي 
في بئر املصعد وبانتقال رجال 
األمن تبني وجود 3 آسيويني 

كما تبني ان اآلســـيوي لفظ 
انفاسه األخيرة وباالستماع 
افادات اآلســـيويني قال  الى 
اثنان منهم ان املشتبه في القاء 
املجني عليه في بئر املصعد 
ووفاته يدعى محمد قياس وان 

هناك مشاجرة ومشادة عنيفة 
حدثت قبل سماعهما لصوت 
ارتطام املجني عليه بارضية 

املصعد.
 ٭ محمد الجالهمة
 هاني الظفيري


