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لواء شرطة متقاعد
 حمد السريع

جلسات احملاكم
وسائل االتصال والتواصل أصبحت متطورة في الكويت 

واجلميع ميلك األجهزة واملعدات التي متكنه من احلصول 
على املعلومات من وزارات الدولة متى ما وفرتها.

احلكومة االلكترونية أنشأتها الدولة بغرض االستفادة من 
الوسائل احلديثة في انهاء املعامالت وتوصيل املعلومات 

واليوم ومن خالل تلك احلكومة االلكترونية متكنت العديد 
من أجهزة الدولة من ربط أجهزة احلاسب اآللي بني إداراتها 

إلجناز املعامالت املشتركة وان كانت تشوبها بعض املعوقات 
بسبب قلة التدريب ونقص األفراد لتغيب الكثير منهم عن 

الدوام اليومي.
كما ان احلكومة االلكترونية وفرت خدمة أخرى واملتمثلة 

بقيام الكثير من أجهزة الدولة بتوفير خدمة االستعالم 
والدفع اآللي، فاليوم مخالفات وزارة الداخلية يتم دفعها 

من خالل الكثير من األجهزة املتوافرة بكل األماكن مبا فيها 
املجمعات التجارية، وكذلك العديد من الوزارات وفرت خدمة 

الدفع اآللي واالستعالم.
وزارة العدل واألجهزة الكثيرة التابعة لها في احملاكم توقفت 

عندها تلك اخلدمة وكأنها جهاز خارج حكومة الكويت فتذهب 
حقوق الكثير من املواطنني واملقيمني بسبب مشكلة االبالغ 
قبل اجللسات حلضورها او بعد صدور األحكام للطعن بها 

واستئنافها.
تستطيع وزارة العدل اليوم االستفادة من خدمات احلكومة 

االلكترونية لتوفير خدمات االبالغ لألشخاص حلضور 
جلسات احملاكم فالكثير يعلم بحجم التالعب الذي يرتكبه 

البعض من املندوبني في عدم ايصال التبليغ الى الطرف 
املشكو بحقه.

معاناتنا عندما كنت مدير مكافحة املخدرات هي األحكام 
الصادرة بالغرامة املالية بحق ضباط املباحث لتغيبهم عن 

احلضور جللسات احملكمة والسبب عدم وصول التبليغ ألن 
املندوب يسلمه ملكتب الشرطة بقصر العدل والذي بالغالب 

يلقى بدرج املكتب.
حقوق كثيرة ملتضررين ضاعت والسبب عدم وصول تبليغ 
الدعوة وخاصة بقضايا اخالء احملالت التجارية عندما يفاجأ 
املؤجر بأن حكم صادر ضده باإلخالء دون وجه حق لتضيع 

كل حقوقه التجارية ومكتسباته املالية في غمضة عني.
وسنتطرق في مقال الحق عن االبالغ عن األحكام بعد 
صدورها والتي يفاجأ املتضررون منها عندما تتوقف 

معامالتهم بسبب احكام مدنية او جتارية.

إعداد: مؤمن المصري

»اجلعفرية« حتكم بنشوز زوجة 
لم تنفذ حكمًا نهائيًا بالطاعة

براءة مواطن من تهمة دخول 
مسكن ليالً بقصد ارتكاب جرمية

عدل ومحاكم

أصدرت احملكمة الكلية دائرة األحوال الشخصية اجلعفرية 
حكما بنشوز زوجة هجرت زوجها وتركت منزل الزوجية 
من دون مسوغ ش����رعي او سبب يذكر كما رفضت تنفيذ 

حكم بالطاعة حصل عليه زوجها.
وفي التفاصيل كما روتها احملامية وسمية الريس دفاع 

الزوج ان الزوجة كانت 
قد هجرت منزل الزوجية 
من دون مسوغ شرعي او 
سبب قانوني فما كان من 
الزوج الى ان تقدم برفع 
دع����وى قضائية حيث 
الزوج����ة كانت في  ان 
عصمته اال انها خارجة 
عن طاعته حيث حصل 
على حكم بالطاعة اال ان 
الزوجة لم تنفذ احلكم 
فأس����قطت بذلك حقها 
في النفق����ة التي كانت 
استصدرت حكما ضد 

زوجها بتأديتها وذلك عمال مبا هو مستقر عليه قضاء انه 
في حال امتنعت الزوجة عن تنفيذ حكم الطاعة النهائي فإنه 

يحق للزوج رفع دعوى يطلب اسقاط حقها في النفقة.
وجاء في احلكم انه في اليوم الذي حجزت فيه احملكمة 
الدعوى لتصدر حكمها لم متثل الزوجة أمام احملكمة رغم 
اعالنها قانونا وفي هذا ما يس����وغ نظر الدعوى وسقوط 
ح����ق الزوجة في النفقة وحيث الثابت في الفقه اجلعفري 
ان نفقة الزوجة تس����قط من تاريخ نشوزها وهو التمرد 
على الزوج مبنعه من حقوق����ه او بفعل املنفرات له عنها 
وحيث استصدر الطالب حكما بدخول زوجته املعلن اليها 
في طاعته في املنزل املعد من قبله وحيث تأيد هذا احلكم 
استئنافيا وحيث ان املستقر قضاء ان الزوجة تعتبر ناشزا 
بعدم تنفيذها حكم طاعة نهائيا حكمت احملكمة بنش����وز 

الزوجة والزامها باملصروفات وأتعاب احملاماة.

قضت محكمة اجلنح برئاسة املستشار مشعل البريكي 
وأمانة سر عبد الكرمي العدواني في القضية رقم 2012/127 
جنح األندلس ببراءة املتهم من التهمة املس���ندة إليه وهي 
تهمة الدخول ليال مسكن بغير رضا صاحبه بقصد ارتكاب 
جرمية. وترجع وقائع هذه القضية إلى أن االدعاء العام أسند 

للمتهم دخوله ليال مسكن 
متهم آخر دون رضائه 
بقصد ارت���كاب جرمية 
فيه وطلب معاقبته وفق 
املادة 2/255 من قانون 

اجلزاء.
وق���د ترافع احملامي 
محم���د الزيد عن املتهم 
الب���راءة ودفع  وطلب 
بعدم توافر أي ركن من 
أركان هذه اجلرمية وأن 
موكله هو املجني عليه 
الذي تقدم بشكوى ضد 
إحدى الفتيات وشقيقها 

وأحد أقاربها لقيامهما باس���تدراجه واالتصال عليه هاتفيا 
للحضور إلى منزلها إلعطائ���ه )ماله( وعند حضوره إلى 
املنزل وبع���د أن فتح له الباب فوجئ مب���ن يعتدي عليه 
بالضرب على رأسه فسقط مغشيا عليه وبعد إفاقته وجد 
نفسه مربوط باحلبال من يديه وقدميه وطلبوا منه الزواج 
من ش���قيقتهم بزعم اعتدائه عليه���ا ومت االتصال بوالدته 
للحضور لالتفاق على الزواج مع حتذيرها من إبالغ الشرطة 
وإال س���يتم إيقاع األذى بابنها وبعد انتهاء التحقيق وجه 
االدعاء العام لشقيق الفتاة واآلخر تهمه االعتداء بالضرب 

على املتهم وتهديده وتهديد والدته.
وأمام احملكمة متس���ك احملامي محمد الزيد في مرافعته 
الشفوية واملكتوبة بشأن التهمة املوجهة ملوكله بأن هناك 
أكثر من دليل على براءته منها ما أقرت به الفتاة من قيامها 
باالتص���ال على املتهم ومتكينها له من الدخول باملس���كن 
وحتري���ات املباحث التي أيدت ذل���ك وورود تقرير األدلة 
اجلنائي���ة بعدم وجود ثمة اعتداء على الفتاة وإنها التزال 

بكرا رغم ادعائها أن املتهم قام باالعتداء عليها.
أما بالنس���بة ملوكله باعتباره مجني���ا عليه فقد أدعى 
مدنيا ضد املتهمني مببلغ )5001 د.ك( على سبيل التعويض 
املؤقت. األمر الذي قضت مع���ه احملكمة ببراءة املتهم بعد 
أن ثبت لديها أن الفتاة هي التي سمحت له بدخول املسكن 
ثم قضت بإدانة ش���قيق الفتاة والشخص االخر عن تهمة 
الضرب مببل���غ )50 د.ك( مع إحالة الدع���وى املدنية إلى 

احملكمة املدنية املختصة.

احملامية وسمية الريس

احملامي محمد الزيد

»اإلطفاء« تبحث مع »مكتب الشهيد« 
تشييد صرح لشهداء »اإلطفاء«

عشرينية تتهم ثالثينيًا إيرانيًا
بالتحريض على الفسق والسب 

مواطنة تتنازل عن مالحقتها »مضطربًا« 
بعد كشف املستور

لصوص »يوهقون« مواطنًا 
في 13 ألف دينار أقساط

»مشبوهة« في محطة وقود 
تستنفر »املتفجرات«

مصرع مواطن في تصادم 
على طريق امللك عبدالعزيز

قام وفد من االدارة العامة لالطفاء بزيارة الى مكتب الش����هيد 
برئاسة نائب املدير العام لقطاع الوقاية العميد خالد الزيد، حيث 
عقد اجتم����اع مع مدير عام مكتب الش����هيد فاطمة االمير وجرى 
التباحث حول التعاون املستمر بني االدارتني، حيث اثنى العميد 
الزيد بإدارة مكتب الشهيد على املشاركة في مهرجان رجل االطفاء 
احلادي عشر ومت التباحث حول آلية إقامة صروح لشهداء االطفاء 
في بعض االماكن العامة وكذلك اقامة احتفال لتكرمي شهداء االدارة 
العامة لالطفاء، وقد ابدت فاطمة االمير اس����تعداد مكتب الشهيد 
للتعاون مع االدارة العامة لالطفاء تقديرا لدور رجل االطفاء وما 

يقوم به من تضحيات خلدمة املجتمع.
حض����ر االجتماع كل من مدير العالقات العامة واالعالم املقدم 
خليل االمير ومديرة الشؤون القانونية مرمي الهالل ورئيس قسم 

التوعية النقيب ماجد العتيبي واملالزم اول حمد النجدي.

تقدمت فتاة تبلغ من العمر 25 عاما إلى مخفر الزهراء واتهمت 
وافدا إيرانيا يبلغ من العمر 33 عاما بتحريضها على الفس���ق 
من خالل رسائل هاتفية وويت ساب وقدمت املدعية في بالغها 

صورا عن الرسائل التي حتمل حتريضا واضحا.
وس���جلت قضية حتريض على الفس���ق والسب والتهديد 

بإحلاق أذى وأخذت القضية رقم 2013/56.
محمد الجالهمة  ٭

تنازلت مواطنة عن بالغ تهديد بإحلاق األذى بعد ان علمت 
ان املتهم مريض نفسي ويعاني من اضطرابات نفسية.

وكان���ت مواطنة قالت انها تتلقى اتصاالت هاتفية من قبل 
شخص يهددها بإحلاق األذى بها ألنه واصل مع اجلان وعلى 

تواصل بالعالم اآلخر!
وقال املصدر: مت استدعاء املدعى عليه وتبني انه مضطرب 
ولديه ملف في الطب النفسي، وحينما مت اخطار املبّلغة مبلف 

املدعى عليه طلبت التنازل عن الدعوى.

محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش  ٭

تقدم مواطن إلى مخفر األندلس مبلغا عن س���رقة مركبته 
رباعية الدفع التي اش���تراها قبل 4 أشهر بقيمة 14 ألف دينار. 
وقال املواطن انه فوجئ بسرقة املركبة بالكامل خالل توقفها 
مقابل منزله في الرقعي. وأكد املبلغ ان األقساط املتبقية على 
املركبة تقدر ب� 13 ألف دينار، وس���جلت قضية سرقة مركبة 

ومت تعميم أوصاف املركبة على عموم الدوريات.
محمد الدشيش  ٭

أحيل شاب »بدون« الى النيابة بتهمة ازعاج السلطات في 
اعقاب تركه س���يارته داخل محطة وقود ما ادى الى استنفار 

أجهزة األمن.
وكانت ادارة محطة وقود في منطقة سعد العبداهلل أبلغت 
عن وجود مركبة يش���تبه في احتواءه���ا على مواد متفجرة، 
وعليه مت استدعاء ادارة املتفجرات، وبعد فحص املركبة تبني 
خلوها من اي مواد متفجرة، ليتم تسجيل اثبات حالة، وتبني 

ان املركبة تعود لشخص »بدون« مت استدعاؤه.
 ٭ محمد الجالهمة

لقي مواطن من مواليد 1983 مصرعه اثر حادث س���ير على 
طريق امللك عبدالعزيز. وكان بالغا ورد الى عمليات الداخلية 
عن وقوع حادث س���ير وبانتقال رجال االمن عثروا على جثة 
املواطن اسفل املركبة حيث حاول املارة اسعافه ولكنه كان قد 
لفظ انفاسه االخيرة. كما اسفر احلادث عن اصابة آخر جرى 

نقله للعالج في مستشفى العدان.
محمد الجالهمة  ٭

العميد خالد الزيد يقدم درعا تذكارية إلى فاطمة األمير 

ذكرت وزارة الداخلية في بيان صدر لها أمس 
بشأن املدعو مرتضى القزويني الذي صدر 

بحقه قيد امني مبنع دخوله الى البالد نهائيا 
على خلفية تطاوله بالسب والطعن في صحابة 
رسول اهلل ژ والتشكيك بهم واإلساءة إليهم 

رضوان اهلل عليهم في محاضرة له بإحدى 

احلسينيات وعرضتها احدى القنوات الفضائية 
اخلاصة في وقت الحق.

يذكر ان املدعو مرتضى القزويني وهو من اصل 
ايراني ويحمل جواز سفر اميركيا كان قد دخل 
الكويت في 5 يناير املاضي وغادرها الى العراق 

في 15 من الشهر نفسه.

»الداخلية«: قيد أمني مبنع دخول القزويني 
لتطاوله باإلساءة والطعن في الصحابة الكرام

العميد محمد الديني

.. وأحد رجال االطفاء يحمل طفلة بعد انقاذهارجال االطفاءانقذوا احملتجزين عبر سلم االطفاء

مطلق النار على صديقه في مبارك الكبير: 
»هاملرة بالسيارة والثانية فيك«

إصابة 7 أشخاص في حريق بناية بالفحيحيل
منهم إطفائيان وعالج 12 من االختناق

مصرية تتهم مدرسًا سوريًا بثقب أذن ابنها الطفل
و بالغ عن محاولة خطف حدثني بـ 100 دينار

إتالف مركبة مدرس قبل سرقة مرآة السيارة
ومصرية تبّلغ عن متحرش كسر زجاج مركبتها

ضبط إيرانيني وبدون وأردني بـ»شبو« وماريغوانا

اتهمت وافدة مصرية 
مدرسا سوريا للرياضيات 
بضرب ابنها وإحداث ثقب 
في طلبة األذن، مشيرة 
الى ان املدرس صفع ابنها 
على وجهه ما أدى به الى 

فقدان جزئي للسمع.
الواف����دة  وقدم����ت 
املصرية تقري����را طبيا 
تضمن ثقب����ا في األذن 
اليس����رى للطفل ويبلغ 
الطفل من العمر 8 سنوات، 

وسجلت قضية حتت رقم 
.2013/67

م����ن جه����ة أخ����رى، 
تقدمت مواطنة الى مخفر 
اجلابرية واتهمت طليقها 
بخطف ابنته����ا الطفلة، 
وقالت املبّلغة ان زوجها 
السابق أخذ ابنتها للرؤية 
مبوجب حكم قضائي ولم 
يعد الطفلة وأغلق هاتفه، 
وحينما ذهبت الى منزله 
أبلغت بأنه غير موجود 

وسجلت قضية خطف.
من جهة اخرى، اتهم 
مواطن جاره في مخفر 
سعد العبداهلل بالشروع 
ف����ي خط����ف ابنيه عن 
طري����ق الترغيب، وقال 
املبلغ ان ابنيه )14 – 15( 
عاما ابلغاه بأن جارهما 
اقترب منهما حيث كان 
يس����تقل مركبته وطلب 
منهم����ا ان يصع����دا الى 
مركبته مقابل ان يعطي 

لهم����ا 60 دينار وحينما 
رفضا عرضا عليهما ان 
مينحهما 100 دينار، وهذا 
ما دع����ا ابنيه الى الفرار 
الى املنزل، وزعم املبلغ 
ان املدعى عليه طرق باب 
املنزل وحينما لم يفتح 
اليه احد هرب الى جهة 
غير معلومة وس����جلت 
قضية وجار اس����تدعاء 

املدعى عليه.
محمد الجالهمة  ٭

تقدم مدرس ببالغ الى 
الرق����ة متهما لصا  مخفر 
بإتالف مركبته وسرقتها، 
مشيرا الى ان واقعة السرقة 
واالتالف حدثت خالل الدوام 

الرسمي.
انه ترك  وقال املدرس 

مركبته في مواقف املدرسة 
وحينما عاد لم يجد املركبة 
ورصد آثار كسر املرآة الى 
ات����الف االطارات،  جانب 
وس����جلت قضية س����رقة 

واتالف.
من جهة أخرى، تقدمت 

مصري����ة ببالغ الى مخفر 
ميدان حولي متهمة شخصا 
مجه����وال بأنه حترش بها 
وأتل����ف زج����اج مركبتها 
األمامي، وقالت انها كانت 
متوقفة مقابل مقهى شهير 
اليها  وإذ بشخص يتقدم 

ويحاول ان يتحدث اليها، 
وحينم����ا أحكم����ت اغالق 
مركبتها فوجئت باملدعى 
عليه يضرب زجاج مركبتها 
بعنف مما أدى الى كسره، 
وقدمت املبّلغة رقم مركبة 

املدعى عليه.

أحال مدير عام اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات 
العميد صالح الغنام يوم 
أمس الى نيابة املخدرات 
4 وافدين بتهمة حيازة 
مواد مخ����درة واالجتار 

فيها.
وحسب مصدر أمني 
فإن معلومات وردت إلى 
العميد الغنام عن اجتار 
وافد ايران����ي في املواد 

املخدرة، حيث مت تكليف 
إدارة العمليات بالتحري 
عنه والتواصل مع النيابة 
العامة لضبطه متلبسا 
واستطاع فريق املباحث 
استدراج الوافد لبيع 8 
غرامات من الشبو ليتم 
ضبطه أثناء التس����ليم 
والتس����لم م����ن منطقة 
الش����ويخ، وبالتحقيق 
معه اعترف بأن مواطنه 

اإليراني هو مصدر هذه 
امل����واد املخ����درة ليتم 
الى مقر سكن  االنتقال 
الثاني وضبطه.  املتهم 
وبالتحقيق مع اإليراني 
الثاني قال ان مصدر هذه 
اردني  املخ����درات وافد 
يقيم في ش����قة بحولي 
املباحث  لينطلق رجال 
مسلحني باإلذن النيابي 
ليعثر رج����ال املكافحة 

عل����ى كمية م����ن املواد 
املخدرة. بدوره أرش����د 
األردني عن بدون يقطن 
في الصليبية ليسارع 
رجال املباحث الى ضبط 
البدون والذي اعترف بأنه 
يبيع املخدرات لألردني 

واملتهم الثالث.

 ٭عبداهلل قنيص
 ٭

أمر وكيل نيابة مبارك 
الكبير بتس���جيل قضية 
حتت مس���مي الش���روع 
بالقتل ملواطن قام باطالق 
النار على سيارة صديقه 
بسبب خالف مالي ومتت 
احالة ملف القضية لرجال 

مباحث مخفر العدان.
امني ان  وقال مصدر 
بالغ���ا ورد م���ن مواطن 
الداخلية  لغرفة عمليات 
يفيد بتعرض س���يارته 
امر  النار وعليه  الطالق 
مدير امن محافظة مبارك 
الكبير العميد محمد الديني 
رجاله بالتوجه الى موقع 
البالغ حيث وجد املركبة 
الطلقات  وقد اخترق���ت 
جوانبها، واضاف املصدر 

ان املواطن افاد بأن صديقه 
بع���ث له »مس���ج« عبر 
الهاتف كتب فيه »هاملرة 
بالسيارة والثانية فيك«، 
ومت رفع اظرف الرصاصات 
من قب���ل االدلة اجلنائية 
ومت االتصال باجلاني الذي 
كان جه���ازه مغلقا وقال 
املجني عليه ان سبب هذه 
املشكلة هي خالف مالي 
حدث قبل اس���بوع ولم 
اتوقع ان يتطور اخلالف 
الى محاولة قتلي«، ومت 

تسجيل قضية.
من جه���ة اخرى، قام 
قطاع األمن العام مبديرية 
أمن محافظ���ة األحمدي 
بحملة تفتيشية واسعة 
ضد مخالفي قانون اإلقامة 

واخلارجني على القانون، 
التي  وكان���ت احلصيلة 
أسفرت عنها احلملة التي 
قامت بها إدارة العمليات 
والدوريات باحملافظة قد 
أس���فرت عن ضبط عدد 
)6( أش���خاص مطلوبني 
كم���ا مت ضبط عدد )22( 
ش���خصا مخالفا »بدون 
إثب���ات وانته���اء إقامة« 
إلى جهة  ومتت إحالتهم 
االختصاص كما مت ضبط 
مركبة مطلوبة على ذمة 
قضية، وإحالة عدد )01( 
مركبات مخالفة إلى كراج 
احلجز، ومت حترير عدد 

)26( مخالفة مرورية.

هاني الظفيري  ٭

قال مدير ادارة العالقات 
العامة لالطفاء املقدم خليل 
االمي���ر ان 7 اش���خاص 
اصيبوا في حريق بناية 
ف���ي منطق���ة الفحيحيل 
بينه���م اطفائي���ان ظهر 
امس مشيرا الى ان اغلب 
االصابات كانت عبارة عن 
اختناق، ومت عالج 12 من 
االختناق، واضاف املقدم 

االمي���ر ان بالغا ورد عن 
حريق في بناية وعليه مت 
توجيه 3 مراكز لالطفاء 
وهي الفيحيحل واملنقف 
ومبارك الكبير، وتبني ان 
هناك 20 شخصا احتجزوا 
ج���راء الدخ���ان الكثيف 
ومنهم اطف���ال حيث مت 
التعام���ل م���ع احلريق 
وتشكيل فريق آخر النقاذ 

احملتجزين ومنهم اطفال 
ومن ثم قام الفنيون من 
الطبية  الط���وارئ  ادارة 
وعددهم 20 فنيا بتقدمي 
االس���عافات، واكد املقدم 
االمير ان وحدة التحقيق 
بدأت ف���ي الوقوف على 

اسباب احلريق.

 ٭محمد الجالهمة 


