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املستشار بن ناجي: »االستئناف« فصلت بـ 92.9% من الدعاوى 
خالل العام القضائي املنصرم.. واألحكام تصدر في غضون شهرين

عبدالكرمي أحمد

املجلــس  عضــو  كشــف 
األعلى للقضاء ورئيس محكمة 
االستئناف املستشار محمد بن 
ناجي، عن أن محكمة االستئناف 
فصلت خالل العــام القضائي 
املنصــرم ٢٠١٩/٢٠١8 بنســبة 
٩٢.٩% من الدعاوى التي تلقتها، 
مشددا على أنها حريصة على 
سرعة البت في القضايا وعدم 
تعطيل مصالح املتقاضني، إلى 
جانب تطلعها إلى رفع نسبة 
اإلجناز في املواسم القضائية 
املقبلــة. وأوضــح بــن ناجي 
لـ»األنباء« أن املتقاضني باتوا 
يحصلــون علــى أحكامهم في 
محكمة االستئناف خالل شهر 
إلى شهرين بعدما كانت الدعاوى 
سابقا تدخل احملكمة وال تخرج 
أحيانا، مشيراً إلى أن احملكمة 
طبقت استراتيجية كاملة مدتها 
خمــس ســنوات وبــدأت قبل 
عامني، بحيث تقوم على حتفيز 
رجال القضــاء والتركيز على 
ســرعة إجناز الدعاوى وعدم 

تأخير الفصل فيها.
الــى أن محكمــة  ولفــت 
االستئناف قيدت خالل الفترة 
من ١ ســبتمبر ٢٠١8 حتى 3١ 
يوليو ٢٠١٩، عدد 36٠٩٢ دعوى 
ونظرت ٤١5١٤ دعوى وفصلت 
في 3855٢ دعوى بنسبة إجناز 

وصلت إلى ٩٢.٩%.
ولفــت إلــى أن محافظــة 
العاصمــة هــي األعلــى بعدد 
القضايــا حيث قيــدت خالل 
الفترة املشار إليها ٢35١١ دعوى 
ونظرت ٢773٤ دعوى وفصلت 
في ٢5٢٢٩ دعوى بنسبة ٩١%، 
فيما تعد محافظة اجلهراء األقل 

الفترة املذكورة، ١٠٤٢٢ دعوى 
ونظرت ١٢٤7٢ دعوى وفصلت 
في ١٠88٤ دعوى بنسبة تصل 
إلى 87.3%. وأوضح أن دائرة 
»جتاري« في محكمة استئناف 
العاصمــة قيدت خالل الفترة 
املذكورة 733١ دعوى ونظرت 
8555 دعوى وفصلت في 7٤8٢ 
دعوى بنسبة 87.5%، أما دائرة 
»جتاري مدني حكومة« فقيدت 
367٢ دعــوى ونظــرت 3٩٠7 
دعوى وفصلت في 3٤65 دعوى 

بنسبة 88.7.

دعوى ونظــرت ٢6٢٢ دعوى 
وفصلــت فــي ٢٤87 دعــوى 
بنسبة ٩٤.٩%، أما دائرة »إداري 
طعون موظفني« فقيدت ٢388 
دعوى ونظــرت 35٢7 دعوى 
وفصلــت فــي 3١3٠ دعــوى 
بنسبة 88.7%. وأفاد بأن دائرة 
»جزائي« في محكمة استئناف 
العاصمــة قيدت 3٢٠٤ دعوى 
ونظرت 3٩37 دعوى وفصلت 
في 3٩١٩ دعوى بنسبة 5.٩٩%، 
فــي حني قيــدت دائرة »جنح 
ومخالفات البلدية« ١٢٢٤ دعوى 

وبــني بن ناجــي أن دائرة 
»عمالي« في محكمة استئناف 
العاصمــة قيدت ٢737 دعوى 
ونظرت 3٢7٠ دعوى وفصلت 
في ٢٩٤5 دعوى بنسبة ٩٠.١%، 
أما دائــرة »إيجارات« فقيدت 
٤3٠ دعوى ونظرت 5١3 دعوى 
وفصلت في ٤8٤ دعوى بنسبة 

.%٩٤.3
ولفت إلى أن دائرة »إداري 
طعون أفراد وعقود« في محكمة 
اســتئناف العاصمــة فقيدت 
خالل الفترة املشار إليها ٢35٠ 

ونظرت ١١77 دعوى وفصلت 
في ١١٤5 دعوى بنسبة ٩7.3%، 
أما دائرة »أسواق املال وهيكلة 
الشركات« فقيدت ١75 دعوى 
ونظرت ٢٢6 دعوى وفصلت 
في ١7٢ دعوى بنسبة ١.%76.

وتوجه بن ناجي بالشكر 
لرجال القضاء أعضاء احملكمة 
وإلدارة كتاب احملكمة برئاسة 
مدير اإلدارة يوسف الفيلكاوي، 
جلهودهم التي ساهمت بسرعة 
إجناز العمــل وحرصهم على 
عدم تعطيل مصالح املتقاضني.

رئيس احملكمة كشف لـ »األنباء« عن إستراتيجية مدتها 5 سنوات تهدف إلى سرعة البت في القضايا وعدم تعطيل مصالح املتقاضني
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بتداول الدعاوى، حيث قيدت 
احملكمــة ٢67 دعوى ونظرت 
٢8١ دعــوى وفصلت في ١5٤ 

دعوى بنسبة 8.%5٤.
وأشــار بن ناجــي إلى أن 
محكمتي االستئناف واألسرة 
قيدتا معا خالل الفترة املشار 
إليها، ٤6٤75 دعوى ونظرت 
53٩٤5 دعــوى وفصلــت في 
٤٩٤36 دعوى بنسبة 6.٩١%.

وذكــر أن دوائــر األســرة 
فــي  االســتئناف  مبحكمــة 
احملافظات الست قيدت خالل 

»العاصمـة« احملافظـة األعـلى بتـداول القضايـا بـ 27734 دعـوى.. و»اجلهـراء« األقـل بـ 281 قضية
احملكمة نظرت 41514 دعوى حكمت في 38552 منها .. وتتطلع لرفع نسبة اإلجناز في املواسم املقبلة

»استئناف األسـرة« في احملافظـات الست نظرت 12472 دعوى وفصلـت بـ 10884 بنسبـة %87.3

إحصائية بدعاوى محكمة االستئناف 
من 2018/9/1 حتى 2019/7/31

النسبة %املفصولاملنظوراملقيداحملكمة
36٠٩٢٤١5١٤3855٢٩٢.٩االستئناف

٤6٤7553٩٤5٤٩٤36٩١.6االستئناف واألسرة

 إحصائية بقضايا محكمة االستئناف في احملافظات الست 
خالل املوسم القضائي املنصرم

النسبة %املفصولاملنظوراملقيداحملكمة
٢35١١٢773٤٢5٢٢٩٩١.٠العاصمة
١3٤5١7١٢١8٠١١٠5.٢حولي

١76١١858١856٩٩.٩األحمدي
٩٢٠8٩٩٢٩٩5١٢٩5.8الفروانية
٢67٢8١١5٤5٤.8اجلهراء
36٠٩٢٤١5١٤3855٢٩٢.٩املجموع

إحصائية بدعاوى محكمة استئناف العاصمة 
خالل املوسم القضائي املاضي

النسبة %املفصولاملنظوراملقيدنوع الدائرة
733١855578٤٢87.5جتاري

367٢3٩٠73٤6588.7جتاري مدني حكومة
٢7373٢7٠٢٩٤5٩٠.١عمالي

٤3٠5١3٤8٤٩٤.3إيجارات
٢35٠٢6٢٢٢٤87٩٤.٩إداري طعون أفراد وعقود
٢38835٢73١3٠88.7إداري طعون موظفني

3٢٠٤3٩373٩١٩٩٩.5جزائي
١٢٢٤١١77١١٤5٩7.3جنح ومخالفات البلدية
١75٢٢6١7٢76.١أسواق املال وهيكلة الشركات

٢35١١٢773٤٢5٢٢٩٩١.٠املجموع

 إحصائية بقضايا محكمة استئناف األسرة 
من 2018/9/1 حتى 2019/7/31

النسبة %املفصولاملنظوراملقيداحملكمة
٢١3٢٢7٠8١٩3٢7١.3العاصمة
٢٤76٢7٢8٢٤67٩٠.٤حولي

١٤73١83٩١5٩٩86.٩االحمدي
٢٠87٢3٩5٢٢7١٩٤.8الفروانية

١٠١7١٤56١٢3٢8٤.6مبارك الكبير
١٢37١3٤6١383١٠٢.7اجلهراء
١٠٤٢٢١٢٤7٢١٠88٤87.3املجموع

ملشاهدة الڤيديو

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

إحالة شيخ إلى »األدلة« في قضية اإلساءة إلى املقدم الراشد
أمــرت نيابــة شــؤون اإلعــالم 
واملعلومات والنشــر، أمــس بحجز 
شــيخ على أن يعرض عليها مجددا 
اليوم الستكمال التحقيق معه بقضية 
اإلســاءة هاتفيــا إلــى ضابط قســم 
املركبات بإدارة مرور العاصمة املقدم 
صالح الراشد لعدم االمتثال له بتمرير 
معاملة مرورية غير قانونية. واشتمل 
قــرار النيابة على إحالــة املتهم إلى 
إدارة األدلة اجلنائية لفحص الصوت 
الوارد في التسجيل الصوتي املنتشر 

على وســائل التواصل، وبيان مدى 
تطابقــه مع صوت املتهم بعدما أنكر 
خالل التحقيق صلته بالصوت الوارد 

في التسجيل.
وعلمت »األنباء« أن املتهم أنكر أمام 
وكيل النيابة تهما عدة تتعلق بتهديد 
موظف عام حلمله على اتخاذ إجراءات 
مخالفة للقانون، والسب والقذف عبر 
الشبكة العنكبوتية وإساءة استعمال 
الهاتف، مؤكدا أن الصوت الوارد في 

التسجيل ليس بصوته.

وذكر مصدر أن املتهم أنكر أيضا 
الواقعــة التي تبينها األوراق في أنه 
أرســل مندوبــه لتخليــص معاملــة 
حتويل مركبة إلى شركته وملا رفض 
املقدم الراشد تخليص املعاملة لكون 
املندوب ال يحمل صفة قانونية، قام 
األخير باالتصال باملتهم وأعطى هاتفه 
للضابط الذي رفض محادثة أحد وأصر 
على إحضار البائع واملشتري لتخليص 
املعاملة أو إحضار توكيل رسمي يخول 

املوكل بعملية البيع والشراء.

لبيان مدى تطابق صوته مع املقطع املنتشر على وسائل التواصل

احملامي الكفيفة: اتهام موكلي باالجتار في املخدرات ال يستند إلى أدلة مقبولة

»االستئناف«: عدم جدية التحريات مينح البراءة حملكوم بـ 15 عاماً
ألغت الدائرة اجلزائية مبحكمة االستئناف 
حكم أول درجة باحلبس ١5 ســنة مع الشغل 
والنفاذ ملتهــم بحيازة مواد مخدرة ومؤثرات 
عقلية بقصد االجتار، وقضت مجددا ببراءته 
من االتهام رغم شــهادة ضابط إدارة مكافحة 
املخدرات بصحة ما أسند إليه من اتهام. وذكرت 
هيئة احملكمة في حكمها أنها بعد أن محصت 
واقعة الدعوى واألدلة التي ركنت عليها النيابة 
العامة ووازنت بينها وبني دفاع املتهم، فإنها 
ال تطمئــن لهذه األدلة ويســايرها الشــك في 
صحتها، وال يغير من عقيدتها ما جاء بتحريات 

املباحث. وشهدت جلسات محكمة االستئناف 
حضور احملامي د.خالد الكفيفة بصفته وكيال 
عن املتهم، حيث طعن بحكم أول درجة دافعا 
بانتفاء قصد االجتار لدى موكله وعدم صحة 
ومعقولية إسناد االتهام إليه، فضال عن دفعه 
بعــدم جدية التحريات. وشــدد الكفيفة على 
وجوب استناد االتهام إلى أدلة مقبولة تتوافق 
مــع الواقع والقانون، بحيث يكون لها أصلها 
الثابت باألوراق، إلى جانب أن تكون التحريات 
جدية وحقيقية وال تعتمد على املصادر السرية 

احملامي د.خالد الكفيفةالتي غالبا ما تكون غير جديرة بالثقة.

»املرور«: ضبط مركبة مستهترة من أصل ٦ في »القصر«

أحمد خميس

اكد مصدر امني ان ادارة 
مــرور محافظــة اجلهراء 
تعاملــت اول مــن امــس 
مع بالغ ورد اليها بشــأن 
جتمــع نحــو 6 ســيارات 
وقيام قائديها واغلبهم من 
الشــباب بأعمال استهتار 
ورعونــة معرضني حياة 

اآلخرين للخطر.
وقال املصدر لـ »األنباء«: 
فور تلقي مــرور اجلهراء 
بالغــا باالســتهتار الــذي 

شــهدته منطقة القصر في 
الثالثة من عصر الســبت 
املاضــي، مت توجيــه عدة 
دوريــات وجــرى ضبــط 
مركبة من بني املركبات التي 
كانت متارس االستعراض 

فيما هرب قائدها.
واشــار املصدر الى ان 
املركبات املشــاركة  بقيــة 
في االستهتار جار متابعتها 
وذلك بعــد التقاط مقاطع 
لها ثم نشرها في عدد من 
وسائل التواصل االجتماعي.
كمــا متكن رجــال أمن 

ضبــط  مــن  األحمــدي 
مســتهترين فــي منطقــة 

الوفرة أول من أمس.
وروى مصدر مطلع أنه 
ورد بالغ إلى غرفة عمليات 
وزارة الداخليــة، وهرعت 
الدوريــات  الفــور  علــى 
األمنيــة إلى موقــع البالغ 
وعنــد وصولهم قام رجال 
األمن بضبط املستهترين 
جهــة  إلــى  وإحالتهــم 
االختصاص نظرا لتعريض 
حياتهــم وحيــاة اآلخرين 

للخطر.

ضبط مستهترين في الوفرة  وإحالتهم إلى جهة االختصاص بتهمة تعريض حياة اآلخرين للخطر

احدى املركبات املستهترة ويبدو العشرات من املتابعني في اجلانب اآلخر»الداخلية« حددت املركبات وجار ضبطها ملشاهدة الڤيديو

ب تهمة غسيل أموال تنتظر عراقيًا هرَّ
350 ألف دوالر.. وصل براً من منفذ العبدلي

أخفى العملة اخلضراء في علبة مسحوق

الدوالرات بعد اخراجها من علبة مسحوق الغسيل

سعود عبدالعزيز

وجــه مدير عام اإلدارة العامة للجمارك املستشــار جمال 
اجلــالوي بإحالة وافد عراقــي إلــى اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائيــة، وذلك للتحقيــق معه في قضية تتعلق بغســيل 
أموال على األرجح، وجاءت إحالة العراقي الى أجهزة وزارة 
الداخلية على خلفية ضبط 35٠ ألف دوالر أميركي بحوزته.

هذا، ولم يبرر الوافد األســباب التي دعته الى تهريب هذا 
املبلغ الكبير ومصدره لرجال جمرك العبدلي الذين أوقفوه أول 
من أمس. وبحسب مصدر في اجلمارك، فإن أحد املفتشني في 
جمرك العبدلي اشتبه في تصرفات وافد عراقي قدم على منت 
مركبة رباعية الدفع من موطنه، حيث اعتقد املفتش اجلمركي 
أن العراقي رمبا تكون بحوزته مواد مخدرة، وعليه قام بإنزال 
الراكب ومترير ســيارته على أجهزة األشــعة ملا حتتويه من 
أغراض، وكانت املفاجأة أن أجهزة األشــعة كشفت عن كثافة 
غير طبيعية في مسحوق مخصص لغسيل املالبس، وبفتح 
العلبة تبني أن بداخلها مبلغ 35٠ ألف دوالر أميركي، وأضاف 
املصدر: على الفور مت التحفظ على املبلغ وإخطار مدير عام 
اجلمــارك، والذي وجه بعمل محضــر ضبط جمركي وإحالة 

ملف القضية إلى الداخلية.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت


