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مؤمن المصري
قضت محكمة اجلنح برئاس���ة املستشار 
ضاري النصف ببراءة وافد باكستاني من تهمة 
سرقة مركبة ميلكها مواطن. وتتلخص وقائع 
الدعوى فيما قرر به املدعى في فحوى بالغه إلى 
مخفر شرطة الصليبية بأن السيارة اململوكة له 
قد مت سرقتها وأنه اكتشف واقعة السرقة في 

يوم اجلمعة الساعة الواحدة ظهرا وآخر مرة 
شاهد فيها السيارة كان يوم اخلميس السابق 
على يوم سرقتها الساعة اخلامسة مساء.  ولم 
يتهم الشاكي أحدا في البداية بسرقة السيارة 
ولم يحدد أسماء بعينها ولم يبد شكه في فرد 
معني يكون هو من أقدم على سرقة السيارة 
محل الدعوى. وبسؤاله في فحوى أقواله من 

قبل احملقق عن مش���اهدة أي أشخاص ميكن 
االشتباه بهم أجاب بالنفي، إال أنه عندما أعيد 
فتح احملضر لسؤال الشاكي عن سبب حضوره 
قرر أنه قد حضر إلى املخفر لتسلم سيارته 
حيث أبلغه رجال املباحث بأنه قد مت العثور 
على السيارة محل السرقة وقاموا باالتصال 

عليه وأخبروه بوجود السيارة.

تبرئة باكستاني من سرقة مركبة مواطن

خالل حملة استمرت 10 أيام شملت الجهراء وحولي والفروانية

»الجنائية« و»الرقابة الهاتفية« تصادران 593 كمبيوتر لسرقة االتصاالت

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
أسفرت احلملة التي قام بها رجال املباحث 
اجلنائية وادارة الرقابة الهاتفية بوزارة املواصالت 
عن ضبط 593 جهاز كمبيوتر تستخدم لسرقة 
االتصاالت الدولية في عدد من احملافظات، وقال 
مصدر امني ان احلملة التي انطلقت بتعليمات 
من مدير عام املباحث اجلنائية العميد الشيخ 
علي اليوسف وبالتنسيق مع وزارة املواصالت 
واس���تمرت ملدة 10 ايام شملت أوكار اتصاالت 
ومقاهي انترنت، وش���ملت احلملة محافظات 

اجلهراء وحولي والفروانية.
وأضاف املصدر انه وقبل انطالق احلملة مت 
تشكيل جلنة مشتركة بني ادارتي مكافحة اجلرائم 
االلكترونية باالدارة العامة للمباحث اجلنائية 
والتي يترأسها العقيد عادل السبيعي وادارة 
الرقابة الهاتفية بوزارة املواصالت، حيث لوحظ 
على مقاهي االنترنت في احملافظات الثالث وجود 
كبائن مغلقة بالكامل تشبه غرف النوم، وقيام 

بعض اصحاب املقاهي بتعتيم زجاج محالتها 
باللون االسود ولها مداخل سرية للزبائن، كما 
مت العثور على اجهزة مخبأة في أسقف احملالت 
وكيبالت ممدودة من فوق اس���طح العمارات 
لتغذية تلك احمل���الت املجهولة دون ترخيص 

من اجلهات احلكومية املختلفة.
وقال املصدر ان اجلوالت التفتيشية اسفرت 
عن ضبط 75 مخالفة في محافظة حولي و10 
مخالفات في محافظة اجلهراء و29 مخالفة في 
محافظة الفروانية والتي شملت مجمعات جتارية 
وأسواقا، مقاهي انترنت، مواقع اتصاالت غير 
مشروعة واش���خاصا مخالفني لقانون االقامة 
باالضافة الى عدد من االجهزة التي متت مصادرتها 
في مواقع املتاجرة باالتصاالت غير املشروعة 
والتي بلغت 593 جهاز كمبيوتر واجهزة تلفون 
وساعات توقيت تساعد على اجراء تلك املكاملات 

عن طريق شبكة االنترنت.
واوضح ان االدارة العامة للمباحث اجلنائية 

ال تألو جه���دا في أداء عملها وتطبيق القانون 
باس���تمرار تلك احلم���الت التفتيش���ية على 
باق���ي احملافظات لوضع حد له���ذه املخالفات 
غير القانوني���ة، خاصة فيما يتعلق باجلرائم 
القانون  االلكتروني���ة واالخالقية وتطبي���ق 
على اجلميع دون اس���تثناء واتخاذ االجراءات 
القانونية وفق القنوات الرسمية حفاظا على 

أمن املجتمع.
هذا، وش���ارك من وزارة املواصالت كل من 
رئيس فريق التفتيش بوزارة املواصالت جاسم 
الكندري، ونبيل الياقوت، وعبدالوهاب الصانع، 

ومحمد العلي.
واختتم املصدر حديثه ل���� »األنباء« قائال 
ان هذه احلملة تأتي في اطار احلمالت االمنية 
التي تقوم بها االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
للحفاظ على أمن البالد واستقرارها، وتثبيت 
يد القانون والضرب على ايادي كل من يجترئ 

على القانون أو يحاول خرقه.

اخلليفة متوسطا رجال إدارة العمليات بعد تكرميهم

كبائن مغلقة في أحد محالت اإلنترنت في مخالفة صريحة للقواننياحد رجال الفريق املشترك بني »اجلنائية« والرقابة الهاتفية يعاين أحد محالت االنترنت خالل املداهمات

سرقة اخلطوط الهاتفية من حتت األرضفني تابع للفريق املشترك يقوم بإزالة الكابالت املخالفة

أحد رجال املباحث يعاين متديدات سرقة االتصاالت في أحد احملالت املخالفة

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

 املستشار نصر سالم آل هيد

احملامي عبد احملسن القطان

تأييد براءة المتهمين بقتال القوات الصديقة بأفغانستان

حجز دعوى دكتور جامعي ضد طلبة
بالتزوير لجلسة 22 الجاري

واتفقا معهما على ذلك عن 
الهاتفية  طريق االتصاالت 
بينهم���ا وبني املتهم الثالث 
املتواجد في أفغانستان منذ 

عام 2008.
وقد نسق املتهم الثالث 
للمتهمني األول والثاني السفر 
وأمدهما بأسماء من أعانهما، 

الطلبة  وبع���د مث���ول 
أمام جه���ات التحقيق نفوا 
التزوير  ارتكابهم جلرمية 
الشاكي  وقالوا ان األستاذ 
يكيد لهم باملكائد وأنه أقام 
دعوى أخرى يتهمهم فيها 
بتركيب كامي���رات مراقبة 
ف���ي الكلية وهذا لم يحدث 
إطالقا على حسب ما ذكروا 
في التحقيق وانتهت إدارة 
التحقيقات بحفظ الشكوى 
إال انه لم يرتض ذلك فقدم 
الطلبة هذه الشكوى.  ضد 
وأكد الطلبة املتهمون أنهم 

كما أن املته���م الرابع رتب 
تلك االتصاالت والتي كانت 
جتري من ديوانيته، كما أنه 
عرض عليهما مشاهد ڤيديو 
لعمليات قتالية ومقاتلني 

حلثهما على ذلك.
وبتاري���خ 2009/6/28 
)األول  املتهم���ان  غ���ادر 
والثاني( البالد متوجهني إلى 
أفغانستان عن طريق إيران 
وباكستان بتنسيق من املتهم 
الثالث. إال أنه مت ضبطهما من 
قبل السلطات الباكستانية 
وتس���ليمهما للس���لطات 
الكويتية التي أحالتهما إلى 
جهات االختصاص للتحقيق 
معهم���ا. كانت محكمة أول 
درجة قد قضت بتاريخ 28 
يناير املاضي ببراءة املتهمني 

األربعة.

النماذج  حصلوا على تلك 
القانونية ومن  وفق األطر 

أستاذ في الكلية أيضا.
الطلبة  وحضر دف���اع 
احملام���ي عب���د احملس���ن 
القط���ان وترافع ش���ارحا 
ان  الدع���وى قائال  ظروف 
الواقعة ليس���ت صحيحة 
وان الطلب���ة زج به���م في 
هذه القضية كونهم تخطوا 
الشاكي باحلصول على تلك 
النماذج وهي إلزامية للطلبة 
فاستعانوا بأحد األساتذة 
وشرحوا له تعصب ورفض 
الشاكي وأنه ال يريد إعطاءهم 
النماذج حيث ان املتظلم لم 
يرتض قرار النيابة العامة 
بحفظ الشكوى فطعن أمام 

هيئة احملكمة من القرار.
وأضاف القطان أن ما جاء 
في قرار النيابة أصاب عني 
احلقيقة حيث انها رأت أنه 
ال يوجد شبهة جنائية بحق 
الطلبة وال توجد في الشكوى 
تهمة التزوير. وطلب القطان 
التظلم وتأييد قرار  رفض 

النيابة العامة.

الدائرة اجلزائية  أيدت 
الثانية مبحكمة االستئناف 
أمس برئاسة املستشار نصر 
سالم آل هيد وأمانة سر عادل 
العوضي حكم محكمة أول 
درجة القاضي ببراءة أربعة 
من اإلس���الميني في قضية 
أم���ن الدولة رق���م 2008/5 
املتهمني فيها بارتكاب عمل 
عدائي ض���د دولة أجنبية 

)أفغانستان(.
وتخلص واقعة الدعوى 
فيما شهد به ضابط مباحث 
ب���أن حترياته  الدولة  أمن 
السرية دلت على أن املتهمني 
الثالث والرابع قد غرسا في 
نفس املتهمني األول والثاني 
فكرة السفر إلى أفغانستان 
وزينا لهم���ا محاربة قوات 
التحالف بها وش���جعاهما 

حجزت الدائرة اجلزائية 
العاش���رة باحملكمة الكلية 
أمس برئاسة املستشار عدنان 
اجلاس���ر وأمانة سر سالم 
الوهيبي التظلم املرفوع من 
أحد أساتذة اجلامعة بالهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليم 
ض���د قرار النياب���ة العامة 
التي  بشأن حفظ الشكوى 
رفعها األستاذ ضد سبعة من 
الطلبة جللسة 22 اجلاري 

للحكم.
كان األس���تاذ اجلامعي 
قد قدم شكوى إلى النيابة 
العامة يتهم الطلبة بتزوير 
مناذج التماس إعادة النظر 
في درجة االمتحان النهائي 
للطلبة وذكر الشاكي أن أحد 
األساتذة بالكلية قد تدخل 
إلعطائهم تلك النماذج حيث 
انه ه���و املس���ؤول عنها. 
وأضاف األستاذ في شكواه 
أن الزميل ق���ام بختم تلك 
النماذج وتوقيعها من غير 
علمه األمر الذي دعاه لرفع 
النيابة  أمام  دعوى تزوير 

العامة.

مركز رياض

أتابع وتتابع����ون بصفة 
دورية احلوادث واجلرائم التي 
تقع من أفراد الشرطة، وآخرها 
ما نقلته الصحف األس����بوع 
املاضي عن احلادث الالأخالقي 
الذي ارتكبه عسكري )املباحث( 
مع فتاة كان����ت محتجزة في 
إدارة األحداث بعد أن  نظارة 
راودها عن نفس����ها وواقعها، 
وعقب ذلك ساهم في تهريبها 
بسيارته ضاربا عرض احلائط 
باجلهاز احلساس الذي ينتمي 
إلي����ه، والذي يقع على عاتقه 
حماية الوطن واملواطن السيما 

ان اجلهاز الذي ينتمي إليه هذا العس����كري يعد 
احلصن املنيع وصم����ام األمان للمواطن واملقيم 
على حد سواء، وقد ألقى هذا احلادث بظالله على 
ضرورة إعادة النظر في انتقاء حراس األمن من 
العسكريني سواء أكانوا أفرادا أو ضباطا للعمل 
في هذا اجلهاز احلساس، فهذه الفتاة التي اعتدى 
عليها العسكري ال تتجاوز من العمر ستة عشر 
عاما وبعيدا عن اخلوض في سلوكيات تلك الفتاة 
فال شك أنها ضحية تربية وتنشئة غير سليمة 
وغير سوية، حيث انها س����لكت مسلكا مشينا 
ومعيبا حتى وقعت في براثن الشرك واالنحراف، 
وفور علم إدارة األحداث بهذا الفعل املش����ني من 
قبل عسكري ينتمي إليها وفي أقل من 48 ساعة 
متكن رجال املباحث في إدارة األحداث من ضبط 
الفتاة مختبئة لدى صديق لها في شقته مبنطقة 
حولي، ففور هروبها مبساعدة )العسكري( اتصلت 
بصديقها وأخبرته مبا حدث فأخذها لشقته سالفة 
الذكر وأبلغته مبا فعله عس����كري الشرطة فقام 
بإيوائها مبنزله مع علمه بهروبها من املخفر حيث 
انها كانت محج����وزة في النظارة لوجود قضية 
تغيب ضدها ولم يبال بهروبها بل ساعدها على 
االختفاء من أعني رجال املباحث، واملتابع ملسلك 
عس����كري الداخلية يستبني ان فعله لم يأت من 
فراغ فهو عس����كري أهمل في عمله، وأقدم على 
فعله غير مبال مبا سيسفر عنه ذلك الفعل، فهذا 
العسكري كان منتميا في السابق للجيش ونظرا 
لس����وء سلوكه مت تس����ريحه الرتكابه مخالفات 
سلوكية وبالتالي جلأ إلى دخول سلك الشرطة 
من خالل دورة تنشيطية، ورمبا لعبت الواسطة 
دورها في دخوله لهذا الس����لك احلس����اس وهنا 
يصدق كالمنا بأن التعيني مبوجب الواسطة او 
حسب نظم الكوتا السياسية اكبر خطأ يرتكب 
في الدولة، ويجب التحقيق معه ملعرفة من كان 
وراء دخوله هذا اجلهاز احلساس الن تسريحه 
من جهاز اجليش البد ان يكون له أثر فكيف يكون 
مفصوال من جهاز عسكري ويلتحق بجهاز أخطر 
منه في الدولة، هذا سؤال البد له من إجابة واترك 
إجابته ملا تسفر عنها التحقيقات، كما ان ما فعله 
العسكري ينطوي على اإلخالل اجلسيم بواجبات 

وظيفته فضال عن أن فعله يقع 
حتت طائلة ن����ص املادة 129 
من قان����ون اجلزاء ألنه تعمد 
متكني الفتاة من الهرب، كونه 
مكلفا بحراستها وقد افردت لهذا 
الفعل عقوبة هي احلبس مدة ال 
جتاوز سبع سنوات فضال عن 
معاقبته بتهمة املواقعة لفتاة 
الواحدة والعشرين  لم تبلغ 
من عمرها باحليلة عمال باملادة 
التي  1/186 من قانون اجلزاء 
نصت عل����ى عقوبة تصل في 
اشد أوضاعها الى اإلعدام، اما 
الفتاة فهي )حدث( عمال  عن 
بالقانون 3 لسنة 83 في شأن األحداث لعدم بلوغها 
سن الثامنة عشرة وهي من املعرضني لالنحراف 
عمال باملادة األولى فقرة )أ( من القانون س����الف 
الذكر، وأما عن املوقف القانوني بالنسبة لهروبها 
من نظارة االحداث فيضعها حتت طائلة العقوبة 
باملادة 14 من القانون سالف الذكر فقرة )ب( والتي 
جاء نصها »اذا ارتك����ب احلدث جرمية عقوبتها 
احلبس املؤقت حكم القاضي عليه باحلبس مدة 
ال جت����اوز نصف احلد األقص����ى املقرر قانونا«، 
وملا كان قانون اجلزاء في مادته )128( اخلاصة 
بالهروب يقرر عقوبة احلبس التي ال جتاوز سنة 
فان العقوبة الواجبة التطبيق على تلك الفتاة هي 
احلبس الذي ال تتجاوز مدته س����تة اشهر اال انه 
يجوز للقاضي عمال باملادة 16 من قانون األحداث 
بدال من ان يوقع العقوبة املقررة باملادة 14 فقرة 
)ب( سالفة الذكر ان يتخذ في شأن الفتاة التدابير 
املنصوص عليها في املادة السادسة في فقراتها 
)ج، د، ه�����( وهي االختب����ار القضائي او االيداع 

باملؤسسة او االيداع في مأوى عالجي.
كذلك ال يفوتنا أن نشير الى معاقبة صديق 
الفتاة الذي أخفاها مع علمه بهروبها عمال باملادة 132 
من قانون اجلزاء، كما ان ما فعله العسكري يضعه 
حتت جملة جرائم ينتظمها سلوك إجرامي واحد 
فيعاقب عليها بعقوبة اجلرمية األشد عمال باملادة 
1/84 من قانون اجلزاء وغالبا ما تكون العقوبة مع 
مثل هؤالء مشددة وذلك ملا لهذا الفعل من خطورة 
إجرامية فضال عن ان من ارتكبها منوطة به أمانة 
هي حماية املواطن وأمن الدولة التي ينتمي إليها 
وليس العبث بها وارتكاب احملظورات. ومن هنا 
دع����ت احلاجة مجددا الى اعادة النظر في كيفية 
اختيار افراد الشرطة وهم املؤمتنون على أرواح 
وأعراض البشر والدولة، وان تبعد املجامالت في 
التعيني واحملاسبة في هذا اجلهاز احلساس وال 
ندخله ضمن حسابات االرضاءات السياسية الن 
س����المة أي دولة ورقيها مرتبطان بسالمة أمنها 
وأمانها، وفي اخلتام ال يسعني اال ان أتضرع الى 
املولى عز وجل سائال اياه ان يدمي على الكويت 
نعمة األمن واألمان في ظل قيادة والدنا صاحب 

السمو األمير حفظه اهلل ورعاه.

تهريب عسكري لفتاة متغيبة من »الجنائية«
لن يفقدنا ثقتنا بجهاز الشرطة

بقلم: المحامي رياض الصانع

مختار العارضية أشاد بجولة الخالد

الهيفي: زيارة وزير الداخلية 
المفاجئة أعطت حافزًا للموظفين

بعد ضبطهم 75 كيلو حشيش و60 ألف حبة

م المقدم الهزيم  الخليفة يكرِّ
ورجال إدارة »العمليات«

قام مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد الشيخ 
احمد اخلليفة بتكرمي ادارة العمليات بقيادة املقدم محمد الهزمي 

ومساعده.
وقد اشاد بهم في ضبطياتهم األخيرة املتمثلة في ضبط 75 
كيلو حشيش و60 الف حبة و1400 بطل وسكي واكد انه دوما 
سيحرص على ابنائه املثابرين وقد شكر مدير إدارة العمليات 
املقدم محمد الهزمي الش���يخ احمد اخلليف���ة على دعمه ألبنائه 

رجال املكافحة.

قال مختار منطقة العارضية 
عبداهلل براك الهيفي ان زيارة 
وزير الداخلية الش���يخ جابر 
اخلالد صباح أمس ملقر خدمة 
املواطن في منطقة العارضية 
حققت أبع���ادا وأهدافا عديدة 
منها وقوف���ه على احتياجات 
العاملني  املواطنني واملوظفني 

في هذا املركز.
واض���اف الهيفي ان زيارة 
املفاجئة خير  الداخلية  وزير 
دلي���ل عل���ى تواص���ل أعلى 
القي���ادات في وزارة الداخلية 
مع جميع العاملني في جميع 
إدارات الوزارة املختلفة وهو ما 
يدفع عجلة العطاء والتطوير 
والتقدم في جميع اإلدارات إذا ما 
استشعر موظفوها بأن قيادات 
الوزارة ال تضع احلواجز فيما 
العاملني للوقوف  بينها وبني 
عل���ى طبيعة العم���ل وآليته 
التي باتت هدفا مشتركا لدى 

اجلميع.
وتاب���ع ان ح���رص وزير 

الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
ومتابعته الدقيقة لكل مجريات 
العم���ل واس���تماعه جلميع 
مالحظات املوظفني واملراجعني 
على حد السواء ظهر جليا خالل 
املفاجئة صباح أمس  زيارته 
والتي نضع أمامها كل الشكر 
والتقدير للوزير الشيخ جابر 
اخلالد على هذه الزيارة التي 

انتظرناها طويال.

عبداهلل الهيفي


