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عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»االستئناف« تبرئ مواطنين وخليجيين و»بدون« وعراقيًا 
حوكموا بمحاولة القيام بعمل عدائي ضد دولة صديقة

مد أجل الحكم في قضية 9 »بدون« 
اتهموا بقتل شخص دهسًا بسيارة

..والحكم بسجن شخصين »بدون« 3 سنوات 
في قضية الجهاد بأفغانستان

وقض����ت الدائرة اجلزائية الثانية عش����رة 
باحملكمة الكلية برئاسة املستشار عادل الهويدي 
وأمانة سر وليد منصور بحبس اثنني من فئة 
البدون ثالث سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية 
أمن دولة اتهمتهم النيابة العامة فيها بالقيام 
بعمل عدائي ضد دولة أجنبية )أفغانس����تان( 
مما يعرض دولة الكويت خلطر احلرب أو قطع 
العالقات السياسية معها، وأمرت احملكمة بإبعاد 

املتهمني عن البالد عقب تنفيذ العقوبة.
وتخلص واقعة الدعوى فيما شهد به ضابط 
مباحث أمن الدولة بأن حترياته السرية دلت 
على قي����ام املتهم األول مبغادرة دولة الكويت 
بتاريخ 2007/11/4 متوجها إلى إيران ومنها إلى 

أفغانس����تان حيث التحق بدورة عسكرية بها 
ملدة أربعني يوما تدرب خاللها على اس����تعمال 
األسلحة والذخيرة وتلقي الفنون القتالية.مضيفا 
أن ذل����ك جاء بعد أن غ����رس املتهم الثاني فيه 
فكرة السفر إليها للجهاد. ونسق له ذلك وأمده 
باملال الالزم لذلك. وأنه بتاريخ 2009/11/29 مت 
ضبط املتهم األول عقب وصوله لدولة الكويت 
لصدور أمر باحلبس الغيابي ضده في القضية 
رقم 2009/21 جنايات أمن الدولة. ومبواجهته 
بالتحريات أقر بارت����كاب الواقعة كما اعترف 
بذلك أمام النيابة العامة.يذكر أن املتهم الثاني 
لم ميثل أمام احملكمة أو أمام جهات التحقيق، 

فقضت احملكمة بحبسه غيابيا.

الدائ���رة اجلزائية  ألغت 
األولى مبحكمة االس���تئناف 
أمس برئاسة املستشار صالح 
املريشد وأمانة سر عبداهلل 
الزير حكم أول درجة القاضي 
بحبس س���تة إسالميني ملدة 
ثالث س���نوات كانت النيابة 
العامة قد اتهمتهم باجلهاد في 
قضية أمن الدولة رقم 2009/6 

وقضت ببراءتهم.
وعقب صدور احلكم صرح 
دفاع أحد املتهمني احملام��ي 
ل� »األنباء«  الوهيبي  مبارك 
بأنه يشكر القضاء الكويتي 
الع���ادل على قضائ���ه بهذا 
احلك���م. ونؤك���د أيضا على 

الدائ����رة اجلزائية  مددت 
مبحكم����ة االس����تئناف أمس 
برئاس����ة املستش����ار محمد 
بوصليب وأمانة س����ر فارس 
القضاب أجل احلكم في الدعوى 
املرفوعة م����ن النيابة العامة 
ضد تسعة أشخاص من غير 
محددي اجلنس����ية واملتهمني 
بقتل ش����خص والشروع في 
قتل آخر جللسة 26 اجلاري 
للحكم.تتلخص الواقعة فيما 
ش����هد به املجني عليه الثاني 
)ع.ن.( بأنه في مس����اء يوم 
2007/12/24 توجه إلى مسكن 
ابن عمه )املجني عليه األول( 
وكان معهما عدد من أصدقائهما 
وحتدثوا بشأن رغبة املتهمني 
في االعتداء على شقيق أحدهم 
بالضرب.وبخروجهم إلى ساحة 
ترابية مقابلة ملدرسة الصليبية 

سالمة املوقف القانوني ملوكلنا 
وعدم تواف���ر أي أدلة مادية 
من ش���أنها أن تدينه بالتهم 

� بنني حض����رت مركبة نوع 
س����وبربان وترجل منها اثنا 
عشر ش����خصا حاملني معهم 
أسلحة بيضاء وقطع حديدية، 
ففر الشاهد ومن معه هاربني إال 
أن قائد املركبة )املتهم األول( 
تتبعهم وصدمه بقصد قتله 

املوجهة إليه.
الدائ���رة اجلزائية  كانت 
الكلي���ة بتاريخ  باحملكم���ة 
2009/9/30 قد قضت بحبس 
املتهمني الستة ثالث سنوات 
مع الشغل وأمرت بكفالة 300 
د.ك. لكل متهم لوقف النفاذ.
العامة قد  النيابة  وكانت 
أسندت للمتهمني »مواطنني 
اثن���ني وخليجي���ني وبدون 
القيام بعمل  وعراقي« تهمة 
عدائي ضد دولة أجنبية والذي 
من ش���أنه تعريض الكويت 
لقطع العالقات الديبلوماسية 
مع تل���ك الدول���ة مما يضر 

بوضعها السياسي.

فأحدث إصابته بقدمه اليسرى 
الواردة بالتقرير الطبي، كما 
قام شخص آخر بضربه ببايب 
حديدي على رأس����ه فأحدث 

إصابته الواردة بالتقرير.
وفي تلك اللحظة اجته املتهم 
األول ناحية املجني عليه األول 
وصدمه مبقدمة السيارة فسقط 
أرضا وحدثت به اإلصابات التي 
أودت بحياته والواردة بتقرير 
الطب الشرعي. وأنهى الشاهد 
أقواله بأن قصد املتهم من ذلك 

هو قتل املجني عليهما.
كانت محكمة أول درجة قد 
قضت بحبس املتهم األول ملدة 
عشر سنوات مع الشغل والنفاذ 
وحبس املتهمني من الثاني إلى 
الثامن ملدة أربع س����نوات مع 
الشغل والنفاذ وذلك عن التهم 

املسندة إليهم.

مبارك الوهيبي 

املستشار محمد بوصليب

حريق يلتهم مكاتب أساتذة في »التجاري«
وإصابة رجل إطفاء في حريق منزل بالصباحية

 محمد الدشيش
التهم حريق نشب في املعهد التجاري في منطقة 
حولي امس 5 مكاتب الساتذة في املعهد دون ان يسفر 
عن اي خسائر بشرية أو اصابات، ووفق مصدر امني 
فان احلريق اندلع في نحو الس���اعة ال� 6 من مساء 
امس، وقد توجه رجال مركز اطفاء الساملية الى موقع 
احلريق ومتكنوا من اخماده والسيطرة عليه في وقت 

قياسي، وجار التحقيق في اسباب احلريق.
من جهة اخ���رى، أصيب وكيل عريف من مركز 
اطفاء املنقف اثر حريق منزل في منطقة الصباحية 
ق1 وقال مصدر امن���ي ان احلريق اندلع يوم امس 

واسفر عن تلفيات شديدة في املنزل.

على صعي���د ذي صلة، ورد الى عمليات وزارة 
الداخلية بالغ بان���دالع حريق في مزرعة مبنطقة 
الوفرة حيث سارع رجال إطفاء ميناء عبداهلل إلى 
إخم���اد احلريق ولدى وصوله���م تبني ان صاحب 
املزرعة قد س���يطر على ألس���نة اللهب كما سيطر 
رجال اطفاء اجلهراء على حريق في سكراب امغرة 
اندلع في مخزن للحديد. وإلى منطقة الزور حيث 
وقع حريق منزل في وسط سوق الزور وتعامل مع 
احلريق مركز إطفاء الزور ومتكنوا من الس���يطرة 
على حريق املنزل واحليلولة دون امتداد ألس���نة 
اللهب الى منازل اخرى مجاورة، ولم يخلف احلريق 

اضرارا بشرية.

تجمهروا أمام كلية 
للبنات واعتدوا 
على رجال األمن

ضبط 15 سيارة مطلوبة
في حملة شنها رجال أمن األحمدي

 عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة
واصل رجال أمن االحمدي 
بقي���ادة العمي���د عبدالفتاح 
العلي حملتهم الس���تهداف 
املستهترين، حيث مت ضبط 
نحو 15 مركبة مطلوبة ألمن 
االحم���دي على ذم���ة قضايا 

ومخالفات مرورية.
أمني ان  وق���ال مص���در 
معلومات وردت الى مدير أمن 
االحمدي عن وجود مركبات 
مطلوبة منذ اشهر على ذمة 
مخالفات استهتار ورعونة، 
حيث مت جتهيز قوة ومداهمة 

اسطبالت في منطقة ميناء عبداهلل تتواجد بداخلها هذه السيارات، 
ومت ضبط 15 سيارة.

وتبني ان بعضا من هذه الس���يارات مسقطة في املرور، مبعنى 
ان هذه الس���يارات ال سجالت لها في قطاع املرور، وجار اتخاذ ما 

يلزم بشأن أصحاب هذه املركبات.

 محمد الدشيش
احيل وافد عربي الى ادارة 
أمن الدول����ة وذلك في اعقاب 
ح����ادث تصادم ب����ني مركبته 
ومركبة تقودها مواطنة، وقال 
مصدر امني ان الوافد العربي 
وبعد ان ترجل من س����يارته 
اثر احلادث والذي كان بسيطا 
تلفظ بألفاظ غير الئقة جتاه 
املواطنة، واضاف املصدر ان 
املواطنة لم تبلغ رجال املرور 
الذين حضروا بع����د االبالغ 
عن احلادثة بتعرضها للسب 
والق����ذف غير ان الوافد ما ان 
ش����اهد رجال املرور حتى بدأ 
وصلة السباب وبلغ به االمر 
التعرض لرموز الدولة بشكل 
ميث����ل مساس����ا يعاقب عليه 
القانون وعليه احيل بقضية 
أمن دولة ال����ى االدارة العامة 
ألمن الدول����ة وذلك للتحقيق 
معه حول ما تلف����ظ به امام 
رجال امل����رور وامام املواطنة 
وسط الش����ارع، كما سجلت 
ضده قضية تصادم واحيلت 

للمخفر.

مركز رياض

اجلرمية هي كل فعل منعه 
القانون بنص صريح منشور 
وذكرت له عقوبة، ومن محاسن 
هذه النظرة ان املمنوعات � اي 
اجلرائم � تنفرد بفعل السلطة 
العامة وحده����ا، وتعطيها هذا 
الوصف من خالل نظرتها الى 
متطلبات املجتمع ومشاعره، 
ومب����ا ان املجتمع يتطور دوما 
فإن تطوره وتغيره اديا الى تغير 
طبيعة اجلرمية وذلك تبعا لتغير 
تركيبة السكان، اال ان املتتبع 
للجرائم املرتكبة يستبني ظهور 
امناط من اجلرائم تعتبر دخيلة 

على مجتمعنا، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما سبب 
ذلك؟ االجابة هي تغير التركيبة السكانية في دولتنا 
ودخول اجن����اس وهم وافدون للبالد دخلوا البالد 
عن طريق سماسرة االقامات وفور دخولهم للبالد 
ال يجدون العمل املناس����ب، فيس����عون في االرض 
فسادا مستبيحني ارتكاب اجلرمية للحصول على 
الربح الس����ريع والفوري، االمر الذي يوقعهم في 
براثن اجلرمية، وقد قرأت في الصحف اليومية عن 
ضبط شاب غير محدد اجلنسية وبحوزته كمية من 
النحاس متت سرقتها من مرافق حيوية في الدولة 
ومنها معدات تخص احملوالت الكهربائية من باطن 
االرض، وق����در ثمن النحاس املضبوط بأكثر من 5 
آالف دينار، فضال عن ضبط ش����خص غير كويتي 
يقود سيارة في محافظة اجلهراء وبداخلها مسروقات 
عبارة عن وايرات نحاسية سرقت من اعمدة خشبية 
وذلك عن طريق الكس����ر وكذلك 7 محوالت مغلقة 
وكتاوت خارجي، 200 امبير، وعدد 7 سويتشات، 
وهذه املس����روقات متت سرقتها من مرافق حيوية 
في الدولة وغالبا من يقوم بهذه السرقات بصورة 
مباشرة هم العمالة اآلسيوية، وبعد جتميعها يعاد 
بيعها لشركاء آخرين من جنسيات اخرى، فضال عن 
ضبط ثالثة اشخاص غير كويتيني ينتحلون صفة 
ضبط املباحث في مناطق مثل خيطان والفروانية 
واجلليب يستوقفون املارة ويستفسرون عن الهوية 
اخلاصة بهم ويقومون باالكراه بسرقة ما معهم من 
نقود، وباخضاع هؤالء االشخاص للتحقيق اعترفوا 
بارتكابهم 25 قضية خالل ستة اشهر، واملتتبع لهذه 
اجلرائم يجدها جرائم دخيلة على مجتمعنا، لم تكن 
موجودة من قبل، وان سبب وجودها نزوح الوافدين 

الى البالد للس����عي والعمل، اال 
انهم يجدون ضالتهم في اجلرمية 
لكسب املال احلرام، بل ان هناك 
س����ببا آخر لهذه اجلرائم وهو 
انتشار جتار االقامة في البالد 
وبيعهم لالقامات مببالغ طائلة 
لوافدين، وعقب وصولهم للبالد 
ال يجدون عمال يرتزقون منه وال 
يجدون سبيال للعيش اال ارتكاب 
اجلرائم، وال شك ان تلك اجلرائم 
تلقي بظاللها على جهاز الشرطة 
وهو العني الس����اهرة على امن 
الوطن بضرورة اليقظة حتى 
تضرب بيد من حديد على كل 
من تس����ول له نفسه ارتكاب هذه اجلرائم الدخيلة 
على مجتمعنا والتي ال تنطلي على شعب الكويت 
الذي تنتظمه بيئات عريقة حتترم القانون وتطبقه 
على نفسها، وهذه اجلرائم املرتكبة تضع مرتكبيها 
حتت طائلة قانون اجلزاء الكويتي، فسرقة املال العام 
جرمية مؤثمة باملادة 221 فقرة رابعا وخامسا، من 
قانون اجلزاء تأسيسا على ان السرقة وقعت على 
شيء مودع في محل مملوك للدولة وحتوزه )وهي 
الكيبالت واحملوالت الكهربائية والنحاس(، فضال 
عن معاقبتهم باملادة 226 من قانون اجلزاء تأسيسا 
على ان الس����لب وقع ليال في الطريق العام وذلك 
حسب ضبط اجلناة وهم مستوقفون وافدا آسيويا 
وقد انتحلوا صفة ضباط املباحث وقاموا باالكراه 
بسرقة حافظة نقوده، فضال عن تعدد اجلناة وهم 
اكثر من فاعل وحاملني اسلحة ظاهرة، وهذه املادة 
تصل العقوبة فيها الى احلبس ما ال يجاوز خمس 
عشرة سنة � وال يفوتنا ان نشير الى ارتكاب هؤالء 
اجلناة جلرمي����ة انتحال الصفة املؤثمة باملادة 231 
م����ن قانون اجلزاء � حيث ان اجلناة انتحلوا صفة 
غير صحيحة بأنهم من ضباط املباحث ليتمكنوا 
بهذه الطريقة من االستيالء على مال الضحية وذلك 
بعد استعمالهم تدليس����ا من شأنه إيقاع الضحية 
في غلط حلمله على تسليم املال الذي في حيازته 
لهؤالء اجلناة وتصل العقوب����ة في تلك املادة الى 
احلبس الذي ال تتجاوز مدته ثالث سنوات، وهذه 
اجلرائم قد انتظمها سلوك اجرامي واحد مما يتعني 
معه توقيع عقوبة اجلرمية األشد على هؤالء اجلناة 
وهي السطو والسلب باالكراه واملؤثمة باملادة 226 
من قانون اجل����زاء وعقوبتها احلبس ما ال يجاوز 

السرقة والسلب بالقوة وانتحال الصفة.. 
جرائم دخيلة على مجتمعنا

بقلم: المحامي رياض الصانع

سيارة »جي تي « اثناء نقلها إلى حجز املرور بعد حملة األحمدي

..وسيارة ZX متت مصادرتها خالل احلملة

 أمير زكي
أم����ر مدير أم����ن محافظة 
العاصمة اللواء طارق حمادة 
باحتجاز 3 شباب داخل مخفر 
الش����امية متهي����دا إلحالتهم 
ال����ى االختص����اص بتهم����ة 
االعتداء بالضرب على رجال 
أمام مبنى  األمن والتجمه����ر 

حكومي.
وق����ال مص����در امن����ي ان 
بالغا تلقته عمليات الداخلية 
عن جتمع عدد من الش����باب 
مقابل معهد دراسات التربية 
األساسية )بنات( في منطقة 
الش����امية، وعليه مت توجيه 
عدد من رجال أمن الش����امية 
لتفريق الشباب، إال أن بعضهم 
تعرضوا لرجال األمن بالشتائم 
ووصل بهم األمر إلى االعتداء 
على رجال األم����ن ومت طلب 
إس����ناد لتحضر دوريات أمن 
للمساندة ومت احتواء املوقف 
والقبض على الشباب املعتدين 

وإحالتهم الى املخفر.

حادث تصادم يحيل 
عربيًا إلى أمن الدولة

العميد عبدالفتاح العلي


