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محمد الدشيش
أحال رج���ال جن���دة اجلهراء 
إلى إدارة التنفي���ذ املدني مواطنا 
مطلوبا لسداد 100 ألف دينار وكانت 
دورية أوقفت مواطنا خالل حملة 
تفتيشية وبعد االستعالم عنه تبني 

انه مطلوب.

من جهة اخرى، سجل مواطن 
بالغ عن شيك دون رصيد، مشيرا 
الى انه ُمنح شيكا بقيمة 40 دينار 
جراء صفقة جتارية وحال تردده 
على البنك لس���حب املبلغ فوجئ 
بأن رصيد املانح صفر، وسجلت 

قضية شيك دون رصيد.

مطلوب بـ 100 ألف دينار سقط في الجهراء

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

مركز رياض

وزارة الداخلي���ة ليس 
م���ن مهمتها حف���ظ األمن 
واملواطن فحسب، وامنا من 
أدق مهمتها ضبط مرتكبي 
اجلرمي���ة وتعقبها فضال 
ع���ن احليلولة دون وقوع 
اجلرمية، واملتتبع جلهود 
وزارة الداخلية في اآلونة 
األخيرة يالحظ اجلهد الوافر 
لها س���واء في حفظ األمن 
والنظام داخل البالد فضال 
عن متكنها في مدة قصيرة 
في ضبط مرتكبي اجلرائم 
الدخلي���ة عل���ى مجتمعنا 

الصغي���ر، فاجلرمية ل���م تقتصر على قطاع 
معني بل طالت إدارة املرور، فقد متكن رجال 
إدارة البحث والتحري ف���ي محافظة حولي 
من القبض على شبكة يتزعمها وافد وثالثة 
آس���يويني يقومون بتزوير رخص صالحية 
املركبات وعثر بحوزة تلك الشبكة على أختام 
منس���وب صدورها إلدارة املرور وذلك حتى 
يتمكنوا بعد ختم األوراق املزورة مبعرفتهم 
من مترير تلك األوراق اخلاصة بالس���يارات 
املتهالكة دون دخولها إلى إدارات فحص املركبات 
وبالتحري تبني أن هذه الش���بكة متكنت من 
اجناز نحو 50 معاملة )تزوير رخص صالحية 
املركبات( بعد أن يتقاضوا مبالغ مالية تتراوح 
بني 100 و150 دينارا، وهذا املبلغ يتوقف حسب 

حالة املركبة.
 تلك هي الواقعة التي نشرتها األنباء نهاية 
األسبوع املاضي، والسؤال الذي يطرح نفسه 
مل���اذا كثرت جرائم الوافدي���ن إلى هذا احلد؟ 
وما س���بب كثرة وتفاقم تلك اجلرائم؟ ومن 
وراءها؟ لعل اإلجابة على تلك التساؤالت تكمن 
في أغلبية نوعية العمالة التي تدخل البالد، 
فالسياح والتجار والناس املهمون يصعبون 
االجراءات الصعبة واالحترازية التي تواجههم 
لدخول البالد او االستمتاع فيها بحرية نظرا 
لكثرة التعقيدات في النظر واملعاملة والتي ال 
مجال هنا لذكرها بالتفصيل، ولهذا فإن األغلبية 
التي تدخل البالد هم من العمالة املستغلة من 
قبل جتار االقامات واالجتار بالبش���ر، الذين 
يس���تقدمون هذه العمالة من الوافدين لقاء 
مبال���غ مالية ثم منحهم اإلقامة نظير هذا ثم 
تركهم بالبالد، وش���أنهم يسعون في االرض 
فسادا دون ضابط او رقيب سوى حملهم إقامة 
في البالد، ويجد الوافد نفسه بال عمل فيكون 
اللجوء للجرمية هو الوسيلة الوحيدة أمامه 
لكسب املال احلرام وتعويض ما دفعه نظير 
اقامته بالبالد أي ان كثرة اجلرائم في البالد 

مرجعها إلى جتار البشر.
 اما عن رؤيتنا القانونية لهذه اجلرمية، 
فالتزوير هو كذب مكتوب فال يتصور وقوعه 
إال بإبدال احلقيقة مب���ا يخالفها، وال يعتبر 
تغيي���ر احلقيقة تزويرا إال اذا كان واقعا في 

محرر، هذا ما أفصحت عنه 
املادة 257 جزاء،  صراحة 
فاحملرر شرط أساسي في 
التزوير سواء أكان موجودا 
من قبل ثم وقع التغيير على 
احلقيقة الثابتة فيه أم كان 
قد أنش���ئ من أجل تغيير 
احلقيقة به لذلك فالتزوير 
املعاقب عليه هو الذي يقع 
في محرر ميكن أن تتولد 
عنه عقيدة مخالفة للحقيقة 
عند من يقدم إليه احملرر، 
الكذب  فالتزوير أساس���ه 
وليس كل كذب صاحلا الن 
يكون تزويرا معاقبا عليه، وامنا الذي يعاقب 
عليه هو القانون، فالتزوير هو االخالل بالثقة 
العامة فضال عن قيام املتهمني باصطناع رخص 
مبعنى أنهم انشأوا رخصا جديدة ونسبوها 
زورا إلى موظف عام لم يكتبها وهذا التزوير 
باالصطناع يتضمن وضع توقيع أو ختم مزور 
لش���خص من ينسب إليه احملرر حتى يكون 
على غرار احملرر السليم، والعقوبة التي أفردها 
املش���رع جلرمية التزوير هي احلبس مدة ال 
جتاوز ثالث سنوات كجناية عمال باملادة 257 
من قانون اجلزاء، فضال عن املادة 260 جزاء 
التي جترم استعمال احملرر املزور وهي واجبة 
الن غرض املتهمني من تزوير رخص صالحية 
املركبة استعمالها بتقدميها إلدارة املرور حتى 
ال يتم دخولها إلى إدارة الفحص على خالف 
احلقيقة، إال أن املتتبع لهذه اجلرمية يتبني أن 
املتهمني لم يقفوا عند هذا احلد بل قاموا بتقليد 
خامت للدولة أو إلحدى املصالح احلكومية هي 
إدارة املرور وذلك بقصد استعمالها في الغرض 
املعد له وهي مترير السيارة بالرخصة املزورة 
بعد ختمها حتى ال يتم إلدارة الفحص اكتشاف 
العيب بها، وهو ما جعل املشرع يعاقب على 
تقليد اخلتم املصطنع باحلبس مدة ال جتاوز 
سبع سنوات عمال باملادة 274 من قانون اجلزاء 
وهذا يعني ارتكاب املتهمني جرمية تزوير في 
محرر رسمي وهي اصطناع رخصة صالحية 
املركبات واستعمالها لتقدميها إلدارة املرور 
حت���ى يتمكنوا من عدم إدخال املركبة إلدارة 
فحص السيارات فضال عن ارتكابهم جلناية 
تقليد أختام على الرخصة وتلك اجلرائم قد 
انتظمها سلوك إجرامي واحد وهو ما يتعني 
معه معاقبتهم بعقوبة اجلرمية األش���د عمال 
بامل���ادة 1/84 من قانون اجلزاء وهي احلبس 
مدة ال جتاوز سبع سنوات عمال باملادة 274 

من قانون اجلزاء.
وفي النهاية ال يس���عني إال أن اثني على 
مجهودات وزارة الداخلية واملتمثلة في إدارة 
البحث والتح���ري والتي أدت إلى ايقاع تلك 
العصابة وضبط ما حتوزه من رخص مركبات 
مزورة فضال عن تتبعها لباقي افراد العصابة 

لضبطهم، آملني منهم املزيد من االجنازات.

تزوير أوراق »الفحص الفني« للمركبات.. رؤية قانونية

بقلم: المحامي رياض الصانع

الصدفة تقود رجال أمن األحمدي لضبط
لص »مرتادي البنوك« وبحوزته 21 ألف دينار

خاطف النيبالية »الزعيم جونسون« سقط
في وكر دعارة يديره في جليب الشيوخ

مرت����ادي البنوك وان املبلغ الذي 
في سيارته هو حصيلة سرقاته. 
ولفت املصدر الى ان الشاب تبني 
انه مطلوب للتحقيق في اكثر من 
ادارة بحث وحتر وامر اللواء العلي 
باحالة الشاب الى اجلهات الطالبة 

للتحقيق معه.

بالقول مت اخطار مدير امن االحمدي 
اللواء عبدالفتاح العلي واملرشح 
بقوة الن يكون وكيال مس����اعدا 
حيث طلب من الرائد فالح الهذيلي 
الى مكتبه  املتهم  الشاب  احضار 
للتحقيق معه، وامام اللواء العلي 
اعترف الش����اب بأنه من سارقي 

واضاف املصدر كانت اولى املفاجآت 
بالنسبة لرجال امن االحمدي ان 
املواطن مطل����وب ومتعاط وفي 
اما  ادوات ومواد مخدرة  مركبته 
ثاني املفاجآت واخطرها ان رجال 
االمن وجدوا داخل السيارة مبلغ 
21.108 دناني����ر. ومضى املصدر 

وعندما طلب رجال امن االحمدي من 
الشاب التوقف جتاهل األمر وحاول 
الهرب برفع عداد السرعة الى 120 
كم/ساعة رغم ان الطرقات ال تتعدى 
السرعة بها 45 كم، اال ان محاوالته 
باءت بالفشل واجبر على التوقف 
بعد ان دخل في طريق مس����دود. 

عبداهلل قنيص ـ محمد الدشيش  
هاني الظفيري

وتتواص���ل تبع���ات جرمية 
النيبالي���ة باغالق املزيد  خطف 
من اوكار املتعة، هذا هو ما حدث 
يوم امس حينما استكمل رجال 
مباحث العاصمة وحتديدا رجال 
مباحث الصليبخات بقيادة املالزم 
اول سالم النمشان، اذ قام رجال 
مباحث الصليبخات وفي رحلة 
البحث عن زعيم عصابة خطف 
اآلسيويات التي قامت باختطاف 
الوافدة النيبالية قبل حتريرها بعد 
ان تبني انه الرأس املدبر الختطاف 
النيبالية، اذ مت���ت مداهمة احد 
اوكار املتع���ة احلرام في منطقة 
اجلليب والتي حتت ادارة الزعيم 
الذي يدعى جونسون وبداخلها مت 
ضبط 4 بائعات هوى وقوادين.

وقال مص���در امني ان رجال 
مباحث الصليبخ���ات اخضعوا 
افراد عصابة الزعيم الذي يعرف 
الزعيم جونسون والذين  باسم 
مت القبض عليهم على اثر قضية 

الزوجة النيبالية.
واشارت »األنباء« للخبر في 
عدده���ا امس، وقد ارش���د افراد 

العصابة عن وكر يديره الزعيم 
جونس���ون ويرج���ح ان تكون 
النيبالية بداخل���ه، وقد انطلق 
النمشان على رأس قوة واوقفوا 
القوادين وبائع���ات الهوى ولم 
يجدوا جونسون والذي تضيق 
احللقات حوله وس���يتم ضبطه 
في غض���ون الس���اعات القليلة 

املقبلة.
يذك���ر ان قضي���ة اختطاف 
النيبالية كانت محل اهتمام خاص 
من قبل مدير عام االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية اللواء الشيخ 

علي اليوسف.
وظه���ر امس، متك���ن رجال 
مباح���ث الصليبخ���ات ومنهم 
مالزم اول سالم النمشان ووكيل 
ضاب���ط ع���ادل مجب���ل ووكيل 
ضابط س���عد الرشيدي ورقيب 
اول جابر الش���مري من مداهمة 
شقة في اجلليب وضبط زعيم 
الش���بكة )جونس���ون( والذي 
اعترف بجرائمه وتعرفت عليه 
الزوجة التي كانت سببا في كشف 
عصابة االجتار بالنساء وتعرضت 
للخط���ف، ومت توقيفه في وكر 

يديره مبنطقة اجلليب.

عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة
قادت املصادفة رجال مديرية 
الذين  امن محافظ����ة االحم����دي 
يقومون باالنتشار املنظم داخل 
محافظ����ة االحمدي رغم اتس����اع 
مساحتها إلى توقيف لص يرجح ان 
يكون مقدمة لضبط عصابة تقوم 
باستهداف مرتادي البنوك احمللية 
وذلك بتتبع اشخاص يخرجون 
من البن����وك محملني بأظرف بها 
اموال ومبجرد ان يتوقفوا لدقائق 
ويخرجوا من مركباتهم يجدون كل 
شيء قد انتهى ويقصد بكل شيء 
قد انتهى بأن مركباتهم كس����رت 
وسرق من داخلها الظرف املمتلئ 
باملال. وقال مصدر امني ان احدى 
دوريات امن االحمدي اشتبهت في 
مركبة يقودها شاب في املهبولة 
حيث بدا عليه االرتباك مبجرد ان 
تالقت نظراته بنظرات رجال االمن، 

مجموعة من اآلسيويني واآلسيويات الذين ضبطوا بوكر الدعارة مع جونسون وفي اإلطار الزعيم جونسون بعد ضبطه

اللواء عبدالفتاح العلي

السائق املصري وأمامه كمية احلبوب املضبوطة معه

املتهم وامامه الـ 21 الف دينار التي ضبطت بحوزته

مصرع مواطن ومصري في انقالب

»الجنايات« تقضي بإعدام قاتل الرميثية

براءة مواطن من القتل الخطأ
قضت الدائرة اجلزائية مبحكمة اجلنح أمس 
برئاس����ة املستشار جاسم الصواغ وأمانة سر 
مشرف العنزي ببراءة مواطن من تهمة التسبب 
في قتل وافد من جنسية عربية بعد أن صدمه 

بسيارته على الدائري السادس.
وعقب صدور احلك����م صرح دفاع املواطن 
احملامي عل����ي محمد العل����ي للصحافيني بأن 
احلكم قد جاء موافقا لصحيح القانون، معبرا 
عن س����عادته بأن احملكمة قد أخ����ذت بدفاعه 

ودفوعه.
وأضاف العلي أن موكله كان يسير بسيارته 

على الطريق السريع وأن املجني عليه رحمه 
اهلل عب����ر الطريق من غير األماكن املخصصة 
لعبور املشاة. وقد حاول موكله أن يتفاداه إال 
أنه صدمه بسيارته فسقط على األرض فاقدا 

الوعي ثم مات متأثرا بجراحه.
كان احملامي العلي خالل جلسات احملاكمة 
قد دفع بانتفاء اخلطأ من جانب املتهم كما دفع 
بتوافر خطأ املجني عليه. ودفع العلي بتوافر 
أركان احل����ادث الفجائي مع عدم توافر رابطة 
السببية بني خطأ املتهم ونتيجة احلادث. وطلب 

أصليا البراءة واحتياطيا استعمال الرأفة.

قضت الدائرة اجلزائية اخلامسة باحملكمة 
الكلية أمس برئاس���ة املستشار عماد املنديل 
وعضوية املستشارين محمد زايد وأحمد الياسني 
وأمانة س���ر س���الم الوهيبي بإعدام املواطن 
)ف.ق.( املتهم بقتل املواطن )ف.ع.( مبنطقة 

الرميثية في إبريل من العام املاضي.
وعقب ص���دور احلكم صرح دفاع املجني 
عليه احملامي يوسف دشتي ل� »األنباء« بأن 
احلكم عنوان احلقيقة وأن احملكمة املوقرة قد 
أخذت بدفاعنا وقضت بإعدام املتهم الذي قتل 

موكلنا بال وازع من ضمير.
وتتلخص الواقعة فيما شهدت به شقيقة 
املجني عليه بأنه في تاريخ 2009/4/28 وحال 
تواجدها مبنزل شقيقها املجني عليه، وأثناء 
جلوسها ووالدتها في صالة املنزل نزل املجني 

عليه من الطابق العلوي وألقى عليهما التحية 
ثم خرج إلى فناء املنزل.

وأضافت أنه عقب خروجه بفترة قصيرة 
عاد إلى الداخل ممسكا ببطنه والدماء تسيل 
منه وأخبرها أن املتهم ضربه بسكني في بطنه 
وهرب. فقامت بنقله إلى مستوصف الرميثية 
واتصلت بشقيقها اآلخر وأبلغته مبا حدث. 
وبسؤال شقيق املجني عليه أومأ برأسه مؤكدا 
ما قالته شقيقته. فقام باالتصال على اجلهات 

املختصة وأبلغ بالواقعة.
وقد دلت حتريات ضابط مباحث الرميثية 
على قيام املتهم بطعن املجني عليه لش���كه 
في وجود عالقة آثمة بينه وبني زوجته. وقد 
اعترف املتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب 

الواقعة ومثل جرميته أمام وكيل النيابة.

البحث عن شابين مسلحين
سرقا 5 أغنام من كبد

هاني الظفيري
لقي مواطن )36 عاما( ووافد 
مصري )34 عاما( مصرعهما 
يوم أول من امس اثر انقالب 
مركبة رباعي���ة الدفع مقابل 
اسطبالت اجلهراء على طريق 
الس���املي، وقال مصدر أمني 
ان عملي���ات الداخلية أبلغت 
عن حادث انقالب مركبة وأمر 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 

اللواء  العملي���ات  لش���ؤون 
الزعاب���ي بتوجيه  مصطفى 
دوريات جن���دة اجلهراء الى 
موقع البالغ، وتبني وفاة قائد 
املركبة وهو موظف في جمارك 
النويصي���ب ووافد مصري 
لقي حتفه بع���د ان نقل الى 
مستشفى اجلهراء بواسطة 
رجلي الطوارئ الصحية ربحي 

العمر ومساعد الهبيدة.

هاني الظفيري
ادارة بحث  ش���رع رجال 
وحتري محافظة اجلهراء في 
البحث عن شابني يستقالن 
مركبة رباعية الدفع تسلال ليال 
الى احد اجلواخير في منطقة 
كبد، ومتكنا من تكبيل حارس 

اجلاخور وسرقا 5 أغنام
وقال مص���در ان مواطنة 
متتل���ك اجلاخور اصطحبت 

ح���ارس اجلاخور الى مخفر 
الصليبي���ة وتركته يتحدث 
عن أوصاف اجلناة وكيفية 

ارتكاب اجلرمية.
من جه���ة اخ���رى، تقدم 
مواطن وأبلغ عن تسلل لص 
الى منزله أثناء نوم االسرة 
وكس���ر جتوري وسرق 800 
التجوري  دينار من داخ���ل 

وسجلت قضية.

إدارة »معلومات المكافحة« تسقط سائقًا 
مصريًا بـ 3000 حبة مخدرة في العبدلي

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
واصل رج���ال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بقيادة اللواء الش���يخ أحمد اخلليفة جهودهم في 
مالحقة جتار املواد املخدرة واملؤثرات العقلية، فبعد 
ساعات من ضبط هندي بكيلو غرام من الهيروين 
وتوقيف بنغالي عثر بحوزته على 320 غراما من 
الهيروين النقى ايضا حت���ى ضبط وافد مصري 
اعتاد على تهريب احلبوب إلى البالد مستغال عمله 
كسائق ش���احنة وعثر معه بعد توقيفه في منفذ 

العبدلي على 3000 حبة كابتي.
وقال مصدر أمني ان معلومات وردت الى مدير 
عام املكافحة بأن وافدا مصريا يعمل سائقا اعتاد 
تهريب املخدرات بأنواعها كلما حضر إلى الكويت عبر 
منفذ العبدلي وعليه مت االيعاز الى إدارة املعلومات 
برئاسة مدير »املعلومات« ومساعد املدير والنقباء 
خالد غلوم وابراهيم صنقور ومحمد اخللف ليتم 
رصد الوافد ومراقبته منذ خرج الى العراق مطلع 
االسبوع اجلاري وما ان عاد امس حتى كان النقباء 
غلوم وصنقور واخللف وبعد التنسيق مع إدارة 
التحري اجلمركي برئاسة راشد البركة بانتظاره 
وقام رجال املعلومات والتحري اجلمركي باخضاع 
املركبة للتفتيش ليعثروا بداخلها على مخابئ سرية 
به���ا 3000 حبة واعترف بان���ه اعتاد على تهريب 
احلبوب واملواد املخ���درة االخرى كلما حضر من 

العراق ليحال إلى جهات االختصاص.


