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مؤمن المصري
حجزت الدائرة اجلزائية الثانية مبحكمة االستئناف 
امس الدعوى املرفوعة من وزارة االعالم ضد محمد اجلويهل 
ومذيع قناة »سكوب« احمد الفضلي ومخرج برنامج »مع 
التقدير« محمد السعيد ومعد البرنامج خالد السهلي ومدير 
عام القناة طالل السعيد جللسة 29 اجلاري للحكم على 
خلفية شكوى تتهم اجلويهل باالساءة الى النائب مسلم 

البراك وبعض اعضاء مجلس االمة.
حضر جلسة احملكمة امس محمد اجلويهل بشخصه مع 
فريق دفاعه املكون من احملامني محمد الضويحي وخالد 
الشطي وجاسم التويتان من مكتب احملامي رياض الصانع، 
كما حضر دفاع قناة »سكوب« احملامي فيصل عيال، وترافع 
احملامون طالب���ني إلغاء حكم اول درجة والقضاء ببراءة 

املتهمني مما اسند اليهم من اتهام.

حجز استئناف الجويهل و»سكوب« للحكم 29 الجاري

مركز رياض

ال شك ان القرن احلالي يشهد 
تطورا غير مس����بوق في تنوع 
اجلرائم بأشكالها املختلفة فضال 
عن طرق ارتكابها، ولعل السبب 
في ذلك تطور وسائل االتصاالت 
عبر البلدان مما يسهل ارتكاب 
جرائم بواسطتها وهذه اجلرائم 
هي ما يعبر عنها بجرائم األلفية 
الثالثة ملا لها من تطور في اشكالها 
وتنوع وط����رق ارتكابها، ولعل 
سردي لهذا املوضوع ما قرأته 
في احدى الصحف اليومية من 
ان احد الوافدين ارتكب جرمية 
من اجلرائ����م االلكترونية وهو 
قيامه عن طريق استخدام جهاز 
االنترن����ت بالترويج للبضاعة 
التي استطاع تهريبها وادخالها 
للبالد واال هي عقار »الفياغرا« 
املستخدم كمنشط جنسي، وهذه 
اجلرمية رغم براعة ارتكابها اال 
ان ذل����ك لم يخف عل����ى رجال 
اجلرائم االلكترونية في دولتنا 
ف����ان يقظتهم هي التي ادت الى 
اكتشاف تلك اجلرمية بتفاصيلها 
املثيرة، فقد دلت حتريات مباحث 
اجلرائم االلكترونية وهي احدى 
املباح����ث اجلنائية عن  ادارات 
قيام وافد عربي بتهريب كمية 
كبيرة من املنشطات اجلنسية 

)الفياغرا( وذلك بجلبها عبر احد 
البلدان االوروبية وطرحها في 
التداول بني مواطني شعبنا اال 
املتبعة في ترويج  الطريقة  ان 
تلك االق����راص لم تكن بطرحها 
للبيع علنا وامنا بترويجها عن 
طريق استخدام االنترنت وهو 
االمر الذي ال ميكن معه بسهولة 
اكتش����اف تلك اجلرمي����ة اال ان 
يقظة جهازن����ا االمني هي التي 
اوقعت ذلك الوافد وذلك من خالل 
حتريات اجلهاز األمني ومتابعتها 
لنشاط الوافد وهو ما جعل رجال 
املباحث ينصبون »فخا« للوافد 
العربي باستدراجه بعد علمهم 
بالترويج عب����ر االنترنت لبيع 
9 عقاقير جنس����ية لهم وحال 
حضوره ليس����لم هذه االدوية 
وتس����لمه املبلغ املتف����ق عليه 
الى مقر  مت ضبطه واالنتق����ال 
اقامته حي����ث عثر على كميات 
كبيرة من تلك االدوية احملظور 
بيعها وتداولها اال بتذكرة طبية، 
العربي مبا  الواف����د  ومبواجهة 
اس����فرت عنه التحريات وما مت 
ضبطه من ادوية بحوزته اعترف 
بان تلك التجارة مربحة وان ربحه 

منها يفوق ال� %1500.
تلك هي الواقعة التي عرضتها 

احدى الصح����ف اليومية وبعد 
ان قرأتها تعجبت من اس����لوب 
اجلرمي����ة املرتكب����ة وتطورها 
على مستوى دولتنا وذلك الن 
تلك اجلرائم ل����م تكن معروفة 
من قبل وتعتبر م����ن اجلرائم 
الدخيلة على مجتمعنا الصغير 
واملتبع لالعراف والتقاليد البيئية 
املعروف����ة، وهذه اجلرمية التي 
ارتكبها الوافد العربي اصبحت 
مجّرمة ف����ي قانوننا مبقتضى 
افرد املش����رع  قوان����ني خاصة 
اجلزائي لها نصوصا ووضع لها 
عقابا فالوافد العربي ارتكب فعل 
التهريب وهو ادخاله البضاعة 

»الفياغ����را« بص����ورة مخالفة 
للتشريعات املعمول بها في البالد 
وذلك دون اداء الضرائب )الرسوم 
اجلمركية( كليا او جزئيا وخالفا 
الحكام املنع الواردة في قانوننا 
وهي املؤثمة بنص املادة 142 من 
قانون اجلمارك املوحد الصادر 
بالقانون 10 لسنة 2003 فضال 
عن معاقبته باملادة 4/145 من ذات 
القانون والتي افرد لها املشرع 
عقوب����ة احلبس مدة ال تقل عن 
ستة اش����هر وال تزيد عن ثالث 
سنوات فضال عن غرامة ال تقل 
عن قيمة البضاعة وال تزيد عن 
ثالثة امث����ال قيمتها او بإحدى 
هاتني العقوبتني. ولم يقف املشرع 
عند معاقبة املتهم بالتهريب بل 
القانون  عاقبه ايضا مبقتضى 
رقم 9 لسنة 2001 بشأن اساءة 
استعمال اجهزة االتصاالت حيث 
اورد في مادته 1 فقرة 2 عقوبة 
احلبس مدة ال تتجاوز سنتني 
والغرام����ة التي ال تتجاوز ألفي 
دينار لكل من اساء عمدا استعمال 
وسائل االتصاالت الهاتفية وذلك 
اذا اشتمل فعل االساءة على تهديد 
ميس النفس او املال فضال عن 
مصادرة االجهزة املستخدمة في 
ارتكاب اجلرمية. وال شك ان فعل 

املتهم سالف الذكر مستهجن وهو 
سعيه في االرض فسادا بدال من 
البحث عن املال احلالل من خالل 
العمل الشريف، فعمل من اجل 
التربح السريع وابتكر اسلوبا 
جديدا لالجرام بان س����ولت له 
نفسه فعل املنكرات واحلرام وبات 
ي����روج االدوية املمنوع تداولها 
اال بتذكرة طبي����ة بعد تهريبها 
البالد عبر االنترنت،  وادخالها 
ضارب����ا بقوان����ني البالد عرض 
احلائط لوال يقظة جهازنا األمني 
ومثابرته حتى اوقع ذلك الوافد 
بجرميته واعترافه تفصيال بها. 
صحيح ان تعاطي »الفياغرا« ما 
دام بروشتة طبية فهو مباح اما 
ترويجه عب����ر النت لبيعه لكل 
طارق ب����ال متييز فهو اجلرمية 
بعينها وفي النهاية ال يسعني اال 
ان اثني على جهاز الشرطة ممثال 
في وزير الداخلية على املجهودات 
املبذولة وهذا ال يخفى على جهاز 
الثقة والطمأنينة  األمن مصدر 
في البالد، داعيا اهلل عز وجل ان 
يدمي علينا هذا اجلهاز وذلك حتى 
يتم كشف اجلرائم قبل وقوعها 
وانتشار طائفة من اجلرائم في 
البالد ال متت له بصلة وال تنطلي 

على شعبنا.

جرائم األلفية الثالثة.. »الفياغرا« وترويجها عبر اإلنترنت

بقلم: رياض الصانع
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بعد أن قضت »الجنايات« بإعدامهم

»االستئناف« تقضي بحبس 3 آسيويين
 حبسًا مؤبدًا لقتل مواطنهم

تبرئة وافد مصري من تهمة السرقة 
وانتحال صفة رجال المباحث

ألغت الدائرة اجلزائية 
الثانية مبحكمة االستئناف 
أمس برئاسة املستشار 
نصر سالم آل هيد وأمانة 
س����ر حمد العنزي حكم 
محكمة أول درجة القاضي 
بإعدام 3 آسيويني وقضت 
بحبس����هم حبسا مؤبدا 
وإبعادهم عن البالد عقب 
العقوبة التهامهم  تنفيذ 
بقتل مواطنهم مع سبق 

اإلصرار.
وتتلخ����ص واقعات 
الدع����وى في أن املتهمني 

ال� 3 اتفقوا على سرقة املجني عليه وأعدوا 
لذلك حبال، وفي ليلة 2006/10/1 توجهوا إلى 
مسكنه ودخلوا عليه في غرفته فاستيقظ 
حلظة دخولهم عليه، فانقض عليه املتهم 
األول وقيد يديه خلف ظهره باحلبل كما 
قام املتهم الثاني بتقييد ساقي املجني عليه 
بنفس احلبل، فيما قام املتهم الثالث بوضع 

قطعة من القماش في فم 
املجني عليه ثم قام بلفها 
حول عنقه وضغط عليها 

قاصدا خنقه.
فأح����دث املتهم����ون 
باملجني عليه اإلصابات 
املوصوفة بتقرير الصفة 
والت����ي  التش����ريحية 
م����ن بينه����ا اإلصابات 
املوج����ودة بعنقه والتي 
أودت بحياته، وقد متكن 
الوسيلة  املتهمون بهذه 
من إزه����اق روح املجني 
عليه وسرقة مبلغ 200 

د.ك وهاتف نقال كان بحوزته.
وبتاري����خ 2009/12/22 قضت محكمة 
أول درجة حضوريا بإع����دام املتهمني ال� 
3 كما قضت بحبس املتهم األول شهرين 
مع الشغل والنفاذ عن باقي التهم املسندة 
إليه مبفرده وأمرت بإبعاده عن البالد عقب 

تنفيذ العقوبة.

قضت الدائرة اجلزائية 
الثالثة مبحكمة االستئناف 
برئاسة املستشار فيصل 
خريبط وأمانة سر سامي 
العنزي بإلغاء حكم أول 
درجة القاضي باالمتناع 
عن النطق بعقاب وافد من 
اجلنسية املصرية وقضت 
ببراءته من تهمة السرقة 
وانتح���ال صف���ة رجال 

املباحث.
وعقب النطق باحلكم 
صرح دفاع املتهم احملامي 
حسن العجمي بأنه سعيد 

بهذا احلكم الذي جاء وفقا لصحيح القانون 
وأنه كان واثقا من براءة موكله.

وتتلخص واقعة الدعوى فيما أبلغ به 
الش���اكي من أن املتهم هاجمه في مسكنه 
مع آخر مجهول بتاريخ 2009/6/28 وادعى 
أحدهما أنه من رجال املباحث وطلب منه 

إبراز هويته. 
ومبجرد اس���تخراج حافظة نقوده قام 
املتهم بوضع س���كني على رقبته وأجبره 
على دخول املطبخ وقام باالستيالء على 

حافظة نقوده التي كانت 
حتتوي على مبلغ ثالثمائة 

دينار.
وأضاف املجني عليه أنه 
في اليوم التالي للواقعة 
املتهم ببناية تقع  شاهد 
بالقرب من س���كنه فقام 

باإلبالغ عنه. 
وقد ثبت من االستعالم 
الدخ���ول  ع���ن حرك���ة 
واخلروج أن املتهم قد غادر 
البالد بتاريخ 2009/7/5 
من منفذ املطار الدولي. 

وبتاريخ 2009/12/10 
قضت محكمة اجلنايات غيابيا بحبس املتهم 
خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وكفالة 

مائتي دينار لوقف النفاذ.
عارض املتهم ف���ي احلكم الغيابي بعد 
عودته إلى البالد فقضت احملكمة بتعديل 
احلكم إلى التقري���ر باالمتناع عن النطق 
بعقابه عل���ى أن يقدم تعهدا بكفالة مالية 
قدرها ثالثمائة دينار يلتزم فيها بحس���ن 
السير والسلوك ملدة سنة. استأنف املتهم 

احلكم فبرأته احملكمة.

املستشار نصر سالم آل هيد

احملامي حسن العجمي

جانب من مترين اإلخالء الوهمي في قاعدة صباح األحمد البحرية

)كرم دياب( اللواءان عبداحلميد العوضي وكامل العوضي يكرمان أحد املتميزينالعميد طالل معرفي يلقي كلمته

اللواء العوضي كّرم العاملين المثاليين في »هجرة« حولي
برعاية وحضور وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون اجلنسية 
واجل����وازات الل����واء عبداحلميد 
العوض����ي وبحض����ور مدير عام 
اللواء  العام����ة للهج����رة  االدارة 
العميد  العوضي ومساعده  كامل 
عدنان الكندري ومدير ادارة هجرة 
حولي العميد طالل معرفي، اقيم 
صباح امس حفل تكرمي املوظف 
املثالي بادارة هجرة محافظة حولي 
لعام 2010. في بداية احلفل، القى 
العميد ط����الل معرفي كلمة بهذه 
املناس����بة رحب فيها باحلضور، 
وقال ان تكرمي املوظفني املثاليني 
عمل رائد ونبيل يتصف باحلكمة 
البالغة ألنه يحفز املوظف على بذل 
املزيد من اجلهد والعطاء ويشجع 
املتميزين على الس����عي الدؤوب 

ملزيد من التميز والتفوق.
واكد العميد معرفي ان املصلحة 
العامة هي ق����وام اي عمل ناجح 
وتكون مبنزلة دافع اكبر على روح 

املنافسة بني عموم املوظفني.
كما اش����ار ال����ى ان االحتفال 
امر  املثال����ي  بتك����رمي املوظ����ف 
يبعث على الطمأنينة والسكينة 
واالرتياح التام لدى املوظفني عموما 
لشعورهم بأن اعمالهم وجهودهم 
سيكون لها املردود الطيب من قبل 

املسؤولني في حقهم.

وتوجه ايضا بالشكر ملساعد 
املدير العام العميد عدنان الكندري 
على مس����اهماته الفاعلة في حل 
الكثير من املشاكل التي تواجههم 

اثناء العمل.
واختت����م مدي����ر ادارة هجرة 
حولي العميد طالل معرفي بالشكر 
للمستش����ار عيس����ى االنصاري 

كما اشاد العميد معرفي بوكيل 
الداخلية املساعد لشؤون  وزارة 
اجلنس����ية واجل����وازات الل����واء 
عبداحلمي����د العوضي حلضوره 
حف����ل التكرمي، كذل����ك مدير عام 
اللواء  العام����ة للهج����رة  االدارة 
كام����ل العوضي لدعمه املتواصل 

وتشجيعه املستمر.

مستش����ار االدارة العامة للهجرة 
على ما يقدمه م����ن جهود طيبة 
من واقع خبرته الطويلة في عمله 

باالدارة.
بعد ذل����ك، قام العميد معرفي 
باه����داء دروع تذكاري����ة لل����واء 
عبداحلميد العوضي واللواء كامل 
العوضي والعميد عدنان الكندري 

واملستشار عيسى االنصاري.
كما قام اللواء كامل العوضي 
لل����واء  باه����داء درع تذكاري����ة 
العوضي وتكرمي كل  عبداحلميد 
من العميد عب����داهلل العلي مدير 
ادارة العمالة املنزلية ووكيل ضابط 
مب����ارك الغضوري واملوظفة رمي 

مصطفى.
القى كل  وفي ختام احلف����ل، 
من اللواءين عبداحلميد العوضي 
وكامل العوض����ي كلمة هنآ فيها 
املكرمني واملكرمات وحثوهم على 
بذل املزيد من اجلهد والعطاء خلدمة 

ورفعة وطنهم احلبيب.

تمرين لإلخالء الوهمي 
في قاعدة صباح األحمد البحرية

أجرت االدارة العامة للدفاع 
املدني صباح امس مترينا وهميا 
لالخالء في قاعدة صباح االحمد 
البحرية مبشاركة االدارة العامة 
لالطفاء وادارة الطوارئ الطبية 
ومديرية امن محافظة االحمدي 
وفريق الطوارئ بقاعدة صباح 
االحمد البحرية )االدارة العامة 
خلفر السواحل( مت خالله احتواء 
احلريق الوهمي الذي وقع في 
مطبخ ادارة التدريب التخصصي 
ونتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب 
وتصاعد كثيف للدخان، مما ادى 
الى اصاب���ة اثنني من العاملني 

ومت اسعافهما.
وقد اش���تمل التمرين على 
اندالع حريق في مطبخ االدارة 
العامة خلفر الس���واحل حيث 
هرعت عل���ى الفور فرق مركز 
اطفاء املنقف والطوارئ الطبية 
وق���وة مديرية أم���ن محافظة 
االحمدي والتي فرضت حظرا 
أمني���ا ح���ول م���كان احلادث 
ومتكن���ت االجهزة من االخالء 

في زمن قياسي.
وقد حق���ق التمرين اهدافه 
االجرائية والوقائية والتدريبية 
بنجاح في امتام عملية االخالء 

في وقت قياسي لم يتعد اربع 
دقائق مت خاللها اخالء جميع 

املوظفني وجميع العاملني.
أشرف على التمرين اللواء 
يوس���ف عبدالعزيز الروضان 
مدير عام االدارة العامة للدفاع 
املدن���ي، وبحضور مدير ادارة 
التخطيط واملتابعة املقدم سعد 
الزعبي، ومدير مركز التدريب 
التخصصي املقدم عبدالكرمي 
كرم، ورئيس مركز املنقف املقدم 
العتيبي، ورئيس قسم  مخلد 
التخطيط بالدفاع املدني النقيب 

محمد الصواغ.

محمد اجلويهل

آسيوي يستورد من البحرين مضارب كريكيت ملغومة
بـ 6000 حبة مخدرة لمصلحة خادمة تعمل في الفيحاء

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
متكن رجال االدارة العامة ملكافحة املخدرات وبالتعاون والتنس����يق 
مع الس����لطات االمنية في مملكة البحرين وادارة التحري اجلمركي في 
االدارة العامة للجمارك من اكتشاف احدث وسائل وطرق تهريب املواد 
املخ����درة وذلك بعد ضبط نحو 6000 حب����ة روش هربت من البالد في 
مضارب الكريكيت، فيما اكد مصدر امني ان اللواء الشيخ احمد اخلليفة 
امر بتوثيق الضبطية باعتبارها من الغرائب والعجائب في تهريب املواد 
املخدرة بهدف عرض طريقة التهريب تلك في مؤمترات دولية مرتبطة 
باملخ����درات وتعميم طريقة التهريب تلك على بلدان العالم لالنتباه الى 

وسائل غريبة في تهريب املواد املخدرة بأنواعها.
ووفق مصدر امني فإن التعاون والتنسيق بني السلطات االمنية في 
البحرين والكويت كش����ف عن ان الكويت ستستهدف بوسيلة جديدة 
للتهريب، وعليه امر اللواء اخلليفة بتشكيل فريق عمل من ادارة العمليات 
بقيادة املقدم محمد الهزمي مدير ادارة العمليات ومس����اعده الرائد محمد 
قبازرد والنقيب محمد القبندي واملالزم عيد صلبوخ كما اعطى اوامره 
بالتنسيق مع ادارة البحث والتحري اجلمركي بقيادة راشد البركة وسالم 
اشكناني، خاصة ان الضبطية ستصل عن طريق الشحن اجلوي التابع 

ملطار الكويت الدولي.
ومضى املصدر بالقول: وصلت املض����ارب الى البالد اول من امس، 
ومتت معرفة محتوياتها من خالل اجهزة متقدمة، مشيرا الى ان املهربني 
حرصوا على وضع كربون حول احلبوب حتى ال يتم كشف امر تهريبها 
ومن ثم كمن رجال املكافحة ورجال التحري اجلمركي بانتظار س����اعة 
احلس����م وهي الساعة التي س����يحضر فيها من يتسلم شحنة احلبوب 

املخبأة في مضارب الكريكيت.
وقال املصدر: وصل وافد آس����يوي وأنهى اجراءات تسلم املضارب، 
وكانت حتت اعني رجال العمليات والتحري اجلمركي، وفيما كان يتجه 
الى خارج الش����حن اجلوي اعتقادا من����ه انه ظفر باحلبوب وان طريقة 
التهريب مرت بنجاح فوجئ برجال املباحث واجلمارك يعترضون طريقه 
وقاموا بتكس����ير املضارب واستخراج احلبوب من داخلها، وبالتحقيق 
معه اعترف بأنه مجرد وسيط لنقل هذه املضارب الى خادمة تعمل في 
منزل مواطن في منطقة الفيحاء، وفور ادالء اآلس����يوي بهذه املعلومات 
انطلقوا الى منطقة الفيحاء للقبض على اآلسيوية والتي اعترفت انها 
تعمل حلس����اب نزيل في املركزي وانه����ا موزعة ال اكثر، اما عن طريقة 
التهريب فال تعلم عنها شيئا كما ال تعلم بهوية من هرب احلبوب بهذه 

الطريقة املبتكرة. اآلسيوي مستورد الشحنة وبجانبه اخلادمة وأمامهما كمية احلبوب املضبوطة وفي االطار طريقة اإلخفاء


