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مؤمن المصري 
ألغت محكمة التمييز حكم االعدام الصادر ضد وافد من 
جنسية آسيوية بعد ادانته باالجتار في الهيروين والتهريب 
اجلمركي، وقضت احملكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 
الفصل فيها في جناية اخرى. وقالت احملكمة في حيثيات 
حكمها: ان ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه انه 
اذ دانه بجرميتي جلب مخدر »الهيروين« بقصد االجتار 

والتهريب اجلمركي قد شابه القصور في التسبيب، ذلك 
انه متس���ك في دفاعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 
الفصل فيها، اذ ان الوقائع فيها تش���كل نشاطا اجراميا 
واحدا، بيد ان احلك���م املطعون عليه رد على هذا الدفع 
ردا قاصرا وهو ما يعيبه ويستوجب متييزه. وقد مثل 
املتهم امام محكمة التمييز احملامي محمد خريبط الذي 

دفع مبخالفة القانون واخلطأ في تطبيقه، 

»التمييز« تقضي بإلغاء إعدام آسيوي لسابقة الفصل في الدعوى

اللواء جاسم املنصوري خالل جولته في الصوابر أمس

السنة اللهب تندلع من احملول قبل قطع الكهرباء عنه

..ويطلع مع مهندسي اإلسكان والكهرباء على مخططات البنايات

رجال اإلطفاء يتفقدون احملول بعد السيطرة على احلريق

مركز رياض

اجلرمية هي س����لوك 
انساني يحدث في املجتمع 
اضطرابا، هذا االضطراب 
قد يكون فعال او امتناعا 
يخ����رق قواعد »الضبط 
االجتماعي« أي القانون، 
الفعل  وصاح����ب ه����ذا 
واالمتناع هو اإلنسان، 
الذي يس����لك  الفرد  انه 
أو  مس����لكا ال اجتماعيا 
أخالقي����ا بارتكاب جرم 
القانون،  يعاقب علي����ه 
فهو اإلنسان اخلارج عن 
قواعد الضبط االجتماعي 

وسلوكيات الدولة املتواجد فيها، � ومبا أن 
املجتمع يتطور دوما فإن تطوره وتغيره 
أدى إلى تغيير في طبيعة اجلرمية وذلك 
تبعا لتغير تركيبة السكان وتغير الزمان 
� إال أن املتتبع للجرائم املرتكبة يستبني 
ظهور أمناط جديدة من اجلرائم أصبحت 
دخيلة على مجتمعنا، وذلك نتيجة دخول 
أجناس مختلفة من الوافدين للعمل بالبالد 
فبعضهم يس����تبيحون ارتكاب اجلرمية 
للحصول على الربح السريع الفوري حتى 
ولو كان ذلك على حساب حياة اآلخرين، 
وهو األمر الذي أوقعهم في براثن اجلرمية، 
ومن متابعتي لهذه األحداث ورصدي ألمناط 
اجلرائم خاصة اجلديدة والغريبة أدهشني 
من ذلك ما قرأته في »األنباء« بداية األسبوع 
اجلاري من أن معلومات وردت إلى مدير 
مباحث مبارك الكبير ومساعده مفادها ان 
وافدا بنغاليا يس����تغل شقته في املهبولة 
حيث تتردد عليه اآلسيويات الالتي حملن 
سفاحا جراء عملهن في البيوت املشبوهة، 
الوافد اآلسيوي  أن  وتضمنت املعلومات 
حول شقته إلى ما يشبه عيادة طبية بها 
األدوي����ة وأدوات اجلراح����ة ويتعامل مع 
زبائن����ه كما لو كان فع����ال طبيب أمراض 

نساء ووالدة.
وبحسب اخلبر الذي نشرته »األنباء« 
فانه مت رصد الوافد بإرسال مصدر سري 
له عب����ارة عن وافدة آس����يوية بحاجتها 
الش����ديدة إلجراء عملي����ة إجهاض، وأفاد 
املصدر بأن الوافد البنغالي ابتلع الطعم 
وطلب من الوافدة احلضور لش����قته في 
املهبولة إلجراء عملية اإلجهاض لها وما 
ان دخلت الوافدة شقته حتى داهم رجال 

املباحث هذا الوكر.
ومبواجهة الوافد اعترف بأنه سبق أن 
أجرى 8 عمليات إجهاض وأنه كان يتقاضى 
في العملية الواحدة ما بني 150 و250 دينارا 
واعترف بأن عمله األساسي »خياط« في 
الفترة الصباحية ويعمل طبيبا في الفترة 

املسائية، فتم اقتياده للتحقيق معه.
تلك هي الواقعة التي وصلت باآلسيوي 
إلى ح����د العبث بأرواح البش����ر، وأما ما 

املتهم لهذه  إتيان  سبب 
األفع����ال؟ فاإلجابة هي 
البحث عن الكسب احلرام 

والسريع.
وف����ي البح����ث ع����ن 
القانوني لهذه  التأصيل 
الواقعة املليئة باجلرائم 
املرتكبة، فقانون اجلزاء 
الكويتي في مادته 231 من 
قانون اجلزاء � يعد نصبا 
كل تدليس قصد به فاعله 
إيقاع شخص في الغلط، 
ويعد تدليسا استعمال 
طرق احتيالية من شأنها 
اتخاذ كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة 
� فال شك ان املتهم )البنغالي( انتحل صفة 
طبيب أمراض نس����اء ومتكن بهذا الغش 
والتدليس من إيهام فرائسه من السيدات 
الالتي حملن سفاحا من امتهانه ملهنة طبيب 
أمراض نس����اء ومتكن من االستيالء على 
أموالهن بع����د اجرائه العمليات لهن وهو 
األمر املعاقب عليه باحلبس مدة ال جتاوز 
ثالث سنوات فضال عن مخالفته لنص املادة 
16 من القانون 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة 
مهنة الطب البش����ري دون احلصول على 
ترخيص من وزارة الصحة فضال عن فتح 
شقته كعيادة دون موافقة جلنة التراخيص 
الطبية والصادر بتشكيلها قرار من وزير 
الصحة عمال باملادة 17 من ذات القانون � 
وفي حالة مخالفة املادتني كما فعل املتهم 
الوافد يعاقب باملادة 38 من القانون سالف 
الذكر باحلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات 
فضال عن احلكم بغلق احملل والشقة التي 
فتحها كعيادة ملمارسة عملة � كذلك لم يقف 
القانون اجلزائي عن����د هذا احلد بل أفرد 
عقابا باملادة 133 من قانون اجلزاء والتي 
تنص على »كل من علم بوقوع جناية أو 
جنحة، وأعان اجلاني على الفرار من وجه 
القض����اء، إما بإيواء اجلاني أو إخفاء أدلة 
اجلرمية يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز سنة 
واحدة« � فال شك أن املتهم علم بحمل تلك 
اآلسيويات سفاحا من عملهن باملنازل ولم 
يقم باإلبالغ عن تلك اجلرائم، األمر الذي 
استحق عقابا عن تلك اجلرمية بل وعمل 
على إعانة اآلسيويات على الفرار من وجه 
العدالة وعدم اإلبالغ عنهن � وحسنا فعل 
املش����رع بنصه في املادة 2/79 من قانون 
اجلزاء � كل حك����م باحلبس على أجنبي 
يجيز للقاضي أن يأمر بإبعاده عن البالد 
متى كانت تلك اجلرمية مخلة بالش����رف 
واألمانة وهو حك����م وجوبي يتعني على 

القاضي النطق به.
وف����ي النهاية كلما س����رنا في احلياة 
وتطورنا وعش����نا ودققن����ا رأينا أنواعا 
وألوانا جدي����دة للجرائم تتكون وتتلون 

حسب الطلب واحلاجة.

بنغالي يعمل خياطاً صباحاً... وطبيب نساء مساءً

بقلم: المحامي رياض الصانع

خالل جولة تفقدية لموقع الحريق بصحبة مهندسي »اإلسكان« و»الكهرباء«

المنصوري: سنرفع تقريرنا حول حريق الصوابر اليوم

للمرة الثانية خالل 24 ساعة .. حريق يلتهم محوالً بمنطقة السالم

أمير زكي
ق���ام مدي���ر االدارة العامة لالطفاء اللواء جاس���م 
املنصوري ونائب املدير العام لشؤون املكافحة العميد 
يوسف االنصاري ونائب املدير العام لشؤون الوقاية 
العميد أمني عابدين بزيارة تفقدية صباح امس ملوقع 
حريق شقق الصوابر الذي أتى على بناية كاملة مكونة 
من 21 شقة، وشاركه اجلولة عدد من مهندسي الهيئة 

العامة لالسكان ووزارة الكهرباء واملهندسني املشرفني 
على صيانة املبنى. وقال املنصوري في تصريح خاص 
ل���� »األنباء« ان هذه الزيارة جاءت بقصد تفقد موقع 
احلريق والوقوف على معطيات احلريق وأس���بابه، 
مش���يرا الى انه مت القيام بجول���ة على جميع االدوار 

التي طالها.
مؤكدا ان االدارة العامة لالطفاء ستعد تقريرا بشأن 

احلادث، وان اجتماعا عقد أمس إلعداد كامل التصورات 
حول احلادث وأسبابه.

مؤكدا ان التقرير الذي سيرفع اليوم الى وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان سيتضمن 
حتديد كل االسباب التي أدت للحريق وسبل جت���اوز 
ان���دالع حريق مبث���ل ه���ذه الص���ورة في املستقب���ل 

وحتدي���د أي ضواب���ط له���ذا الغ��رض.

أمير زكي
متكن رجال اطفاء مركزي الشهداء ومشرف من السيطرة 
على حريق محول ثانوي في منطقة السالم، وقالت ادارة 
العالقات العامة في االطفاء ف���ي بيان لها انه ورد بالغ 
الى مركز العمليات ليلة اول من امس عن وقوع حريق 
في محول ثانوي مبنطقة الس���الم، فتم حتريك مركزي 

إطفاء مشرف والشهداء.

وعند الوصول الى موق���ع احلريق مت أخذ وضعية 
االس���تعداد حلني وصول طوارئ الكهرباء لقطع التيار 
الكهربائي من احملول قبل الشروع في مكافحته، كما مت 
إخالء الس���كان من منازلهم القريبة من احملول، ومتت 

السيط���رة على احلري��ق دون ح��دوث اي اصاب��ات.
وكان التعامل مع احلادث بقيادة رئيس مركز إطفاء 
مشرف املقدم عبدالكرمي العتيبي، ورئيس مركز إطفاء 

الش���هداء املقدم محمد السليم، والنقيب محمد اخلضر، 
واملالزمني أوائ���ل مبارك الصباح وعلي األربش وطارق 
الدرباس واملالزم محم���د بورحمة ووكيل ضابط أحمد 
شعبان والرقيب يوسف بارون والعرفاء عبداهلل املعتوق 

وعبدالعزيز الهاجري ومحمد خلف ومحمد علم دار.
يذكر ان هذا هو احلريق الثاني الذي ينشب في محول 

كهرباء مبنطقة السالم خالل 24 ساعة.

خالل تصوير مسلسل رمضاني في مستشفى

كومبارس يختلس »حبوب صداع« 
ويهدد مدير اإلنتاج »يا ويلك مني«

مواطن يتهم مجهواًل 
بانتحال صفته واستقدام خادمة

هاني الظفيري
تق����دم مواطن الى مخفر تيماء متهما مجهوال بانتحال صفته 
واحضار خادمة آس����يوية على كفالته دون ان يعلم اي ش����يء 

بالواقعة.
وقال مصدر امني ان املواطن قال في إفادته انه كان يتفحص 
العمالة املسجلة عليه في موقع وزارة الداخلية وذلك من باب حب 
االستطالع ليفاجأ بأن خادمة مسجلة عليه حيث قام مبراجعة 
الهجرة وابلغه املس����ؤولون ان اخلادمة سجلت من خالل مركز 

خدمة تيماء.
مشيرا الى انه راجع مسؤول خدمة تيماء ولم يخرج بنتيجة 

وسجلت قضية تزوير في محررات رسمية.

في اختتام اجتماع مسؤولي حرس الحدود وخفر السواحل الخليجية

توصيات بتفعيل التعاون األمني الخليجي
عن طريق االتصال المباشر بين الدوريات البحرية

اختتمت اعمال االجتماع التاسع عشر ملسؤولي 
حرس احلدود وخفر السواحل مبجلس التعاون 
لدول اخللي���ج العربية الذي عقد في البالد امس 
بالعدي���د من التوصيات التي من ش���أنها تعزيز 
التعاون األمني حلرس احلدود وخفر السواحل 
ومنها: تفعيل االتصال املباشر بني املراكز البحرية 
والدوريات في دول املجلس باس���تخدام التقنية 
احلديثة في س���رعة نقل املعلوم���ات واالتصال، 
واستفادة اجهزة حرس احلدود وخفر السواحل 
بدول املجلس من كيبل األلياف البصرية عند البدء 
في اس���تخدامه من قبل وزارات الداخلية بالدول 
االعضاء، والتأكيد على تكثيف وتواجد الدوريات 
اخلاصة بأجهزة حرس احلدود وخفر السواحل على 
خط التماس بني دول املجلس واحلدود الفاصلة 
معها للحد من ظاهرة الس���طو املسلح والتسلل، 
وكذلك التأكيد على اهمية تبادل البرامج التدريبية 
التي تنظمها قيادات حرس احلدود وخفر السواحل 

بالدول االعضاء.
وتطرق االجتماع الى قرارات وزراء الداخلية 
بدول املجلس بشأن توصيات االجتماع املشترك 
للمختصني من وزارات »الداخلية، الدفاع والنقل« 
واجلهات االخرى ذات العالقة، اليجاد آلية موحدة 
وبحث اخليارات املناسبة للحد من عمليات القرصنة 

البحرية.
وكذلك محضر االجتماع املشترك بني االجهزة 
املعنية مبكافحة املخدرات بدول املجلس »اجهزة 
مكافحة املخدرات، حرس احلدود وخفر السواحل، 

اجلمارك«.
وفي اخلت���ام اكد رئيس االجتماع رئيس وفد 
الكوي���ت اللواء عبداهلل املهن���ا ان االجتماع كان 
مثمرا وبناء من خالل املوضوعات التي مت طرحها 
ومناقشتها مشيدا بتقارب وجهات النظر وما اسفر 

عنه من توصيات.
ونقل حتيات وزير الداخلية الفريق الركن م. 
الشيخ جابر خالد الصباح ووكيل الوزارة الفريق 
احمد عبداللطيف الرجيب الى احلضور متمنني 

لهم التوفيق والسداد.
من جانبه اعرب رئيس الوفد السعودي اللواء 
زميم الس���واط عن جزيل شكره وعظيم تقديره 
للكويت حكومة وشعب، مش���ددا على ضرورة 
تفعيل توصيات���ه ونصائحه لهم حيث انها ذات 
معنى ودالالت تخدم االمن في شتى مجاالته لتجاوز 

اي عقبات.
ومن املقرر ان يعقد االجتماع العشرون ملسؤولي 
حرس احلدود وخفر السواحل في دولة االمارات 

العربية املتحدة العام املقبل.

مصرع بنغالي دهسًا على »السادس«

1000 دينار طارت من فرع »النسيم«

وفد الشرطة النسائية زار مخفر الشامية النموذجي

مفرح الشمري
شهدت أروقة أحد املستشفيات أمس األول مشاجرة 
بني كومبارس ومدير إنتاج أحد املسلسالت احمللية 
املنتظر عرضها في رمضان، وانتهت املشاجرة التي 
اندلعت ش����رارتها بسبب »حبوب الصداع« بتهديد 

الكومبارس ملدير اإلنتاج بجملة »يا ويلك مني«.
وبحسب شهود عيان رووا احلادثة ل� »األنباء« فإن 
مدير اإلنتاج اكتشف ان الكومبارس قد سرق كمية 
من »حبوب الصداع« من إحدى خزانات املستشفى، 
حيث يصور املشهد بعد ان تقدم أحد فنيي املستشفى 
ملدير اإلنتاج بشكوى قائال: »لقد رأيت هذا الكومبارس 
يأخذ كمية من حبوب الصداع من خزينة الصيدلية 

ويضعها في جيبه«.
وقال الشهود ان الكومبارس »س« بعد ان صور 
مشهده الذي كان يدور في أروقة املستشفى شاهده 
أحد عمال املستشفى وهو يضع في جيبه كمية من 
»حبوب الصداع« األمر ال����ذي دعاه ألن يطلب منه 

اعادته����ا ولكن الكومبارس ص����رخ في وجهه قائال 
»مالك شغل«، مما دفع العامل الى ابالغ مدير اإلنتاج 
بالواقعة وعلى وجه السرعة توجه مدير اإلنتاج الى 
الكومب����ارس وطلب منه اخراج كمية احلبوب التي 
وضعها في جيبه ألنهم ضيوف في هذا املكان ومن 
العيب العبث مبحتوياته خاصة ان هناك كاميرات 
مراقبة ترصد احلركة والتنقالت في هذا املستشفى، 
ولك����ن الكومبارس رفض طالبا م����ن مدير اإلنتاج 
االبتعاد عن طريقه للخروج من املستشفى، خاصة 
ان م����ا وضعه في جيبه م����ا هو إال حبوب صداع ال 
تستدعي هذه الضجة حسب قوله، ولكن مدير اإلنتاج 
أصر على اعادتها الى مكانها قبل خروجه من مكان 
التصوير، األمر الذي أدى الى نشوب مشادة كالمية 
بينهما استخدمت فيها بعض األلفاظ البذيئة من قبل 
الكومبارس الذي رمى »حبوب الصداع« بوجه مدير 
اإلنتاج مهددا إياه باالنتقام قائال: »يا ويلك مني« بعد 

ان أحرجه أمام طاقم العمل.

محمد الجالهمة
لقي وافد بنغالي مصرعه دهسا أثناء عبوره 
الدائري الس���ادس مقابل منطقة اجلليب وتوقف 
الداهس وهو مواطن وسجلت قضية وأحيلت الى 
االختصاص. من جهة اخرى لقي مواطن مصرعه 
في حادث تصادم على طريق كبد وسجلت قضية 

تصادم ووفاة.
من جهة أخرى، أقدم 3 أشخاص جار ضبطهم 
على االعتداء على وافدة آسيوية داخل غرفة مقيمة 
فيها في منطقة شرق. ونقلت الوافدة للعالج في 
املستش���فى األميري، ولم توضح األسباب التي 

كانت وراء االعتداء عليها.

هاني الظفيري
أبلغ مسؤول جمعية النسيم عن تعرض احد 
أفرع اجلمعية للسرقة عن طريق الكسر، مشيرا 
الى ان اللصوص استولوا على نحو 1000 دينار 
من ماكينة الكاش���ير وسجلت قضية سرقة عن 

طريق الكسر.
وفي منطقة الشويخ ابلغ صاحب كراج تصليح 
السيارات عن سرقة مركبتني كانتا متوقفتني أمام 
الكراج إلصالحهما ورفض اتهام احد بالس���رقة 

وسجلت قضية سرقة.

استقبل مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة 
اللواء طارق حمادة مساعد مدير عام أكادميية سعد 
العبداهلل األمنية للشؤون اإلدارية للهيئة املساندة 
دالل الرويشد ووفد طالبات الدفعة الثانية ملعهد 
الهيئة املساندة للشرطة النسائية )وكيل عريف 
� ش���رطي( خالل زيارتهن ملخفر شرطة الشامية 

النموذجي.
وبدأت الزيارة مبحاضرة في قاعة االجتماعات 
ألقاها اللواء حمادة شرح فيها أهمية دور مخفر 
الشرطة النموذجي، وما يقدمه من خدمات أمنية 

ومدنية للتسهيل على األهالي واملقيمني مبنطقة 
الشامية، مؤكدا ان هذا املخفر يعد من أحدث املخافر 
حيث يضم العديد من اخلدمات األمنية واملدنية 
املتكاملة التي تسير عليها وزارة الداخلية وتلقى 

دعما ومساندة من القيادات األمنية.
وذلك بحضور قائد قيادة منطقة كيفان املقدم 
هي���ف العجمي ورئيس مخفر الش���امية النقيب 
بش���ار الشباك ورئيس قسم العالقات العامة في 
قطاع األمن العام النقيب نواف أبو خشبة وعدد 

من ضباط مخفر شرطة الشامية.

المواطن المطلوب بـ 60 ألف دينار
اتهم زوجته »المنفصلة« بالخيانة ظلمًا

محمد الدشيش
كش���ف مصدر أمني ل� »األنباء« أن املواطن الذي 
ألقي القبض عليه في منطقة الزهراء السبت املاضي 
كونه مطلوبا ب� 60 ألف دينار مطلوب أيضا لعدد كبير 
من القضايا املالية واجلنائية، مشيرا الى ان اتهامه 
لزوجته مدعيا عثوره على رس���الة هاتفية قصيرة 
على هاتفها كان مجرد ادعاء باطل وال أساس له من 
الصحة، إذ ثبت لرجال األمن أن زوجته بريئة متاما 

من ادعاءات زوجها.
وقال املصدر ان املواطن قام بضرب زوجته املنفصلة 
عنه، وقامت باالستنجاد بعمليات الداخلية لتحضر 
دورية شرطة وتلقي القبض عليه، وبالتدقيق على 
بياناته تبني انه مطلوب على ذمة قضية مالية ب� 60 
ألف دينار وأحيل بعده���ا الى االدارة العامة لتنفيذ 

االحكام.
وذكر املصدر ان ادعاء املواطن بخيانة زوجته كان 
»ظالم« اذ ثبت أنه قام بهذا االدعاء ليخفف عن نفسه 

تداعيات القبض عليه.
موضحا ان زوجته وكما تبني من التحقيقات االولية 
منفصلة عنه كونه يثير املشاكل ودائم االعتداء عليها 
بالضرب، وسبق أن سجلت عليه عدد من القضاي���ا 

املالي��ة.


