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الصفحة

صورة أرشيفية ملسدس مطاطي وفي اإلطار العقيد عبدالرحمن الصهيل 

 أمير زكي
شّكل مس����اعد مدير عام اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية لشؤون احملافظات العميد 
الش����يخ مازن اجلراح فرقة من إدارة بحث 
وحتري محافظة حولي للبحث عن شخص 
مستهتر أثار الفزع في نفوس الوافدين على 
وجه التحديد في نطاق منطقتي الس����املية 
وحولي وذلك باطالق اعيرة مطاطية باجتاه 
الوافدي����ن وهو ما أدى ال����ى نقل 3 وافدين 
للعالج ج����راء اصابتهم باألعيرة املطاطية 
الى مستشفى مبارك، فيما أكد مصدر أمني 
ان الطلقة املطاطية ميكن ان تس����بب عاهة 
مستدمية متى ما صوبت ناحية الوجه، مؤكدا 
على أن هذه القضية أخذت حيزا كبيرا من 
اهتمام مدي����ر إدارة بحث وحتري محافظة 
حولي العقي����د عبدالرحمن الصهيل والذي 
قام باالس����تماع الى اف����ادات املجني عليهم 
بهدف سرعة ضبط اجلاني من خالل حتديد 
أوصاف املركبة التي يستقلها ومن خاللها 

يطلق االعيرة النارية بشكل عشوائي..
ووفق مصدر أمني فإن املصابني الثالثة 
نقلوا من مواقع مختلفة وهي حولي شارع 

بيروت مقابل السنترال 
والساملية شارع دمشق 
والس����املية مقابل محل 
شهير لاللعاب، مشيرا الى 
ان اجلاني ارتكب جرائمه 
الثالث في الفترة الفاصلة 
م����ا بني الواح����دة فجرا 
وحت����ى الرابعة والربع 
فجرا وهو ما يرجح ان 
اجلاني رميا يكون واقعا 
حتت تأثير مواد ومؤثرات 

غير طبيعية.
وأشار املصدر األمني 
الى ان أولى هذه القضايا 

الغريبة كانت ببالغ تلقته عمليات الداخلية 
في الساعة الواحدة و4 دقائق فجرا وتضمن 
البالغ إصابة واف����د بنغالي بكدمة في اليد 
اليمنى والفخذ وفور تلقي البالغ مت ارسال 
سيارة اسعاف بقيادة محمود باقر وحسني 
مندني ليتم نقل املصاب إلى مستشفى مبارك 
وقد افاد املجني عليه بأن هناك شخصا لم 
يستطع حتديد مالمحه أطلق عليه عدة اعيرة 

مطاطي����ة دون اي مبرر 
مشيرا الى ان اجلاني كان 
داخل مركبة ولم يستطع 
حتديد اوصافها بشكل 

دقيق.
واضاف املصدر في 
الساعة 3.19 فجرا تلقت 
عمليات وزارة الداخلية 
بالغ����ا مماث����ال تضمن 
اصاب����ة واف����د مصري 
35 عام����ا بكدم����ات في 
الركبتني ج����راء اطالق 
اعيرة مطاطية عليه ومت 
نقله الى مستشفى مبارك 
بواسطة رجال الطوارئ الطبية تامر عسران 
وطالل عبداله����ادي، وكما قال البنغالي في 
افادت����ه حول اجلاني، ق����ال الوافد املصري 
حي����ث اكد انه كان يس����ير على االقدام وإذ 
بشخص يصوب عليه مسدسا ويطلق اعيرة 
اصابته في ركبته مؤكدا على انه لم يصدر 
منه اي شيء يثير استفزاز اجلاني، الفتا الى 
ان اجلاني كان يستقل مركبة داكنة اللون 

وأطلق االعيرة من مسافة قريبة.
ومضى املصدر بالقول في الساعة 4.13 
فجرا تلقت عمليات الداخلية البالغ الثالث 
املثير لالستغراب حيث تضمن البالغ اصابة 
مصري 51 عاما، مش����يرا ال����ى انه كان في 
طريقه إلى املس����جد الداء صالة الفجر وإذ 
بسيارة داكنة اللون يخرج شاب كان بداخلها 
مسدس����ا ويطلق منه 3 اعيرة اصابته في 
بطنه، وقام رجال الطوارئ حس����ني شموه 
وعبداهلل الصراف بايعاز من قسم العمليات 
برئاسة ناصر السبيعي بنقل املصاب الثالث 
من الساملية شارع دمش����ق إلى مستشفى 

مبارك.
وأكد املصدر ان رجال املباحث بصدد نشر 
دوريات في عدد من مناطق محافظة حولي 
خشية ان يقوم اجلاني بتكرار فعلته معربا 
عن امله في ان يبادر املواطنون واملقيمون 
ابالغ عملي����ات »الداخلية« فور  بس����رعة 
تعرضهم ملثل هذا التص����رف مع ضرورة 
نقل البالغ بصورة سريعة وحتديد موقع 
التواجد حتى يتم حتريك الدوريات القريبة 

من املوقع وضبط اجلاني.

 عبداهلل قنيص
أحيل رقيب اول يعمل في سجن االبعاد 
الى النيابة العامة بتهمة تهريب ممنوعات 
الى النزالء في س����جن االبعاد وذلك بعد ان 
ضبط من قبل القائمني على الس����جن وهو 
يخفي هاتفني نقالني اعترف انه كان بصدد 
بيعها الى نزيلني من جنسية عربية.وقال 

مصدر امني ان رجال سجن االبعاد وحينما 
يدخل احد العسكريني الى السجن مت اخضاعه 
للتفتيش ليعث����روا بحوزته على هاتفني، 
وبالتحقيق معه اعترف انه اتفق مع وافدين 
على ان يدخل الهاتفني لهما مقابل 220 دينارا 
لكل هاتف، وانه سبق ان ادخل عدة اجهزة 

نقالة الى النزالء مبقابل مالي.

 هاني الظفيري
تقدم وافد بنغالي وأبلغ عن قيام 3 أشخاص ملتحني باقتحام جاخور 
يقوم بالعمل به وتكبيله وسرقة عدد 3 رؤوس غنم وسجلت قضية سلب 
باإلكراه.من جهة أخرى، قام مواطن بإعادة ابنه احلدث الى مخفر اجلهراء 
الشمالي بعد ان هرب منه وكان رجال األمن أبلغوا عن تهجم 4 أحداث على 
بقالة متنقلة ومت توقيف الش���باب األربعة وبعد دخولهم الى املخفر قام 

أحدهم بالهرب من املخفر ليقوم والد احلدث بإعادة ابنه الى املخفر.

عودة هارب.. وسلب 3 رؤوس غنمضبط رقيب أول بتهريب هواتف لمنتظري اإلبعاد

العميد الشيخ مازن اجلراح

استهدف 3 وافدين بأعيرة مطاطية في حولي والسالمية

»الجنائية« تبحث عن مجهول أدخل الرعب في نفوس وافدين بمسدس مطاطي

جثة لقيط داخل حاوية و»الشرعي« يحدد مسّمى القضية

60 مركبة معروضة للبيع إلى »الحجز«

 أمير زكي
فت����ح رجال إدارة بح����ث وحتري محافظة 
الفروانية بقيادة العقيد منصور الهاجري حتقيقا 
بهدف العثور على سيدة تخلصت من جنينها 
بإلقائه في حاوية القمامة، فيما ينتظر رجال 
املباح����ث التقرير النهائي بش����أن وفاة الطفل 
والصادر عن الطب الشرعي حتى يتم تصنيف 
القضية، إما باعتبارها قتل عمد، أو حمل سفاح 
ووفاة أثناء الوالدة، مؤكدا على انه متى ما ثبت 

لرجال األمن ان الطفل ألقي حيا داخل حاوية 
القمام����ة وتوفي بفعل احلرارة الش����ديدة فإن 
جرمية قتل عمد مع سبق اإلصرار ستوجه الى 

أم الطفل أو ملن ألقى به داخل احلاوية.
واس����تنادا الى مصدر أمني فإن أحد عمال 
النظافة الحظ وجود جثة طفل حديث الوالدة 
داخل احدى حاويات القمامة نحو الثانية عشرة 
من مساء أول من امس حيث أبلغ عمليات وزارة 
الداخلية، وسارع عدد من رجال األمن يتقدمهم 

مدير أمن محافظة الفرواني����ة العميد حبيب 
غلوم وعدد من رجال املباحث واألدلة اجلنائية 
الى جانب رجال الطوارئ الطبية ومنهم احمد 
رزق وبعد تأكدهم من وفاة الطفل تركت جثته 

للطب الشرعي.
ولف����ت املصدر األمني ال����ى ان املكان الذي 
وجدت فيه جثة الطفل حديث الوالدة قريب من 
مناطق عزابية سبق لرجال املباحث ان داهموا 

في محيطها عدة أوكار مشبوهة.

محمد الدشيش
شن رجال مرور االحمدي بقيادة العقيد 
سلمان املزعل حملة على السيارات املعروضة 
للبيع مقابل املجمعات التجارية في شارع 
املطاع���م في ابوحليفة، وقال مصدر امني 

ان ما ال يقل ع���ن 50 مركبة مت نقلها الى 
كراج احلجز في الزور وتسجيل مخالفات 
مرورية لهم، مؤكدا ان مثل هذه املخالفات 
يتم التعامل معها بحزم، خاصة انها تعيق 
الرؤية وتشوه املظهر احلضاري الى جانب 

كونها تس���بب تلفيات في االرصفة التي 
توضع عليها كما ش���نت حملة مماثلة في 
منطقة فهد االحمد ومت رفع 10 مركبات الى 
كراج احلجز ايضا لكونها معروضة للبيع 

في ساحات عامة.

توقيف »فتّوة«
 بنغالي يفرض 

اإلتاوات بالجليب

إيراني كسر ساعد رقيب
وضابط مزيف هدد مالزمًا باألذى

في الصليبخات والشويخ

 هاني الظفيري
احتجز وافد ايران���ي في نظارة مخفر الصليبخات بتهمة 
التعدي على رجل امن ومقاومة السلطات، كما وجهت الى الوافد 

االيراني )24 عاما( تهمة إلحاق االذى البليغ برقيب اول.
وقال مصدر امني ان الوافد االيراني تم توقيفه في منطقة 
الواحة لالشتباه، ولدى الطلب منه الدخول الى الدورية للتأكد 
من حقيقة اقامته وسالمة اوضاعه القانونية في البالد رفض 
الصعود الى الدورية وتش���ابك بااليدي مع رجال االمن وقام 

بكسر ساعد الرقيب.
على صعيد آخر، جار ضبط شخص يرجح ان يكون انتحل 
صفة ضابط وقام بتهديد ضابط برتبة مالزم اول في مخفر 

الشويخ بإلحاق االذى.
وقال مصدر ان المتهم دخل الى مخفر للس���ؤال عن احد 
اقاربه، ولدى سؤاله عن عالقته بالمحتجز ابلغ رجال االمن 
ان���ه ضابط وعلى صلة قرابة بالمحتجز، ولدى طلب هويته 
قال انه س���يذهب الحضارها من المركب���ة لكنه فر الى جهة 

غير معلومة.

 محمد الجالهمة
تمكن رج����ال ادارة بحث 
الفروانية  وتحري محافظة 
م����ن توقيف واف����د بنغالي 
ابناء  ات����اوات على  يفرض 
وطنه، واعترف الوافد بأنه 
يمارس االكراه على مواطنيه 
الجبارهم على دفع اتاوات له 

نظير عدم التعرض لهم.
وكان وافد آسيوي نقل الى 
العالج جراء اصابته بطعنة 
سكين ولدى التحقيق معه قال 
اآلسيوي ان الجاني بنغالي 
اعتاد على أخذ 5 دنانير منه 

بشكل دوري.
 وأش����ار الى ان البنغالي 
)الجاني( يم����ارس االكراه 
لف����رض االت����اوات، وفور 
استماع رجال األمن الى افادات 
المجني عليه تم تشكيل قوة 
من مباحث الفروانية وضبط 
المتهم واعترف باالعتداء على 
اآلس����يوي، كما اعترف بانه 
ابناء  ات����اوات على  يفرض 
الرفض  موطنه وفي ح����ال 

يعتدي عليهم بالضرب.
وهناك من اصدقائهم من 
يقيمون بمساعدته على ادخال 
الرعب والخوف في نفوس 

المجني عليهم.

مركز رياضمركز رياض

ال شك أن القرن احلالي يشهد تطورا غير 
مسبوق في تنوع اجلرائم بأشكالها املختلفة 
فضال عن طرق ارتكابها ولعل السبب في ذلك 
يرجع الى تطور وسائل االتصاالت عبر البلدان 
فيما يسهل من ارتكاب جرائم بواسطتها وهذه 
اجلرائم هي ما يعب���ر عنها بجرائم االلفية 
الثالثة ملا لها من تطور في اشكالها وتنوع 
طرق ارتكابها لذلك اصبح من الالزم العمل 
على مواجهة تلك الظاهرة ملواجهة ما تكشف 
وقوعه في العمل من اساءة استخدام بعض 
ضعاف النفوس الجهزة االتصاالت وغيرها 
من وسائل في تصوير االشخاص واالحداث 
املتعلقة بهم بغي���ر رضاهم قاصدا من ذلك 
االساءة اليهم والتشهير بهم او ابتزازهم او 

تهديدهم ولعل ما دفعني الى سردي ما سلف بيانه، ما قرأته 
في احدي الصحف اليومي���ة ان مكافحة اجلرائم االلكترونية 
متكنت من إلقاء القبض علي وافد عربي اثر ارتكابه جرائم ابتزاز 
وتشهير بأعراض الناس عبر مواقع التعارف االلكترونية وقد 
بدأت تفاصيل تلك الواقعة بان وردت معلومات الى مدير عام 
ادارة العامة للمباحث اجلنائية تفيد وجود وافد عربي ميارس 
نشاطه في ابتزاز وتهديد االشخاص من نساء ورجال عن طريق 
مواقع التعارف املختلفة وقد بلغ عدد الضحايا املسجلة نحو 
40 قضية من 200 شخص وفور تلقي املباحث اجلنائية لهذه 
الوقائع التي تراوحت مدتها لسنتني بعمل التحريات الالزمة 
حول الوقائع ودلت التحريات على قيام الوافد العربي بتصوير 
ضحاياه عراة من نس���اء وسيدات عن طريق مواقع التعارف 
املختلفة حيث يطلب منهم مبالغ مالية بعد ابتزازهم واجلديد 
في الوقائع هذه ان الوافد العربي كان يستخدم وسائل التخفي 
)البروكس���ي( وكذلك ارقام هواتف غير مسجلة وتبني لرجال 
املباحث ان الوافد يتزعم ش���بكة عربية اعضاؤها من نس���اء 
ورجال هم خارج الكويت ودلت التحريات انه نتج عن القضايا 
املسجلة العديد من حاالت الطالق واملشاكل االسرية فضال عن 
االضرار النفس���ية، ومت القبض على الوافد الذي اعترف بأنه 
يدعي انه فتاة اثناء احلديث وبعدها يقوم بدعوة من يتحدث 
معه الجراء محادثة ڤيدي���و ويطلب منهم ان يقوموا بعرض 
اجس���ادهن امامه او التعري ويقوم خالل احملادثة بتس���جيل 
لقطات ڤيديو للضحية ثم يطلب منهن بعد ذلك ارقام هواتفهن 
ثم يقوم بتهديدهن على ان يقمن بدفع مبلغ يحدده لهن من الف 
الى الف وخمس���مائة دينار كويتي واشار في اعترافه الى انه 
كان ال يتسلم تلك املبالغ باليد بل كانت حتول له على حساب 
بنك���ي في احدى الدول العربية وكان يركز اعماله في الكويت 
مش���يرا الى انه ابتز نحو 200 شخص بهذه الطريقة هذه هي 
الواقعة التي قرأتها واقشعر وجداني واردت ان انبه اجلمهور 
واألسر لها وان اطل عليها من منظار قانوني بتجرميها وإلقاء 

الضوء عليها فاملشرع في القانون 9 لسنة 
2001 شأن اساءة استعمال اجهزة االتصاالت 
الهاتفية واملعدل بالقانون رقم 40 لسنة 2007 
قد افرد نصا )اولى مكرر( مبعاقبة كل من تعمد 
االساءة والتشهير بغيره عن طريق استعمال 
اجهزة االتص���االت باحلبس مدة ال تتجاوز 
سنتني ثم شدد العقوبة بجعلها احلبس مدة 
ال تتجاوز اخلمس سنوات اذا اقترنت األفعال 
السابقة )وهي اإلس���اءة باستعمال اجهزة 
االتص���االت( بالتهديد او االبتزاز او تضمن 
اس���تغالل الصور بأي وس���يلة في االخالل 
باحلياء او املساس باالعراض ولم يقف املشرع 
عن حد هذه العقوبة بل وضع عقوبة تكميلية 
وهي مصادرة االجهزة ووسائل االتصاالت 
او غيرها مما تكون قد اس���تخدمت في ارتكاب اجلرمية عمال 
باملادة االولى من القانون 40 لسنة 2007 بشأن تعديل احكام 
قانون 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة االتصاالت 
الهاتفية واجهزة التصنت، وحكمة املش���رع في ذلك واضحة 
جلية وهي محاربة هذه اجلرائم التي اصبحت وبحق س���مة 
من س���مات املجتمع احلديث بل ونقول من جرائم هذا العصر 
ملا لها من نشر الفس���اد واملساس باحلياء العرضي ملجتمعنا 
وهي من اجلرائم التي لها آثار خطيرة جدا على الفرد واألسرة 
واملجتمع وال ميكن ان تنطلي على مجتمعنا، وانوه انه بالنسبة 
الفراد الشبكة والتي يتزعمها هذا الوافد العربي فانها تخضع 
للقانون اجلزائي باعتبارهم شركاء له في ارتكاب هذه اجلرمية 
وبالتالي يس���تحقون عقابها عمال باملادة 11 فقرة 2 من قانون 
اجلزاء والتي تنص على »وتس���ري على كل شخص يرتكب 
خارج اقليم الكويت فعال يجعله فاعال اصليا او ش���ريكا في 
جرمية وقعت كلها او بعضها في اقليم الكويت« وهو ما يستتبع 
حتديد اسماء وهوية افراد تلك الشبكة واصدار مذكرة توقيف 
دولية عن طريق االنتربول الكويتي وبالتعاون والتنس���يق 
مع نظرائه في تلك الدول حيث انهم شركاء للوافد العربي في 
اجلرمية التي ارتكبها في دولتنا األمر الذي يستتبع معاقبتهم 
عن ذل���ك الفعل فضال عن ابعاد الوافد العربي عن البالد عمال 
بامل���ادة 79 من قانون اجلزاء وذلك بعد قضائه فتره العقوبة، 
وفي النهاية ال يس���عني اال ان اثني علي جهاز الشرطة ممثال 
في ادارة اجلرائم االلكترونية علي هذا اجلهد الرامي الى احلد 
من جرائم التقنية احلديثة وتنقية املجتمع منها قدر املستطاع 
ولهذا فاني اطالب وزير الداخلية بصفته بضرورة االعتناء بهذا 
اجلهاز وتطويره وإدخال شباب فنيني متخصصني في مجال 
التقنيات احلديثة ملواكبة سرعة التطور التكنولوجي وتضييق 
اخلناق على من يحاول استغاللها في ارتكاب اجلرائم واحلد 
من آثارها اإلجرامية الس���يئة على املجتمع حتى تظل الكويت 

وجهازها االمني مصدر عز وفخر.

التهديد والتشهير واالبتزاز.. عبر اإلنترنت

بقلم: المحامي رياض الصانع

حامل و9 بائعات هوى في 3 أوكار
 هاني الظفيري

واصل رجال ادارة بحث وحتري محافظة اجلهراء 
بقيادة مدير أمن اجلهراء العميد محمد طنا حملتهم 
الس���تهداف االوكار املشبوهة، حيث مت استهداف 3 
أوكار مشبوهة في منطقة عماير اجلهراء، ومت ضبط 
10 وافدات وسمس���ار، وتبني ان إحدى اآلس���يويات 

املوقوفات داخل الوكر حامل في شهرها االخير.
وقال مصدر أمني ان حمل���ة رجال أمن اجلهراء 
جاءت في أعقاب حتريات كلف بها الرائد مطر سبيل، 
حيث مت التأكد من استغالل االوكار الثالثة في األعمال 
املنافية لآلداب.وأضاف املصدر ان جميع املوقوفني 
باس���تثناء الوافدة احلامل متت احالتهم الى اإلبعاد 
االداري، أما اآلس���يوية احلامل فتم���ت إحالتها الى 
املباحث اجلناية للتحقيق معها وتسجيل قضية لها 

املوقفون داخل مديرية أمن اجلهراء بعنوان احلمل السفاح.
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