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براءة مدرس من تهمة االعتداء على طالبة

600 دينار تعويضًا لـ »الحمل السفاح«
قضت احملكمة املدنية برئاسة املستشار 
عويد الرشيدي وأمانة سر داود الرفاعي بإلزام 
املدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 600 دينار 
تعويضا ماديا وأدبيا نهائيا وباملصاريف شاملة 
مبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب احملاماة ورفضت 
ما عدا ذلك من طلبات املدعية. وتخلص واقعة 
الدعوى في أن االدعاء العام أسند للمدعى عليه 
واملدعية أن األول ضرب الثانية فأحدث بها 
اإلصابات املوصوفة بتقرير الطب الش����رعي 
املرفق باألوراق وأسند إليها على مرأى ومسمع 
من الغير ارتكابها جلرم الزنى وحملها سفاحا 
وأسند للثانية أنها وجهت سبابا لألول على 
مرأى ومس����مع من الغير باأللف����اظ املبينة 

باألوراق وقدمها للمحاكمة اجلزائية.

ولدى تداول الدعوى اجلزائية ادعت الثانية 
قبل األول مدنيا بطلب إلزامه بان يؤدي لها 
تعويضا مؤقتا مببلغ 5001 دينار عن األضرار 
التي أحلقها بها وقضت محكمة اجلنح بتغرمي 
املدع����ى عليه 100 دينار ع����ن التهمة األولى 
وبراءته من التهمة الثاني����ة وبراءة املدعية 
مما هو منسوب إليها، وبإحالة الدعوى املدنية 
للمحكم����ة املختصة وتأيد ذلك احلكم وصار 
نهائيا مبوجب احلكمني الصادرين من محكمة 

اجلنح املستأنفة.
وقد قضت احملكمة املدنية بإلزام املدعى عليه 
بأن يؤدي للمدعية مبلغ 600 دينار تعويضا 
ماديا وأدبيا عن األضرار التي سببها لها من 

جراء اتهامه لها بالزنى واحلمل السفاح.

املجني عليها وعدم قيامها 
بأي استغاثة عند قيام املتهم 
الواقعة املزعومة  بارتكاب 

واستحالة حدوثها.

قضت الدائرة اجلزائية 
الكلية  السادسة باحملكمة 
برئاس���ة املستشار صالح 
احلوطي وأمانة سر هشام 
سماحة ببراءة مدرس من 

تهمة هتك عرض طالبة.
وتتلخص واقعة الدعوي 
فيما شهدت به املجني عليها 
في أن املتهم اعتدى عليها 
باإلكراه أثناء تدرسيه لها.

وأثناء جلسات احملاكمة 
حضرت احملامية دالل املال 
مع املتهم وترافعت شفاهة 
الدعوى  ش���ارحة ظروف 
ودفع���ت بكيدي���ة االتهام 
وتلفيقه وع���دم معقولية 
أقوال  الواقعة وتناق���ض 

ودفع���ت امل���ال بخل���و 
األوراق من ثمة دليل مادي 
على الواقعة وبعدم وجود 
ش���هود عليه���ا فضال عن 
تراخي املجن���ي عليها في 
اإلبالغ. كما دفعت بانتفاء 
أركان الواقعة السيما أن والد 
املجني عليها كان متواجدا 
أثناء ح���دوث الواقعة ولم 

يصدق على أقوال ابنته.
واختتم���ت املال دفاعها 
بالدفع بالقصور في بلوغ 
األدلة إلى حد الكفاية وإحاطة 
االتهام بالشك والريبة من 
كل جوانبه وطلبت براءة 
موكلها من التهمة املسندة 

إليه.

احملامية دالل املال

مركز رياض

اجلرمية هي سلوك إنساني يحدث في املجتمع اضطرابا 
هذا اإلضط���راب قد يكون فع���ال أو امتناعا يخرق قواعد 
الضبط االجتماعي، وصاحب ه���ذا الفعل أو االمتناع هو 
اإلنسان، انه الفرد الذي سلك مسلكا ال اجتماعيا أو أخالقيا 
بارتكابه جرما يعاقب عليه القانون، فهو اإلنسان اخلارج 
عن قواعد الضبط االجتماعي وسلوكيات الدولة املتواجد 
بها – ومبا أن املجتم���ع يتطور دوما فان تطوره وتغيره 
أدى إل���ى تغيير في طبيعة اجلرمية وذل���ك تبعا لتغير 
تركيبة السكان، واملتتبع للجرائم املرتكبة يستبني ظهور 
أمناط من اجلرائم أصبحت دخيلة على مجتمعنا نتيجة 
دخول أجناس وهم وافدون للبالد للعمل إال انهم بدال من 
تقديس عملهم الذي أتوا من أجله سعوا في االرض فسادا 
مستبيحني العمل احلرام واجلرمية للحصول على الربح 
الفوري حتى ولو كان ذلك على أكتاف املواطنني الشرفاء، 
األمر الذي أوقعهم في براثن اجلرمية، وانني من متابعتي 

لألحداث الداخلية في البالد الحظت أمناطا من تلك اجلرائم تلك الش���بيهة 
باالبتكار األوروبي واملنقول عنها... ولعل ما أدهشني من ذلك ما قرأته في 
جريدة »األنباء« بعددها 12326 في 2010/7/13 أن عدة بالغات وردت للمباحث 
اجلنائية تفيد بأن عدة وافدين ومواطنني يقولون انهم يتلقون اتصاالت من 
شركات الكترونية ويتم ابالغهم أنهم قاموا بشراء أجهزة باآلالف وتطالبهم 
الشركات بدفع قيمة ما اشتروه رغم أنهم لم يشتروا أيا من األغراض تلك، 
األمر الذي على أساسه اصدر مدير مباحث األحمدي قراره بعمل التحريات 
الالزم���ة للوقوف على حقيقة تلك البالغات ودلت التحريات على ان ثالثة 
وافدين هم وراء توريط املواطنني ووافدين في بضائع بعشرات اآلالف ومت 
القبض على املتهمني تباعا وبالتحقيق معهم ومواجهتهم مبا أسفرت عنه 
التحريات اعترفوا بأنهم مارس���وا نشاطهم اإلجرامي قبل نحو عام وأنهم 
قاموا بتزوير البطاقات املدنية من واقع صور لبطاقات مدنية حصلوا عليها 
ومن ثم يقومون بش���راء بضائع بها مس���تغلني العروض املغرية لبعض 
الش���ركات التي تقوم بعرض بضائعها بدون مقدم ث���م يعيدون بيع تلك 
البضائع بأسعار مخفضة وأنهم متكنوا بهذه الطريقة من توريط مواطنني 
ووافدين في مبالغ مالية جتاوزت 100 ألف دينار وبعد س���رد هذه الواقعة 
التي اس���تباح فيها هؤالء الوافدون املال احلرام مستغلني تدافع الشركات 
على البي���ع بدون مراعاة األصول الواجبة فكان���ت اختراعاتهم اإلجرامية 
للحصول على املال، فان املنظار القانون���ي لهذه الواقعة املليئة باجلرائم 

يفرض نفسه على الواقع العملي فقانون اجلزاء الكويتي 
في مادته 231 من قانون اجلزاء عاقب على النصب وذلك بان 
استعمل املتهمون التدليس بانتحالهم صفة أشخاص غير 
حقيقيني من واقع بطاقتهم املزورة التي زوروها وتوصلوا 
بهذه الطريقة إلى االس���تيالء على بضائع من الش���ركات 
االلكترونية دون دف���ع ثمنها وإعادة بيعها لتحقيق ربح 
لهم وهو ما اس���تتبع حتميل املواطنني أصحاب البطاقات 
الصحيحة بقيمة دين البضائع على خالف احلقيقة – وهو 
ما جعل املشرع اجلزائي يفرد لها عقوبة هي احلبس مدة ال 
جتاوز ثالث سنوات – فضال عن ارتكاب املتهمني جلرمية 
التزوير باالصطناع في البطاقات املدنية واملؤثمة باملادة 
257، واملادة 260 من قانون اجلزاء واستعمالها بأن قدموها 
لشركات االلكترونيات وشراء بضائع منها مبقتضى تلك 
البطاقات وهو ما أفرد له املشرع الكويتي عقوبة احلبس 
ال���ذي ال تتجاوز مدته ثالث س���نوات – فضال عما أورده 
املش���رع الكويتي في مادته 2/79 من قان���ون اجلزاء وهي التي تنص على 
إبع���اد األجنبي بعد تنفيذه العقوبة الذي قض���ي عليه بعقوبة جنائية أو 
بعقوبة مقيدة للحرية في جرمية مخلة بالش���رف أو األمانة – وال شك أن 
ما ارتكبه الوافدان هو جرمية نصب وتزوير وكلتاهما من اجلرائم املخلة 
بالش���رف، األمر الذي تعني معه ابعادهما وجوبيا عن البالد يعد تنفيذهما 
للعقوبة احملكوم بها، وبهذه املناس���بة أنبه الشركات التي دائما يغيب عن 
نظرها وهي في حالة تنافس شديد وتسابق فيما بينها بالسعي لتصريف 
أكبر قدر ممكن من بضائعها في السوق بل إغراقه بالبضائع أمال في توسيع 
س���يطرتها ونشر ماركاتها ووكاالتها املس���وقة من طرفها.. وترك عمليات 
فن حتصيل الثمن بأس���اليب أخرى متناسية أن هذه األفعال تضر اقتصاد 
البالد وعلى املدى البعيد تضر بنفسها ألنها جزء من هذا االقتصاد كما انها 
ستفقد ثقة املس���تهلك في قيمة بضائعها ألن املتحصلون عليها بالنصب 
والتزوير يريدون التخلص م���ن هذه البضاعة بأي ثمن مما يخلق تذبذبا 
كبيرا في الس���عر بعد الثقة كما يهيئ لضعاف النفوس واملجرمني سلوك 
طريق االجرام ألنه وبال شك لو شددت الشركات ودفعت قليال في اجراءات 
البيع فان هذا س���وف يبعد املتالعبني ويقلع هذه اجلرمية من جذورها بل 
سيخوف ويروع من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل غير قانوني ودخيل 

على املجتمع ألنه يعرف انه سيكشف ويعاقب.
www.riyad-center.com

النصب والتزوير.. للحصول على البضائع وتكييشها

بقلم: المحامي رياض الصانع

أمير زكي
لقيت خادم����ة نيبالية )35 عاما( مصرعها 
اثر كس����ور متفرقة واصابة في الرأس جاءت 
في اعقاب محاولته����ا الهرب من منزل كفيلها 

مبنطقة الفروانية.
وقال املنس����ق االعالمي في ادارة الطوارئ 
الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان بالغا تلقته عمليات 
الطوارئ فجر امس عن س����قوط آسيوية من 
الطابق الرابع ومت االيعاز الى رجلي الطوارئ 

حسني مندني وسليمان اليحيى لالنتقال الى 
موقع البالغ وجرى نقلها الى مستشفى مبارك 
ولكنها توفيت قبل وصولها الى املستش����فى 

بدقائق.
على صعيد آخر، شهد احد املجمعات التجارية 
الشهيرة في الساملية مشاجرة أسفرت عن اصابة 
بنغالي )42 عاما( بجرح قطعي بالعني ونقل الى 
مستشفى مبارك بواسطة رجلي الطوارئ صابر 

الديب وسمير عبدالرحيم ومساعد الفضلي.

مصرع خادمة بعد محاولتها الهرب من منزل كفيلها في الفروانية
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إعداد: مؤمن المصري

محمد الدشيش
متكن رجال امن العاصمة من توقيف آسيوي لقب ب�»لورد 
اخلمور«، لكونه ضالعا في عال����م تصنيع اخلمور احمللية 
حيث مت ضبطه في منطق����ة بنيد القار وعثر بحوزته على 
200 زجاجة خمر كما ارشد اآلسيوي عن 3 مصانع للخمور 
احمللية يشرف على ادارتها وضبط بداخلها كمية من اخلمور. 
وقال مصدر امني ان معلومات وردت الى مدير امن العاصمة 

وكيل وزارة الداخلية املس����اعد لشؤون االمن العام باالنابة 
اللواء طارق حمادة عن ان آسيويا ذاع صيته في عالم تصنيع 
اخلمور فأمر بإقامة حملة شبه دائمة على مقربة من مسكنه 
في بنيد القار حتى ال يتم التدخل في عمل املباحث واسفرت 
خطة اللواء النش����ط طارق حمادة عن توقيف اللورد وكان 
بحوزته 200 زجاجة كان بصدد بيعها باجلملة حسب اعترفاته 

وارشد عن 3 مصانع للخمور احمللية.

»لورد الخمور« في عهدة أمن العاصمة

احملامية دالل املال

سيارة المتهم أمام مبنى مديرية أمن الجهراء

أكدت عدم جواز مكافأة المخالفين وقدرت أعدادهم بأكثر من 60 ألفًا

»الداخلية«: منح مهلة جديدة لمخالفي قانون اإلقامة
غير مدرج على أجندة وزير الداخلية في المنظور القريب

 أمير زكي
اك���د مصدر امني مطلع ان منح مهلة جديدة ملخالفي 
قانون اإلقامة بحيث يسمح للمخالفني بالعودة مرة اخرى 
الى البالد بعد املغادرة او الس���ماح للمخالفني بتعديل 
اوضاعهم القانونية بغض النظر عن سنوات مخالفتهم 
لقانون االقامة، غير م���درج على اجندة وزير الداخلية 
الفريق ركن متقاعد الش���يخ جاب���ر اخلالد في املنظور 
القريب، الفتا ال���ى ان اخلالد لم يطلب تقريرًا تفصيليًا 
بع���دد مخالفي قانون االقامة حتى يأخذ مثل هذا القرار 

في غضون الفترة املقبلة.
وقال املصدر االمني: وزارة الداخلية غير ملزمة مبكافأة 
غير امللتزم���ني بالقانون، مؤكدا عل���ى ان هناك قنوات 
رسمية يستطيع اي مخالف اللجوء إليها واملضي قدما 
في تعديل وضعه القانوني بعد دفع املخالفات املترتبة 
على مخالفته للقانون، مؤكدا على ان باب تعديل اوضاع 

املخالفني مفتوح ملن يرغب وفق القانون.
واشار املصدر الى ان اجهزة وزارة الداخلية املختلفة 
تقوم بعملها في مالحقة املخالفني السيما قطاع األمن العام 

والنجدة واملباحث اجلنائية من خالل حمالت تفتيشية 
ومن خالل انتشارها في البالد الى جانب االدارة العامة 

ملباحث الهجرة التي تتابع هذا امللف.
وقال املصدر إن أعداد املخالفني لقانون اإلقامة هي اعداد 
متغيرة بصورة دورية وان املسجلني كمخالفني لقانون 
اإلقامة حاليا يتجاوز عددهم ال� 60 ألف مخالف، وهؤالء 
مت���ى ما ضبط اي منهم يتم ابعادهم عن البالد مع عدم 
السماح لهم بدخول البالد مرة اخرى، اي ادراج اسمائهم 

على قوائم غير املسموح بدخولهم الكويت.

مصادفة تكشف حرامي 
نحاس في أمغرة

هاني الظفيري
قادت مصادفة رجال أمن اجلهراء الى توقيف وافد آسيوي 
اعتاد س���رقة أمالك الدولة »كيبالت نحاس���ية« من محافظة 
األحمدي ومن ثم يقوم بإعادة بيعها في سكراب أمغرة، وقدرت 
املس���روقات التي ضبطت بحوزة الوافد وهو من اجلنس���ية 
األفغانية بنحو 5 آالف دينار. وقال مصدر أمني ان حملة في 
منطقة أمغرة اقيمت حتت اش���راف الرائد مطر سبيل أوقفت 
ه���اف لوري قام قائده بالدخول الى منطقة أمغرة حتت جنح 
الظالم وتبني ان الهاف لوري يحتوي كمية كبيرة من الكيبالت 
وبالتحقيق معه اعترف بأنه يسرق الكيبالت من مشروعات 
تابعة للدولة في محافظ���ة األحمدي وجرت احالته الى ادارة 

بحث وحتري اجلهراء الستكمال التحقيقات معه.

إصابة 3 إطفائيين بحريق منزل في هدية

رجال االطفاء اثناء مكافحة حريق املنزل قيد االنشاء في هدية

أمير زكي
اصيب 3 من رج���ال االطفاء باجهاد حراري 
وحروق وجروح اثناء تعاملهم مع حريق اندلع 
ظهر امس في منزل قيد االنشاء في منطقة هدية، 
وقال فني اول الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد 
ان 3 سيارات اسعاف توجهت الى موقع البالغ 
لتقدمي ما يلزم من اجراءات طبية، مش���يرا الى 
ان احد رج���ال االطفاء )24 عاما( اصيب بحرق 
من الدرجة االول���ى بالكتف، واالخر )26 عاما( 
اصيب باختناق والثالث اصيب باختناق وجرح 
قطعي في الرأس. وكانت االدارة العامة لالطفاء 
تعاملت ظهر امس مع حريق منزل قيد االنشاء 
في منطقة هدية، وقال مدير ادارة العالقات في 
االطفاء باالنابة الرائد ناصر االنصاري انه ورد 
بالغ الى غرفة عمليات االطفاء يفيد بوجود حريق 

مبنزل قيد االنش���اء سبب سحب دخان كثيفة، 
فت���م على الفور توجيه مرك���زي اطفاء املنقف 
والقرين، ومن ثم مت اسنادهما مبركز االحمدي. 
واضاف االنص���اري: عند وصول فرق املكافحة 
الى احلريق تبني ان احلريق يحتوي على كمية 
كبيرة من االخشاب التي ساعدت على اشتعال 
النيران بسرعة، فقام رجال االطفاء بتأمني موقع 
احلريق وقامت فرقة اخ���رى مبكافحة النيران 

ومتت السيطرة على احلريق.
هذا وكان فريق االطفاء بقيادة رئيس مركز 
املنقف النقيب مخلد العتيبي ورئيس نوبة النقيب 
فيصل عدنان العربيد من مركز املنقف ورئيس 
نوبة النقيب انور املطيري من مركز القرين وكل 
من مالزم اول عبداهلل العجمي ومالزم اول عبداهلل 

ساملني ومالزم اول سعود بويابس.

شاب مصري يضرب والده في الجهراء بسبب المصروف
 ومسن خليجي يموت أمام المستشفى بـ »سكتة«

هاني الظفيري
تقدم وافد مصري في العقد 
الس���ادس من عمره الى احد 
مخاف���ر اجله���راء متهما ابنه 
احلدث باالعتداء عليه بالضرب 
وقال الوافد في البالغ انه مير 
بظروف مادية صعبة حالت 
املعتاد  دون منحه املصروف 
البنه احلدث مش���يرا الى ان 

االبن رفض استيعاب ما مير 
ب���ه والده من ظ���روف مادية 
واعتدى عليه بالضرب وقال 
الوافد الستيني ان ولدي البالغ 
من العمر 19 عاما دأب على طلب 
مصروفه مني بش���كل يومي 
منذ اس���بوعني وكنت اعتذر 
له بأنني ال املك املال الكافي 
حاليا ومساء امس حصل شجار 

بيني وبينه متهما اياي بأنني 
ال اريد منحه املصروف وابلغته 
بأنني أم���ر بضائقة مالية إال 
أنني فوجئ���ت به ينهال علي 
ضربا ولم يتوقف حتى سقطت 
ارضا وارف���ق الوافد املصري 
تقريرا يفيد بتعرضه لسحجات 
وكدمات وجروح وجار استدعاء 

االبن.

عل���ى صعيد آخ���ر، لقي 
خليجي في العقد السادس من 
عمره مصرعه مقابل مستشفى 
اجلهراء، حيث كان على ما يبدو 
في طريقه الى املستشفى بعد 

أن داهمته أزمة قلبية.
وقال مصدر امني إن إدارة 
أبلغت  مستش���فى اجله���راء 
عن وقوع ح���ادث مقابل باب 

احلوادث في املستشفى وسارع 
ماجد الصليلي ملعاينة احلادث 
فتبني ان الرجل توفي قبل ان 
تصطدم مركبته بعمود إنارة 
مقابل املستشفى ولدى وصول 
رج���ال الطوارئ الطبية تبني 
لهم ان الوف�����اة نتيجة ازمة 
قلبي���ة اصابت��ه قبل احلادث 

بثوان.


