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االمنية

الصفحة
هاني الظفيري

متكن رجال أمن اجلهراء من حترير اربعة اطفال من داخل 
مركب���ة والدهم وذلك بعد مضي 4 س���اعات قضاها االطفال 
االربعة محتجزين داخل سيارة والدهم، فيما أمر مدير امن 
اجلهراء العميد محمد طنا بتسجيل قضية االهمال في رعاية 

قاصر بحق األب.
وقال مصدر امني ان بالغ���ا تلقته عمليات الداخلية عن 

وجود 4 أطفال يبكون داخل سيارة والدهم والتي احكم اغالقها 
ليقوم الرائد مطر س���بيل باالنتقال الى البالغ والتحدث مع 
االطفال والطلب منهم فتح الباب من الداخل ليتجاوب االطفال 
مع الرائد مطر، وأفاد االطفال بأن والدهم طلب منهم االنتظار 
وعدم فتح املركبة حتى ال يتعرضوا ألذى، مشيرا الى ان رجال 
أمن اجلهراء اتصلوا باالب والذي قال نس���يت أبنائي داخل 

املركبة لتتم احالته بتهمة االهمال في رعاية قاصر.

رجال األمن يحررون  4 أطفال احتجزهم والدهم في سيارته

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»االستئناف« تؤجل قضية جهاد متهم فيها شابان 
بدون أحدهما التحق بدورة عسكرية في أفغانستان

تبرئة وافد من االتجار في المخدرات
قضت الدائ����رة اجلزائية الرابعة باحملكمة 
الكلية برئاسة املستشار عادل الصقر وعضوية 
املستشارين احمد ابوالعمامي وخالد عبدالهادي 
بتبرئة وافد من تهمة االجتار باملخدرات وقضت 
باالمتناع عن النطق بعقابه عن تهمة حيازة 
املخدرات بقصد التعاطي. كانت احملامية دالل 
املال التي مثلت املتهم خالل جلسات احملاكمة 
قد ترافعت شفاهة حيث دفعت ببطالن القبض 
على املتهم وتفتيشه النتفاء حالة من حاالت 
التلبس ولوقوعهما دون صدور إذن من النيابة 

العامة. ودفعت املال ببطالن االذن الصادر من 
النيابة العامة لعدم جدية التحريات ولبطالنها 
كما دفعت بانتفاء اركان جرمية حيازة املواد 
املخدرة بقصد االجتار والتعاطي وطلبت في 
نهاية املرافعة براءة املتهم مما اس����ند إليه من 
اتهامات. وتتحصل واقعة الدعوى في قيام قوة 
من رجال املباحث مبداهمة مسكن املتهم ومت إلقاء 
القبض عليه بناء على إرشاد من املتهمني األول 
والثاني بعد ضبطهما واعترافهما بأن املتهم هو 

مصدر حتصلهما على املواد املخدرة.

نظ������رت محكم������ة 
االس���تئناف أمس برئاسة 
املستش���ار نصر سالم آل 
هيد وعضوية املستشارين 
الدين  جنيب املال وصالح 
يونس في حضور رئيس 
أمناء سر الدوائر اجلزائية 
أمن  العنزي قضية  سامي 
الدولة رقم 2009/25 املتهم 
فيها اثنان من فئة البدون 
بالقي���ام بعمل عدائي ضد 
دولة أجنبية )أفغانستان( 
مما يعرض الكويت خلطر 
احل���رب أو قطع العالقات 

السياسية معها. وقد أجلت احملكمة نظر الدعوى 
الى جلسة 22 سبتمبر املقبل حلضور املتهم 
من السجن املركزي حيث انه لم يحضر جلسة 
أمس. وتخلص واقعة الدعوى فيما شهد به 
ضابط مباحث أمن الدولة بأن حترياته السرية 
دلت على قيام املتهم األول مبغادرة الكويت 
بتاري���خ 2007/11/4 متوجها الى ايران ومنها 

الى افغانستان حيث التحق 
هناك بدورة عسكرية بها 
ملدة 40 يوما تدرب خاللها 
على اس���تعمال األسلحة 
والذخي���رة وتلقي الفنون 
القتالي���ة. مضيفا ان ذلك 
جاء بع���د ان غرس املتهم 
الس���فر  الثاني فيه فكرة 
اليها للجهاد. ونسق له ذلك 
وأمده بامل���ال الالزم لذلك. 
وان���ه بتاريخ 2009/11/29 
مت ضبط املتهم األول عقب 
وصوله إلى الكويت لصدور 
أمر باحلبس الغيابي ضده 
في القضية رقم 2009/21 جنايات أمن الدولة. 
ومبواجهته بالتحريات أقر بارتكاب الواقعة 

كما اعترف بذلك أمام النيابة العامة.
كانت محكمة أول درجة قضت حضوريا 
ل���أول وغيابيا للثاني بحب���س كل منهما 3 
سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت احملكمة بإبعاد 

املتهمني عن البالد عقب تنفيذ العقوبة.

املستشار نصر سالم آل هيد

صبغة شعر تشعل
مشاجرة في صالون

هاني الظفيري
طاح احلطب بني مواطنة 
وصاحب���ة صال���ون وهي 
االخرى مواطنة وذلك على 
اثر تش���ابك بااليدي داخل 
التصال���ح  الصال���ون ومت 
داخل مخفر اجلهراء بعد ان 
علما بأن التهمة ستوجه الى 
السيدتني والتهمة ستحمل 
تبادل اعتداء بالضرب والسب 
امني  والقذف. وقال مصدر 
ان بالغ���ا ورد الى عمليات 
الداخلية عن مشاجرة نسائية 
داخل صالون نس���ائي ومت 
توجيه دورية امن واقتياد 
املتشاجرتني الى املخفر وهما 
مواطنت���ان االول���ى زبونة 
والثانية صاحبة الصالون 
بعد ان اختلفتا حول صبغة 

شعر.

ثعبان في منزل
يستنفر أمن الجهراء

هاني الظفيري
استع����ان رجال امن اجلهراء 
بعدد م����ن املتخصص���ني في 
الزواح���ف في  التعام���ل مع 
حديق����ة احلي�������وان وذل���ك 
بع�������د ب���الغ  افزع اس�������رة 
كويتي����ة في منطق���ة تيم���اء 
تضم���ن وج����ود ثعب���ان داخل 

املنزل.
وقال مص����در امني ان رب 
االسرة ابلغ عن مشاهدة احد 
ابنائه لثعبان بطول متر داخل 
املنزل وهو م���ا دعا جميع افراد 
االس�������رة الى مغادرة املنزل 
والبق���اء في اخل����ارج ليحضر 
اختصاصيون اس����تطاع���وا 
قت���ل الثعب����ان والتأكد م���ن 
ع���دم وج����ود ثع��ابني اخرى 
داخ�������ل املن���زل، وس����ج���ل 

اثب���ات حال��ة.

سجين يحرق زنزانته 
في »المركزي«

عبدالهادي المتعب
أحي���ل يوم امس س���جني 
كويت���ي الى النياب���ة العامة 
بتهمة احلريق العمد واتالف 
امالك الدولة وذلك بعد ان اقدم 
على حرق زنزانته االنفرادية 

بشكل متعمد.
وق���ال مص���در امن���ي ان 
الكويت���ي صدرت  الس���جني 
انفراديا  اوام���ر باحتج���ازه 
لسوء سلوكه داخل محبسه 
اال ان السجني وبعد 8 ساعات 
الزنزان����ة  من وجوده داخل 
اخ���ذ يص���رخ مدعيا انه نسي 
سيجارة مش���تعلة اتت على 
ف��راش الن���وم ليتم اخراجه 

من الزنزان���ة.
وبالتحقيق معه اعترف بأن 
الوحدة دفعته الى ان يخرج 
م������ن احملب������س االنفرادي 
الف���راش  الن���ار في  فأضرم 

عم��دا.

كمية اخلمور األكبر في تاريخ البالد بعد اخراجها من احلاويات في ميناء الشعيبة 

رجال مباحث الجهراء يكثفون تحرياتهم لكشف
»الرأس الكبير« وراء شحنة الخمور المليونية

عبداهلل قنيص
كشف مصدر امني مطلع ان مساعد مدير 
املباحث اجلنائية لشؤون احملافظات العميد 
الشيخ مازن اجلراح طلب من ادارة بحث 
وحتري محافظة اجلهراء يتصدرهم املقدم 
سعد العدواني الذي لعب دورا محوريا في 
ضبط اكبر ش���حنة من املواد املسكرة في 
تاريخ الكويت احلديث استكمال القضية 
وبذل جهود نحو توقيف »الرأس الكبير«، 
والذي يرجح ان يك���ون قد زود املتهمني 
املتورطني في هذه القضية باملال لش���راء 
التقديرات  البضاعة والذي يتجاوز وفق 

االولية نحو 750 الف دينار في حني تقدر 
قيمة البضاعة فيما لو دخلت السوق احمللية 

بأكثر من مليوني دينار كويتي.
وقال املصدر االمني ان تعليمات الشيخ 
مازن اجلراح الى مديري مباحث وحتري 
محافظة اجلهراء املقدم س���عد العدواني 
جاءت بعد وضع ملف على مكتبه يتضمن 
التقديرات املادية للمتهمني وانهما مدينان 
مببالغ مالية وبالتالي من غير املمكن ان 
يكون بحوزتهما هذا املبلغ الضخم الذي 
من خالله استطاعا شراء الكمية الضخمة 
واخفاءه���ا مب���ا ميكنهم م���ن ضخها الى 

الكويت.
واش���ار املصدر الى ان املتهمني التزما 
الصمت فيما يتعلق باملمول، الفتا الى ان 
هذا الصم���ت رمبا طلب منهما االلتزام به 
حتى يقف ال���ى جانبهما »الرأس الكبير« 
ويوكل لهم محامني يستطيعون ان يحصلوا 

لهما على حكم مخفف.
وحول ما اذا كان هناك شبه تواطؤ مع 
مفتشني في اجلمارك خاصة ان هذه الشحنة 
الضخمة قابلة للضبط، قال املصدر االمني 
هذه اجلزئية ليست غائبة عن رجال العميد 

الشيخ مازن اجلراح وهي محل بحث.

مركز رياض

يهل ش���هر رمضان الك���رمي بنفحاته 
املباركة على األمة اإلس���المية، ففي هذا 
الشهر أنزل القرآن هداية للناس وبينات 
من الهدى والفرقان وفي هذا الشهر تتفتح 
أب���واب الرحمة واملغف���رة وتكون أبواب 
التوبة مفتوحة على مصراعيها لذا كانت 
التوبة واجبة في هذا الشهر الكرمي على 
كل مسلم.. والتوبة التي نعنيها في هذا 
املقام هي التوبة مبعناها الش���رعي وهي 
االبتعاد عما نهى اهلل عنه وإتيان ما يحبه 
واالبتعاد عما يغضبه جملة وتفصيال.. 
وما دعاني الى تناول التوبة الشرعية وهي 
عالقة العبد بربه هو حلول هذا الش���هر 
الكرمي على مجتمعنا االسالمي بأسره... 

فانفتاح ابواب الرحمة في اس���تقبال التوبة الشرعية هذا 
ذكرني بضرورة تذكير الن���اس بوجود التوبة القانونية 
كذل������ك فاألخي��رة مبعناه���ا القانوني ان اجلاني بعد أن 
تق����ع منه اجلرمي���ة، يق���وم بإص���الح الضرر املترتب 
على فعله، كأن يعيد السارق األشياء الى مالكها، أو يقوم 
اجلاني بإص���الح الض���رر املترت���ب على وض���ع الن���ار 

في مل���ك غي��ره.
وال تعتبر هذه احلاالت من قبيل عدول اجلاني عن فعله 
ألن العدول ال يكون بعد متام اجلرمية وإمنا يعد التحول 
ع���ن اجلرمية بعد متامها مبثابة تعبير عن توبة اجلاني، 
ولذا تس���مى بالتوبة القانونية واملشرع ال يرتب كقاعدة 
عامة أي أثر على توبة اجلاني بعد متام اجلرمية بل يظل 
مس���تحقا للعقوبة املقررة ف���ي القانون الوضعي غير أن 

هذا ال مينع القاضي من النزول بالعقوبة 
الى حدها األدنى باعتبار أن ندم اجلاني 

وتوبته يدالن على قلة خطورته. 
ومع ذلك فقد نص املشرع على معاملة 
اجلاني معاملة مخففة عند التوبة القانونية 
وذلك إذا كان ثمة ما يوجب تشجيعه على 
التوبة وإصالح آثار اجلرمية ومن األمثلة 
على ذلك ما نص عليه القانون الوضعي 
)اجلزائي( على إعفاء الراشي والوسيط 
من العقوبة إذا أخبر السلطات باجلرمية 
ولو بعد متامها وهذا يدعونا الى ان نشير 
الى نقطة اخرى وهي االختالف البني بني 
القانونية،  العدول االختي���اري والتوبة 
من حيث اآلثار التي يرتبها املش���رع مما 
يجعل للتمييز بينهما اهمية قصوى والواقع أن األساس 
في التمييز بينهما يرتكز حول ما إذا كانت أفعال اجلرمية 
قد متت أو لم تتم، فعدول اجلاني عن اجلرمية البد له من 
توافر عنصرين... األول: هو أن يكون عدوله قبل ارتكاب 
اجلرمية، اما العنصر الثاني فيتعلق بإرادة العدول اي ان 
يكون العدول صادرا عن الفاعل مبحض إرادته، أما التوبة 
القانونية فهي ن���دم اجلاني بعد أن يرتكب جرميته تامة 
فيق���وم مبحاولة اصالح ما افس���ده نتيجة جرمه... وفي 
النهاية اكرر ان ابواب اخلالق في هذا الشهر الكرمي مفتوحة 
عل���ى مصراعيها لكل تائب حاول أو راودته الفكرة في أن 
يرتكب جرما ما لعله س���بحانه وتعالى أن يغفر ما صدر 

منا في هذا الشهر الكرمي.
وكل عام وأنتم بخير.. وتقبل اهلل طاعتكم

التوبة الشرعية... والتوبة القانونية

بقلم: المحامي رياض الصانع


