
الثالثاء
24  اغسطس 2010

8
االمنية
الصفحة

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

أمير زكي
»يكاد املريب يقول خذوني« هذا ما حدث مع وافد مصري الذي ما ان ش���اهد دورية جندة تابعة حملافظة 
مبارك الكبير تتوقف الى جواره حتى ارتبك وانطلق بسيارته سريعا متجاوزا االشارة الضوئية احلمراء، هذا 
التصرف املريب دفع رجال النجدة الى مالحقة الوافد ومن ثم توقيفه قبل دخوله منطقة القصور، وبتفتيش 
مركبته كشف رجال النجدة سر االرتباك اذ عثر بداخلها على 4 أصابع من مادة احلشيش ومبلغ 260 دينارا 
وأقر بأن األصابع التي كانت بحوزته هي بقصد االجتار وانه لم يجد تفس���يرا ملا صدر عنه حال مش���اهدته 

لدورية النجدة ومتت احالة الوافد الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات الستكمال التحقيقات معه.

صاحب الحشيش شاهد الدورية وقطع اإلشارة الحمراء

أفراد عصابة يتنكرون بمالبس شركة 
إنشاءات كبرى لسرقة الكيبالت في الجهراء

هاني الظفيري
جلأ 3 عمال مصريني إلى حيلة مبتكرة لسرقة الكيبالت 
النحاسية من موقع أحد املشاريع في منطقة اجلهراء، إذا قام 
العمال الثالثة بوضع ملصق تابع إلحدى الشركات اإلنشائية 
الكبرى وارتدوا مالبس حتمل ش��عار الش��ركة من أجل أن 
يكون كل ذلك غطاء للقيام بس��رقة الكيبالت النحاسية من 
املشاريع دون أن يلحظهم أحد، غير أن رجال مباحث تيماء 
متكن��وا من ضبط الثالثي العصاب��ي املتنكر وألقوا القبض 

عليهم متلبسني باجلرم املشهود.
ووفق مصدر أمني أن دورية مدنية تابعة لرجال مباحث 
تيماء اشتبه رجالها بسيارة نقل كبيرة وبجانبها ثالثة أشخاص 
يقومون بقص الكيبالت النحاسية وحتميلها، وعندما توقف 
رجال الدورية بجانب لم يتحرك األشخاص الثالثة الذين كانوا 
يرتدون مالبس شركة إنشاءات معروفة اعتقادا منهم أن من 
في الدورية هم مدنيون عاديون، وعندما اقترب رجال املباحث 
من الثالثة س��ألوهم عن سبب وجودهم في املشروع الذي 
يبدو مغلقا وعن سبب قيامهم بقص كيبالت كهرباء نحاسية 
فيما يفترض أن يقوموا بالبناء أو النقل وليس القص، فارتبك 
سائق السيارة وكذلك زمياله فقام رجال املباحث بالتعريف 
عن أنفسهم وطلبوا من الثالثة وجميعهم مصريون أوراقهم 
الثبوتية وتبني أن أحدهم مخالف لقانون اإلقامة وبعدها قام 
رجال املباحث بالقب��ض عليهم ونقلهم إلى مخفر تيماء من 
أجل التحقيق معهم، لتنكشف احلقيقة أن الثالثة ليسوا سوى 
مجرد لصوص كيبالت نحاسية وحديد من مواقع املشاريع 
وأنهم جلأوا لتلك احليلة كنوع من التنكر حتى ال يكشفهم 
أحد، كما اعترف الثالثة بعدد كبير من السرقات التي قاموا 
بها خالل الفترة املاضية وأحيل الثالثة إلى جهات االختصاص 

الستكمال التحقيقات.

إخالء سبيل المسلم بال ضمان

دعوى قضائية من نجل 
أحد المستشارين بالمحكمة ضد الوزير

أخلت النيابة العامة أمس سبيل النائب فيصل املسلم 
بال ضمان بعد التحقيق معه في شكوى بنك برقان بشأن 
تسريب أحد الشيكات الصادرة باسم سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
ونفى املسلم االتهام املوجه إليه، مؤكدا أنه مارس دوره 
كعضو مجلس األمة وكش����ف مستندات وصلت إليه من 

مجهولني ال يعرفهم نافيا إفشاء املعامالت البنكية.

علم���ت »األنب���اء« من 
مصادر مطلع���ة أن جنل 
أحد املستشارين مبحكمة 
التمييز قد قام برفع دعوى 
قضائية ضد كل من وزير 
العدل بصفته ووكيل وزارة 
العدل بصفت���ه ورئيس 
املجلس األعل���ى للقضاء 
بصفته رئيسا للجنة قبول 
الباحثني القانونيني ونائب 
رئي���س املجل���س األعلى 
للقض���اء والنائ���ب العام 

بصفته عضو جلنة قبول 
الباحثني القانونيني ورئيس 
الكلي���ة بصفته  احملكمة 
عض���وا في جلن���ة قبول 

الباحثني القانونيني.
وقال سندا لدعواه انه 
لم يتم قبوله في وظيفة 
باح���ث قانوني ب���وزارة 
العدل وعدم إدراجه ضمن 
املقبولني لش���غل وظيفة 
باح���ث قانوني في وزارة 
العدل ومتكينه من االلتحاق 

بال���دورة التدريبي���ة في 
معهد الكويت للدراس���ات 
القضائية والقانونية كونه 
خري���ج جامع���ة األردن، 
وطالب الش���اكي بأن يتم 
إلغاء تشكيل جلنة القبول 
وفريق العمل بشأن اختيار 
باحث قانوني وما أصدرته 
وزارة العدل من قرارات عدم 
تعيينه باحثا قانونيا على 
أن يكون احلكم مش���موال 

بالنفاذ املعجل.

البحرين: ال صحة لوجود خاليا نائمة تستعد للتخريب بدول خليجية

..و»الداخلية«: ال وجود ألي أجهزة تنصت على الحدود

املنامة � أ.ف.پ: نفى جهاز االمن الوطني في البحرين 
وجود اي عالقة بني ناش���طني ش���يعة مت توقيفهم في 
البحرين مؤخرا وايران وفق ما ذكرت وكالة انباء البحرين 

الرسمية امس.
ونقلت الوكالة عن مصدر في جهاز االمن الوطني قوله 
ان ما تردد مؤخرا في بعض وس���ائل االعالم من وجود 
ارتباط بني الش���بكة التنظيمية التي مت كشف وضبط 
عناصر متورطة بها وما يسمى مجموعات مسلحة وخاليا 
نائمة تستعد للتخريب في دول خليجية في حال تعرضت 
اجلمهورية االسالمية االيرانية لضربة عسكرية، عار من 

الصحة وليس له اساس.
واك���د املصدر انه ينفي وج���ود اي عالقة او ارتباط 
بني العناصر الت���ي مت القاء القبض عليها واجلمهورية 

االسالمية االيرانية.
وكانت صحف بحريني���ة وخليجية ذكرت نقال عن 
مصدر امني ان الكويت تراقب عن قرب خاليا تخريبية 
نائمة قد تس���تخدم العنف في ح���ال تنفيذ ضربة ضد 
ايران، مؤكدة ان اجهزة االستخبارات البحرينية حذرت 
دول اخلليج االخرى من وجود عدد كبير من االرهابيني 
املسلحني الذين يعدون العمال تخريبية في حال تعرض 

اي���ران لهجوم. هذا واكد املص���در االمني البحريني في 
تصريح لوكالة االنباء البحرينية ان التحريات واملعلومات 
اكدت ان الش���بكة التنظيمية لها ارتباطات خارجية مع 
شخصيات خارجة عن القانون وتدعو الرتكاب االعمال 

االرهابية والتخريبية ولم يثبت غير ذلك.
واعرب املصدر عن امله اال تس���تخدم بعض وسائل 
االعالم هذه القضية في امور اخرى غير صحيحة، خاصة 
ان هناك اتفاقية امنية بني مملكة البحرين واجلمهورية 
االس���المية االيرانية من اجل تعزيز االمن واالستقرار 

بني البلدين.

أمير زكي
شنت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع 
األم����ن العام وقط����اع العمليات وقطاع 
امل����رور حملة كبيرة أم����س االول على 
منطقة صبحان في فترة ما بعد االفطار، 
وأسفرت عن حترير أكثر من 150 مخالفة 
مرورية بعنوان االستهتار والرعونة، كما 
مت احتجاز عدد م����ن املركبات وإحالتها 
ال����ى كراج احلجز. وقال مصدر أمني ان 
معلومات وصلت الى وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون العمليات اللواء د.مصطفى 
الزعابي عن جتمع مئات املركبات في فترة 
ما بعد االفطار في منطقة صبحان للقيام 
بألعاب وممارسات بهلوانية باستخدام 
املركبات، وعليه مت التنسيق مع قطاع 
األمن العام وقطاع املرور وجتهيز قوة 
مشكلة من دوريات جندة مبارك الكبير 

الكبير بالتنسيق  ودوريات أمن مبارك 
مع مدي����ر أمن محافظة مب����ارك الكبير 
باالنابة الل����واء ابراهيم الطراح ورجال 
من مباحث املرور والذين انتشروا بني 
اوساط املستهترين وقاموا بتصوير بعض 
املركبات أثناء ممارستهم لالستهتار. وأكد 
املصدر االمني ان حملة صبحان ليست 
االولى ولكنها تعد االكبر خالل رمضان 
اجلاري، مش����يرا ال����ى ان فرق أمن هذه 
العمليات س����تتواصل في أماكن جتمع 
الش����باب في فترة ما قبل االفطار. ودعا 
املصدر أولي����اء االمور الى التنبيه على 
أبنائهم بخطورة مثل هذه املمارس����ات، 
الفت����ا الى ان وصول عدد املتوفني جراء 
احلوادث االسبوع املاضي الى 9 وفيات 
ما يجعلن����ا ننبه بخطورة عدم االلتزام 

بقواعد وإرشادات املرور.

حملة مرورية في صبحان استهدفت 
»مستعرضين« بعد اإلفطار

نفت وزارة الداخلية في بيان لها امس 
ما تناولته بعض الصحف احمللية مؤخرا، 
عن وجود أجهزة تنصت في بعض املراكز 
احلدودية، وج���اء في بيان الداخلية: انه 
بناء على ما ورد في بعض الصحف حول 
أجهزة تنصت في بعض املراكز احلدودية 

فقد أجرت األجه���زة املختصة بالوزارة 
حتقيقا فني���ا حول املوضوع حيث تبني 

ما يلي:
1 � ان األجهزة الت���ي متت مالحظتها 
في بعض املراكز احلدودية تخص احدى 
شركات االتصاالت وهي لتقوية اإلشارة 

الالس���لكية وقياس جودة االتصال بهذه 
املناطق.

2 � علما ان ه���ذه األجهزة تعمل على 
فحص قوة اإلشارة عن بعد وهي متصلة 
باحلاسب اآللي في مقسم الشركة وال يوجد 
اي تدخل للعنصر البشري في تشغيلها، 

وهي تس���هل على فرق الصيانة معرفة 
األماكن التي تتعرض للعطل او انقطاع 

اخلدمة عنها.
3 � لم يسفر التحقيق عن وجود أعمال 
تنصت او استخدام لهذه األجهزة ألغراض 

غير قانونية.

براءة طالب من سب أستاذه بالجامعة
علنا عبر البريد االلكتروني

أيدت محكمة اجلنح 
برئاس���ة  املس���تأنفة 
فيص���ل  املستش���ار 
احلريتي ب���راءة طالب 
جامعي يدرس في جامعة 
الكويت من تهمة سب 
أستاذه علنا عبر البريد 

االلكتروني.
وقد أس���ند االدعاء 
العام للمتهم أنه بتاريخ 
بدائ���رة   2010/1/27
اختصاص مخفر شرطة 
اليرموك سب علنا املجني 
عليه بألف���اظ تخدش 

شرفه واعتباره.
وتتلخص الواقعة في أن املجني عليه 
)الشاكي( يعمل بجامعة الكويت كأستاذ 
محاضر واملتهم أحد الطالب لديه وبتاريخ 
الحق على 2010/1/27 تقدم املجني عليه 
بشكواه مدعيا أنه تلقى بريدا إلكترونيا 
تضمن ألفاظ سب وقذف وأنه بعد التحري 
والبحث اكتشف أن املتهم هو من أرسل 
تلك الرسالة. وبسؤال املتهم عن التهمة 

أنكرها متاما.
وحضر دفاع املتهم احملامي حس���ن 
العجمي أمام محكمة االستئناف وصمم 
على الدفع بخلو الدعوى من دليل إدانة 
جازم ضد املتهم باإلضاف���ة إلى إنكاره 
للتهم���ة مؤكدا قيام الش���اكي باختالق 

الدليل.
وق���ال العجم���ي إن 
العبرة ف���ي احملاكمات 
اجلزائية ه���ي باقتناع 
محكمة املوضوع بناء 
على األدل���ة املطروحة 
عليها بإدانة املتهمني أو 
براءتهم وأن لها أن ترتكز 
في تكوين عقيدتها على 
ما تطمئن إليه من أدلة 
وعناصر ف���ي الدعوى 
وأن تأخذ بأي بينة أو 
قرينة ترتاح إليها دليال 

حلكمها.
كما أن من اختصاصها 
وحدها تقدير األدلة بالنسبة لكل متهم، 
فهي ح���رة في تكوين عقيدتها حس���ب 
تقديرها لتلك األدلة ذاتها في حق متهم 
آخر، فلها في هذا النطاق أن تزن أقوال 
الشهود فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح 
ما ال تطمئن إليه منها في حق متهم آخر 
دون أن يك���ون في ذل���ك تناقض يعيب 

حكمها.
والتمس العجمي من احملكمة القضاء 
ورفض االس���تئناف املقدم وتأييد حكم 
محكمة أول درجة القاضي ببراءة موكله 
من التهمة املنسوبة إليه خللو األوراق من 
دليل جازم على إرساله للرسالة موضوع 

احملاكمة.

احملامي حسن العجمي

د.فيصل املسلم

سكر فقام بإطالق النار
 في الصليبخات

أمير زكي
متكن رجال أمن محافظة العاصمة من توقيف شاب 
كويتي سكران كان يقوم بإطالق النار في الهواء بشكل 
عشوائي في الصليبخات من سالحه الناري معرضا 
حياة املواطنني واملقيمني للخطر، وأكد مصدر امني ان 
الشاب أحيل الى املباحث اجلنائية بتهمة السكر البني 
وحيازة سالح وذخيرة من دون ترخيص وتعريض 

حياة اآلخرين للخطر.
ووفق مصدر امني فإن بالغا تلقته عمليات الداخلية 
يوم امس عن قيام ش���خص مجهول بإطالق النيران 
عشوائيا في منطقة الصليبخات، وعليه مت اإليعاز إلى 
دوريات من جندة العاصمة ودوريات من أمن العاصمة 
ليتبني ان مطلق النار شاب من مواليد 1971، كما تبني 
انه واقع حتت تأثير املش���روبات الروحية واحتجز 
لبعض الوقت في مخفر الصليبخات قبل إحالته الى 

نظارة املباحث اجلنائية.

هاني الظفيري
متكن رجال مباحث تيماء من اغالق عدد من قضايا سرقات 
األغنام التي كانت مسجلة ضد مجهول في منطقة اجلهراء، 
وجميع القضايا الست كانت مسجلة من قبل أصحاب جواخير 
أغنام على الدائري السابع ومتكن رجال املباحث من ضبط 
ش���خصني اعترفا بالسرقات الس���ت فيما متكن ثالث وهو 
رئيس العصابة من الهرب وجاري ضبطه. وفي التفاصيل 
كما يرويها مصدر أمني أن عددا من قضايا س���رقة األغنام 
س���جلت في مخفر تيماء وأحيلت إلى رجال املباحث بعد أن 
قيدت جميعها ضد مجهول وعليه أمر رئيس مباحث اجلهراء 
املقدم سعد العدواني ومساعده الرائد عمر الرشيد بتشكيل 
فرقة اس���تطاع أفرادها التوصل إلى خيط من أحد املبلغني 
الذي قال لرجال املباحث انه يعتقد أن اللصوص سيقومون 
ببيع أغنامه التي سرقوها في صفاة الغنم في اجلهراء وعليه 
توجه رجال املباحث مع صاحب األغنام إلى الصفاة من أجل 

القيام مبعاينة ميدانية لعلهم يصلون إلى شيء بحسب اعتقاد 
املجن���ي عليه. وقال املصدر ان أعضاء الفرقة التي ش���كلها 
املقدم العدواني توجهوا عدة مرات إلى صفاة الغنم بصحبة 
صاحب األغنام املسروقة وفي املرة الثالثة قال املجني عليه 
لرجال الفرقة »هل ترون الثالثة الذين يعرضون األغنام في 
أطراف الصفاة انهم يعرضون أغنامي املسروقة«، وأوضح 
املصدر أن رجال املباحث توجهوا لألشخاص الثالثة الذين 
كانوا يبيعون األغنام املس���روقة ومبج���رد اقترابهم حاول 
الثالثة الهرب مبجرد شعورهم بأن القادمني ليسوا مشترين 
وأنه���م رجال مباحث، ورغم محاوالت الثالثة الهرب إلى أن 
رج���ال املباحث متكنوا من ضبط اثنني فيما متكن ثالث من 
الهرب. وأوضح املصدر أنه وبإحالة الشابني السارقني وهما 
من فئة غير محددي اجلنس���ية إلى التحقيق اعترفا بأنهما 
قاما مبعاونة الثالث وهو زعيم عصابتهم الثالثية من سرقة 

6 جواخير على طريق الساملي.

3 شبان بدون يسرقون األغنام 
من السالمي ويبيعونها في الصفاة 

جانب من حملة املرور على صبحان

يف اأي �ضنة فر�ضت الزكاة؟

قبل الهجرة.  -1  

�ضنة 4 هجرية.  -2  

�ضنة 2 هجرية.  -3  

24 اأغ�ضط�س 2010م14  رم�ضان 1431هـ

بالتعاون مع جريدة

اال�سم:              رقم االثبات:

العنوان:                     تلفون:

�سـروط امل�سابقـة

- 15000 (خم�سة ع�سر �ألف) دوالر نقد�ً و�أكرث من (50) خم�سني جائزة نقدية.

- يدخل �لقرعة كل من �أجاب عن 25 �س�ؤ�الً �سحيحاً يف �مل�سابقة و�أكرث.

- يدخل ��سم �ملت�سابق �ل�سحب مرة و�حدة، و يكتب �ال�سم �لرباعي كاماًل مع رقم �الثبات (�له�ية �أو ج��ز �ل�سفر) و�لهاتف و�لعن��ن كاماًل.

.www.m3ali.tv  دخ�ل �مل�سابقة و�مل�ساركة فيها يك�ن طريق م�قع قناة �ملعايل -

- تعلن نتائج �مل�سابقة الحقاً بعد رم�سان يف قناة �ملعايل وجريدة �الأنباء.

املــ�ــســابــقــة

نية م�سا لر ا

ب���رع���اي���ة

تلفزيون المعالي   أمة إيجابية
w w w . m 3 a l i . t v

تردد قناة املعايل على النايل �سات 10757 عامودي
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�س��حابي حاول قبل اإ�س��امه قتل الر�س��ول �س��لى اهلل عليه و�س��لم طمعا يف جائ��زة قري�ش اأثن��اء الهجرة اإىل  	•
املدينة فغا�ست فر�سه عندما اقرتب من الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ثم اأ�سلم بعد هذه احلادثه من هو:

•	عبد اهلل بن م�سعود .  

•	عبد الرحمن بن عوف .  

•	�سراقه بن مالك .  

•	�سعد بن خيثمة .  

ال�ســوؤال الرابع ع�سر


