
االربعاء
13  اكتوبر 2010

14
االمنية
الصفحة

عدل
و حماكم

قررت الدائرة اجلزائية الثالثة مبحكمة االس����تئناف امس برئاسة 
املستش����ار فيصل خريبط وعضوية املستشارين جنيب املال وصالح 
الدين يونس ومحمد فريد الزارع في حضور رئيس امناء سر الدوائر 
اجلزائية س����امي العنزي تأجيل نظر االس����تئناف املقدم من املواطن 
)ط.ح.( املتهم بزرع نبات القنب الهندي )احلشيش( في منزله الواقع 
في منطقة القص����ور مبحافظة مبارك الكبير واحملكوم عليه باإلعالم 
من قبل محكمة أول درجة جللس����ة اليوم الحضار املتهم من السجن 

املركزي. وبتاري����خ 2010/7/18 قضت محكمة اجلنايات بإعدام املتهم. 
واس����تندت احملكمة في إصدار حكمها للمادة 31ج من القانون رقم 74 
لسنة 1983 التي تنص على انه يعاقب باإلعدام او احلبس املؤبد كل من 
زرع نباتا من النباتات الواردة في اجلدول رقم 5 املرفق بهذا القانون 
او صدر أو جلب او اس����تورد نباتا من هذه النباتات في أي طور من 
أطوار منوها هي وبذورها، وكان ذلك بقصد االجتار، او تاجر فيها بأي 

صورة وذلك في غير االحوال املرخص بها في هذا القانون.

»االستئناف« تؤجل دعوى زارع الحشيش في مسكنه بالقصور لحضور المتهم

مركز رياضمركز رياض

حدث كثيرا ان شهدنا 
وس���معنا ان العديد من 
الناس واثن���اء توجههم 
للمطار وبرفقة اس���رهم 
لقضاء عطل���ة الصيف 
للتن���زه في احدى الدول 
االوروبية او غيرها، أن 
العائلة جمع عدته  رجل 
وجهز ادوات س���فره مع 
عائلت���ه وحج���ز تذاكر 
السفر للتمتع في إحدى 
الدول األوروبية باالجازة 
 � الصيفية ومعه أوالده 
أفراد  الرجل مع  وترجل 

أسرته حتى وصل للمطار مع حقائبه وإبراز 
جوازات السفر لدى موظف الكونتر إال انه 
فوجئ باملوظف يخبره بأن عليه قرار منع 
من الس���فر، فتساءل الرجل عن ماهية هذا 
القرار فيفاجأ باملوظ���ف يخبره أن القرار 
نتيجة مبلغ صغير مدين به لشركة اتصاالت 
نتيجة خط ميلكه مفصول عن اخلدمة ووجد 
الش���خص نفسه في وضع حرج وذلك ألن 
تأجيل سفره سوف يسبب له ضررا كبيرا 
يفوق املديونية الت���ي عليه – حيث انه ال 
يس���تطيع ترك أوالده وزوجته يسافرون 
ويتخل���ف هو لعمل تظلم م���ن هذا القرار 
وسداد ما عليه من ديون، النه ال شك أن تلك 
اإلجراءات سوف تستغرق عدة أيام )يومني 
على اقل تقدير( األمر الذي تسبب معه هذا 
القرار في وقوع ضرر جس���يم عليه وعلى 
أسرته، والسؤال الذي يطرح نفسه هل من 
املعقول أن يشوه )السجل املدني( لشخص 
ما مقابل هذا املبلغ الزهيد؟... وأقول تعليقا 
على هذا أن املادة 31 من الدستور الكويتي 
قد أسست املبدأ العام حيث نصت على أنه 
»ال يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو 
تفتيشه أو حتديد إقامته أو تقييد حريته 
في اإلقامة والتنقل إال وفق أحكام القانون« 
� فهذا النص الدستوري يبني أصال دستوريا 
هو حق اإلنس���ان في التمت���ع بحريته في 
التنقل، اال أن االستثناء هو جواز تقييد تلك 
احلرية شريطة وجود نص قانوني يتيح 
ذلك، وهو ما يجعلنا نسأل سؤاال آخر هو 
هل املواطن الذي له عمل شريف ومعروف 
وله أس���رة ومحل اقامة معلوم ومعروف 
يهرب خارج الب���الد بحجة تهربه من دفع 
املبالغ التي عليه والتي صدر بشأنها قرار 
املنع الس���يما ان كانت تلك األموال هزيلة 
وليست بالضخامة التي جتعله ميتنع عن 
الدفع؟! ال شك أن اإلجابة ستكون بالنفي � 
لذلك فقد رأينا احتياج املادة 297 من قانون 
املرافعات والتي تنظم قرارات املنع من السفر 
إلى شيء من التعديل، ولي عدة مالحظات 

حول تلك املادة:
أوال: إعطاء إدارة التنفيذ احلق في االمتناع 
عن اصدار قرار منع الس���فر اذا كان صادرا 
بناء على عريضة او دعوى لم تكن نهائية 
واالفضل رفع االمر عن كاهل ادارة التنفيذ 

وان يوكل اصدار قرار املنع الى احملكمة.
ثاني���ا: اش���تراط إص���دار ق���رار املنع 
بتقدمي أس���باب جدي���ة تدعو إل���ى الظن 
الوف���اء بالدي���ن.. املدي���ن م���ن   بف���رار 

ما يجعلنا نتس���اءل هل 
فعال يقدم الدائنون أسبابا 
جدية في جميع الدعاوى 
الت���ي يرفعونها بوجود 
احتمال كبير لفرار املدين؟ 
فهل يعقل أن اعتبار املدين 
مقيم مع عائلة ومنتظم في 
عمله سبب جدي لالعتقاد 
باحتمال فراره؟ لذلك يجب 
التركيز على هذه النقطة 
سواء عند تطبيق القانون 
أو من خالل تعديل املادة 
بش���كل يقلص احلاالت 
التي يتم بناء عليها منع 

السفر. 
ثالث���ا: أوجب���ت املادة 297 م���ن قانون 
املرافعات إعالن أمر منع الس���فر ملن صدر 
ضده األمر خالل أسبوعني من تاريخ صدوره 
مع إعطائه احلق في التظلم من القرارات إال 
أن اجلميع يعلم بأن نسبة كبيرة من قرارات 
املنع تصدر دون علم املدينني ويفاجأون بها 
عند محاولتهم السفر كما بينا باملثال السابق 
مما يسبب لهم حرجا كبير في منافذ السفر 
خاصة أنه في السابق كان يشترط السداد 
ف���ي إدارة التنفيذ فضال عن عدد غير قليل 
ممن صدرت بحقهم قرارات منع السفر ليست 
لهم عالقة مباش���رة باملديونيات التي على 
أساسها مت منعهم من السفر.. فهم في أحيان 
كثي���رة مجرد كفالء أقرباء أو أصدقاء ممن 
قاموا بكفالة أقرباء أو أصدقاء ممن تعثروا 
في الس���داد وها هم يدفعون ثمن كفالتهم 
وش���هامتهم، لذلك فإنني في نهاية مقالي 
هذا اقول انه يجب على األجهزة احلكومية 
املختصة التأكيد على ضرورة تقليص حاالت 
إصدار قرارات املنع من السفر في أضيق حدود 
وأن تكون هناك موازنة فال يتم التش���ديد 
وتقييد حرية التنقل وفي نفس الوقت حفظ 
حق الدائن حلقوقه جتاه املدين، كما انه يجب 
فرض املزيد من الضوابط لهذا املنع خاصة 
في األحوال التي يصدر أمر املنع من السفر 
استنادا واقتضاء لديون أو مبالغ قليلة ال 
تتناسب مطلقا في قيمتها مع تداعيات وآثار 
اتخاذ إصدار قرارات املنع من الس���فر، كما 
أننا نهيب باملواطنني واملقيمني عدم االجنرار 
وراء التوقيع على كفاالت وكمبياالت تكون 
بالنهاية مبررا أمام الدائن التخاذ كل السبل 
القانونية حلفظ حقوقه، فضال عن مطالبة 
وزارة العدل بإنش���اء مكاتب تنفيذ يكون 
مقرها باملطار وتعمل 24 ساعة بحيث يتم 
تسريع إجراءات حتصيل مبالغ املدينني من 
قبل الدائنني مهما كانت هذه املبالغ كبيرة 
أو صغيرة بدل إيقاع الضرر على املسافر 
وحجز حريته وتنقله بسبب مبالغ باإلمكان 
دفعها بسهولة بعيدا عن التعقيدات احلكومية 
والروتينية التي تستغرق عدة أيام من سداد 
املدين للمبلغ وأخذه براءة ذمة ثم االنتقال 
إلدارة التنفي���ذ لرفع اس���مه من املمنوعني 
من السفر فال ش���ك أن ذلك له ابلغ الضرر 
باملواطن السيما ان كان مقبال على سفر أو 
عالج أو دراسة األمر الذي يضر مبصاحله 

التي هو احرص الناس عليها.
www.riyad-center.com

مفاجأة منع السفر

إخالء سبيل وافد متهم
بجلب المخدرات بدون ضمان

الوطن وحفظ األمن.
وأوردت احملامية املال في 
دفاعها أمام النيابة العامة انه 
لم يثب���ت تعاطي املتهم أي 
مواد مخدرة وهو ما استندت 
إليه النيابة العامة في قرارها 
بإخالء سبيل املتهم من دون 

ضمان.
وفي التفاصيل أن رجال 
العبدل���ي  جم���ارك منف���ذ 
اشتبهوا في وافد يعمل سائق 
العراق،  ش���احنة قادم من 
فقاموا بتفتيش���ه وتفتيش 
شاحنته، فعثروا على كمية 
من احلش���يش وزن���ت 12 
كيلوغراما كانت مخبأة في 
سطحة الشاحنة. فتم حترير 
محضر ضبط وأحيل املتهم 
إلى النيابة العامة بتهمة جلب 
املواد املخدرة، والتي تصل 
عقوبتها إلى اإلعدام في حالة 

اإلدانة.

عدم صل���ة املتهم بالواقعة، 
وه���ي حتري���ات نابعة من 
جهود كبيرة قامت بها إدارة 
مكافحة املخ���درات، بقيادة 
اللواء الشيخ أحمد اخلليفة 
املقدم  الصب���اح ومعاونيه 
عبداحملسن العباسي واملالزم 
أول ناصر العجيمان، وهي 
جهود ته���دف الى مصلحة 

أمرت النيابة العامة أمس 
بإخالء سبيل وافد مصري، 
بال ضمان، كان قد مت القبض 
العبدلي بعد  عليه مبنف���ذ 
االش���تباه في  أن���ه يحمل 
شيئا من املمنوعات ويحاول 
إدخالها إلى البالد كان قد أتى 

بها من العراق.
وأثناء التحقيق س���ألت 
النيابة العامة املتهم عن التهمة 
املسندة إليه فأنكرها مقررا 
أنه فوجئ مبا فتم ضبطه في 
التي كان يقودها  الشاحنة 
والسيما ان املضبوطات كانت 
ظاهرة للعيان مما ال يتصور 
معه أن يكون املتهم قد حاول 

تهريبها.
وطلبت احملامية دالل املال، 
التي حضرت مع املتهم إخالء 
سبيل موكلها بدون ضمان 
خاصة أن حتريات مباحث 
مكافحة املخ���درات أظهرت 

بقلم: المحامي رياض الصانع

إعداد: مؤمن المصري

احملامية دالل املال

شاركت كلية االمن الوطني واالدارة العامة 
املركزي��ة للعمليات ومديري��ة عمليات القيادة 
التنس��يقية حلماية االم��ن الداخلي في وزارة 
الداخلي��ة ف��ي تنفيذ متاري��ن »ادارة االزمات 
والكوارث باس��تخدام احلاس��ب اآللي« اضافة 
الى نظم القيادة والسيطرة والتي تعتبر االولى 

من نوعها ضمن البرامج التدريبية.
وقالت الوزارة ف��ي بيان صحافي امس ان 
هذه الدورة تأتي ضمن البرامج التدريبية التي 
يعدها قط��اع التعليم والتدريب ف��ي الوزارة 
لتنمي��ة امله��ارات اثن��اء اخلدمة وف��ق احدث 
االساليب العلمية والتقنية باستخدام احلاسب 
اآلل��ي وكذلك ضمن تأهيل القيادات من رتبتي 
مق��دم وعقيد للتعام��ل مع املواق��ف الطارئة 
واحلرجة وتس��تمر طوال املوس��م التدريبي 

2011/2010 وتشمل الدورات 64 ضابطا.

واضاف��ت ان ال��دورات تق��ام بن��اء على 
توجيه��ات وتعليم��ات وكي��ل وزارة الداخلية 
الفريق احمد الرجيب بضرورة تزويد القيادات 
االمني��ة اثناء اخلدم��ة بكل جديد ف��ي املجال 
االمني حت��ى يتمكنوا م��ن التعامل مع جميع 

االحداثيات الطارئة بحنكة واقتدار.
واش��ارت ال��ى ان الدورات تأت��ي مبتابعة 
حثيث��ة من وكيل الوزارة املس��اعد لش��ؤون 
التعليم والتدريب الفريق الش��يخ احمد نواف 
االحم��د الصب��اح ووكي��ل الوزارة املس��اعد 

لشؤون العمليات اللواء د. مصطفى الزعابي.
وذكرت انه يش��ارك باالش��راف على هذه 
الدورات وكيل الوزارة املساعد مدير عام االدارة 
العامة للمرور اللواء محمود الدوسري ومدير 
كلية االم��ن الوطني اللواء رك��ن محمد رافع 

الديحاني ومجموعة من ضباط القطاعات.

وزارة الداخلية تنفذ تمارين إدارة األزمات والكوارث باستخدام الحاسب اآللي  

استخدام الكمبيوتر أثناء التمرين جانب من مترين إدارة األزمات والكوارث

هاني الظفيري
على طريقة افالم هوليوود قام 3 وافدين 
سوريني بالتسلل الى 3 محالت والسطو 
على ما بداخلها بعد ان قاموا بثقب جدار 
احد احملالت الواقعة بجانب بعضها ومن 
ثم الدخول الى احملالت الثالثة املتجاورة 

وسرقة محتوياتها.
وفي التفاصي���ل كما يرويها مصدر 
أمني ان نظارة شمسية تعود ملكيتها 
الحد اصحاب احملالت املسروقة كانت 
اخليط الذي توصل خالله رجال مباحث 
اجلهراء بقيادة املقدم س���عد العدواني 
لكشف هوية اللصوص الثالثة، ووفق 
املصدر ان اصح���اب 3 محالت خاصة 
بتصليح السيارات وقطع الغيار تقدموا 
لرجال مخفر اجلهراء االسبوع املاضي 
ببالغ عن تعرض محالتهم للسرقة على 
يد مجهولني وس���جلت قضايا وارسل 
رجال االدلة اجلنائية لفحص املكان اال 
ان اللصوص لم يتركوا اثرا ميكن ان يدل 
على هويتهم، واستخدم اللصوص طريقة 
مبتكرة حيث قام���وا باحداث ثقب من 
اجلدار اخللفي الحد احملالت املجاورة بعد 
ان حطوا الطابوق ومتكنوا من التسلل 
الى احملالت الثالثة واخلروج بعدد من 
قطع الغيار من احمل���الت الثالثة التي 

تصل قيمتها الى 2000 دينار، واش���ار 
املصدر الى ان القضية س���لمت لرجال 
مباحث اجلهراء ملتابعتها لكشف هوية 
اللصوص، موضح���ا ان احد اصحاب 
احملالت وهو س���وري اجلنسية تقدم 
مبعلومة مهمة الى مدير املباحث املقدم 
سعد العدواني عندما أبلغه انه كان في 
زيارة الحد اصدقائ���ه الذي كان يعمل 
معه في احملل وملح معه نظارة شمسية 
تخصه كان قد تركها في محله، مشيرا 
الى انه يعتقد ان النظارة التي وجدها 
م���ع صديقه هي نظارته التي س���رقت 
من احملل م���ع بقية قطع الغيار، ورغم 
ان صاحب احملل السوري حتفظ كثيرا 
ح���ول اتهام صديقه اال انه وما ان ابلغ 
تلك املعلومة للمقدم العدواني حتى قام 
باستدعاء الصديق السوري واخضعه 

للتحقيق ملعرفة مصدر النظارة.
وذكر املصدر ان السوري سرعان ما 
انهار واعترف انه وسوريني آخرين هما 
من قام بالس���طو على احملالت الثالثة، 
وعليه مت اس���تدعاء شريكيه اآلخرين 
اللذين اعترفا بدورهما، ليعترف الثالثة 
بأنهم قاموا ببيع املسروقات في الشويخ 
وحتديدا في شارع الزينة وحتصلوا على 

الفتحة التي أحدثها اللصوص الثالثة القتحام محالت قطع الغيار بعد غلقها2000 دينار من بيع املسروقات.

موظف هجرة زوّر 20 معاملة بـ 10 آالف دينار
أمير زكي

أحال مدير عام االدارة العامة ملباحث 
الهجرة اللواء عبداهلل خليفة الراشد الى 
النياب���ة العامة موظفا يعمل في احدى 
ادارات الهجرة بتهمة التزوير واختالس 
اموال عامة واجناز معامالت بطرق غير 
ش���رعية فيما كش���فت التحقيقات مع 
املوظف انه اجنز نحو 20 معاملة وانه 
تقاضى عن هذه املعامالت مبالغ مالية 
فاقت ال� 10 آالف دينار، واس���تنادا الى 

مصدر امني ف���إن معلومات وردت الى 
مدير عام االدارة العامة ملباحث الهجرة 
تضمنت اكتشاف املسؤولني عن  هجرة 
حولي تالعب احد موظفي االدارة العامة 
للهجرة في املعامالت واجنازه معامالت 
من دون ارشيف ومن دون قيام املستفيد 

بتحصيل الضمان الصحي.
وقال املص���در ان مدير عام مباحث 
الهجرة شكل فريق عمل مكونا من مدير 
ادارة البح���ث والتحري العقيد جنيب 

الشطي والرائد مشعل الشنفا واملالزم 
اول عبدالعزيز الكندري، مشيرا الى ان 
فريق العمل اجرى حتريات عن املوظف 
املته���م وتبني من خ���الل التحريات ان 
املتهم يقوم بتحوي���ل اقامات وطباعة 
اقامات على اش���قائه وش���قيقاته دون 
وجود ارش���يف للمعامالت، كما تبني 
انه يطلب من املستفيد ان يعطيه قيمة 
التأمني الصحي وقيمة الطوابع وايضا 
مبلغا ماليا مقابل اجراء حتويل االقامات 

تلك، ومض���ى املصدر: لم يتبق لرجال 
مباح���ث الهجرة بع���د التحريات التي 
دامت نحو ش���هر س���وى القبض على 
املتهم، وبالتحقيق معه وباالطالع على 
املعامالت الت���ي اجنزها تبني انه اجنز 
20 معاملة بطرق ملتوية واعترف بأنه 
كان يتعاطى عن كل معاملة مبلغا ماليا 
يتراوح بني 450 و500 دينار الى جانب 
انه يتحصل على قيمة الطوابع وقيمة 

التأمني الصحي.

صافرات اإلنذار تنطلق اليوم
أعلنت وزارة الداخلية أن اإلدارة العامة 
للدفاع املدني بصدد القيام بتشغيل جتريبي 
إلطالق صافرات اإلنذار في متام الساعة 
العاش����رة صباح اليوم االربعاء، ودعت 
الوزارة في بيانها أمس املواطنني واملقيمني 
في حالة وجود اي استفسار الى االتصال 

على هاتف الدفاع املدني: 1804000.

إغالق مركز خدمة 
اعلن���ت االدارة العامة ملراكز اخلدمة 
التابعة لوزارة الداخلية انه سيتم اغالق 
مركز خدم���ة ابوحليفة اعتبارا من يوم 
الى  املوافق 2010/10/14 ونقله  اخلميس 
مركز خدمة الصباحية بحيث يصبح مركز 
خدمة الصباحية يعمل على فترتني صباحي 

ومسائي اعتبارا من 2010/10/17.

سطو مسلح على مطعم في الجهراء

»زهيوي في الفالفل« ينتهي بتسجيل قضية

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
يجري رجال ادارة بحث وحتري محافظة 
اجلهراء حترياتهم لضبط 4 ش����بان نفذوا 
جرمية سطو مسلح على مطعم في اجلهراء 
ومتكن اجلناة من سرقة ماكينة كاشير املطعم 

وبها مبلغ يصل الى 500 دينار.
وقال مصدر أمني ان بالغا تلقته عمليات 

الداخلية عن دخول 4 اشخاص يحمل اثنان 
منهم س����الحني ناريني، حيث قاما بإطالق 
النار إلرهاب عم����ال الطعم، وحينما حاول 
احد العمال اآلسيويني التصدي لهم قام أحد 
اجلناة بتسديد 4 طعنات الى جسده ليسقط 

على االرض.
وأضاف املصدر األمني: فور تلقي البالغ 

قام رجال األمن بفرض سياج أمني محكم، 
وهو ما دعا اجلناة ال����ى ترك مركبة كانوا 
يستخدمونها في عملية االعتداء والفرار الى 
جهة غير معلوم����ة. وذكر املصدر: تبني ان 
املركبة املستخدمة في عملية السطو مسروقة، 
ومت إخطار االدلة اجلنائية لرفع البصمات 

وعمل التحريات لضبط اجلناة.

هاني الظفيري
تقدم مواطن الى مخفر اجلهراء الشمالي ببالغ ضد أحد مطاعم 
منطقة اجلهراء مصطحبا معه ساندويتش فالفل بداخله زهيوي قال 

انه اشتراه من املطعم، مطالبا رجال األمن بتسجيل اثبات حالة.
ووفق املصدر األمني فإن املواط����ن ورغم ابالغه من قبل رجال 

األمن ان عليه ان يتوجه الى بلدية الكويت، اال انه أصر على تقدمي 
بالغه، مطالبا رجال األمن بتس����جيل اثبات حالة، وهو ما مت له في 
نهاية االمر. وأشار املصدر الى ان املواطن قال في بالغه انه اشترى 
من املطعم عددا من الساندويتشات املنوعة ومن بينها ساندويتش 

فالفل وما ان فتحه حتى وجد بداخله صرصارا كامال.

عدد من القيادات األمنية خالل متابعة مجريات التمرين

3 سوريين يسطون على محالت قطع غيار بالطريقة الهوليوودية
ونظارة شمسية تكشف هوياتهم لرجال مباحث الجهراء


