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الصفحة

على طريقة األفالم 
العربي���ة ويحضرني 
فيل���م »لصوص لكن 
ظرفاء«، ارتكب ثالثة 
أشخاص جريمة سطو 
على محالت قطع غيار 
س���يارات وسرقوا ما 
بداخلها، ولعل الالفت 
في تلك الجريمة طريقة 
ارتكابهم للجريمة وان 
كانت تدل على ذكائهم 
إال  السرقة  في كيفية 
أنها ف���ي النهاية دلت 

على الغباء الذي تمتعوا به، وتفاصيل 
الواقعة كما روتها وسطرتها جريدة 
»األنباء« بعددها الصادر في 2010/10/13 
أن أصحاب ثالثة محالت خاصة بتصليح 
السيارات وقطع الغيار تقدموا لمخفر 
الجهراء األسبوع الماضي ببالغهم بأن 
محالتهم تعرضت للس���رقة على يد 
مجهولين، األم���ر الذي جعل المخفر 
يسجل قضية سرقة، وقام على الفور 
رجال األدلة الجنائية بفحص المكان 
حيث تبي���ن أن اللصوص لم يتركوا 
أثرا يمكن أن يدل على هويتهم، ولعل 
الطريقة التي ارتكبت بها السرقة تدل 
الحرفية والمهارة واالبتكار في  على 
كيفية السرقة فقد قام اللصوص بطريقة 
مبتكرة حيث قاموا بإحداث ثقب بالجدار 
الخلفي ألحد المحالت المجاورة بعد أن 
حطموا الطابوق وتمكنوا من التسلل 
الثالثة والخروج بعدد  المحالت  إلى 
وافر من قطع الغيار من المحالت الثالثة 
والتي تصل قيمتها إلى ألفي دينار إال 
أن جريمتهم لم يكتب لها النجاح حيث 
ان اللص البد من أن يترك وراءه خيطا 
يدل عليه وعلى ارتكابه للسرقة وهذا ما 
حدث في واقعتنا الماثلة حيث اكتشفت 
الجريمة ولكن طريقة اكتشافها كانت 
بالصدفة البحتة حيث كان أحد أصحاب 
المحالت المس���روقة في زيارة ألحد 
أصدقائه بمنزله وهذا الصديق يعمل 
مع صاحب المحل المسروق واكتشف 
األخير وجود نظارة شمسية تخصه 
كانت بالمحل وقت السرقة األمر الذي 
أثار انتباهه وتبين أنها خاصة به ورغم 
تحفظ صاحب المحل المسروق في اتهام 
صديقه بسرقة المحل الخاص به إال أنه 
روى ذلك للمباحث التي سارت وراء هذا 
الخيط وإزاء ذلك اهتمت المباحث بهذا 
الخيط في الوصول لمرتكبي جريمة 
السطو على محالت قطع غيار السيارات 
المحل  وباس���تدعاء صديق صاحب 
وإخضاعه للتحقيق المكثف من جانب 
رجال المباحث لمعرفة مصدر النظارة 
التي وجدت في منزله انهار واعترف 
باشتراكه مع آخرين في السطو على هذه 
المحال الثالثة وسرقة قطع غيار منها 
وبيعها في منطقة الشويخ وأرشدوا 

عل���ى م���كان البي���ع 
وتحديدا ف��ي ش���ارع 
»الزينة« وتحصل��وا 
على ثمنها وه��و ألفا 
دين���ار واقتس���موها 
فيم��ا بينهم، تلك هي 
التي تدل  الواقع�����ة 
على خيانة الصديق 
العمل  لصديقه ف���ي 
فبدال من السعي والجد 
في العمل راح يبحث 
عن الم���ال الحرام بل 
ويخون صديقه الذي 
أتاح له العمل الشريف وصدق المثل 
القائل »اتق ش���ر من أحسنت إليه«، 
فهذا مثال صادق لما يجري على ارض 
الواقع م���ن خيانة الصديق لصديقه، 
لكن تل���ك الخيانة ما ان وقعت حتى 
كشفت الصدفة ومشيئة اهلل أمر هذا 
الصديق وانكشفت خيانته من خالل 
الخاصة بصاحبه  النظارة الشمسية 
فانكشفت معها سرقته لقطع الغيار، 
فلوال تلك النظارة لما تكشفت السرقة، 
فالحقيق���ة الب���د يوما م���ن أن تظهر 
وتنكشف فمشيئة اهلل جعلت صاحب 
المحل المسروق يزور صديقه على غير 
العادة حتى يقع بصره على نظارته 
التي كانت بالمحل وقت السرقة وما 
جعلته يتأكد من أن صديق عمره هو 
مرتكب الس���رقة وخيانته في عمله، 
ولعل المنظار القانوني لهذه الواقعة 
يفرض نفسه فالمادة 222 من قانون 
الجزاء الكويتي تجرم الس���رقة التي 
تحدث من مكان مس��ور وكان وسيلة 
الخارج��ي وهو  دخوله كسر السور 
ما يتوافر في حالتن���ا الماثلة فضال 
عن ارتكابه السرقة ليال وه��و المجرم 
بنص المادة في فقرتها الثاني��ة وذلك 
بتش���ديدها للعقوبة لمدة ال تجاوز 
سب��ع سنوات، وأقول في نهاية مقالي 
هذا ان��ه يجب على اإلنسان أيا كانت 
طبيعت��ه أن يفكر في كيفية كس���ب 
لقمة العي��ش وأن يكون ذلك بالعمل 
الشريف وم��ن خالل قنوات مشروعة 
يتكس���ب منه��ا ال أن يحلل الجريمة 
للكسب السري��ع، صحيح أنه سيصبح 
ثريا وفي وق����ت قصير إال أن النهاية 
التي تنتظره ه��ي السجن، فضال على 
أنه مهم��ا كان ذك��اء السارق فالبد أنه 
يوما سينكش���ف ويت����رك أثرا يدل 
عليه – لذا فاننا نناشد بأن��ه يج��ب أن 
يهدينا تفكيرنا إلى التك��س��ب الح��الل 
ومن خالل العمل الشريف بدال م��ن ان 
تكون وس���يلة الكس��ب هي ارتك��اب 
الجرائم وخيانة الصدي��ق لصديق��ه، 
لذا صدق المثل القائ��ل »اتق شر م��ن 

أحسنت إليه«.
واهلل ولي التوفيق،،
www.riyad-center.com

أمير زكي
أحيلت جثة مواطن شاب الى الطب الشرعي للوقوف 
على األسباب التي أدت الى وفاته بعد ان كان أدخل الى 
أحد املستوصفات بحالة سيئة للغاية، ولفظ أنفاسه 

داخل املستوصف قبل ان يتم الكشف عليه.
وقال مصدر أمني ان املواطن أدخل الى املستوصف 
بصحبة أحد أصدقائه والذي أبلغ ان صديقه الثالثيني 

يعاني من ضيق تنفس ودخل في غيبوبة، غير انه 
وعندما قام طبيب املستوصف بالكشف عليه تبني 
انه قد فارق احلياة، وعليه مت استدعاء رجال األمن 
وأحيلت جثة الشاب الى الطب الشرعي خاصة مع 
شك رجال األمن في ان وفاته ناجتة عن شبهة جنائية. 
ووص���ف املصدر الوفاة بأنه���ا حصلت في ظروف 

غامضة سيكشفها تقرير الطب الشرعي.

مصرع مواطن في ظروف غامضة بالمستوصف

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

مركز رياض

بقلم: المحامي رياض الصانع

»نظارة شمسية« تكشف عن صديق السوء

مباحث الجهراء ينجحون
في فك لغز سرقة 130 هاتفاً نقاالً

متكن رجال مباحث اجلهراء 
م���ن ضبط مواطن م���ن أرباب 
السوابق بتهمة سرقة 130 هاتفا 
نقاال، ووف���ق مصدر أمني فان 
رجال املباح���ث وبقيادة املقدم 
سعد العدواني بذلوا جهدا كبيرا 
حتى متكن���وا من القبض على 
اجلاني الذي كان قد اس���تهدف 
األس���بوع املاض���ي محال لبيع 
ب�  املتنقل���ة وخرج  الهوات���ف 
130 هاتفا دون أن يترك وراءه 

أثرا.
وقال املص���در ان العدواني 
أوعز لرجاله بجمع املعلومات 
عن القضية، ولم يكن أمام رجال 
املباحث س���وى البحث عن أي 
عملية بيع مش���بوهة للهواتف 
ولم ميض س���وى يومني حتى 
وردت معلومات للمقدم العدواني 
عن قيام مواطن بعرض هواتف 
وبيعها بس���عر مخفض للغاية 
وتبني من التحريات عن املواطن 

أنه من أرباب السوابق، وعليه 
القى رجال املباحث القبض عليه 
ومتت احالت���ه للتحقيق حيث 
اعترف بسرقة احملل واالستيالء 
على الهواتف وانه لم يتبق منها 
سوى 18 هاتفا نقاال من أصل ال� 
130 املسروقة. وأشار املصدر الى 
أن رج���ال املباحث اغلقوا ملف 
املواطن  القضية بالقبض على 
بعد أن كانت السرقة مقيدة ضد 

مجهول.

ذكرت اإلحصائية النصف ش���هرية حلاالت 
الس���يارات«  الوفيات غير اجلنائية »حوادث 
الص���ادرة عن االدارة العام���ة لألدلة اجلنائية 
ان الفترة من 1 – 2010/10/15 ش���هدت 12 حالة 

وفاة.
وادارة االعالم االمني بوزارة الداخلية تهيب 
بقائدي املركبات ضرورة توخي احليطة واحلذر 
اثناء القيادة وااللت���زام بقواعد وآداب املرور 

وعدم جتاوز االشارة الضوئية احلمراء وااللتزام 
مبدلول اخلطوط االرضية، كما تهيب مبستخدمي 
الطريق من املش���اة وعابري الطرق الرئيسية 
االلتزام بأماكن العبور املخصصة للمشاة، كذلك 

استخدام اجلسور.
وشددت على ان االلتزام بقانون املرور يعني 
السالمة على الطريق وعودة مستخدمي الطريق 

ساملني.

ضحايا الحوادث المرورية
بلغت 12 حالة وفاة في 15 يوماً

تغريم وزارة الصحة 5 آالف دينار لصالح وافدة
بعد اتهام فني أشعة باالعتداء عليها أثناء الفحص

تبرئة سائق باص مدرسة من تهمة االعتداء على تلميذة

قضت الدائرة املدنية الس����ابعة باحملكمة 
الكلية برئاس����ة املستش����ار عويد الرشيدي 
وعضوية املستشارين أشرف السقا وشريف 
محمد عبداهلل وأمانة سر داود الرفاعي بإلزام 
وكي����ل وزارة الصحة بصفته وأحد املوظفني 
مبستش����فى حكومي بأن يؤديا لوافدة مبلغ 
خمس����ة آالف دينار وألزمتهما باملناسب من 
املصروفات ومبل����غ 300 دينار مقابل أتعاب 

احملاماة الفعلية.
وتخلص واقعات الدعوى فيما أبلغت به 
املجني عليها من خالل محاميها عبداهلل الكندري 
من أنها في يوم 2008/12/17 وأثناء تواجدها 
بقسم صحة العمالة الوافدة لتوقيع الكشف 
الطبي عليها استدرجها املتهم إلى إحدى الغرف 

غير املستعملة على زعم إجراء األشعة لها.

وم����ا إن توجهت معه حتى ق����ام بإغالق 
باب الغرفة عليها وقام باالعتداء عليها رغما 
عنها، ومت تقدمي املتهم حملكمة اجلنايات التي 
أدانته بتهمة هتك عرض املجني عليها وقضت 
بحبس����ه خمس س����نوات مع الشغل والنفاذ 
وأمرت بإبعاده عن البالد عقب تنفيذ العقوبة، 
وأمرت بإحالة الدع����وى املدنية إلى احملكمة 
املدنية املختصة. استأنف املتهم احلكم فقضت 
االس����تئناف برفض الطعن وأيدت حكم أول 
درجة، وتداولت الدع����وى املدنية بعد فوات 
مدة الطعن بالتمييز على احلكم الصادر بإدانة 
املتهم، وحضر احملامي عبداهلل الكندري عن 
املدعية باحلق املدني وطالب بتعويض موكلته 
عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي، فقضت 

احملكمة بحكمها املتقدم.

ألغت الدائرة اجلزائية 
مبحكمة االستئناف حكم 
محكمة أول درجة القاضي 
بحبس سائق باص مدرسة 
من جنسية آسيوية ملدة 
عشر س���نوات وقضت 
ببراءته م���ن تهمة هتك 
ع���رض تلمي���ذة أثن���اء 

توصيلها ملسكنها.
كانت النيابة قد وجهت 
للمتهم تهمة هتك عرض 
املجني عليها وهي معدومة 
اإلرادة باإلكراه حال كونه 
ممن لهم سلطة عليها. وقد 

قضت محكمة أول درجة بحبس املتهم عشر 
سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت بإبعاده 

عن البالد عقب تنفيذ العقوبة.
طعن املتهم على احلكم باالستئناف عن 
طريق محاميه عادل قربان الذي حضر أمام 
احملكمة ودفع بكيدية االتهام وتلفيقه وعدم 
معقولية الواقعة وعدم كفاية األدلة، حيث 
ال يتصور سائق باص مدرسة يهتك عرض 
طفلة أمام زمالئها األطفال في نهار ش���هر 

رمضان الكرمي في العشر 
األواخر منه.

وأض���اف احملامي أن 
الكيدية أن املتهم  أساس 
الطفلة م���ن إدخال  منع 
كلبه���ا واصطحابه معها 
إل���ى الب���اص ف���ي نهار 
أم  رمضان فثارت ثائرة 
الطفلة التي أبلغت النيابة 
عن جرمية هتك العرض 
اعتمادا على أقوال ملقنة 

ومرسلة للطفلة.
وأعرب احملامي عادل 
قربان عن شكره وتقديره 
للقضاء الكويتي الشامخ الذي يجعلنا نفتخر 
به يوما بعد يوم والذي نعتبره املالذ اآلمن 
واحلصن املنيع للوقوف ضد التلفيق والكيد 

باتهام أناس أبرياء.
واضاف قربان أن هذا ما عودنا عليه هذا 
القضاء املفخرة للجميع، ونشكر الباري عز 
وجل على هذه األح���كام التي تظهر براءة 
املظلوم وتنصف كل صاحب حاجة وتعطي 

املظلوم حقه.

مواطن يسقط بـ 300 حبة هلوسة

القبض على مطلوب ألمن الدولة في حولي

آسيويان يعتديان على صديقهما
ويسلبانه »تحويشة عمره« في الجهراء

هاني الظفيري
أح���ال رج���ال االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية يوم أمس الى 
نيابة املخدرات مواطنا بتهمة حيازة 
مؤثرات عقلي���ة بقصد االجتار، 
وأرفق في ملف القضية 300 حبة 
روش »هلوسة« وقال مصدر أمني 
إن معلومات وردت الى مدير عام 
االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
اليوسف عن  اللواء الشيخ علي 
اجتار مواطن في احلبوب، واوضح 
املصدر ان سمعة املواطن انتشرت 
بني أوساط الطلبة، خاصة طلبة 
الثانوية العامة، وعليه أوعز اللواء 

اليوس���ف الى مدير ادارة بحث وحتري محافظة مبارك الكبير املقدم 
يوسف الدريعي ومساعده املقدم سالم اجلويسري واستطاع الدريعي 
واجلويسري إبرام صفقة مع املتهم لبيع 50 حبة عن طريق أحد املصادر، 
ومن ثم ألقي القبض عليه بعد تس���لمه 100 دينار مرقمة، وبالتحقيق 
معه اعترف باجتاره في احلبوب بعد ان يقوم وافد عربي بجلبها من 
العراق، وأرشد عن 250 حبة هي املتبقي من 3000 حبة كانت بحوزته 

قبل أن يقوم بتصريفها بني أوساط املتعاطني.

محمد الجالهمة
أحال رج���ال جندة اجله���راء مواطن ال���ى االدارة العامة المن 

الدولة.
وقال مصدر امني ان رجال جندة اجلهراء اوقفوا شخصا ملتحيا 
للتحقق من هويته، ولدى االستعالم عنه بواسطة جهاز احلاسوب 

تبني انه مطلوب جلهاز امن الدولة على ذمة قضية ارهاب.

 هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
أحيل وافد آسيوي الى الطب 
الش���رعي للوقوف على حقيقة 
ادعائه بأنه تعرض لالعتداء على 
يد وافدين من نفس جنس���يته، 
وكان الوافد قد ادعى امام رجال 
مخفر اجلهراء بأن الوافدين قد 
دخال عليه غرفت���ه في منطقة 
املهبولة وكانا حتت تأثير السكر، 
وقاما باالعتداء عليه، ثم سلباه 
نقوده قائال: ان املبلغ الذي قام 
بسرقته اجلانيان يشكل حتويشة 

عمره والبالغ 580 دينارا.
من جهة أخرى تقدم آسيوي 
الى مخفر الفحيحيل وأبلغ عن 
اقدام 3 أشخاص على سلبه مبلغ 

220 دينارا و17 كارت تعبئة.
وقال اآلس���يوي وهو يعمل 
ف���ي بقالة ان الش���خصني دخال 

الى بقالته بدعوى شراء سجائر 
وفيما تقدم باعطائهما السجائر 
قام احدهما بإشهار سكينا واآلخر 

سلبه املبلغ املالي والكروت.
على صعيد آخر، ابلغ حدث 
)17 عاما( عن محاولة اختطافه من 
قبل 4 أشخاص في منطقة جابر 
العلي، وعلى حسب تأكيده فإنه 
قاوم اخلاطفني ولم يعرف األسباب 
التي كانت وراء اختطافه، وزود 
رجال األم���ن ببيانات وأوصاف 
مركبة كان يستقلها اخلاطفون 

األربعة.
الى مخفر  كما تقدم آسيوي 
أبوحليفة مبلغا عن تعرض بقالته 
للسرقة عن طريق الكسر وسرقة 
150 دينارا وكمية من مش���روب 
الطاقة وسجلت قضية سرقة عن 

طريق الكسر.

جثة أرض المعارض تعود آلسيوية تعرضت لالعتداء الجنسي قبل قتلها
محمد الجالهمة

متكن رجال االدارة العامة لالدل���ة اجلنائية يتقدمهم اللواء د.فهد 
الدوسري من كشف هوية صاحبة اجلثة التي عثر عليها فوق احدى 
صاالت ارض املعارض، اذ متكن رجال األدلة اجلنائية من حتديد هوية 
املجني عليها وتبني انها وافدة آسيوية كما تبني من خالل فحص اجلثة 
انها تعرضت لالعتداء اجلنس���ي قبل قتلها كما كشفت معاينة اجلثة 

انها قتلت طعنا بالسكني.
وقال مصدر امني ان التقرير النهائي بشأن اآلسيوية القتيلة سيرفع 
في غضون الساعات املقبلة الى مدير ادارة بحث وحتري محافظة حولي 
العقيد عبدالرحمن الصهيل، والذي من املنتظر ان يقوم باستدعاء اقارب 
املجني عليها واصدقائها من اجل فتح باب التحقيق في جرمية القتل 

في سبيل التوصل الى هوية قاتلها او قاتليها.
واش���ار املصدر الى ان س���جل مكاملات املجني عليها سيلعب دورا 
مهما في حتديد هوية اجلاني، مشيرا الى ان رجال املباحث سيقومون 
باستخراج قائمة الصادر والوارد الى هاتفها النقال وكذلك تلك التي لم 

يرد عليها، وسيتم استدعاء اصحاب االرقام الى التحقيق ايضا.
واعرب املصدر االمني عن خش���يته م���ن ان يكون الفاعل قد غادر 
البالد، خصوصا ان الطب الش���رعي اثبت ان وفاة اآلسيوية مر عليها 

رجال األدلة اجلنائية أثناء نقل اجلثة من موقع احلادث15 يوما قبل اكتشافها امس االول.

العميد محمد الصبر

أكد استعداد وزارة الداخلية لموسم الحج

الصبر: سنقوم بتوزيع بروشورات توعوية على الحجاج في جميع المنافذ
وندعو للحذر من المشاركة في أي تجمعات ليست لها عالقة بالمناسك

التي قد تقع أثناء تأدية املناسك 
مبا في ذلك التدافع للوصول الى 
أماكن الطواف والسعي واحملافظة 
على القواعد العامة للسالمة داخل 
األنفاق ومعرفة مخارج ومداخل 
الطوارئ في الساعات األولى من 
الوصول الى األراضي املقدس���ة 
املباشر ألشعة  التعرض  وعدم 
الش���مس وعدم استخدام مواقد 
اال في األماكن املخصصة  الغاز 

لها.
وشدد على عدم حمل مبالغ 
نقدية كبيرة أثناء أداء املناسك 
وعل����ى ض����رورة االبتعاد عن 
التي ليست لها  التجمع  أماكن 
عالقة مبناس����ك احلج لضمان 

سالمتهم.

بالتعاون م����ع جميع اجلهات 
املشاركة واملختصة باحلج.

ودع����ا العميد محمد الصبر 
الراغبني  املواطنني واملقيم����ني 
باحل����ج الى ضرورة التأكد من 
صالحية جوازات السفر اخلاصة 
به����م والتأكد من ع����دم وجود 
أسمائهم على قائمة املمنوعني 
من الس����فر ومراعاة املواطنني 
املنتهية قبل  جتديد جوازاتهم 

املغادرة بوقت كاف.
التزام  الى اهمي���ة  وأش���ار 
احلجاج بتعليمات وارش���ادات 
أجه���زة وزارة الداخلية املعنية 
مبوس���م احلج خاص���ة االدارة 
العامة للدفاع املدني واإلملام الكامل 
مبناسك احلج وجتنب املخاطر 

قام����ت ادارة اإلع����الم األمن����ي 
بإع����داد بروش����ورات توعوية 
سيتم توزيعها في جميع املنافذ 

واإلدارة العامة للهجرة واإلدارة 
العامة للجنسية ووثائق السفر 
واإلدارة العام����ة للدفاع املدني 
وقطاع أمن املنافذ وقطاع شؤون 

املرور.
وأش����ار الى ان ادارة اإلعالم 
األمن����ي أعدت خط����ة اعالمية 
تتزامن مع موسم احلج وتشمل 
التعاون والتنسيق مع جميع 
اجه����زة وزارة الداخلي����ة ذات 
العالقة ووسائل اإلعالم الرسمية 
واخلاص����ة والصحف احمللية 
باالضاف����ة الى إعداد فالش����ات 
صحافية وأخ����رى تلفزيونية 
وإذاعي����ة تتعلق باإلرش����ادات 
اتباعها  الواجب  والتعليم����ات 
للمحافظة على س����المتهم وقد 

أكد مدير ادارة اإلعالم األمني 
الناطق الرس����مي باسم وزارة 
العميد محمد الصبر  الداخلية 
على جاهزية واستعداد جميع 
قطاعات وزارة الداخلية ملوسم 
احلج وتأمني س����المة احلجاج 
منذ حلظة مغادرتهم البالد الى 
األراضي املقدسة لتأدية فريضة 
احلج وحتى عودتهم ساملني الى 

ارض الوطن.
وأوض����ح ان جميع اجهزة 
الوزارة ال تألو جهدا في حشد 
كل االمكانات البشرية والفنية 
والتوعوية لتحقيق هذا الهدف 
حيث تتضافر جهود القطاعات 
ذات العالق����ة مبناس����ك احلج 
مبش����اركة ادارة اإلعالم األمني 

اللواء الشيخ علي اليوسف

عادل قربان


