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هاني الظفيري
متكن رجال جندة اجلهراء مس���اء امس االول من ضبط وافد آسيوي 
وبحوزته أفالم خالعية في منطقة اسطبالت اخليل في منطقة اجلهراء، 
وف���ي التفاصيل ان رجال النجدة كانوا في جولة اعتيادية واش���تبهوا 
بالوافد الذي كان يسير على قدميه حامال بيده كيسا ليتم ايقافه بعد ان 
حاول الفرار ليتبني ان الكيس ملغم باألفالم اخلالعية التي كان يتجول 

بها على الشباب ويبيعها عليهم لتتم احالته الى جهة االختصاص.

محمد الجالهمة
يجري رجال مباحث حولي حترياتهم لضبط 5 شباب كانوا 
يس���تقلون دراجات نارية وقاموا بالتحرش بفتاة. وقال مصدر 
أمني إن الفتاة اس���تنجدت بعمليات الداخلية، مش���يرة الى ان 
الشباب اخلمسة أقاموا حول سيارتها طوقا دون سبب وأخذوا 
يتحرش���ون بها، وهو ما دعاها الى إحكام إغالق مركبتها خوفا 

من اختطافها.

آسيوي يسقط بـ »خالعية« في اإلسطبالت البحث عن 5 شبان طوقوا سيارة مواطنة بـ »السياكل«

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»تي شيرت اإلطفاء« ينقذ مواطنًا من حبل المشنقة

المحكمة تعّوض وافدًا مصريًا بـ 1000 دينار
بسبب خطأ توصيف إصابته بـ »التهاب الكبد«

أثناء الواقعة في مقر عمله. مما 
حدا باحملكمة إلى إصدار حكمها 
ببراءة املواطن مقررة أنها ترى 
أن أدلة اإلثبات التي س����اقتها 
النيابة العامة قد تطرق إليها 
االحتم����ال وغلب عليها الظن 
وخالطتها الريبة، فاحملكمة ال 
تطمئ����ن إلى ما قررته املجني 
أولها  عليها من ع����دة أوجه، 
أن وقت ارتكاب الواقعة الذي 
ذكرت����ه يتنافى مع ما تطمئن 
إليه احملكمة من شهادة الشهود 
املتهم  الذين قطعوا برؤيتهم 
متواجدا في مقر عمله صبيحة الواقعة، وثانيها 
أن تقرير األدلة اجلنائي����ة أثبت أنه لم يتبني 
بعموم جسم املجني عليها أي آثار اصابة تدل 
على حدوث عنف ومقاومة تش����ير إلى حدوث 
الواقعة، وثالثها أن التلوثات املنسوبة إلى املتهم 
قد عثر عليها عالقة على »تي شيرت« قصير 
األكمام يحمل ش����عار )اإلدارة العامة لإلطفاء( 
وهو ما رد عليه املتهم بأن ذلك اللباس خاص 
به وأن ما علق به من تلوثات منوية كان نتيجة 
إتيانه أهله في ذات اليوم، وهو الشيء الذي لم 

تثبت املجني عليها أو التحقيقات عكسه.

أيدت محكمة االستئناف 
حكم محكمة أول درجة فيما 
قضى به من براءة مواطن من 
تهمة مواقعة خادمته باإلكراه. 
وهي تهمة كان ميكن أن تودي 
به إلى حبل املشنقة أو احلبس 
املؤبد في مثل هذه القضايا.

وفي التفاصيل أن خادمة 
مواطن أرادت أن تكيد له فقامت 
بتقدمي بالغ إلى النيابة العامة 
أن����ه واقعها باإلكراه  مقررة 
وقدم����ت دليال على ذلك »تي 
أنها كانت  ش����يرت« زعمت 

ترتديه عند االعتداء عليها ويحتوي على آثار 
تلوثات منوية للمتهم نتيجة املواقعة وأكدت 
األدلة اجلنائي����ة أن االثار التي عثر عليها في 
ال�  »تي ش����يرت« تخص املتهم. وفي جلسات 
احملاكمة ترافع دفاع املتهم احملامي جنيب الوقيان 
وأوضح براءة املتهم مؤكدا أن ال� »تي شيرت« 
املذكور يعود للمته����م بعد أن أتى املتهم أهله 
ولم تكن ترتديه اخلادمة، وأضاف أن اخلادمة 
حتصل����ت على ال� »تي ش����يرت« بحكم عملها 
وتواجدها باملنزل كما أكد على براءته من خالل 
شهادة شهود النفي الذين شهدوا أن املتهم كان 

الطبية  جميع االختب���ارات 
وكان الئقا صحيا للعمل.

وأضاف العجمي أنه لدى 
قيام موكله بإجراء الفحوصات 
الالزمة بعد دخوله الكويت 
فوجئ ب���أن نتيجة الفحص 
الطبي التي أصدرها مختبر 
الڤيروسات بوزارة الصحة 
الكبد  بالتهاب  تفيد إصابته 
الوبائي )C(. وهو األمر الذي 
جعله، ومن تلقاء نفسه ومن 
باب االطمئنان على صحته، 
بإعادة الفحص الطبي لنفسه 
ف���ي املختبر املعاون لكلي���ة الطب بجامعة 
الكويت، وهو املعت���رف به من قبل منظمة 
الصح���ة العاملي���ة، كما أنه جه���ة حكومية 

محايدة.
وجاءت نتيجة التحاليل لتؤكد خلوه من 

املرض املذكور.

الدائ���رة املدنية  قضت 
الكلية برئاس���ة  باحملكمة 
املستشار إبراهيم سيد أحمد 
بإلزام وكيل وزارة الصحة 
بصفته بدفع مبلغ 1000 دينار 
لوافد من اجلنسية املصرية 
كتعويض عم���ا أصابه من 
ضرر من جراء خطأ الوزارة 
في توقيع الكش���ف الطبي 
عليه والتقرير بأنه مصاب 
بڤيروس الكبد الوبائي في 
أنه قدم تقارير طبية  حني 

تفيد خلوه من املرض.
وتخلص واقعة الدعوى فيما قدمه دفاع 
املتهم احملامي حسن العجمي من أن موكله أتى 
إلى الكويت من بلده للعمل كمصمم إعالنات 
مبوجب عقد عمل مؤرخ 2009/5/19. وقد قام 
موكله بعمل الفحوصات الطبية الالزمة قبل 
قدومه من جمهورية مصر العربية واجتاز 

احملامي جنيب الوقيان

احملامي حسن العجمي

الباكستانية مرمي احملامي سقاف السقاف

العميد محمد الصبر

اخلليفة متوسطا اليوسف والصهيل والضباط املكرمني

الوافد املصري عالء بعد القبض عليه بتهمة قتل الفتاة الباكستانية »احلية« مرمي

بعد أن ظهرت حية ترزق وبراءته من جميع التهم المنسوبة إليه

النيابة تحفظ الدعوى ضد المصري عالء
بعد اتهامه بالخطأ بخطف وقتل الباكستانية مريم

السـقاف: سأرفع دعوى تعويض ضد »الداخلية« لألضرار النفسية والمادية التي لحقت بموكلي جراء االتهام

ق����ررت النيابة العام����ة حفظ الدعوى التي كانت مس����جلة ضد 
املصري عالء الذي كان قد وجه إليه اتهام بخطف واغتصاب وقتل 
الباكس����تانية مرمي أوائل العام احلالي بعد أن ثبت أن املذكورة قد 
ظهرت حية ترزق وأنها كانت تقيم مع وافد من جنس����يتها بعد أن 

تزوجا زواجا خاصا فيما بينهما بال عقد وبال أهل وبال شهود.
وقد أصدرت النيابة العامة قرارها باستبعاد شبهة جرائم اخلطف 
بالق����وة بقصد هتك العرض وهتك الع����رض باإلكراه والقتل العمد 
وانتهاك حرمة ميت املنسوبة إلى املصري عالء بعد أن ثبت للنيابة 
العام����ة أن املجني عليها لم يتم خطفها وإمنا كانت قد تزوجت من 
أح����د مواطنيها بكامل رغبتها وأن عالء ال عالقة له بها من قريب أو 

بعيد.
كما قضت الدائرة اجلزائية مبحكمة اجلنح بتبرئة عالء من تهمة 
الفعل الفاضح التي كانت قد أسندت إليه من قبل بعض سكان منطقة 

خيطان حيث يقطن عالء.
وعق����ب صدور قرار النيابة العامة بحفظ الدعوى األولى وحكم 
احملكمة ببراءة عالء في القضية الثانية صرح احملامي سقاف السقاف 
الذي مثل عالء في القضيتني أنه سيقوم برفع دعوى تعويض لصالح 
موكله عن األضرار املادية والنفس����ية التي حلقت به من جراء هذه 
االتهامات الظاملة التي كيلت له من دون وازع من ضمير والضغوط 

النفسية التي وقعت على موكله لالعتراف بجرائم لم يرتكبها.
وأضاف الس����قاف بأنه يقترح س����ن قانون يجيز للمحامي أن 
يحضر التحقي����ق مع موكله أمام جهات التحقيق األولية »املباحث 
اجلنائي����ة« و»مباحث أمن الدولة« كما هو احل����ال في جميع دول 
العالم املتقدمة التي حتترم حقوق اإلنسان مما سيكون له أثر كبير 
في منع التجاوزات التي حتدث في بعض األحيان من قلة من أفراد 

هذه اجلهات.

بعد مشاركته في ندوة القاهرة حول اإلرهاب وتعزيز قدرات اإلعالم األمني

الصبر: اإلرهابيون يستغلون اإلنترنت للتجنيد وتمويل نشاطاتهم
والوصول إلى األماكن الحساسة كالمطارات والمنشآت النووية

وصف مدير ادارة االعالم األمني الناطق الرسمي 
باسم وزارة الداخلية العميد محمد الصبر الندوة 
العلمية »استعمال االنترنت في متويل االرهاب 
وجتنيد االرهابيني« بأنها كانت جتمعا حافال، ضم 

نخبة من أملع اخلبراء العرب في هذا املجال.
واش�ار الص��بر الى ان مشاركة الكويت في 
ه���ذه الندوة جاءت بناء عل���ى توجيهات وزير 
الداخلية الفريق الركن م. الشيخ جابر اخلالد، 
ووكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد عبداللطيف 
الرجيب اللذي���ن يبديان اهتماما كبيرا بالبحث 
العلمي ومواكبة أحدث التطورات في كل املجاالت 

األمنية.
وأضاف: لدى وصوله ال���ى البالد قادما من 
القاهرة، ان الندوة التي شارك فيها 80 خبيرا من 
تسع دول عربية هي الكويت واالمارات العربية 
املتحدة واململكة العربية السعودية والسودان 
وسورية وفلس���طني واململكة املغربية وليبيا 
وجمهوري���ة مصر العربي���ة، اضافة الى تركيا 
وهولندا وأملانيا شهدت تبادال ثريا للرؤى ووجهات 
النظر واملعلومات وتعزيزا للقدرات البش���رية 
عن طري���ق تطوير الك���وادر األمنية االعالمية 

العربية.
واستطرد العميد الصبر محذرا من ان هناك 

عدة عناصر أساسية الس���تخدام االنترنت في 
أغراض ارهابية، وعلى رأسها:

أوال: التنقيب عن املعلومات: حيث ان شبكة 
االنترنت تعتبر مكتبة الكترونية هائلة احلجم 
وتكت���ظ باملعلومات احلساس���ة التي يس���عى 
االرهابيون للحصول عليها مثل أماكن املنشآت 
النووية، واملطارات الدولية، واملعلومات اخلاصة 

بسبل مكافحة االرهاب.
ثانيا: االتصال: حيث تساعد شبكة االنترنت 
املنظم���ات االرهابي���ة املتفرقة عل���ى االتصال 
ببعضها البعض والتنس���يق فيما بينها نظرا 
لقل���ة تكاليف االتصال في ه���ذا الصدد مقارنة 

بالوسائل االخرى.
ثالثا:  جتنيد ارهابيني جدد عن طريق استغالل 
تعاطف بعض السذج بعبارات منمقة وحماسية 

من خالل غرف الدردشة االلكترونية.
رابعا: اعطاء التعليمات: حيث متتلئ االنترنت 
بكم هائل من املواقع التي حتتوي على إرشادات 
تشرح طرق صنع القنابل واالسلحة الكيماوية 

الفتاكة.
خامسا: احلصول على التمويل بطرق ملتوية 
ال يشك املتبرع خاللها بأنه يساعد احدى املنظمات 

االرهابية.

الخليفة يكرم اليوسف والصهيل و5 ضباط
لسرعة ضبطهم قاتل اآلسيوية في أرض المعارض

قام الوكيل املساعد لشؤون األمن اجلنائي 
الش���يخ أحم���د اخلليفة  اللواء  بالوكالة 
باستقبال مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية اللواء الشيخ علي اليوسف ومدير 
مباحث حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل 
ومس���اعده الرائد وليد الفاضل والنقيب 
عبدالعزيز املطوع واملالزمني أوائل جمال 
الفرج وعبداهلل الشطي وعبداهلل ارشيد 
حيث قام بتكرميهم وذلك لضبطهم القاتل 
في قضية قتل اآلس���يوية التي مت العثور 
عليها بأرض املعارض ومت ضبط اجلاني 
خالل 3 أيام بزمن قياسي، وأثنى اخلليفة 
على جهوده���م الكبيرة وجه���ود العقيد 
الصهي���ل، وأكد لهم انه س���يحرص على 
دعم أبنائه، وشكر الصهيل اللواء الشيخ 
أحمد اخلليفة على بادرت���ه الطيبة التي 
حتفز أبن���اءه وإخوانه في جهاز املباحث 

بكل القطاعات.




