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  عبداهللا قنيص
  أحيل ٥ أشقاء إلى نيابة األحداث ظهر امس بتهمة االعتداء 
على رجال األمن واتالف ممتلكات عامة، ووفق مصدر امني فإن 
االشقاء اخلمسة وجميعهم اشقاء، احدثوا فوضى في السوق 
املجاور الواقع في محيط املطار ما ادى الى تدخل حرس امن 
السوق الذين حاولوا اخراجهم بهدوء إال أن األحداث رفضوا 
اخلروج ما دعا حرس امن السوق الستدعاء رجال األمن الذين 

حضروا على الفور وأثناء محاولتهم اخراج األشقاء اخلمسة 
من السوق بالقوة قام األشقاء اخلمسة باالعتداء بالضرب على 
رجال األمن ومن بينهم وكيل ضابط ما استدعى تدخل عدد آخر 
من رجال األمن للسيطرة على األحداث، ومت إحكام السيطرة 
عليهم وبالتالي تكبيلهم واقتيادهم الى مخفر جليب الشيوخ، 
حيث مت تســـجيل قضية ضدهم وإحالتهـــم الحقا إلى نيابة 

االحداث الستكمال التحقيقات في التهم املوجهة إليهم. 

 ٥ أشقاء أحداث يعتدون على رجال األمن في المطار

 متهم بخطف طفل.. يذهب إلى أمن الدولة

 حريق يخلي بناية من سكانها في النقرة

 عبداهللا قنيص
  متكن رجال أمـــن األحمدي من ضبط 
مواطـــن مطلوب على ذمة عدة قضايا من 
بينها قضية أمن دولة وأخرى تتعلق بخطف 

طفل وآخرها الشروع بالقتل.
  وقال مصدر امني لـ «األنباء» ان املواطن 
احململ بعدد ال يستهان به من القضايا وردت 
معلومات عنه الى مدير مباحث األحمدي 
العقيد عادل احلمدان ودلت املعلومات على 
تواجده في شقة خاصة مبنطقة الفنطاس، 
وعليه كلف احلمدان مساعده املقدم مشعل 
العدواني بجمع التحريات الالزمة عن املتهم 

ويدعى (أ.ع)، وأوضح املصدر ان التحريات 
دلت على ان املواطن مطلوب على ذمة قضية 
شروع في القتل سجلت عليه مؤخرا، كما 
انه متهم بخطف ومواقعة طفل حتت تهديد 
السالح في قضية تعود للعام ٢٠٠٧ وصادر 

بحقه حكما نافذا بالسجن.
  وأشار املصدر الى ان أبرز ما عثر عليه 
في ملف املواطن انه مطلوب ألمن الدولة 

لتسلله الى العراق قبل عامني.
  وذكر املصدر ان احلمدان والعدواني قاما 
بتكليف ضابط مباحث الظهر النشط من 
اجل ســـرعة ضبطه، وقام ضابط مباحث 

الظهر بتشكيل فرقة خاصة لضبطه.
  وأفاد املصدر بأنه مت رصد الشقة التي 
يتخـــذها املواطن املطلوب كمخبأ له في 
منطقة الفنطـــاس ومت تأكيد املعلومات، 
وعليه قام رجال مباحث الظهر برصد الشقة 
حتى شـــــاهدوا املواطن املطلوب وقاموا 
بإلقاء القبض عليه أثنـــاء خروجه منها 
وإحالته الى جهات االختصاص، مشـــيرا 
املصدر الى ان املواطن املطلوب ســـيحال 
أوال الى أمن الدولة للتحقيق قبل إحالته 
الى السجن املركزي لتنفيذ حكم السجن 

الصادر بحقه. 

 هاني الظفيري
  ادى حريق في بناية 
مبنطقة النقرة الى اخالئها 
من جميع ســـكانها اثر 
اندالع النيران في شقة 
الثالث،  تقع في الطابق 
ولم يســـفر احلريق اال 
السكان  عن اصابة احد 
باختناق ومت عالجه في 

موقع احلادث.
  وكان بـــالغ قد ورد 
الى عمليات الداخلية عن 
حريـــق البناية الواقعة 
في الشارع املقابل ملخفر 
النقرة حيث توجه رجال 
مركـــز اطفاء حولي الى 
البـــالغ ومتت  موقـــع 
السيطرة على احلريق 
واخماده واحليلولة دون 
امتـــداده لبقيـــة ارجاء 
الطابق حيث تقع الشقة، 
ان  وقال مصدر اطفائي 
املعاينـــة األولية تثبت 
ان احلريق سببه متاس 
كهربائي، هذا وقاد فريق 
االطفاء النقيب أســـامة 
الراشد واملالزم عبداهللا 
اجلاركي واملالزم عبداهللا 

العوضي. 

 Aاخلمور كما خبئت في صناديق الـ ٤ 

 سيارة االطفاء أمام البناية 

 مركز رياض 

 مقالي الذي أتناول سرده اآلن ليس 
إبداعـــا أو خياال لكاتـــب وإمنا قصة 
حدثت مبجتمعنـــا املعروف بأعرافه 
وتقاليـــده، لكن املتتبع لهـــذا املقال 
سيسأل في نهايته سؤاال، هل أجامل 
صديقي في ارتكاب جرمية أم أجامله 
في شيء يعود عليه بالفائدة؟ ال شك 
أن اإلجابـــة هي أن املجاملة تكون في 
شيء يعود بالنفع عليه، تلك هي املقالة 
في مجملها فأحداثها تبدأ عندما تلقى 
شاب ال يتعدى ٢١ عاما اتصاال هاتفيا 
على نقاله من فتاة تخبره بأنها تريد 
مقابلته ألمر مهم وأبلغته أنها معجبة 

به وتريد أن تضرب معه موعدا غراميا، فوافق الشاب 
على الفور دون أن يدري مـــا اخلافي له، وفي نهاية 
احلديث التلفوني حددت له الفتاة عبر النقال موعدا 
للقـــاء العاطفي بينهما وكان املكان هو منزل مهجور 
مبنطقـــة الفروانية حيث انه يقـــع بالقرب من منزل 
عائلتها حيث انها من عائلة محافظة وال تســـتطيع 
الغياب عن منزل عائلتها أكثر من نصف ساعة ملقابلته، 
األمر الذي تلهف معه الشـــاب على تلك املقابلة وظل 
يعد الساعات والدقائق حتى يظفر باملقابلة الغرامية، 
وعندما حـــان موعد اللقاء توجه الشـــاب الى حيث 
العنـــوان الذي قدمته له الفتاة علـــى الهاتف وما ان 
وصل الى املكان حتـــى وجده منزال مهجورا ال حياة 
فيه فاقترب من املنزل ودخل فيه بعد إرشـــاد الفتاة 
لهذا املنزل إال انه فور دخوله فوجئ بشابني مفتولي 
العضالت قاما باإلمساك به ثم تقييده وتكبيله وبدأ 
كل منهما يكيل له ســـيال من اللكمات والشتائم دون 
معرفة أســـباب تلك التحية في هذا اللقاء وبعد هذا 
االســـتقبال احلافل من اللكمات والشـــتائم قام هذان 
الشابان بنزع مالبسه عنوة وشرعا في تصويره عاريا 
بكاميرات هاتفهما النقال بأوضاع مشينة، وهدداه بأنه 
في حالة ابالغه عما حدث له ســـيقومان بنشر مقطع 
«البلوتوث»، اهتم رجال مباحث الفروانية بهذا البالغ 
وقاموا بأخذ بيانات هاتف الفتاة املزعومة من الشاب 
املخـــدوع الذي اتصلت به وحددت له املوعد الغرامي 
فـــي املنزل املهجور، إال أن رجال املباحث فوجئو بأن 
رقم الهاتف يعود ملواطن، وبعد ضبطه اعترف بأنه 
يجيد تقليد أصوات الفتيات ويتقنها وأن صديقني له 
هما من طلبا منه االتصال بالشاب واستدراجه وأرشد 
على رقمي هاتفي الصديقني اللذين طلبا منه اخلدمة، 
وباستدعاء هذين الشخصني الى املخفر اعترفا بأنهما 
دبرا هذه اخلدعة الستدراج الشاب بهدف االنتقام منه 
ألن هذا الشـــاب ارتبط عاطفيا مع شـــقيقة أحدهما، 

وعليه مت وضع تلك اخلطة مبساعدة 
صديقهمـــا الذي يتقـــن تقليد صوت 
النساء وقاما بتصويره عاريا كنوع 
من اإلهانة والتهديد حتى ال يبلغ عما 
حدث له، تلك هي الواقعة التي سردتها 
جريدة «األنباء» بعددها الصادر يوم 
٢٠١٠/١٠/٢٦ وشـــعرت بعد مطالعتها 
مبدى ما يثور في ذهن الشـــباب من 
أفكار إجرامية، فكان من األحرى معاجلة 
تلك الواقعة باحلوار والتفاهم بدال من 
اإليقاع في شـــرك اجلرمية فضال عما 
شـــعرت به من العطب الفكري لدى 
شباب مجتمعنا وسطحية التفكير الذي 
ينتابهـــم وكأن معاجلة األمور لن يأتي إال باجلرمية، 
ولعـــل املنظار القانوني لهـــذه الواقعة يلقي بظالله 
عليها ألنهـــا تكتنفها عدة نصوص عقابية ســـردها 
قانون اجلزاء، فمن ناحية الشاب الذي جامل صديق 
عمره ليفتك به هو فاعل أصلي للجرائم التي ســـاهم 
فيها مع شركائه فعال باملادتني ٤٧ أوال و٥٠ من قانون 
اجلزاء، فاجلرمية األساسية التي أتاها هي خطف الشاب 
الذي أعطاه املوعد باعتبار انه أنثى وكان هذا اخلطف 
باحليلة وهي التي جرمها املشرع اجلزائي باملادة ١٧٨ 
منه والتي افرد لها عقوبة السجن مدة ال تقل عن سبع 
سنوات فضال عن أنه فاعل أصلي مع شركائه في جرمية 
هتك عرض الشـــاب باحليلة واملؤثمة باملادة ١٩١ من 
قانون اجلزاء والتي افرد لها املشـــرع عقوبة السجن 
مدة ال تقل عن خمس عشرة سنة، فضال عن أنه فاعل 
أصلي مع شركائه في إساءة استعمال أجهزة االتصال 
(النقال) وذلك بتصوير الشاب عاريا على نحو يخل 
بحيائه وعرضه وشرفه واعتباره، وهو االمر املؤثم 
بالقانون ٩ لسنة ٢٠٠١ بشأن إساءة استعمال أجهزة 
االتصاالت الهاتفية في مادة ١ بفقرته الثانية، وهي ما 
أفرد له املشرع اجلزائي عقوبة احلبس التي ال جتاوز 
سنتني فضال عن مصادرة أجهزة النقال املستخدمة في 
ارتكاب اجلرمية، وملا كانت تلك اجلرائم قد انتظمها 
سلوك إجرامي واحد وجب توقيع أشد تلك العقوبات 
على الشاب وشركائه وهي جرمية هتك العرض والتي 
أفرد لها املشـــرع عقوبة السجن مدة ال جتاوز خمس 
عشرة سنة. وفي نهاية مقالي هذا أود اإلشارة إلى أن 
شبابنا هو طاقات املجتمع والقوى املنتجة له فيجب 
أن نوجه تلك الطاقات ألشياء تفيد مجتمعنا وأن تكون 
تلك الطاقـــات قوى موجهة للتعمير والبناء ال للهدم 
والعطب الفكري والتفكير السطحي الذي ال طائل من 

ورائه إال الدمار والوقوع في شرك اجلرمية.
  واهللا ولي التوفيق 

 «يقلد صوت النساء.. ليفتك بصديق عمره»

 بقلم: المحامي رياض الصانع

 متعاطيان في قبضة 
نجدة «مبارك الكبير»

 عبداهللا قنيص
  أحـــال مدير نجـــدة مبارك 
االدارة  الى  الكبير مواطنيـــن 
العامة للمخـــدرات وذلك بعد 
ضبطهما جراء االشتباه والعثور 
بحوزتهما على مواد مخدرة الى 
جانب انهما كانا متعاطيين وقت 

ضبطهما.
  وكانت دورية تابعة لدوريات 
مبـــارك الكبير شـــاهدت قائد 
مركبـــة متوقفة بقـــرب احد 
بداخلهـــا  وكان  المحـــوالت 
شخصان، وعندما اقترب رجل 
االمن ارتبكا بشدة، ما حداه ألن 
يطلب منهما اثباتيهما خاصة 
انهما كانا بحالة غير طبيعية، 
وعندما طلب منهما الترجل من 
المقعدين  المركبة شاهد بين 
كيسا وبداخله لفافتا هيروين 
و١٢ حبة مخـــدرة، وعليه تم 
ابالغ مدير نجدة مبارك الكبير 
الذي امر علـــى الفور بتحريز 
المضبوطـــات واحالتهـــا الى 

االدارة العامة للمخدرات.
 

 محمد الدشيش
الســـجن    تمكن رجال أمن 
المركزي من ضبط ٤ غرامات 
هيروين و٥ هواتف نقالة، وذلك 
خـــالل حملة قام بهـــا النقيب 
سليمان السعيدي فجر امس 
على عنبر الحراسات المشددة. 
وقال مصـــدر امني ان الحملة 
تأتي ضمن اإلجراءات االحترازية 
المركزي  المتبعة في السجن 
للحيلولة دون وصول أي مواد 
مخدرة أو ممنوعات الى السجن، 
وأشار الى ان تحقيقا فتح في 
الموضوع لمعرفة لمن تعود 
ملكيـــة الهيرويـــن والهواتف 

النقالة. 

 تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من ربع مليون دينار

 الناصر: كمية الخمور المضبوطة
  في ميناء الشويخ بلغت ٣٥٩٤ زجاجة

 أمير زكي
  أعلن مساعد مراقب املوانئ الشمالية وليد 
الناصر أن كمية شحنة اخلمور التي ضبطت في 
ميناء الشويخ مساء أول من أمس بلغت ٣٥٩٤ 
زجاجة ريد ليبل. وقال الناصر إن عملية جرد 
 Aالكمية التي ضبطت مخبأة في شحنة أوراق ٤
استمرت حتى صباح أمس موضحا ان التحقيق 
األولي اثبت ان من قام باستيرادها مواطن وأن 
شركة النقل التي جلبتها الى الكويت لم تكن 
تعلم اي شـــيء عن محتوياتها واشار الى ان 
مندوب شركة النقل الذي أوقف للتحقيق معه 
بعد ضبط الشـــحنة افاد بأن مواطنا قدم الى 
الشركة قبل مدة وطلب منهم جلب كونتينر 
أوراق لشـــحنها الى الكويت من احدى الدول 
اخلليجية متذرعا بانه ال ميلك رخصة شحن 
وعليه مت استئجار كونتينر شحن جللب شحنة 
أوراق الـ A٤ املزعومة، وقال املندوب انه جاء 
لتخليص اوراق اجلمرك واخراج الشحنة على 

اعتبـــار انها اوراق بحســـب ورقة التخليص 
اجلمركي سواء تلك الصادرة من البلد اخلليجي 
القادمة منه او من جمارك الشويخ نافيا علمه 

بأن الشحنة حتوي خمورا.
  وقال مصدر جمركي لـ «األنباء» ان شركة 
الشحن التي استوردت الشحنة تعود ملكيتها 
ملواطنة والتحريات األولية تشـــير الى عدم 
معرفة صاحبة الشركة او مندوبها بأمر اخلمور 
ومتت إحالة القضية الى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات ملتابعة القضية وكشف هوية مستورد 
الشحنة والذي قدم املندوب رقم هاتفه النقال 

وبقية أوراق املخالصة التي قدمها للشركة.
  وأفاد املصدر بأن الشحنة استوردت استباقا 
لفترة عيد األضحى حيث ترتفع في مثل هذه 
املناسبة أســـعار اخلمور بحيث يصل سعر 
زجاجة الـ «ريد ليبل» الى ٧٠ دينارا ما يعني 
ان القيمة الســـوقية للخمـــور تصل الى ربع 

مليون دينار. 

 (سعد هنداوي)  آثار احلريق في الشقة املنكوبة  

 ٤ غرامات هيروين
   و٥ «نقالة» في السجن


