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 الصفحة 

 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 عبداهللا قنيص
  داهم رجال االدارة العامة للمباحث اجلنائية يوم امس وكرا لالتصاالت الدولية 
في منطقة حولي ومت توقيف ٤ آســـيويني منهم امرأة والتي تبني انها تدير وكر 
االتصاالت لصالح احد اآلسيويني، ومتت مصادرة كمية كبيرة من أجهزة االتصاالت 

وتفكيك ما ميكن وضعه بسنترال مقام على شقتني متقابلتني.
  وقال مصدر أمني ان مداهمة الشقتني جاء بعد معلومات عن اتساع عمل اآلسيويني 

في سرقة االتصاالت الدولية وجار احالة اآلسيويني الى االختصاص. 

 مداهمة وكر «اتصاالت» تديره آسيوية

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 في دعوى جديدة لالتجار بالبشر

  «الجنايات» تؤيد حبس آسيوية ثالث سنوات مع الشغل والنفاذ

 الجنايات تبرئ ٦ مواطنين من تهمة تزوير شهادات جامعة هندية
 قضت محكمة اجلنايات برئاسة املستشار 
حمود املطوع وعضوية القاضيني وليد املذكور 
وفيصل العسكري ببراءة ستة مواطنني من تهمة 
التزوير في شهادات دراسية جامعية صادرة 
عن جامعة بندخلاند الهندية. كان دفاع املتهمني 
احملامي بشار النصار من مجموعة اخلشاب 
القانونية واحملامي نواف الشرقاوي قد ترافعا 
ودفعا بانتفاء القصد اجلنائي جلرمية التزوير 
وانتفــــاء الركن املادي وبني النصار للمحكمة 
أن موكليه بعيدين كل البعد عن هذا االتهام، 
فهما ضحايا شخص أوهمهم بأنه يستطيع أن 
ميكنهم من استكمال دراستهم من خالل االنترنت 
واستولى على نقودهم ومكث يكذب عليهم قرابة 
السنتني باختبارات وهمية عبر األون الين إلى 

أن حصلوا على الشهادات وتبني أنها مزورة. 
وتخلص وقائع هذه اجلناية بالشكوى التي 
تقدمت بهــــا وزارة التعليم العالي ضد املتهم 
األول الذي تقدم إليها بطلب معادلة لشهادة 
جامعية صادرة عن جامعة بندخلاند الهندية 
ومعه باقي املتهمني وأثناء التدقيق على هذه 
الشهادات من سفارة دولة الكويت بالهند التي 
خاطبت اجلامعة تبني أن الشهادات مزورة. وقد 
أيد هذا احلديث ضابط املباحث الذي قرر فضال 
عن ذلك أن كل املتهمني يعلمون أن الشهادات 
مزورة. وبعرض املتهمني على النيابة العامة 
أنكروا االتهام كما أنكروه أمام احملكمة. فانتهت 
احملكمة إلى القضاء ببراءة املتهمني الستة من 

التهمة املنسوبة إليهم. 

  وقام املتهم األول باصطحاب املجني عليها 
إلى شـــقة املتهمة الرابعة مبنطقة الفروانية 
فاحتجزتها األخيرة بالشـــقة لينتفعا بها في 
أعمـــال منافية لآلداب. وفي فجر اليوم التالي 
حاولت املجني عليها الهرب من خالل النافذة 
إال أنها سقطت على األرض وأصيبت. فقامت 
املتهمة الرابعة بنقلها إلى شـــقتها مبساعدة 
إحـــدى صديقاتها ثم أبلغت املتهم األول الذي 
قام بنقلها إلى مسكن املتهمة اخلامسة لعالجها 
لديها خوفا من افتضاح أمرهم. إال أن املجني 
عليها توفيت من جـــراء إصاباتها في تاريخ 

.٢٠٠٩/٥/٢٠
  ومـــا أن علم املتهم األول بوفاتها حتى قام 
بشراء صندوق حديدي وقام بوضع اجلثة فيه 
بعد نزع مالبســـها وقام باستئجار عاملني لنقل الصندوق حيث 

قام بإلقائه بأحد شوارع منطقة جليب الشيوخ.
  وبتاريخ ٢٠١٠/٤/٧ قضت محكمـــة اجلنايات حضوريا على 
املتهمني األربعة األول وغيابيا على اخلامسة أوال: بحبس املتهم 
األول سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغرميه ثالثة آالف دينار 
عن التهم الثانية والثالثة واخلامســـة والسابعة وبحبسه ثالث 
سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتني الرابعة والثامنة وبراءته 
مـــن التهمة األولى (خطف املجني عليهـــا). وقضت بإبعاده عن 

البالد عقب تنفيذ العقوبة.

 قضت الدائرة اجلزائية السابعة باحملكمة 
الكلية أمس برئاسة املستشار هاني احلمدان 
وعضوية املستشـــارين محمد يوسف جعفر 
ومحمد الصانع وأمانة سر سيد مهدي بتأييد 
حكم أول درجة القاضي بحبس وافدة آسيوية 
ملدة ثالث سنوات مع الشغل والنفاذ واإلبعاد 

في قضية جديدة تتعلق باالجتار بالبشر.
  وتخلـــص واقعات الدعـــوى فيما أبلغ به 
الشاهد األول بأنه ارتاب في صندوق حديدي 
رآه ملقى أمام منزل خال من السكان مبنطقة 
جليب الشـــيوخ ملدة يوم كامل. مما دعاه إلى 
االتصال بالشـــرطة وعند حضورها مت فتح 
الصندوق فوجدت به جثة امرأة آسيوية مجردة 

من الثياب وال يعرف هويتها.
  وبالتوصل إلى كفيلها أقر بأن املجني عليها هربت من منزله، 
حيـــث كانت تعمل كخادمـــة بتاريـــخ ٢٠٠٩/٥/٢٢ مضيفا أنه ال 
يعرف ســـبب هروبها أو ســـبب وفاتها النقطاع صلته بها عقب 

تركها ملنزله.
  وقد توصلت حتريات املباحث إلى أن املتهم األول (ر.م.) قام 
بشراء املجني عليها من املتهمني الثاني (ل.خ.) والثالث (س.ح.) 
اللذين يتاجران باخلادمات الهاربات، وهم جميعا من جنســـيات 
آسيوية، بقيمة مائة دينار ملمارسة أعمال الرذيلة رغما عنها حلسابه 

وحلساب املتهمة الرابعة (ر.إ.) التي تدير مسكنها للدعارة.

 احملامي بشار النصار 

 املستشار هاني احلمدان

 إلى اليسار سيارة املواطن السبعيني وإلى اليمن سيارة الثالثيني بعد حادث االصطدام املروع 

 الدوالرات السوداء تعود إلى البالد 

 مركز رياض  مركز رياض 

 مقالـــي الذي أتناولـــه اآلن كما يدل من 
عنوانه ان اإلرهـــاب املعني للكلمة ال أعني 
بـــه اإلرهاب مبعناه العـــام من بث اخلوف 
والفـــزع والرعب، وإمنا أعنـــي به اإلرهاب 
الفكري أو باألحرى السلوكي وهو ارتكاب 
إحدى اجلرائم القانونية املعتادة كالسرقة 
والســـب وغيرها، وهذا اإلرهاب السلوكي 
له وجهه املعتم املقفل، وذلك عند مساســـه 
بحرمات اآلخرين وقيمهم املعصومة، وهذا 
اإلرهـــاب الفكري له أســـبابه وأهمها على 
اإلطالق وجود خلل ما في مسيرة املجتمع 
وأن هذا اخللل يؤدي إلي إفرازات سلوكية 
غير منضبطة ويجد هذا الســـلوك ضالته 
في الفراغ الذي ينتاب الشباب ألنه مفسدة 

لهم، وما دعاني لسرد تلك املقدمة املبسطة ما قرأته في احدى 
الصحف اليومية في بالدنا (جريدة الوطن) بعددها املنشور 
يوم ٢٠١٠/١٠/٣١ من سقوط صيدالنية بني يدي رجال اجلرائم 
االلكترونية، ومفاد ذلك اخلبر أن إحدى الفتيات تقدمت ببالغ 
للجهات األمنية وسطرت في بالغها أن أحد األشخاص متكن 
من سرقة االمييل اخلاص بها مبا يحتوي علي صورها، ومن 
ثم قام بنشـــر رسائل جنســـية وقبيحة توضح أن صاحبة 
االمييل على اســـتعداد لتلبية اللقاءات اجلنسية مقابل مبالغ 
مالية فضال عن قيام هذا املجهول بإزعاج تلك الفتاة بأن أرسل 
مزيدا من الرسائل من مواقع خارج الكويت وباحترافية وتقنية 
عالية ملنع الوصول إليه، وهو األمر الذي تســـبب في نشـــر 
صور مســـيئة للفتاة حتى ان أقاربها وأصدقاءها استفسروا 
منها عن سبب وحقيقة تلك الرسائل املنتشرة التي تخصها، 
األمر الذي أدى إلى اإلساءة إلى شخصها، وهو ما جعل الفتاة 
تلوذ باجلهات األمنية التي أخذت على عاتقها البحث عن ذلك 
الشخص املجهول والكشف عن شخصيته من خالل خبرتها 
االلكترونية وبطريقة سرية وأخذت تلك اجلهة األمنية (مباحث 
اجلرائم االلكترونية) مراقبة العديد من املواقع التي تصدر منها 
تلك الرسائل اخلبيثة وكان بعضها مرسال من داخل الكويت 
واألخـــرى من لبنان وأميركا لتوحي بأنها صادرة بالفعل من 
خارج البالد، وهو ما جعل مباحث اجلرائم االلكترونية تضع 
طعما ملصدر الرسائل لعدة أيام حتى دخل على الشبكة، وفي 
ذلك الوقت حوصر ذلك املجهول وتبني أن تلك الرسائل صدرت 
من احد املستودعات الطبية التابعة لوزارة الصحة في منطقة 
صبحان، وهو ما دفع إدارة املباحث االلكترونية إلى إرسال عدد 
من الفنيني إلي املستودعات للتعرف على أماكن وجود أجهزة 
الكمبيوتر ومســـتخدميها، وفي نفس الوقت مت إرسال كتاب 
رسمي لوزارة الصحة للرد على استفسار املباحث بشأن اسم 

مستخدم أحد املواقع في املستودعات وبعد 
أسبوع من دخول املجهول على الشبكة بناء 
على الطعم املرسل من املباحث االلكترونية 
وقع ذلك املجهول في الفخ، حيث كانت املفاجأة 
لهم فإن ذلك الشخص املجهول تبني أنه فتاة 
تعمل صيدالنية في وزارة الصحة ومبواجهتها 
بالتحريات انكشف أمرها، وبتكثيف التحريات 
عليها تبني أنها ســـبق أن قامت بسرقة ١٢ 
امييال مع صور ألشخاص ال تعرفهم لتقوم 
بتشويه سمعتهم والتحرش بهم، ومت التحقيق 
مـــع تلك الصيدالنية فـــي مباحث اجلرائم 
االلكترونية وســـمح لها باخلروج للعودة 
مرة أخرى الستكمال التحقيق إال أنها فرت 
وغادرت البالد فتم التعميم عليها وإدراجها 
ضمـــن قائمة املطلوبني في املنافذ وبعد أيام عادت للبالد ومت 
القبض عليها واقتيادها الى املباحث الستكمال التحقيقات معها. 
تلك هي الواقعة التي ما ان فرغت من قراءتها حتى شـــعرت 
بحزن مما بـــدر من تلك الصيدالنية التي يفترض فيها العلم 
مبا تفعله، وأن ما فعلته يشكل جرمية يعاقب عليها القانون 
وتساءلت ما سبب ذلك الفعل اإلجرامي؟ هل هو الفراغ الفكري 
أم التلذذ والتالعب بحياء الناس وأعراضهم؟ ال شـــك أن كال 
األمرين هو الصحيح فضال عن قلة الوازع الديني واألخالقي 
لهذه الصيدالنية، فقد وهمت في أول األمر أن ذكاءها وخبثها 
قد ال ينكشف إال أن تفوق رجال مباحث اجلرائم االلكترونية 
على ذكائها ودسهم الطعم لها جعلها تقع في شرك اجلرمية، 
بل واألدهى من ذلك طلبها إبداء األسف للشاكية إال أن األخيرة 
رفضت ذلك ملساس ما فعلته الصيدالنية بسمعتها فضال عن 
التشـــهير بها، واملنظار القانوني لهذه الواقعة يلقي بظالله، 
حيث ان الصيدالنية ارتكبت عدة جرائم انتظمها سلوكا إجراميا 
واحدا ـ فمن ناحية أولى قيامها بارتكاب واقعة سرقة االمييل 
اخلاص بالفتاة الشـــاكية، وهو ما يشكل معه جنحة السرقة 
املؤثمة باملادة ٢١٧ من قانون اجلزاء والتي افرد لها املشـــرع 
اجلزائـــي عقوبة احلبس مدة ال جتاوز ســـنتني عمال باملادة 
٢١٩ من قانون اجلزاء ـ فضال عما ارتكبته من انتحالها صفة 
الفتاة وان املوقع خاص بهـــا وهو األمر املعاقب عليه باملادة 
٢٣١ مـــن قانون اجلزاء واملعاقب عليه باحلبس مدة ال جتاوز 
ثالث سنوات ـ فضال عن إساءتها استعمال أجهزة االتصاالت 
الهاتفية املؤثمة بالقانون ٩ لسنة ٢٠٠١ وذلك في مادتها رقم 
١ مكرر فقرة الثالثة واملســـاس باألعراض وهي التي افرد لها 
املشـــرع عقوبة احلبس مدة ال جتاوز خمس ســـنوات فضال 
عن مصادرة األجهزة ووسائل االتصاالت التي استخدمت في 

اجلرمية. 

 «إرهاب إلكتروني جريمة من جرائم عصرنا الحديث»

 بقلم: المحامي رياض الصانع

 نيجيريان يسقطان بـ «خدعة الدوالرات السوداء»
  ورجال المباحث يشترون منها ١٠٠ ألف دوالر بـ ١٠ آالف دينار

 مصريان يتقنان اللهجة الكويتية أحدهما يرتدي دشداشة
  يرتكبان ٨ قضايا سلب بانتحال صفة رجال مباحث

 إصابة سبعيني بخطرة في حادث تصادم «وجهًا لوجه»

 سوري يستغل البطاقات 
المدنية لوافدين لشراء 

أجهزة بالك بيري
  وآي فون باألقساط

 محمد الدشيش
العاصمة  أمــــن    أحال رجــــال 
إدارة بحث وحتري محافظة  إلى 
العاصمــــة وافدا ســــوريا بتهمة 
النصب واالحتيال واالســــتيالء 
على بطاقات مدنية تخص مواطنني 
ومقيمني واستغالل هذه البطاقات 
في توريط أصحابها في شراء أجهزة 

وإلكترونيات دون علمهم.
  ووفق مصدر امني فإن بائعا في 
محل متخصص لبيع أجهزة البالك 
بيري واآلي فون رصد وافدا سبق 
وحضر قبل يومني لشراء هاتف 
ببطاقة مدنية تخص سوري وصدم 
البائع وزمالؤه حينما تقدم ذات 
الشخص لشــــراء هاتفني ببطاقة 
مدنيــــة تخص تركيــــا، وتظاهر 
البائع وزمالؤه رجال احملل بإجناز 
معاملته واتصلوا بعمليات وزارة 
الداخلية التي أرسلت دورية ليتم 
ضبط الوافد، وبتفتيشه عثر معه 
على ٥ بطاقات مدنية تخص وافدين 
ومواطنني واعترف بأنه يستغل 
هذه البطاقات في شــــراء أغراض 
باألجل باعتباره صاحب البطاقة، 
مشيرا الى ان البطاقات التي كان 
يتحصل عليها من وافدين يدعي 
انه سينجز لهم معامالت صعبة 
مثل رخصة القيادة ومن ثم ينجز 
بها معامالت أغراض تتجاوز قيمتها 

١٠ آالف دينار.
  هذا وأشرف على توقيف الوافد 
الســــوري كل من النقطة األمنية 
بالســــوق والرقيب أول مســــاعد 
املطيري والعريف احمد املصري. 

 عبداهللا قنيص
  متكـــن رجال مباحث حولـــي من ضبط 
منتحلني لصفة رجـــال املباحث ولم يكونا 
كويتيني او حتى من فئة غير محددي اجلنسية، 
كمن يضبطون عادة في مثل تلك القضايا، 
امنا كان منتحال صفة رجال املباحث هذه املرة 
مصريني وهذا ما توصل اليه رجال ادارة بحث 
وحتري محافظة حولي بعد حتريات استمرت 
٢٠ يوما. وكانت عدة قضايا سلب بانتحال 

صفة مباحث قـــد وضعت على مكتب مدير 
ادارة بحـــث وحتري محافظة حولي العقيد 
عبدالرحمن الصهيل والذي وجد تشابها كبيرا 
في طريقة ارتكاب اجلناة جلرائمهم، ليكلف 
رجال مباحث الساملية باالنتشار في مواقع 
بعينها تكون مكانا الرتكاب مثل هذا النوع من 
اجلرائم، ومتكن رجال مباحث كانوا متواجدين 
في دورية مدنية من رصد آسيوي كان يتعرض 
للسلب على يد شابني احدهما يرتدي املالبس 

الوطنية واآلخر يرتدي مالبس رياضية، وكانا 
يدعيان امام اآلسيوي انهما من رجال املباحث 
ويتحدثان بلهجـــة كويتية خالصة، ليقوم 
رجال املباحث بالقبض عليهما واحالتهما الى 
مقر مباحث الساملية، حيث اعترفا بارتكاب ٨ 
قضايا سلب ومت عرض املتهمني على املجني 
عليهم والذين تعرفوا عليهم ومتت احالتهما 
الى االختصاص بتهمة انتحال صفة رجال 

مباحث والسلب باالكراه. 

 هاني الظفيري
  شهد الطريق احملاذي لصناعية اجلهراء 
حادثـــا مروعا  بعد أن تصادمت ســـيارتان 
وجها لوجه أدى الى إصابة مواطنني أحدهما 
ســـبعيني نقل الى املستشفى بحالة خطرة 
للغاية والثاني شـــاب ثالثيني وحلقت به 

كسور في الفخذين والصدر ووصفت حالته 
باملستقرة بعد نقله أيضا الى املستشفى.

  وقـــال مصدر أمني ان احلـــادث أدى الى 
انحشار السائقني بعد ان تصادمت سيارتاهما 
وجها لوجه ما استدعى تدخل رجال إطفاء 
مركز اجلهراء احلرفي لقص أبواب السيارتني 

واستخراج السائقني، وشارك في عملية اخراج 
السائقني من مركز اجلهراء احلرفي النقيب 
عبداهللا العويهان واملالزم مشـــعل العبدلي 
والرقباء ناصر الطربوش وعلي البدري وعلي 
الزنكوي والعريف وليد غنيم ووكيال عريف 

بندر صالح ومشاري املطوطح. 

 عبداهللا قنيص
  أحيل وافدان من اجلنسية النيجيرية الى النيابة العامة بتهمة 
النصب واالحتيال على مواطنني وأرفق في ملف قضيتهم أوراق 
سوداء كانوا يدعون انها دوالرات فئة ١٠٠ دوالر للورقة الواحدة، 
وقـــال مصدر امني ان معلومات وردت الى رجال جرائم املال عن 
ان النيجيريني اللذين يتخذان من احدى الشـــقق الفندقية مكانا 
إلقامتهما يحاوالن النصب على مواطنني بدعوى ان لديهم أمواال 
أميركية ويريدون استبدالها بعملة كويتية باعتبار انهم يغسلون 
هذه األموال، وعليه مت إرســـال مصدر تابع جلرائم املال واتفقوا 
معه على إعطائه ١٠٠ ألف دوالر مقابل ١٠ آالف دينار، وقام مصدر 
املباحث مبسايرتهم وحال تقدميهم لألوراق املالية (الدوالرات) 
مت ضبطهم وتبـــني ان األوراق املقدمة الـــى مصدر املباحث هي 
أوراق سوداء واعترف النيجيريان بأنهما تنقال بني أكثر من دولة 

خليجية ولكن سقوطهما كان في الكويت. 

 إبعاد ٣ متسوالت عربيات عن البالد
  إحداهن حضرت بكرت التحاق بعائل

 كاميرات المراقبة تكشف البدون سارق الـ ٣٠٠٠ دينار
  وتشكيل ثالثي سقط بـ ١٤ قضية سرقة

 فني كهرباء يسرق ذهب مواطنة 

 عبداهللا قنيص
  احيلت ٣ وافدات (سوريتان ومصرية) الى اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية متهيدا إلبعادهن اداريا بعد 
ادراج اسمائهن على قوائم غير املصرح لهن بدخول 
البالد لقيامهن بالتسول بادعاء املرض فيما تبني ان 
الوافدة املصرية لديها إقامة صاحلة والتحاق بعائل 

أما الوافدتان السوريتان فحضرتا للبالد بسمات 
زيارة عائلية. وقال مصـــدر امني ان رجال االمن 
وخالل جتولهم في اسواق جتارية شهيرة رصدوا 
تسول الوافدات حيث يحملن اوراقا ومستندات طبية 
تشـــير الى اصابتهن او اقاربهن بأمراض خطيرة 

واحتياجهن الى مبالغ مالية للعالج. 

 أمير زكي ـ عبداهللا قنيص
  متكن رجال ادارة بحث وحتري محافظة حولي 
بقيادة العقيد عبدالرحمن الصهيل ورجال ادارة بحث 
وحتري محافظة العاصمة بقيادة العقيد منصور 
العتيبي من توقيف ٤ لصوص (سوريان و٢ من 
غير محددي اجلنسية)، وجرى اغالق عدة قضايا 

سرقات من بينها سرقة محل اثاث في النقرة.
  وقال مصدر امنـــي ان حتريات رجال مباحث 
حولي انتهت الى ان شابا بدون يقطن الصليبية 
هو الذي نفذ جرمية سرقة محل اثاث والتي انتهت 
بســـرقة ٣٠٠٠ دينار، ومتكن رجال املباحث من 
التعـــرف عليه من خالل كاميـــرات املراقبة التي 

التقطت صورته ليتـــم ضبطه، وبالتحقيق معه 
اعتـــرف بارتكابه اجلرمية وعثـــر معه على ٢٥٠ 
دينارا من اصل املبلغ املســـروق، اما بقية املبلغ 

الذي سرق فقام بانفاقه.
  من جهة اخرى، ألقى رجال مباحث الصليبخات 
القبض على شـــابني ســـوريني وآخر بدون تبني 
انهم ارتكبوا ١٤ قضية سرقة ما بني سرقة منازل 
ومركبات، وجاء ضبط املتهمني الثالث بعد حتريات 
من خاللها مت حتديد املتهمني واعترفوا بسرقاتهم 
وعثر في منازلهم على اجهزة فشلوا في التخلص 
منها مثل هواتف نقالـــة وبطاقات بنكية ومتت 

احالتهم الى النيابة العامة. 

 عبداهللا قنيص
  تقدمت مواطنة واتهمت كهربائيا باكستانيا 
استدعته لعمل صيانة في متديدات كهربائية بسرقة 
مجوهرات تزيد قيمتها على ١٢٠٠ دينار، مشيرة 
الى انها كانت حتتفظ باملجوهرات في جتاويف 
خاصة بالتكييف، وحينما حضر الباكســــتاني 
نسيت الذهب وتذكرت ذلك بعد خروج الباكستاني، 

وحينما أسرعت الى التأكد من وجود الذهب لم 
جتده.

  من جهة أخرى، اتهمت مواطنة شـــابا كويتيا 
بتحريضها على الفسق والفجور من خالل إرسال 
مسجات فاضحة وصريحة بأنه يريد أن يلتقي بها 
في مكان رومانسي، وأال يكون أحد برفقتها، وسجلت 

قضية وقدمت هاتفها النقال لرفع الرسائل.

 عاد الى البالد مســـاء امس وزير الداخلية 
الشـــيخ جابر اخلالد قادما من املانيا بعد ان 
اجرى بعض الفحوصات الطبية. ويعقد اخلالد 
صباح اليوم اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة 
الستعراض اهم املستجدات على الساحة االمنية 

والسياسية. 

 الخالد يجتمع  بقيادات الداخلية اليوم
  بعدعودته من رحلة عالجية بألمانيا


