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التحقيق مع 4 موظفني في الساملي
لتورطهم في إخراج عراقية من البالد

أمر وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املنافذ اللواء أنور 
الياس����ني باحتجاز 4 موظفني في منفذ الس����املي وفتح حتقيق 
موسع معهم ملعرفة مدى تورطهم في متكني وافدة عراقية من 

اخلروج من البالد بصورة غير شرعية.
وق����ال مصدر امن����ي ان اللواء انور الياس����ني أمر بفتح هذا 
التحقي����ق بعد ان ق����ام رجال منفذ الرقعي الس����عودي بإعادة 
مواطنتني وخليجي وسيدة تبني انها خرجت مستغلة جواز سفر 
ال يخصها. وأضاف املصدر األمني ان التحقيقات األولية أكدت 
عدم تعمد رجال منفذ الساملي عملية التهريب، هذا واحتجزت 
العراقية واخلليجي واملواطنتان في مخفر تيماء متهيدا إلعادة 
التحقيق معهم من قبل النيابة العامة والوقوف على األسباب 
التي دعتهم الى تهريب العراقية بجواز سفر ال يخصها، هذا وقد 

تابع القضية رئيس مخفر تيماء النقيب غنيم الظفيري.
هاني الظفيري  ٭

تغيب عن أذهان كثيرين من رجال األمن مبختلف 
مسمياتهم سواء كانوا شرطة أو مباحث أو مرورا.. أو خفر 
سواحل.. أو إداريني.. وهم في غمرة السلطة، األمانة امللقاة 

على عاتقهم والتي اقسموا عليها، خصوصا أمام ضعف 
الرقابة واملتابعة ما بني الرتب وترك احلبل على الغارب مما 

يشجع كثيرين من منتسبي 
هذه األجهزة خاصة ضعاف 
النفوس أو من لديهم ميول 

إجرامي وشغف انحرافي 
على ارتكاب جرائمهم علما 

ان كثيرا من منتسبي 
األجهزة األمنية وباألخص 

الرتب الصغيرة غالبا ما 
يكونون أشخاصا لديهم 

مشاكل أسرية أو شخصية 
مما ينعكس سلبا في أمانة 

العمل ويتسبب في ارتكابهم 
للجرائم. 

ولعل حادث قتل احلدث »املكلبش« للعسكري الذي بعدما 
أن حمل مسؤولية نقل هذا احلدث بالدورية إلى جهة 

االختصاص.. وأثناء نقلة للحدث حال في عينه وتغلب 
عليه شيطانه، فرآه فريسة سهلة يشبع بها غريزته 

امللتهبة، فما كان منه إال أن نزل به بالدورية في منطقة 
برية وأخذ احلدث ووضع »الكلبشة« واحدة بيد احلدث 
واألخرى بيده، وفي هذه االثناء حدث ما لم يتوقعه هذا 

العسكري، حيث باغته احلدث وهو في حالة التهيئة لهتك 
عرض احلدث بأن أمسك بطابوقة موجودة باألرض وهشم 

بها جمجمة هذا العسكري دفاعا عن نفسه وعرضه.. ثم 
سحب احلدث اجلثة )العسكري( مسافة 50 مترا حيث تقف 

دورية الشرطة.. آمال في احلصول على تلفونه )املوبايل( 
أو أي تلفون ومفاتيح الكلبشات.. ثم اتصل بأمه واخبرها 
باجلرمية. هذه صورة مختصرة لواقعة بشعة من جميع 
النواحي تناقلتها الصحف احمللية وبصورة متكررة، كما 
هو في صحيفتنا اليومية »األنباء«، حيث نقلت اجلرمية 

واحداثها ابتداء من يوم السبت 28 مايو 2011 وما حلقها من 
تكرار للموضوع وما حلق به من آثار وتعليقات. 

واملنظار القانوني لهذه اجلرمية يكون من ناحيتني. أوال 
بالنسبة إلى احلدث الذي قتل العسكري فإن قانون اجلزاء 

الكويتي كغيره من القوانني والشرائع الدينية، وفي مقدمتها 
الدين اإلسالمي احلنيف، حيث املستقر شرعا هو أن 

اإلنسان متى كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه 
أو ماله فإنه ال يعاقب، بل لو ُقتل وهو في حالة الدفاع فإنه 

شهيد، انطالقا من قول النبي ژ »من قاتل دون نفسه 
أو عرضه أو ماله وُقتل فهو شهيد«، كما ان قانون اجلزاء 

الكويتي رقم 16 لسنة 1960 ذكر في »)أسباب اإلباحة« املادة 
26 التي تنص على أن الفعل ال يعد جرمية عند قيام أسباب 
اإلباحة، واملادة 28 التي تنص على انه »ال جرمية إذا ارتكب 
الفعل.. حلق يقرره القانون«، واملادة 34 التي حتدد حاالت 
الدفاع الشرعي في القتل العمد وحتصرها في دفع جرمية 
من اجلرائم التي يتخوف فيها اإلنسان من تعد على نفسه 

يؤدي به إلى املوت أو جرح بليغ ـ أو مواقعة أو هتك عرض 
بالقوة ـ أو لدفع واقعة اختطاف بالقوة والتهديد.  فإذا 

قارنا هذه النصوص مع واقعتنا محل الذكر فلو لم يكن 
فيها احلدث في حالة دفاع عن عرضه لكان يطبق عليها 
نص املادة 149 جزاء وهي اخلاصة بجرائم القتل العمد 

حيث تنص على أن »القتل عمدا يعاقب باإلعدام أو السجن 
املؤبد......«، وطبعا احلدث يطبق عليه نص العقوبة حسب 
قانون األحداث، ولكن بسبب انه في حالة دفاع شرعي عن 
عرضه ونفسه فإذا ما تأكدت احملكمة من هذا فإنه ال عقاب 

عليه.. ويكون أمام حالة من حاالت اإلباحة التي حددها 
القانون. أما جرائم املرحوم العسكري فإنها تسقط بوفاته، 

هذه بإيجاز بسيط واقعة بشعة أشعلت وشغلت الرأي العام، 
وضمير الشارع الكويتي، رأيت ضرورة عرضها وتوضيح 
الوضع القانوني فيها مع لفت االنتباه، خاصة للمسؤولني، 
وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 
لضرورة التتبع واملتابعة والتطوير واالهتمام بهذا اجلهاز 

الذي يعتبر العمود الفقري للحياة داخل أي دولة فمن 
خالله تنظم املؤسسات واألفراد حاضرها ومستقبلها وآمالها 

وتطلعاتها.. فال حياة بال أمن وال أمن بدون متابعة ومثابرة 
وجهد وجهاد.

www.riyad-center.com

رجال األمن.. واجلرمية

احملامي رياض الصانع

النيابة تشكل جلنة من الطب 
الشرعي ملراجعة ملفات 

»الشبكة اجلاسوسية«

وكيل وزارة العدل يأمر مبنع 
البذالي من إصدار توكيل

مواطنة تطالب بـ 7 آالف 
من طليق ابنتها

إلغاء قرار »التعليم العالي« 
باالمتناع عن »معادلة« مواطن

قضت الدائرة اإلدارية باحملكمة الكلية بإلزام وزارة 
التعليم العالي بإلغاء الق����رار املطعون فيه باالمتناع 
عن معادلة شهادة الطالب احلاصل عليها من اجلامعة 
األميركية في أثينا، كما قضت بإلزام املدعى عليه الثاني 
بأن يؤدي مبلغ ألف دينار للمدعي في الدعوى املرفوعة 
من احملاميني عبداهلل العفاس����ي ويوس����ف احلسيني 
بصفتيهما وكيلني ألح����د املواطنني ضد وزير ووكيل 
التعلي����م العالي في أول حكم م����ن نوعه فيما يخص 

اجلامعات في أثينا.

أمرت الدائرة اجلزائية مبحكمة االستئناف أمس 
برئاسة املستشار أنور العنزي وعضوية املستشارين 
أحمد باظة ومحمود عبداحلميد فراج بتكليف النيابة 
العامة بتشكيل جلنة ثالثية من الطب الشرعي ملراجعة 
ملفات املتهمني في قضية الشبكة اجلاسوسية اإليرانية 
لتحديد م���ا إذا كانوا قد تعرض���وا للتعذيب خالل 

استجوابهم من عدمه.
وقد أجلت احملكمة نظر الدعوى جللسة 18 سبتمبر 

املقبل لتقدم اللجنة تقريرها للمحكمة.
يذكر أن محكم���ة أول درجة قضت بإعدام ثالثة 
من املتهمني وقضت بحبس اثنني منهم حبسا مؤبدا 

بينما برأت اثنني لعدم ثبوت األدلة ضدهم.

عندما حاول الناشط اإلسالمي مبارك البذالي توكيل 
احملامي احلميدي السبيعي ليمثله في القضية املرفوعة 
ضده من النائب صالح عاشور فوجئ بأن هناك قرارا 
من وكيل وزارة العدل منذ عام 2009 مبنع البذالي من 

إصدار أي توكيل ألي محام أو جهة أخرى.
وف���ي تعليق على القرار ق���ال احملامي احلميدي 
الس���بيعي ل� »األنباء« إن الدستور الكويتي قد كفل 
ح���ق املواطن في توكيل محام ورف���ع القضايا أمام 
احملاكم وال يحق لوزي���ر أو وكيل وزارة أن يصدر 
ق���رارا مبنع مواطن من إصدار توكيل كحق كفله له 
الدس���تور. مضيفا أن���ه إذا كان هناك قرار قد صدر 

بالفعل ضد البذالي فسنقاضيهم باحملاكم.

تقدمت مواطنة بقضي����ة تطالب فيها طليق ابنتها 
بتعوي����ض قدره 7000 دينار نتيجة لقيامه بتش����ويه 
صورتها وصورة ابنتها بعد أن رفع عليهما عدة قضايا 
وشكاوى كيدية، حسب شكوى املواطنة. تتلخص الواقعة 
ف����ي ان املدعى عليه قام برفع عدة قضايا ضد طليقته 
وأمه����ا وق����ام باتهامهما 
بقيامهما باالعتداء بالضرب 
أبنائه، وكانت هذه  على 
الش����كاوى الت����ي حركها 
املدع����ى علي����ه بهدف أن 
يقدم بقضي����ة احلضانة 
أنهما  املتداول����ة بينه����م 
أبنائه  أمينتان على  غير 
عن طريق اتهامهما بجنح 
ضرب ليظهر أمام قاضي 
األحوال الشخصية، انه 
أولى منهم����ا باحلضانة 
وهما غي����ر أمينتني على 
األوالد. وعليه حضر احملامي محمد حمزة عباس، اجلنح 
املرفوعة ومت احلكم بالبراءة في كل اجلنح ومت تأييدها 
في االستئناف، وبعدها حصلت موكلته على حكم إثبات 
حضانة األوالد بصفتها ج����دة األوالد، وبعدها اعتزم 
احملامي محمد حمزة عباس برفع دعوى تعويض على 

طليق ابنة موكلته.
ومت تأسيس دعواه وفقا لنص املادة 30 من القانون 
املدني التي تنص على أن »يكون استعمال احلق غير 
مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن 
وظيفته االجتماعية وبوجه خاص )أ( اذا كانت املصلحة 
التي ترتبت عنه غير مش����روعه، )ب( إذا لم يقصد به 

سوى األضرار بالغير«.

احملامي محمد حمزة عباس

إعداد: مؤمن المصري

دفاتر أحوال مؤسسة تابعة لـ »الداخلية« على الرصيفعدل ومحاكم

87 مخالفاً في سوق »احلرامية« في اجلليب

انتشال رفات 30 جندياً من قبر املطالع

شرطي سكران.. يداوم »في غير زامه«

طبيب اجلهراء ملواطن: »مبروك خادمتك حامل«
.. وعالقة محرمة حتيل هندية وبنغاليًا إلى »االختصاص«

تأجيل اعتصام موظفي األدلة اجلنائية إلشعار آخر

30 جثة لرفات جنود عراقيني 
انتش���لت حتى يوم امس. هذا 
ما اك���ده مصدر امن���ي مطلع 
ل���� »األنباء«، مش���يرا الى ان 

عمليات رفع الرفات من داخل 
القبر استمرت حتى يوم امس. 
وقال املصدر االمني ان جميع 
الرفات س���يتم تس���ليمها الى 

العراقية بالتنسيق  السلطات 
مع الصليب االحمر، موضحا 
ابلغت  الكويتية  ان السلطات 
السلطات العراقية بأمر اكتشاف 

قبر يخص جنود عراقيني في 
منطقة املط���الع وحتديدا عند 

كيلو 43 على طريق املطالع.
هاني الظفيري  ٭

بأمر رئي���س مخفر بيان مت 
احتجاز ش���رطي داخل نظارة 
املخفر. وجاء احتجاز الشرطي في 
نظارة املخفر الذي يعمل به بعد ان 
حضر الى العمل معتقدا انه يوم 

دوام، رغم انه في عطلة، وحينما 
يعرف السبب يبطل العجب، إذ 

تبني ان الشرطي سكران.
وقال مصدر امني ان ضابط 
مخفر بيان فوجئ بشرطي يحضر 

الى مقر عمله، ويبدو بصورة غير 
طبيعية، حيث سأله عن سبب 
حضوره في يوم العطلة، فقال انه 
كان يعتقد ان اليوم »يوم امس 
دوام« وباحلديث مع العسكري 

انه سكران، ليبلغ ضابط  تبني 
الزام رئيس املخف���ر، الذي أمر 
باحتجاز الشرطي وإحالة ملفه 

الى االختصاص.
هاني الظفيري  ٭

فتح رجال ادارة بحث وحتري 
محافظة اجلهراء حتقيقا مع وافدة 
آس���يوية ملعرفة هوية شخص 
مجهول اقام معها عالقة محرمة 
اس���فرت عن حمل سفاح. وقال 

مصدر امني ان مواطنا اصطحب 
خادمته اآلسيوية الى مستشفى 
اجلهراء بعد آالم في البطن املت 
به���ا، وفوجئ املواطن بالطبيب 
يبلغه بأن اخلادمة حامل وذلك 

بعد عمل التحاليل.
م���ن جه���ة اخ���رى، احتجز 
وافد بنغالي ووافدة هندية في 
مخفر الس���املية بتهم���ة الزنا، 
وكان مواطن استنجد بعمليات 

الداخلية إلبالغهم بوجود غريب 
في غرف���ة خادمته، فتم القبض 
على العش���يقني واحالتهما الى 

االختصاص.
هاني الظفيري ـ محمد الدشيش  ٭

أرجأ عدد من املوظفني في االدلة 
اجلنائية اضرابهم عن العمل إلشعار 
آخر، وقال مصدر مقرب من احملققني 
ان تأجيل االضراب جاء في أعقاب 
وفاة شقيق نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الش����يخ 

احمد احلمود وكان موظفون أكدوا 
عزمهم تنظيم اضراب مفتوح يبدأ 
من امس للضغط نحو تنفيذ عدد 
م����ن مطالبهم من بينه����ا اعتماد 
كادر خ����اص به����م ومس����اواتهم 

بالعسكريني.

من جهة اخرى، علمت »األنباء« 
ان عقي���دا ف���ي وزارة الداخلية 
ويعم���ل في قط���اع األمن العام 
قام بالتنازل عن حقه لدى شاب 
اقدم على طعن ابنه وقال مصدر 
امني ان العقيد اتصل هاتفيا من 

أملانيا على ضابط املخفر املسجل 
فيه القضي���ة وابلغ عن تنازله 
عن طاعن ابنه، وكان ابن العقيد 
اصيب في مشاجرة حيث تلقى 3 

طعنات إال ان حالته حتسنت.
أمير زكي  ٭

اكثر من 12 دفتر احوال خاصة 
بإحدى ادارات الداخلية »الشديدة 
اخلصوصية« ملقاة على مفترق 
طريق صباح الناصر والفردوس، 
الدفاتر التي رصدتها »األنباء« ال 
تعود الى مخفر وال الى جهة حتقيق 
التابعة  الى احدى املؤسسات  بل 

شن رجال امن محافظة الفروانية 
حمل���ة مفاجئ���ة على االس���واق 
العشوائية في منطقة احلساوي، 
وشملت احلملة سوق احلرامية. 
وقال مصدر امني ان احلملة التي 

لوزارة الداخلية ألقيت بشكل غريب 
كونها التزال جديدة رغم امتالئها 
عن آخرها باملعلومات اخلاصة بتلك 
املؤسسة واسماء وارقام وأوقات 
دخول وخروج بل وانضباطيات 
بحق رجال ام����ن، وحتوي كمية 
معلومات ميكن ان تتسبب في فضح 

امتدت ل� 6 ساعات أسفرت عن ضبط 
87 مخالفا منهم 24 من البنغاليني 
و29 مطلوب���ا ملباحث الهجرة و6 
اشخاص انتهت اقامتهم ووافدون 
مطلوبان للتنفيذ املدني و8 مطلوبني 

اشخاص وخاصة ان تلك الدفاتر 
تضم اسماءهم كاملة وعناوينهم 
بل وحتى العقوبة الصادرة بحقهم، 
ويبقى الس����ؤال: م����ن ألقى بتلك 
الدفاتر شديدة اخلصوصية على 

قارعة الطريق؟
أمير زكي  ٭

للتنفيذ اجلنائي. هذا واشرف على 
احلملة مدير امن محافظة الفروانية 
العميد غلوم حبيب وقائد منطقة 

الفروانية العقيد وليد شهاب.
عبداهلل قنيص  ٭

احد الدفاتر يكشف حركة تنقل داخلي في املؤسسة

سوق احلرامية بعد مداهمة رجال األمن

دفاتر األحوال ملقاه على الرصيف

عدد من اآلسيويني املخالفني لقانون االقامة


